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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

energiatehokkuuden toimintasuunnitelman muuttamisesta
(2010/2107(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 19. lokakuuta 2006 päivätyn komission tiedonannon 
"Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma: Mahdollisuuksien toteuttaminen 
(KOM(2006)0545),

– ottaa huomioon 23. tammikuuta 2008 annetun komission tiedonannon "Kaksi kertaa 
20 vuonna 2020: ilmastonmuutostoimet – mahdollisuus Euroopalle" (KOM(2008)0030),

– ottaa huomioon 13. marraskuuta 2008 annetun komission tiedonannon: 
"Energiatehokkuus: 20 prosentin tavoitteen saavuttaminen" (KOM(2008)0772),

– ottaa huomioon 10. tammikuuta 2007 annetun komission tiedonannon "Energiapolitiikka 
Euroopalle" (KOM(2007)0001) sekä sen jälkeen 13. marraskuuta 2008 annetun komission 
tiedonannon "Toinen strateginen energiakatsaus – energian toimitusvarmuutta ja energia-
alan solidaarisuutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma" (KOM(2008)0781) ja siihen 
liittyvät asiakirjat,

– ottaa huomioon yhteisön rahoitustukea energia-alan hankkeille koskevasta talouden 
elvytysohjelmasta (Euroopan energia-alan elvytysohjelma) 13. heinäkuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 663/2009)1,

– ottaa huomioon energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä neuvoston 
direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta 5. huhtikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/32/EY ("energiapalveludirektiivi")2,

– ottaa huomioon 19. toukokuuta 2010 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi 2010/30/EU energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden 
voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin3,

– ottaa huomioon rakennusten energiatehokkuudesta 19. toukokuuta 2010 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/31/EU4,

– ottaa huomioon komission 7. toukokuuta 2010 antaman tilannekatsausasiakirjan "Kohti 
uutta Euroopan energiastrategiaa kaudelle 2011–2020",

– ottaa huomioon komission pyynnöstä laaditun riippumattoman tutkimuksen 
"Työsuhdeautojen verotus: "Tuet, talous ja hyvinvointi"1,

                                               
1 EUVL L 200, 31.7.2009, s. 31.
2 EUVL L 114, 27.4.2006, s. 64.
3 EUVL L 153, 18.6.2010, s. 1.
4 EUVL L 153, 18.6.2010, s. 13.
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– ottaa huomioon toisesta strategisesta energiakatsauksesta 3. helmikuuta 2009 antamansa 
päätöslauselman2,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja 
aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A6-0216/2010),

A. ottaa huomioon, että energiansäästö on kustannustehokkain ja nopein keino vähentää 
hiilidioksidi- ja muita päästöjä ja parantaa toimitusvarmuutta ja että näin ollen sen on 
oltava kaikkien EU:n strategioiden, erityisesti Eurooppa 2020 -strategian ensisijainen 
tavoite,

B. ottaa huomioon, että energiansäästö tuo myös taloudellista hyötyä; ottaa huomioon, että 
energian tuonti EU:hun lisääntyy ja että vuonna 2007 sen arvo oli 332 miljardia euroa 
sekä että komission selvityksen mukaan energiansäästöstä saatava taloudellinen hyöty voi 
olla yli 1 000 euroa kotitaloutta kohti vuodessa3 ja saavuttaessaan 
energiansäästötavoitteensa EU voi säästää noin 100 miljardia euroa ja vähentää päästöjään 
lähes 800 miljoonaa tonnia vuodessa4,

C. katsoo, että on lisättävä ponnistuksia, jotta 20 prosentin energiatehokkuuden tavoite 
saavutettaisiin vuoteen 2020 mennessä, ja toteaa, että tavoitteen saavuttamisen 
seurannassa on puutteita;

D. ottaa huomioon, että energiatehokkuusinvestointien takaisinmaksuaika on lyhyt ja että 
investoinnit luovat sekä maaseutu- että kaupunkialueilla uusia työpaikkoja, joista suurinta 
osaa ei voida ulkoistaa etenkään rakennusalalla ja pk-yrityksissä,

