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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

energiatõhususe tegevuskava läbivaatamise kohta
(2010/2107(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 19. oktoobri 2006. aasta teatist „Energiatõhususe tegevuskava: 
potentsiaali realiseerimine” (KOM(2006)0545); 

– võttes arvesse komisjoni 23. jaanuari 2008. aasta teatist „Kaks korda 20 aastaks 2020. 
Kliimamuutus – Euroopa võimalus” (KOM(2008)0030); 

– võttes arvesse komisjoni 13. novembri 2008. aasta teatist pealkirjaga "Energiatõhusus: 
eesmärgiks seatud 20% energiasäästu saavutamine" (KOM(2008)0772);

– võttes arvesse komisjoni 10. jaanuari 2007. aasta teatist „Euroopa energiapoliitika” 
(KOM(2007)0001) ning sellele järgnenud komisjoni 13. novembri 2008. aasta teatist 
„Teine strateegiline energiaülevaade – ELi tegevuskava varustuskindluse ja solidaarsuse 
tagamiseks energiavaldkonnas” koos lisadokumentidega (KOM(2008)0781);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 
663/2009, millega luuakse abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi 
andmisega energeetikaprojektidele (Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava)1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiivi 
2006/32/EÜ, mis käsitleb energia lõpptarbimise tõhusust ja energiateenuseid ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/76/EMÜ (energiateenuste direktiiv)2;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 2010/30/EL 
energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta 
märgistuses ja ühtses tootekirjelduses3;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 2010/31/EL 
ehitiste energiatõhususe kohta4;

– võttes arvesse komisjoni 7. mai 2010. aasta ülevaatlikku dokumenti „Uue Euroopa 
energiastrateegia 2011–2020 väljatöötamine”;

– võttes arvesse sõltumatut uuringut „Ametiautode maksustamine. Subsiidiumid, heaolu ja 
majandus”5, mis valmistati ette komisjoni palvel;

– võttes arvesse oma 3. veebruari 2009. aasta resolutsiooni teise strateegilise 
                                               
1 ELT L 200, 31.7.2009, lk 31.
2 ELT L 114, 27.4.2006, lk 64.
3 ELT L 153, 18.6.2010, lk 1.
4 ELT L 153, 18.6.2010, lk 13.
5 Copenhagen Economics, 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxa
tion_paper_22_en.pdf
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energiaülevaate kohta1;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 194;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni ning regionaalarengukomisjoni arvamusi (A7-
0000/2010),

A. arvestades, et energia säästmine on kõige ökonoomsem ja kiirem viis süsihappegaasi- jt 
heidete vähendamiseks ja varustuskindluse suurendamiseks ning seetõttu peaks 
energiatõhusus olema mis tahes tulevase ELi strateegia, eriti 2020. aasta strateegia keskse 
tähtsusega prioriteet;

B. arvestades, et energia säästmisega kaasnevad majanduslikud eelised; arvestades, et ELi 
energiaimport suureneb ja selle väärtus 2007. aastal oli 332 miljardit eurot, et komisjoni 
hinnangul võib energia säästmise aastane kasu ulatuda enam kui 1000 euroni 
majapidamise kohta2 ning et energiatõhususe eesmärgi täitmisega hoiaks EL kokku ligi 
100 miljardit eurot ja vähendaks atmosfääri paisatavaid heitkoguseid ligi 800 miljoni tonni 
võrra aastas3;

C. arvestades, et tuleb tõhustada jõupingutusi, et saavutada 2020. aastaks 20% energiasäästu 
sihtmärk, ning arvestades, et kontroll selle eesmärgi täitmisel saavutatu üle ei ole piisav;

D. arvestades, et energiatõhususse tehtavate investeeringute tasuvusperiood on lühike ja 
investeeringud loovad nii maa- kui ka linnapiirkondades uusi töökohti, mida enamjaolt ei 
ole võimalik väljastpoolt allhanke korras sisse osta, eeskätt ehitussektoris ja VKEde osas;

E. arvestades, et riiklike vahendite kasutamisel käibefondides, eesmärgiga rahaliselt 
stimuleerida energiatõhususe meetmeid, on eelarvekitsenduste tingimustes see eelis, et nii 
on võimalik säilitada nende fondide tegevust pikema aja jooksul;

