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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. korostaa, että koheesiopolitiikalla on merkittävä rooli niiden toimien toteuttamisessa, jotka 
ovat välttämättömiä, jotta Euroopan unioni voi saavuttaa tavoitteensa ja säästää 
20 prosenttia primaarienergian kulutuksesta vuoteen 2020 mennessä;

2. huomauttaa, että koheesiopolitiikan ensisijaisena tavoitteena on edelleen alueiden välisten 
taloudellisten ja sosiaalisten erojen kaventaminen, ja katsoo, että 
energiatehokkuuspolitiikka ei saisi vaikuttaa tähän tavoitteeseen; korostaa, että joillakin 
unionin köyhimmillä alueilla saattaa olla erilaisia painopisteitä ja ne saattavat tarvita ensin 
muille aloille tehtäviä investointeja;

3. toteaa, että energiatehokkuuteen tehtävät investoinnit voivat osaltaan edistää talouskasvua, 
työllisyyttä ja innovointia sekä auttaa lieventämään kotitalouksien energiaköyhyyttä ja 
niillä voi siten olla myönteinen vaikutus taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen;

4. on huolissaan viimeaikaisesta kehityksestä esimerkiksi Bulgariassa, jossa energian korkea 
hinta on aiheuttanut yhteiskunnallisia levottomuuksia, ja kehottaa ryhtymään 
kohdennettuihin toimiin, joilla energian hinta pidetään tavallisille kansalaisille 
kohtuullisella tasolla;

5. tähdentää erityisesti energiatehokkuuteen tehtävien investointien mahdollisia sosiaalisia 
etuja, koska nämä investoinnit saattavat auttaa pienentämään sosiaalisesti heikossa 
asemassa olevien kansalaisten energialaskuja;

6. muistuttaa energiansäästömahdollisuuksista erityisesti julkisissa rakennuksissa ja 
asunnoissa, sillä näiden osuus unionin energian loppukulutuksesta on 40 prosenttia, ja 
kehottaa jäsenvaltioita laatimaan pikaisesti pitkän aikavälin strategioita vuoden 2020 
jälkeiselle ajalle investointien saamiseksi käyttöön asuin- ja kaupallisten rakennusten 
peruskorjauksessa, jotta voidaan parantaa rakennuskannan energiatehokkuutta direktiivin 
2012/27/EU mukaisesti;

7. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään täysimääräisesti rakennerahastoja ja 
koheesiorahastoa, jotta saataisiin aikaan investointeja energiatehokkuutta parantaviin 
toimenpiteisiin;

8. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan rahoitusmekanismien perustamista 
energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä varten, jotta voidaan maksimoida useiden 
rahoituskanavien hyödyt direktiivin 2012/27/EU mukaisesti; kehottaa komissiota 
avustamaan jäsenvaltioita rahoitusmekanismien perustamisessa sekä helpottamaan 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa toimivaltaisten kansallisten tai alueellisten viranomaisten 
tai elinten välillä;
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9. on huolissaan tilintarkastustuomioistuimen viimeaikaisista havainnoista, joiden mukaan 
energiatehokkuuteen kohdennetut koheesiopoliittiset investoinnit eivät ole olleet 
kustannustehokkaita;

10. kehottaa komissiota asettamaan viipymättä, tilintarkastustuomioistuimen suosituksen 
mukaisesti, energiatehokkuustoimenpiteisiin myönnettävän koheesiorahoituksen ehdoiksi, 
että tarpeet arvioidaan tarkoituksenmukaisesti, seurantaa toteutetaan säännöllisesti ja 
käytetään vertailukelpoisia tulosindikaattoreita, hankkeet valitaan avoimin kriteerein, 
niissä sovelletaan vakioituja investointikustannuksia säästettävää energian mittayksikköä 
kohden ja että yksinkertaiselle takaisinmaksuajalle määritetään hyväksyttävä 
enimmäispituus.