E. ottaa huomioon, että julkisten varojen käyttöön sellaisten automaattisesti uusittavien 
rahoitusvälineiden yhteydessä, joilla energiatehokkuustoimia tuetaan taloudellisilla 
kannustimilla, liittyy talousarviorajoitusten aikoina sekin etu, että julkisia varoja voidaan 
käyttää myös pitkällä aikavälillä,

F. ottaa huomioon, että kysyntä on lisännyt energiankulutusta ja että energiatehokkaampien 
tuotteiden ja laitteiden markkinaesteisiin on todella puututtava,

                                                                                                                                                  
1 Copenhagen Economics, 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxa
tion_paper_22_en.pdf
2 EUVL C 337 E, 18.3.2010, s. 16.
3 KOM(2008)0772, s. 4.
4 KOM(2008)0030, s. 8.
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G. ottaa huomioon, että rakennusten osuus energiankulutuksesta on noin 40 prosenttia ja 
EU:n kasvihuonekaasupäästöistä noin 36 prosenttia1 ja että rakentamisen osuus EU:n 
taloudesta on merkittävä, koska sen osuus EU:n BKT:sta on noin 12 prosenttia,

H. ottaa huomioon, että teollisuuden sähkömoottorit kuluttavat 30–40 prosenttia maailman 
sähköntuotannosta ja että teollisuus voi vähentää energiankulutustaan 30–60 prosenttia 
optimoimalla sähkömoottorijärjestelmiensä toiminnan, mikä tarkoittaa ensisijaisesti 
nopeuden säätöä,

1. Voimassa olevan lainsäädännön noudattaminen ja täytäntöönpano

1. kehottaa komissiota esittämään arvioinnin jäsenvaltioiden ja komission toimien tuloksista;
katsoo, että jos strategia on arvioinnin mukaan pantu riittämättömällä tavalla täytäntöön 
eikä EU pysty sen vuoksi saavuttamaan vuotta 2020 koskevia tavoitteitaan, 
energiatehokkuuden toimintasuunnitelmaan olisi sisällytettävä komissiota koskeva 
sitoumus ehdottaa EU:n lisätoimenpiteitä, kuten jäsenvaltiota sitovia 
energiatehokkuustavoitteita, jotka ovat oikeudenmukaisia, joita voidaan mitata ja joissa 
otetaan huomioon suhteelliset lähtökohdat ja kansalliset olosuhteet; korostaa, että 
läpinäkyvyyden varmistamiseksi menetelmän tulee perustua energiankulutuksen 
absoluuttiseen vähentämiseen;

2. kehottaa komissiota esittämään kunnianhimoisen energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelman, jolla mitataan vuoden 2006 toimintasuunnitelmaan sisältyneiden 
toimien edistymistä ja vahvistetaan vuoden 2006 toimintasuunnitelmassa jo esitettyjä, 
vielä käynnissä olevia energiatehokkuustoimia ja joka sisältää asianmukaisia uusia toimia 
vuotta 2020 koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi;

3. vaatii energiapalveludirektiivin tarkistamista siten, että siihen sisällytetään (joustavat 
tavoitteet sisältävä) nk. tulostaululähestymistapa, joka antaa jäsenvaltioille joustavan 
mahdollisuuden valita alat, joille ne keskittävät kustannustehokkuutta ja mahdollista 
energiansäästöä koskeviin arvioihin perustuvat toimenpiteensä;

4. kehottaa komissiota sisällyttämään edellä mainittuun myös kansallisten 
energiatehokkuussuunnitelmien ja niiden toteutuksen kriittisen arvioinnin, mukaan 
luettuna sitovat raportointimallit, joihin yhdistetään energiapalveludirektiivin mukainen 
raportointi, energiamerkinnät ja ekologinen suunnittelu jäsenvaltioihin kohdistuvan 
rasituksen poistamiseksi, ja arvioimaan kunkin jäsenvaltioiden toimia ja asettamaan 
jäsenvaltiot paremmuusjärjestykseen soveltamalla joustavien tavoitteiden lähestymistapaa;

5. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan kattavaa markkinoiden valvontaa ja ottamaan 
käyttöön rakennuksia, ekosuunnittelua, energiamerkintää ja renkaiden energiamerkintää 
koskevien direktiivien täytäntöönpanon seurantaohjelmia erityisesti maahantuonnin osalta 
ja kehottaa komissiota seuraamaan mainittujen ohjelmien täytäntöönpanoa ja tarvittaessa 
käynnistämään rikkomismenettelyjä;

                                               
1 KOM(2008)0772, s. 8.
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6. pyytää komissiota arvioimaan muutaman vuoden kuluttua tarkistetun direktiivin 
voimaantulosta, missä määrin pakollinen viittaus energiamerkintäjärjestelmään 
mainoksissa vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen;

2. Energiainfrastruktuuri (tuotanto ja siirto)

7. katsoo, että on keskityttävä tehokkaammin järjestelmäinnovaatioihin, kuten älyverkkoihin, 
älykkäisiin mittausjärjestelmiin ja energiatehokkuutta edistävään energian varastointiin;

8. vaatii, että sähkön ja lämmön yhteistuotantoa koskevaa direktiiviä on tarkistettava siten, 
että sillä edistetään sähkön ja lämmön yhteistuotantoa ja kaukolämpöä tai -jäähdytystä 
kannustamalla jäsenvaltioita ottamaan käyttöön vakaan ja suotuisan sääntelykehyksen, 
mihin sisältyy sähkön ja lämmön yhteistuotannolle annettava etuoikeutettu pääsy 
sähköverkkoon, sähkön ja lämmön yhteistuotannon sekä kaukolämmön edistäminen sekä 
sähkön ja lämmön yhteistuotannon kestävä rahoitus esimerkiksi siten, että 
rakennerahastoista rahoitettavien kaupunkien ja maaseudun kehittämishankkeiden 
valintaperusteeksi asetetaan sähkön ja lämmön yhteistuotanto;

9. kehottaa jäsenvaltioita edistämään sähkön ja lämmön yhteistuotantoa myös tukemalla 
kaukolämpöjärjestelmien rakentamista ja kunnostamista sen sijaan, että sähkön ja lämmön 
yhteistuotantoa tuetaan sellaisenaan;

10. pitää myönteisenä älykkäitä verkkoja koskevaa komission valmistelutyötä ja kehottaa 
komissiota tukemaan älykkäiden verkkojen kehittämistä määräämällä yhteiset standardit 
ja varmistamalla pitkän aikavälin vakaa ja yhdenmukaistettu sääntely-ympäristö kaikkialla 
EU:ssa;

3. Kaupunkien ja rakennusten kehittäminen

11. korostaa tarvetta tukea kaupunginjohtajien sopimuksen ja älykkäitä kaupunkeja koskevan 
aloitteen kaltaisia hankkeita, jotka keskittyvät energiankulutuksen ja kasvihuonekaasujen 
päästöjen vähentämiseen paikallisella ja alueellisella tasolla;

12. kehottaa komissiota arvioimaan julkisten rakennusten energiatehokkuuspotentiaalia ja 
ehdottamaan jäsenvaltioiden julkisten rakennusten energiankulutuksen pakollisia 
vähentämistavoitteita;

13. on vakuuttunut siitä, että energiansäästötavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeintä on 
se, että julkiset viranomaiset toimivat suunnannäyttäjinä; tunnustaa toisaalta, että 
erityisesti paikalliset ja alueelliset budjettirajoitukset rajoittavat monessa tapauksissa 
julkisten laitosten kykyä investoida etukäteen; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
etsimään innovatiivisia ratkaisuja mainittuun ongelmaan;

14. katsoo, että Euroopan parlamentin ja komission pitäisi toimia esimerkkinä ja kunnostaa 
rakennuksensa lähelle nollatasoa vuoteen 2020 mennessä;