F. arvestades, et kasvava energiatarbimise mootoriks on olnud nõudluse pool ning et on 
reaalne vajadus tegeleda energiatõhusamate toodete vastaste turutõketega;

G. arvestades, et hoonetele langeb umbes 40% energiatarbimisest ning umbes 36% kogu ELi 
süsinikdioksiidi heitkogustest4, ning arvestades, et ehitus moodustab ELi majandusest 
suure osa, andes 12% ELi SKPst;

H. arvestades, et tööstuslikud elektrimootorid tarbivad 30–40% maailmas toodetavast 
elektrienergiast, ning arvestades, et asjassepuutuvate mootorisüsteemide õige 
optimeerimisega, esmajoones kiiruse reguleerimise abil, on võimalik säästa 30–60% 
tarbitavast energiast,

                                               
1 ELT C 67E, 18.3.2010, lk 16.
2 KOM(2008)0772, lk 4.
3 KOM(2008)0030, lk 8.
4 KOM(2008)0772, lk 8.
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1. Olemasolevate õigusaktide järgimine ja nende rakendamine

1. kutsub komisjoni üles esitama hinnangu liikmesriikide ja komisjoni jõupingutuste 
tulemuste kohta; on seisukohal, et kui hindamisel tuvastatakse, et strateegia rakendamine 
on mitterahuldav ning EL ei saavuta seetõttu 2020. aasta sihtmärke, peaks energiatõhususe 
tegevuskava (EEAP) sisaldama komisjoni kohustust esitada täiendavaid ELi meetmeid, 
näiteks siduvaid energiatõhususe sihtmärke liikmesriikidele, mis oleksid õiglased, 
mõõdetavad ja võtaksid arvesse riikide suhtelisi stardipositsioone ja nende eripära;
rõhutab, et läbipaistvuse tagamiseks peaks meetodi aluseks olema energiatarbimise 
absoluutvähendamine; 

2. kutsub komisjoni üles esitama ambitsioonika energiatõhususe tegevuskava, milles antaks 
ülevaade kõigi 2006. aasta tegevuskavas sisaldunud meetmete abil saavutatud 
edusammudest, mis tugevdaks 2006. aasta tegevuskavas ette nähtud kuid veel lõpule 
viimata energiatõhususe meetmete rakendamist ja mis sisaldaks uusi asjakohaseid 
meetmeid 2020. aasta sihtmärgi saavutamiseks;

3. kutsub üles läbi vaatama energiateenuste direktiivi, et lisada sellele nn 
tulemustabelipõhine lähenemisviis (paindlike sihtmärkidega), mis võimaldab 
liikmesriikidele paindlikkust selle üle otsustamisel, millisele valdkonnale keskendada 
seoses eeldatava kulutasuvuse ja võimaliku energiasäästuga oma jõupingutused;

4. kutsub komisjoni üles esitama kriitilise hinnangu riiklikele energiatõhususe 
tegevuskavadele ja nende rakendamisele, sh siduvale aruandlusvormile, 
liitumisaruandlusele energiateenuste direktiiviga, energiamärgistusele ja ökodisainile, et 
vähendada bürokraatiat liikmesriikide jaoks, ning paindlike sihtmärkide lähenemisviisi 
nõuetekohaseks kasutamiseks andma eri liikmesriikide tegevusele hinnangu ning nad 
reastama; 

5. nõuab tungivalt, et liikmesriigid looksid ulatuslikud turu järelevalve ja täitmise kontrolli 
programmid ehitiste, ökodisaini, energiamärgistuse ning rehvide energiamärgistuse 
direktiivide jaoks, eriti impordi osas, ning kutsub komisjoni üles jälgima nende 
direktiivide rakendamist ning alustama vajaduse korral rikkumismenetlust;

6. palub komisjonil pärast läbivaadatud direktiivi jõustumist mõne aasta pärast hinnata, 
kuidas on tarbijate käitumisele mõjunud kohustuslik viide energiamärgistusele 
reklaamides; 

2. Energeetika infrastruktuur (tootmine ja ülekanne)

7. on seisukohal, et tuleks rohkem tähelepanu pöörata süsteemiinnovatsioonile, nagu arukad 
võrgud, arukad arvestid ja energia salvestamine, mis võimaldaksid saavutada 
energiatõhusust;

