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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikal on oluline roll meetmete rakendamisel, mis on 
vajalikud saavutamaks ELi eesmärk vähendada 2012. aastaks primaarenergia tarbimist 
20% võrra;

2. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika peaeesmärk on endiselt piirkondadevahelise 
majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine, ja on arvamusel, et 
energiatõhususpoliitika ei tohiks selle eesmärgi saavutamist takistada; rõhutab, et mõnedel 
ELi vaeseimatel piirkondadel võivad olla teised prioriteedid ja nende puhul tuleb 
esmajärjekorras investeerida muudesse valdkondadesse;

3. juhib tähelepanu sellele, et energiatõhususse investeerimine võib aidata suurendada 
majanduskasvu ja tööhõivet, hoogustada innovatsiooni, vähendada kodumajapidamiste 
energiaostuvõimetust ning seega toetada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust; 

4. tunneb muret hiljutiste arengute pärast sellistes riikides nagu Bulgaaria, kus kõrged 
energiahinnad on põhjustanud sotsiaalseid rahutusi, ja nõuab sihipäraste meetmete võtmist 
selleks, et energia oleks tavakodanikele taskukohane;

5. rõhutab eriliselt energiatõhususse investeerimise võimalikke sotsiaalseid eeliseid, kuna nii 
on võimalik vähendada sotsiaalselt ebasoodsas olukorras isikute energiaarveid; 

6. tuletab meelde, et peamine energiasäästupotentsiaal on üldkasutatavatel hoonetel ja 
elamutel, mis kasutavad 40 % ELi energia lõpptarbimisest, ja nõuab tungivalt, et 
liikmesriikides kehtestataks kiiresti pikaajaline, 2020. aastast kaugemale ulatuv strateegia 
investeeringute kaasamiseks elamu- ja ärihoonete renoveerimisse eesmärgiga suurendada 
olemasolevate hoonete energiatõhusust, nagu nähakse ette direktiivis 2012/27/EL;

7. kutsub liikmesriike üles kasutama võimalikult suurel määral struktuurifonde ja 
ühtekuuluvusfondi, et käivitada investeeringud energiatõhususe parandamise 
meetmetesse; 

8. kutsub liikmesriike üles hõlbustama rahastute loomist energiatõhususe parandamise 
meetmete rakendamiseks, et saada maksimaalset kasu eri rahastamisvõimalustest, nagu 
nähakse ette direktiivis 2012/27/EL; kutsub komisjoni üles liikmesriike rahastute loomisel 
juhendama ning hõlbustama parimate tavade vahetamist pädevate riiklike või piirkondlike 
ametiasutuste ja organite vahel;

9. tunneb muret kontrollikoja hiljutiste järelduste pärast, mille kohaselt 
ühtekuuluvuspoliitika investeeringud energiatõhususse ei ole olnud kulutõhusad; 

10. kutsub komisjoni üles viivitamatult rakendama kontrollikoja ettepanekuid kehtestada 
ühtekuuluvuspoliitika vahenditest rahastatavate energiatõhususe meetmete jaoks põhjalik 
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vajaduste hindamine, regulaarne järelevalve, võrreldavad tulemusnäitajad ning projektide 
jaoks läbipaistvad valikukriteeriumid, standardsed investeeringu ühikukulud säästetava 
energia ühiku kohta ning maksimaalsed aktsepteeritavad lihtsad tasuvusajad.