15. pyytää komissiota edistämään uusia aloitteita, joilla tulevassa innovaatiostrategiassa 
tuetaan rakennusten kunnostamista muun muassa energiatehokkuutta koskevilla 
innovaatiokumppanuuksilla energiatehokkaissa tai päästöttömissä kaupungeissa;
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16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään energiatehokkuustodistusten 
käyttöönottoa, teknistä neuvontaa ja tukea antavia keskitettyjä palvelupisteitä sekä
taloudellisia kannustimia kansallisella, alueellisella ja Euroopan tasolla;

17. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita edistämään energiakatselmusten laajempaa käyttöä 
yrityksissä ja kehittämään tässä yhteydessä erityisesti pk-yritysten neuvontamekanismeja;

18. katsoo, että komission pitäisi tukea rakennusten energiatehokkuuskatselmuksia koskevien 
pilottihankkeiden rahoittamista potentiaalisten säästöjen todentamiseksi ja 
markkinatoimijoiden motivoimiseksi investoimaan energiatehokkaisiin ratkaisuihin;

19. pyytää komissiota ehdottamaan katuvalaistusta, vihreitä hankintoja ja 
energiaperusparannusta koskevia energiankäyttöön liittyviä vähimmäisvaatimuksia; vaatii 
tässä yhteydessä, että vuoteen 2012 mennessä edellä mainittuun on sisällytettävä kaikkia 
valaistuslaitteita koskevien julkisten hankintojen elinkaarikustannusten määrittäminen;

4. TVT ja tuotteet

20. vaatii energiamerkintää koskevien direktiivien nopeaa ja asianmukaista täytäntöönpanoa 
siten, että uusia energiaan liittyviä tuotteita koskevat delegoidut säädökset hyväksytään; 
katsoo, että ekologista suunnittelua koskevan direktiivin soveltamisalaan olisi 
sisällytettävä myös suuret rakennukset, teollisuudessa käytettävät laitteet, rakennusten 
integroidut valaistusjärjestelmät, pumput ja vettä säästävät laitteet ja että direktiivin 
soveltamisalaan olisi sisällytettävä myös rakennusten energiatehokkuuden 
vähimmäisvaatimusten määritelmä;

21. kehottaa komissiota antamaan tuotteiden resurssitehokkuutta koskevan erityisen 
säädösehdotuksen;

22. pyytää komissiota arvioimaan rakennusdirektiivin soveltamisalan laajentamista siten, että 
se kattaa suuret rakennukset, tuotteiden ekosuunnitteluvaatimuksen mukaan luettuina, 
sekä erityisesti suurissa rakennuksissa käytettävät teollisuuden sähkömoottorit;

23. kehottaa komissiota arvioimaan lainsäädäntöä ja varmistamaan, että se ulottuu tuotteisiin, 
järjestelmiin ja niiden energiankäyttöön, ja katsoo, että on lisättävä EU:n kansalaisten 
tietoisuutta kulutustuotteiden ja energiatuotteiden energiatehokkuudesta ja 
resurssitehokkuudesta; katsoo, että energiankulutuksen arvioinnin yhteydessä on 
sovelluksia on käsiteltävä kokonaisuuksina sen sijaan, että niitä käsiteltäisiin vain 
yksittäisinä tuotteina;

24. pitää myönteisenä älykkäitä mittareita käsittelevän työryhmän työtä ja pyytää komissiota 
esittämään ennen vuoden 2011 päättymistä suosituksia varmistaakseen, että:

 älykkäät mittarit otetaan käyttöön kolmannen energiamarkkinapaketin aikataulun 
mukaisesti,

 jäsenvaltiot sopivat älykkäiden mittareiden standarditoiminnoista vuoden 2010 
loppuun mennessä,
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 komissio ja jäsenvaltiot määrittävät konkreettisen tavoitteen sille, mikä osuus 
kotitalouksista on määrä varustaa älykkäillä mittareilla vuoteen 2020 mennessä;

25. kehottaa komissiota sisällyttämään SET-suunnitelmaan osion, joka sisältää 
energiatehokkuutta ja resurssitehokkuutta tukevan teknologian ja tuotteiden kehittämisen 
ja myynninedistämisen;

