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LYHYET PERUSTELUT

Helmikuussa 2011 kokoontunut energia-asioita käsitellyt Eurooppa-neuvosto korosti, että 
"energiatehokkuuden osalta on saavutettava vuodelle 2020 asetettu 20 prosentin tavoite, ... 
joka ei tämänhetkisen edistymisen perusteella näytä toteutuvan. Määrätietoiset toimet ovat 
tarpeen, jotta voidaan hyödyntää merkittävät mahdollisuudet päästä suurempaan 
energiansäästöön rakennusten, liikenteen sekä tuotteiden ja prosessien osalta."

Rakennusten on oltava keskeisellä sijalla EU:n energiatehokkuuspolitiikassa, koska lähes 
40 prosenttia lopullisesta energiankulutuksesta (ja 36 prosenttia kasvihuonekaasujen 
päästöistä) syntyy asuintaloissa, toimistoissa, kaupoissa ja muissa rakennuksissa. Lisäksi 
rakennukset tarjoavat energia-alan jälkeen toiseksi suurimman käyttämättä olevan 
kustannustehokkaan mahdollisuuden säästää energiaa.

Rakennusalan kustannustehokas energiansäästöpotentiaali (joka kattaa sekä asuin- että muut 
rakennukset) on arviolta 65 Mtoe1, mikä vastaa noin 587 miljardin euron yhteenlaskettua 
investointitarvetta vuosina 2011–2020. Tämä merkitsee noin 60 miljardin euron vuotuista 
investointitarvetta kyseisen säästöpotentiaalin hyödyntämiseksi.

Valmistelija suosittelee sen vuoksi, että jäsenvaltioille ja alueille annetaan 
joustomahdollisuus, jotta ne voivat päättää, haluavatko ne keskittää energiatehokkuuteen 
tekemänsä investoinnit julkisiin infrastruktuureihin ja/tai asuinrakennuksiin.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
kuuluvaa kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämistä;

b) investointeja direktiivin 2003/87/EY 
liitteen I soveltamisalaan kuuluvasta 
toiminnasta aiheutuvien
kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämiseksi;

Or. en

                                               
1 Ks. komission kuulemisasiakirja "Financial support for Energy efficiency in buildings"; Eichhammer, W. ja 
muut: Tutkimus energiansäästöpotentiaalista EU:n jäsenvaltioissa, ehdokasmaissa ja ETA-maissa. 2009; 
Wesselink, B. ja muut: Energy Savings 2020 – How to triple the impact of energy saving policies in Europe. 
Raportti European Climate Foundation -säätiölle, 2010.
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Perustelu

Selkeämpi sanamuoto.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asumista. c) asumista, lukuun ottamatta 
energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön edistämistä. 

Or. en

Perustelu

Ks. 3 artiklan a kohdan iii alakohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a kohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön tukeminen 
julkisissa infrastruktuureissa;

iii) energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytön tukeminen 
julkisissa infrastruktuureissa ja 
asuinrakennuksissa;

Or. en

Perustelu

Kyseisessä kohdassa tarvitaan lisää joustavuutta investointiprioriteettien suhteen.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a kohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) älykkäiden energianjakelujärjestelmien 
kehittäminen matalajännitetasoille;

iv) älykkäiden energianjakelujärjestelmien 
kehittäminen matala- ja 
keskijännitetasoille;

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a kohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) kaupunkialueiden vähähiilisten 
strategioiden edistäminen;

v) kaikenlaisten alueiden, erityisesti 
kaupunkialueiden, vähähiilisten 
strategioiden edistäminen, mukaan lukien 
kestävän kaupunkiliikenteen ja puhtaan 
julkisen liikenteen sekä lievittämisen 
kannalta tärkeiden sopeutumistoimien 
edistäminen;

Or. en