8. nõuab koostootmise direktiivi läbivaatamist, eesmärgiga edendada soojus- ja 
elektrienergia koostootmist ning kaugkütet ja kaugjahutust, julgustades liikmesriike looma 
stabiilse ja soodsa regulatiivse raamistiku, kaaludes koostootmisjaamadele prioriteetse 
juurdepääsu võimaldamist jaotusvõrgule ning edendades koostootmisenergia ja kaugkütte 
kasutamist hoonetes ning koostootmise jätkusuutlikku rahastamist, näiteks muutes 
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koostootmisenergia struktuurifondide poolt rahastatavate linna- ja maapiirkondade 
arenguprojektide üheks valikukriteeriumiks;

9. kutsub ka liikmesriike üles edendama soojus- ja elektrienergia koostootmist, toetades 
pigem kaugküttesüsteemide rajamist ja renoveerimist kui koostootmist üleüldiselt;

10. tervitab komisjoni jätkuvat tööd arukate võrkude kallal ning nõuab, et komisjon toetaks 
arukate võrkude arendamist ühiste standardite loomisega ja tagaks pikaajalise ja stabiilse 
ühtlustatud regulatiivse raamistiku kogu ELis;

3. Linnaarendus ja hooned

11. rõhutab vajadust toetada algatusi, mis keskendavad energiakasutuse ja kasvuhoonegaaside 
heite vähendamiseks tähelepanu kohalikule ja piirkondlikule tasandile, näiteks 
„Linnapeade Pakti” ja arukate linnade algatust;

12. kutsub komisjoni üles hindama üldkasutatavate hoonete energiatõhususe potentsiaali ning 
pakkuma välja kohustusliku sihtmärgi energiatarbimise vähendamiseks üldkasutatavatele 
hoonetele liikmesriikides;

13. on veendunud, et energia säästmise sihtmärgi saavutamisel on keskne tähtsus riigiasutuste 
eeskujul; tunnistab teisalt, et olemasolevad eelarvekitsendused, eriti piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil piiravad tihti avalik-õiguslike üksuste võimet ette investeerida; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles leidma sellele probleemile innovatsioonilisi lahendusi;

14. on veendunud, et Euroopa Parlament ja komisjon peaksid näitama eeskuju, renoveerides 
oma hooned aastaks 2020 peaagu „null-tasemele”;

15. palub komisjonil toetada uue innovatsioonistrateegia raames uusi algatusi hoonete 
renoveerimise toetuseks, näiteks innovatsioonipartnerlust energiatõhususe alal 
energiatõhusates/saastevabades linnades;

16. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama energiamärgiste, tehnilist nõu ja abi 
pakkuvate teabepunktide ning finantsstiimulite kasutuselevõttu kohalikul, liikmesriigi ja 
Euroopa tasandil;

17. palub komisjonil ja liikmesriikidel edendada energiaauditite laialdasemat kasutamist 
ettevõtetes ning töötada sellega seoses välja mehhanismid eelkõige VKEde abistamiseks;

18. on arvamusel, et komisjon peaks rahastama hoonete energiatõhususe auditite 
prooviuuringuid, et veenduda võimalikus säästus ning motiveerida turul tegutsejaid 
investeerima energiatõhusatesse lahendustesse;

19. palub komisjonil teha ettepanekud energiakasutuse miinimumnõuete osas 
tänavavalgustusele, keskkonnasäästlikele riigihangetele ja energeetilisele renoveerimisele; 
nõuab tungivalt, et neis sisalduks kogu kasutusiga hõlmavate kulude täpsustamise nõue 
kõigi valgustusseadmete riigihangete puhul aastaks 2012;

4. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning tooted
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20. nõuab energiamärgistuse direktiivide kiiret ja nõuetekohast rakendamist, võttes selleks 
vastu uusi energiamõjuga tooteid käsitlevad delegeeritud õigusaktid; on seisukohal, et 
ökodisaini direktiivi reguleerimisalasse peaksid kuuluma ka suurte hoonete jaoks mõeldud 
tooted, tööstusseadmed, hoonete integreeritud valgustussüsteemid, pumbad ja vee 
säästmisseadmed, ning et direktiiv peaks sisaldama ka ehitiste energiatõhususe 
miinimumnõuete määratlust;

21. kutsub komisjoni üles esitama eriõigusakti toodete ressursitõhususe kohta;