5. Liikenne

26. pyytää komissiota julkaisemaan liikennettä koskevan kunnianhimoisen valkoisen kirjan, 
jotta voitaisiin kehittää kestävä eurooppalainen liikennepolitiikka, joka edistää 
energiatehokkaan uuden teknologian käyttöönottoa ja vähentää riippuvuutta erityisesti 
öljyn kaltaisista fossiilisista polttoaineista;

27. kehottaa komissiota edistämään energiatehokkuutta parantavien innovatiivisten laitteiden 
(kuten rekkojen spoilereiden) kehittämistä ja harkitsemaan niiden määräämistä 
pakollisiksi, jos se osoittautuu kustannustehokkaaksi välineeksi;

28. kannattaa tässä yhteydessä energiatehokkaiden renkaiden käytön edistämistä ja pyytää 
komissiota määräämään julkishallinnon viranomaisten käyttöön hankittuja ajoneuvoja ja 
niihin asennettuja renkaita koskevista energiatehokkuuden vähimmäisvaatimuksista;

29. kehottaa komissiota varmistamaan sähköajoneuvojen kehittämisen perusedellytykset 
erityisesti ajotietokoneen ja latausasemien standardisoinnin osalta;

30. toistaa, että energian säästäminen liikenteen alalla edellyttää intermodaalisia 
liikenneratkaisuja sekä älykkäiden liikennejärjestelmien kehittämistä (mukaan luettuina 
ruuhkamaksut, liikenteen hallinnan tietotekniikka, rautateiden infrastruktuuri jne.);

31. pyytää jäsenvaltioita lakkauttamaan polttoainetehottomien autojen ostamista kannustavat 
verojärjestelyt1;

6. Kannustimet ja rahoitus

32. kehottaa komissiota antamaan ehdotuksia siitä, kuinka EU:n tasolla voidaan ottaa 
käyttöön uusiutuvat rahoitusvälineet, joilla tuetaan täydentäviä energiatehokkuustoimia, 
jotka puolestaan tukevat olemassa olevia kansallisia järjestelyjä ja jakelukanavia 
(esimerkiksi riskinjaon avulla) ja edistävät energiatehokkuusjärjestelyjen käyttöönottoa ja 
parantamista jäsenvaltioissa;

33. katsoo, että mainittujen rahoitusvälineiden käytössä olisi otettava huomioon kokemukset 
julkisten rahoitusalan toimijoiden tarjoamista uusiutuvista rahoitusvälineistä, 
hyödynnettävä EU:n nykyisiä resursseja ja suunniteltava rahoitusvälineet siten, että niille 
saadaan muuta julkista tai yksityistä rahoitusta mahdollisimman suuren vipuvaikutuksen 
aikaansaamiseksi ja mahdollisimman suurta loppukäyttäjien määrää hyödyttävien
rahoitusohjelmien tukemiseksi;

                                               
1 Taxation Paper No 22 (2010): Company Car Taxation. Subsidies, welfare and economy.
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34. pitää tässä yhteydessä myönteisenä komission ehdotusta, jonka mukaan EEPR-asetuksen 
II luvun käyttämättömillä varoilla luotaisiin erityinen rahoitusväline tukemaan 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyviä toimia, ja pyytää, että neuvosto 
hyväksyy ehdotuksen viipymättä;

35. korostaa EAKR:n rahoittamien energiatehokkuustoimien kaltaisten EU:n rahoitustoimien 
täytäntöönpanon tehostamisen tarvetta; pyytää komissiota määrittämään esteet, joiden 
vuoksi nykyistä suurempaa osaa rakenne- ja koheesiorahastojen rahoitusvaroista ei voida 
käyttää mainittuun tarkoitukseen, ja ryhtymään asianmukaisiin toimiin mainittujen 
esteiden poistamiseksi (esimerkkinä teknistä apua tukevat EU:n lisätoimenpiteet);

36. kehottaa komissiota vahvistamaan (Elenan kaltaisia) rahoitusvälineitä ja harkitsemaan 
täydentävien välineiden käyttöönottoa Älykäs energiahuolto -ohjelman puitteissa;

