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LÜHISELGITUS

Euroopa Ülemkogu 2011. aasta veebruaris toimunud energiateemalisel kohtumisel rõhutati, et 
„2020. aastaks seatud 20% energiatõhususe eesmärk, mille saavutamise suunas praegu ei 
liiguta, tuleb täita. See nõuab otsustavat tegutsemist, et kasutada ära märkimisväärne 
potentsiaal energia suuremaks kokkuhoiuks seoses hoonete, transpordivahendite, toodete ja 
tootmisprotsessidega.”

ELi energiatõhususe poliitika keskmes peavad olema ehitised, sest peaaegu 40% energia 
lõpptarbimisest (ja 36% kasvuhoonegaaside heitest) leiab aset elumajades, büroodes, 
kauplustes ja muudes ehitistes. Lisaks kujutavad ehitised endast energiasektori järel suuruselt 
teist kasutamata kulutasuvat võimalust energia säästmiseks.

Ehitussektoris (mis hõlmab nii elamuehitust kui mitte-elamuehitust) on kulutasuv 
potentsiaalne energiasääst hinnanguliselt 65 miljonit tonni naftaekvivalenti1, mis vastab 
umbes 587 miljardi euro suurusele kumuleerunud investeerimisvajadusele ajavahemikuks 
2011–2020. Teisiti öeldes on aastas vaja investeerida umbes 60 miljardi eurot, et kõnealust 
potentsiaalset säästu saavutada.

Arvamuse koostaja soovitab seetõttu anda liikmesriikidele ja piirkondadele võimalus 
paindlikult otsustada, kas nad soovivad suunata oma energiatõhususe suurendamiseks ette 
nähtud investeeringud üldkasutatavatele taristutele ja/või elamusektorisse.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval 
regionaalarengukomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist direktiivi 2003/87/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvates rajatistes;

(b) investeering direktiivi 2003/87/EÜ I 
lisas nimetatud tegevusalade põhjustatud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks;

Or. en

                                               
1 vt komisjoni konsultatsioonidokument „Financial support for Energy efficiency in buildings”; Eichhammer, W. 
et al.: Study on the Energy Savings Potentials in EU Member States, Candidate Countries and EEA Countries. 
2009; Wesselink, B. et al.: Energy Savings 2020 – How to triple the impact of energy saving policies in Europe. 
Report to the European Climate Foundation, 2010
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Selgitus
Selgem sõnastus

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) eluhoonetega seotud kulusid. (c) eluhoonetega seotud kulusid, välja 
arvatud kulutused energiatõhususe ja 
taastuvenergia kasutamise edendamiseks. 

Or. en

Selgitus

Vt artikli 3 punkti a alapunkti iii kohta tehtud muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise toetamine üldkasutatavates 
infrastruktuurides;

(iii) energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamise toetamine avalikes 
infrastruktuurides ja eluasemesektoris;

Or. en

Selgitus

Selles punktis on vajalik suurem paindlikkus investeerimisprioriteetide kehtestamisel.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) madalpinge arukate jaotussüsteemide 
väljatöötamine;

(iv) madal- ja keskpinge arukate 
jaotussüsteemide väljatöötamine;

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) CO2-heiteid vähendavate strateegiate 
edendamine linnapiirkondades;

(v) CO2-heiteid vähendavate strateegiate 
edendamine igat liiki territooriumidel, 
eelkõige linnapiirkondades, sealhulgas 
säästva linnalise liikuvuse ja puhta 
ühistranspordi edendamine ning 
kliimamuutuse leevendamiseks ja sellega 
kohanemiseks ettenähtud meetmed;

Or. en