22. palub komisjonil hinnata võimalust laiendada hoonete direktiivi reguleerimisala, et see 
hõlmaks suuri hooneid, sealhulgas toodete ökodisaininõudeid, ning eelkõige suurtes 
hoonetes kasutatavad tööstuslikke elektrimootoreid;

23. kutsub komisjoni üles hindama õigusakte ja tagama, et need käsitlevad tooteid, süsteeme 
ja nende energiakasutust, ning peab vajalikuks suurendada ELi kodanike teadlikkust 
tarbekaupade ja energiamõjuga toodete energia- ja ressursitõhusa kasutamise valdkonnas;
on seisukohal, et energiatarbimise hindamise käigus tuleb rakendusi käsitleda üksikute
toodete asemel rühmadena;

24. tunneb heameelt arukate mõõdikute töörühma töö üle ning palub komisjonil esitada enne 
2011. aasta lõppu mitmeid soovitusi, mille eesmärk on tagada, et:

 arukad mõõdikud võetakse kasutusele kolmanda energiaturu paketi ajakava kohaselt;

 liikmesriigid lepivad 2011. aasta lõpuks kokku arukate mõõdikute ühistes 
funktsioonides;

 komisjon ja liikmesriigid määravad kindlaks konkreetse eesmärgi, kui suurel arvul 
majapidamistes peaks aastaks 2020 olema arukad mõõdikud;

25. kutsub komisjoni üles lisama SET-kavva tegevusvaldkonda energia- ja ressursitõhusust 
edendavate tehnoloogiate ja toodete arendamiseks ning reklaamimiseks;

5. Transport

26. kutsub komisjoni üles avaldama ambitsioonikat valget raamatut transpordi kohta, et 
töötada välja säästev Euroopa transpordipoliitika, mis edendab energiatõhusate uute 
tehnoloogiate kasutuselevõttu ning vähendab sõltuvust fossiilkütustest, eriti naftast;

27. kutsub komisjoni üles edendama energiatõhusust suurendavate uuenduslike seadmete (nt 
veoautode spoilerid) arendamist ning kaaluma nende kasutamise muutmist 
kohustuslikuks, kui see osutub kulutõhusaks vahendiks;

28. ergutab sellega seoses energiatõhusate rehvide kasutamise propageerimist ning palub 
komisjonil kindlaks määrata energiatõhususe miinimumnõuded ametiasutuste hangitavate 
sõidukite ja nendele paigaldavate rehvide jaoks:

29. kutsub komisjoni üles tagama raamtingimused elektrisõidukite väljatöötamiseks, eriti 
infrastruktuuri ja laadimisjaamade tarkvara standardimise osas;
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30. kinnitab vajadust edendada energiasäästu saavutamiseks transpordisektoris mitut 
transpordiliiki hõlmavaid transpordilahendusi ning intelligentsete transpordisüsteemide 
väljatöötamist (sealhulgas ummikumaks, liikluskorralduse infotehnoloogia, raudtee 
infrastruktuur jne); 

31. palub liikmesriikidel kaotada maksusüsteemid, mis soodustavad ebatõhusa 
kütusetarbimisega autode ostmist1;

6. Stiimulid ja rahastamine

32. kutsub komisjoni üles esitama ettepanekud selle kohta, kuidas on võimalik luua 
käibevahendite ELi raamistik, mille eesmärk on toetada energiatõhususe täiendmeetmeid, 
millega toetatakse kasutusel olevaid edukaid riiklikke süsteeme ja jaotuskanaleid (näiteks 
riskijagamisrahastu kaudu), ja mis aitab kaasa energiatõhususe kavade kasutuselevõtule ja 
täiustamisele liikmesriikides;

33. on seisukohal, et nimetatud raamistiku puhul tuleks arvestada avalik-õiguslike 
finantsvahendajate praegu pakutavatest käibevahenditest saadud kogemustega ning see 
peaks hõlmama olemasolevaid EL vahendeid ja olema kujundatud nii, et võimalik oleks
kaasata muid avaliku või erasektori vahendeid, et saavutada suurim võimalik 
finantsvõimendus ning toetada rahastamisprogramme, millest võivad saada kasu paljud 
lõplikud abisaajad;