37. kehottaa komissiota edistämään kokeneiden (kansallisten ja kansainvälisten) rahoitusalan 
toimijoiden tarjoamaa teknistä apua tukevia EU:n toimia, joiden tarkoituksena on:

 lisätä hallintoviranomaisten ja suuren yleisön sekä yksityisten rahoituslaitosten 
tietoisuutta ja taitotietoa energiatehokkuutta edistävien investointien 
rahoitusstrategioista ja institutionaalisista vaatimuksista,

 tukea julkisia ja yksityisiä rahoituslaitoksia vastaavien toimien ja rahoitusvälineiden 
täytäntöönpanossa,

 luoda kestäviä ja tehokkaita rahoitusvälineitä, joilla voidaan tehostaa 
energiatehokkuuteen tarkoitettujen varojen käyttämistä,

 edistää parhaiden käytäntöjen jakamista jäsenvaltioiden ja niiden rahoitusalan 
toimijoiden kesken;

38. kehottaa komissiota harkitsemaan sellaisten tehokkaiden toimien ehdottamista, joilla 
energiayhtiöt saadaan investoimaan energiatehokkuuteen;

39. toistaa pyyntönsä, jonka mukaan energiatehokkuutta koskevaa lukua olisi vahvistettava 
Euroopan naapuruuspolitiikassa ja se olisi sisällytettävä systemaattisesti EU:n ja 
kolmansien maiden väliseen vuoropuheluun;

40. kehottaa komissiota sisällyttämään energiatehokkuuden tutkimuksen kahdeksannen 
puiteohjelman ensisijaisiin tavoitteisiin ja myöntämään energiatehokkuutta koskeville 
aliohjelmille yhtä suuren rahoitusosuuden kuin nykyiselle Älykäs energianhuolto -
ohjelmalle; korostaa tarvetta kaksinkertaistaa energia-alaa koskevat tutkimus-, kehitys- ja 
esittelymäärärahat nykyiseen tasoon verrattuna vuoteen 2020 mennessä ja erityisesti 
korottaa EU:n tulevassa talousarviossa uusiutuvaa energiaa, älykkäitä verkkoja ja 
energiatehokkuutta koskevia määrärahoja huomattavasti;

41. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Johdanto
Energiatehokkuus on CO2-päästöjen ja muiden päästöjen kustannustehokkain ja nopein 
vähentämiskeino. Energiatehokkuuden edut ovat valtavan suuret sekä taloudellisen kasvun 
että työpaikkojen luomisen kannalta. Työpaikkoja syntyy sekä kaupungeissa että maaseudulla 
useimmissa tapauksissa pk-yrityksissä, ja ne ovat paikallisia työpaikkoja, joita ei voida 
ulkoistaa. Uusia työpaikkoja syntyy tietotekniikan, rakentamisen ja palvelujen aloilla.

Paljon työpaikkoja luotiin sen jälkeen kun, energiatehokkuussuunnitelma otettiin käyttöön 
vuonna 2006; sen jälkeen on kuitenkin tapahtunut monia sekä poliittisia että taloudellisia 
muutoksia. Näin ollen on selvää, että EU:n energiatehokkuustoimia on tarkistettava niiden 
mukauttamiseksi uusiin ensisijaisiin tavoitteisiin ja uuteen kehitykseen. Vuonna 2006 
hyväksytyn energiatehokkuussuunnitelman tuloksia ja puutteita on arvioitava perusteellisesti 
siten, että arviointi toimii perustana EU:n energiatehokkuustoimien tarkistamiselle. 
Energiansäästöä tukevia toimia voidaan ottaa käyttöön sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla 
useiden välineiden avulla, joita ovat merkinnät ja energiaan liittyvien tuotteiden 
ekostandardit, rakennusten energiankulutus ja monet muut. Esittelijä katsoo, että päättäjien
olisi pyrittävä monipuolistamaan keinojaan, joilla he pyrkivät lisäämään EU27:n 
energiatehokkuutta, ja että jotkin välineet sopivat parhaiten kansalliselle tasolle.

Energiatehokkuustavoitteet
On enenevässä määrin ilmeistä, että EU ei pysty saavuttamaan 20 prosentin tavoitettaan. On 
todettava, että Euroopan komissiolle ei ole riittävästi virallista tietoa edellä mainitusta. 
Päästötavoitteet ja uusiutuvia energiamuotoja koskevat tavoitteet ovat helposti mitattavissa ja 
Eurostat julkaisee mainitut tiedot virallisesti, mutta energiatehokkuutta koskevat tilastot ovat 
ristiriitaisia, koska monet tahot pitävät PRIMES-mallia kyseenalaisena mallina. Esittelijä 
katsoo siitä huolimatta, että komissio on vastuussa EU:n energiapolitiikan kaikkien tärkeiden 
osatekijöiden kehittämisestä koskevista tilastoista.

Kiinteistöt

On tunnettua, että rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa todella merkittävästi.
EPRD:n äskettäisen uudelleenlaadinnan vuoksi tämän direktiivin uudelleenlaadinta on 
vaikeaa millään muulla tavalla tässä yhteydessä. Rakennusten merkitys edellyttää kuitenkin 
erilaista lähestymistapaa, jossa noudatetaan toissijaisuuden periaatetta ja joka ei ole 
ristiriidassa kiinteistöjen yksityisen omistusoikeuden kanssa. Olisi otettava huomioon 
asianmukaiset rahoitusvälineet sekä ammatillisen täydennyskoulutuksen tehostaminen, pk-
yritysten tiedonsaanti ja yleinen tietoisuuden parantaminen. Olisi keskityttävä käytössä 
olevien rakennusten kunnostamiseen, koska uusien kiinteistöjen rakentamisvauhti on 
hidastunut EU:ssa ja koska monien vanhojen kiinteistöjen kunnostaminen tuottaa parhaat 
energiatehokkuustulokset sillä edellytyksellä, että kunnostustyöt tehdään asianmukaisella 
tavalla.
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Ekologinen suunnittelu

Esittelijä on yleisesti ottaen sitä mieltä, että olisi edistettävä vapaaehtoisia sopimuksia, vaikka 
toisaalta joissakin tapauksissa vähimmäisstandardit ja konkreettiset tavoitteet ovat 
välttämättömiä toimia, joilla markkinoita sysätään energiatehokkaampaan suuntaan. 
Ekologisesta suunnittelusta annettu direktiivi on tehokkain energiapolitiikan EU:n tason 
väline ja hyvä esimerkki toimista, joihin käyttöönottoon EU:n olisi pyrittävä. Lupaavin 
lähestymistapa näyttäisi perustuvan EU:n laajuisilla markkinoilla sovellettaviin yhteisiin 
standardeihin, joilla lisätään jäsenvaltioiden välistä kilpailua ja annetaan jäsenvaltioille 
mahdollisuudet kilpailla maailmanmarkkinoilla.

Rahoitus
Puhtaan teknologian alalla on päästävä eroon Yhdysvaltojen ja EU:n sekä Kiinan ja EU:n 
välisestä erosta. Mainitut valtiot ovat edistyneet EU:ta pitemmälle energiatehokkaita 
ratkaisuja edistävän lainsäädännön säätämisessä. Näin ollen EU:n ja jäsenvaltioiden olisi 
tuettava rahoitusta lisääviä toimia ja välineitä. Energiatehokkuutta koskevia sopimuksia 
tukevien kansallisten energiatehokkuusrahastojen käyttöönottoa olisi kannustettava EU:n 
laajuisella rahoitusvälineellä.

Energiatehokkuutta koskeva sopimus, jonka puitteissa asiakas maksaa takuunalaisesta 
energiansäästöstä, luo vipuvaikutusta, koska investoinnin takaisinmaksuaika on 2–15 vuotta. 
Mainittu malli luo työpaikkoja pk-yrityksissä, alentaa kuluttajien energialaskuja vähentää 
päästöjä.