34. tunneb sellega seoses heameelt komisjoni ettepaneku üle, mille kohaselt kasutatakse 
EEPRi määruse kohaseid kohustustega sidumata vahendeid sihtotstarbelise 
rahastamisvahendi loomiseks, et toetada energiatõhususe ja taastuvenergia algatusi, ning 
palub, et nõukogu võtaks ettepaneku viivitamata vastu;

35. rõhutab vajadust tõhustada olemasolevate ELi rahaliste vahendite, näiteks Euroopa 
Regionaalarengu Fondi rahaliste vahendite kasutamist energiatõhususe meetmete 
valdkonnas; palub komisjonil määrata kindlaks takistused, mis ei võimalda kasutada 
suuremat osa struktuuri-ja ühtekuuluvusfondide rahalistest vahenditest nimetatud 
eesmärgi saavutamiseks ning kutsub komisjoni üles võtma asjakohaseid meetmeid 
nimetatud takistuste kõrvaldamiseks (nt tehnilise abi andmist toetavad ELi lisameetmed);

36. kutsub komisjoni üles tugevdama rahastamisvahendeid (nt ELENA) ja kaaluma Euroopa 
aruka energiakasutuse programmist rahastatava lisarahastu loomist;

37. kutsub komisjoni üles edendama kogenud (riiklike ja rahvusvaheliste) finantsvahendajate 
pakutava tehnilise abi toetusmeetmeid, mille eesmärk on:

 suurendada haldusasutuste ja üldsuse ning erasektori finantsasutuste teadlikkust ja 
oskusteavet energiatõhususe valdkonna investeeringuid toetavate 
rahastamisstrateegiate ja institutsiooniliste nõuete kohta,

 toetada avaliku ja erasektori finantsasutusi vastavate meetmete ja rahastamisvahendite 
rakendamisel,

                                               
1 Maksudokument nr 22 (2010): ametiautode maksustamine: toetused, heaolu ja majandus.
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 luua jätkusuutlikke ja tõhusaid rahastamisvahendeid, mille abil saab parandada 
energiatõhususse investeerimiseks mõeldud rahaliste vahendite kasutamist,

 edendada parimate tavade alaste kogemuste vahetamist liikmesriikide ja nende 
finantsvahendajate vahel;

38. kutsub komisjoni üles kaaluma selliste tulemuslike meetmete kavandamist, mis ajendaksid 
energiaettevõtteid investeerima energiatõhususse;

39. kordab oma nõudmist, mille kohaselt tuleks Euroopa naabruspoliitika raames tugevdada 
energiatõhusust käsitlevat peatükki ning seda tuleks süstemaatiliselt käsitleda ELi ja 
kolmandate riikide vahelises dialoogis;

40. kutsub komisjoni üles nimetama energiatõhususe teadusuuringute kaheksandas 
raamprogrammis üheks esmatähtsaks prioriteediks ja eraldama energiatõhususe 
alaprogrammidele sama palju vahendeid kui praegusele Euroopa aruka energiakasutuse 
programmile; rõhutab vajadust kahekordistada energia valdkonna teadusuuringutele, 
arendustegevusele ja tutvustamistegevusele eraldatavaid vahendeid, sealhulgas 
suurendada aastaks 2020 rahastamise praeguse tasemega võrreldes oluliselt tulevastes ELi 
eelarvetes eelkõige taastuvenergiale, arukatele võrkudele ja energiatõhususele 
eraldatavaid vahendeid;

41.teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus
Energiatõhusus on kõige ökonoomsem ja kiirem viis süsihappegaasi- jt heidete 
vähendamiseks. Sellel on nii majanduskasvu kui ka töökohtade loomise seisukohast tohutud 
eelised. Töökohti luuakse nii maa- kui ka linnapiirkondades, sageli VKEdes, ning tegu on 
kohalike töökohtadega, mida ei ole võimalik väljastpoolt allhanke korras sisse osta. Tegu on 
IT-, ehitus- ja teenindussektori töökohtadega.

Pärast energiatõhususe tegevuskava vastuvõtmist 2006. aastal on tehtud palju edusamme; 
paraku on poliitiline ja majanduslik kontekst pärast seda oluliselt muutunud. Seetõttu on 
ilmne vajadus ELi energiatõhususe poliitika läbivaatamiseks, et viia see kooskõlla praeguste 
prioriteetide ja arengutega. ELi energiatõhususe poliitika läbivaatamise aluseks peaks olema 
põhjalik hinnang 2006. aasta energiatõhususe tegevuskava saavutustele ja puudujääkidele. 
Meetmeid energiasäästmise edendamiseks on võimalik võtta mitmete erinevate ELi ja riikliku 
tasandi vahendite abil, näiteks energiaga seotud toodete märgistamine ja ökostandardid, 
hoonete energiatarbimine jpm. Raportööri arvates peavad poliitilised otsustajad püüdma 
mitmekesistada vahendeid, mille abil muuta 27 liikmesriigiga EL energiatõhusamaks, ning 
mõningaid vahendeid on kasulikum kasutada riiklikul tasandil.

Energiatõhususe sihtmärgid
Üha selgemaks hakkab saama, et EL ei ole oma 20% vähendamise eesmärgi saavutamisega 
graafikus. Seda aga ei ole Euroopa Komisjoni poolt ametlikul tasandil piisavalt 
dokumenteeritud. Samas kui heitkoguste ja taastuvenergia sihtmärgid on kergesti mõõdetavad 
ning Eurostati poolt ametlikult avalikustatud, on energiatõhususe statistika osas 
vasturääkivusi ning PRIMESi mudelit seatakse tihti kahtluse alla. Raportöör arvab siiski, et 
ELi energiapoliitika kõigi peamiste elementide arengu kohta esitatava statistika eest vastutab 
komisjon.

Hooned
On hästi teada, et energiatõhususe potentsiaal hoonetes on tohutult suur. Rekonstrueerimise ja 
arendamise Euroopa programmi (EPRD) hiljutine uuestisõnastamine muudab selle direktiivi 
veel ühe uuestisõnastamise taotlemise praegusel hetkel raskeks. Sellest hoolimata nõuab 
hoonete tähtsus teistsugust lähenemisviisi, mis oleks kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega 
ning ei rikuks õigust eraomandile. Meil tuleks arutada kohase rahastamisvahendi küsimust, 
samuti vajadust erialase ettevalmistuse tugevdamiseks, VKEde paremat teavitamist ning 
teadlikkuse tõstmist üleüldse. Tähelepanu peaks olema keskendatud olemasolevate ehitiste 
renoveerimisele, kuna uute hoonete ehitamise tempo ELis langeb pidevalt ning korraliku 
renoveerimise korral on paljude vanade hoonete energiatõhususe potentsiaal kõige kõrgem.

Öko-disain
Raportöör on arvamusel, et üldise põhimõttena tuleks edendada vabatahtlikke kokkuleppeid, 
kuigi mõningatel juhtudel on turu energiatõhusamasse suunda nihutamiseks vajadus kasutada 
vahenditena ka miinimumstandardeid ja konkreetseid sihtmärke. Ökodiasini direktiiv on 



PR\832028ET.doc 11/11 PE448.774v03-00

ET

energiatõhususe poliitikas kõige tulemuslikum vahend ELi tasandil ning hea näide sellest, 
millist tüüpi poliitikat EL peaks püüdma kasutada. Kõige paljutõotavam lähenemine tundub 
põhinevat üle-euroopalise turu ühistel standarditel, ergutamaks suuremat konkurentsi 
liikmesriikide vahel, mis võimaldab neil konkureerida ka ülemaailmsel turul.

Rahastamine
Keskkonnasõbraliku tehnoloogiatööstuse turul on tarvis vähendada vahet ühelt poolt USA ja 
Hiina ning teiselt poolt ELi vahel. Mõlemad mainitud riigid on EList märksa 
progressiivsemad, kui asi puudutab energiatõhusaid lahendusi edendavate seadusandlike 
meetmete vastuvõtmist. Seetõttu peaksid EL ja liikmesriigid toetama meetmeid ja vahendeid 
rahastamise suurendamiseks. Energiatulemuslikkuse lepinguid toetavate riiklike 
energiatõhususfondide loomist tuleks ergutada Euroopa tasandi rahastamisvahendi kaudu.

Energiatulemuslikkuse leping (EPC), mille puhul klient ostab garanteeritud energiasäästu, 
tekitab võimenduse, kuna investeering tasub ennast ära 2–15 aasta jooksul. Selline mudel 
tekitab töökohti VKEdes, tarbijad hoiavad kokku energiaarvetelt ning heitkogused vähenevad.


