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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et energia säästmise meetmed on säästlik viis majandusliku konkurentsivõime 
toetamiseks, varustuskindluse suurendamiseks, CO2 heite vähendamiseks, töökohtade 
loomiseks ja kütteostuvõimetuse vähendamiseks; tunneb muret selle üle, et mitmele 
liikmesriigile on Euroopa Regionaalarengu Fondist eraldatud energiatõhususe meetmeteks 
liiga vähe vahendeid; kutsub liikmesriike tungivalt üles seadma energiatõhususe oma 
tegevuskavades horisontaalseks prioriteediks; kutsub komisjoni, riiklikke ja piirkondlikke 
ametiasutusi üles hõlbustama struktuurifondide kasutamist energiatõhususe meetmeteks, 
näiteks tagades teabe parema suunamise piirkondlikule ja kohalikule tasandile ning luues 
ühtsed kontrollpunktid; 

2. tõdeb, et kohalikul ja piirkondlikul tasandil takistab energiatõhususe saavutamist oluliselt 
vajadus teha selleks ette investeeringuid; on veendunud, et kõikide ELi tasandi meetmete 
puhul tuleks arvesse võtta nende mõju kohalikele omavalitsustele ja piirkondadele ning 
samuti kohalike omavalitsuste ja piirkondade eelarvelisi piiranguid; soovitab seetõttu 
komisjonil konsulteerida kohaliku ja piirkondliku tasandi esindajatega, et määrata 
kindlaks energia valdkonna arengusuunised ning anda kohaliku ja piirkondliku tasandi 
projektidele rahalist toetust uuenduslike programmide kaudu, mis kasutavad 
olemasolevaid energiaallikaid ja struktuurifonde;

3. rõhutab vajadust töötada välja tehnilise abi ja finantskorralduse meetmed kohalike ja 
piirkondlike ametiasutuste tasandil, et toetada kohalikke osalejaid projektide koostamisel, 
nt Euroopa Investeerimispanga tehnilise abivahendi ELENA kaudu ja energiateenuste 
ettevõtete (ESCOd) kogemusi arvesse võttes;

4. rõhutab, et üks viis ELi energiasäästu potentsiaali realiseerimiseks on ELi õigusaktide 
kiire ja nõuetekohane rakendamine liikmesriikides sellistes valdkondades nagu hoonete 
energiatõhusus, energiamärgistus ja ökodisain; kutsub komisjoni üles rakendamisprotsessi 
aktiivselt toetama ja jälgima;

5. märgib, et kohalikul ja piirkondlikul tasandil, eriti eluasemesektoris, on erinevaid tõkkeid, 
mida põhjustavad finantskulud ja pikk tasuvusaeg, lahknevused üürnike ja omanike 
stiimulites ja läbirääkimiste keerukus kortermajades; kutsub üles leidma nende takistuste 
eemaldamiseks uuenduslikke ja kulutõhusaid lahendusi, näiteks piirkondlikud 
ümberehituskavad, rahalised stiimulid ja tehniline abi;

6. rõhutab piirkondlike ja kohalike ametiasutuste olulist rolli energiatõhususe eesmärkide 
saavutamisel ja toetab seetõttu energiapoliitika ja energiatõhususe, sealhulgas linnapeade 
pakti ja aruka energiakasutusega linnade algatuse mitmetasandilist ja detsentraliseeritud 
käsitlemist; rõhutab alt-üles lähenemisviisi tähtsust linnadele ja piirkondadele suunatud 
ELi energiapoliitikas, mille abil püütakse soodustada puhtaid ja energiatõhusaid 
investeeringuid; rõhutab, et tulevase ühtekuuluvuspoliitika vastavusse viimine Euroopa 
2020. aasta strateegiaga tekitaks olulise eesmärkide saavutamise mehhanismi kohaliku ja 
piirkondliku arengu toetamiseks, mis tooks liikmesriikides, piirkondades ja linnades kaasa 
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läbimõeldud, majanduslikult konkurentsivõimelise ja säästva kasvu; 

7. täheldab, et Euroopa piirkondade vahelised erinevused on suured ja seetõttu ei saa 
energiatõhususe vallas püstitada standardset siduvat sihtmärki, kuna see koormaks asjatult 
eelkõige VKEsid; teeb seetõttu ettepaneku jälgida jätkuvalt kehtivate õigusaktide 
rakendamist ja algatada nende eiramise korral rikkumismenetlusi;

8. tunnistab, et seni ei ole energiatõhususe poliitika raames energiatarbimise vähendamise 
küsimust käsitledes piisavalt arvesse võetud ühiskondliku vastuvõetavuse faktorit; 
rõhutab, et energiatõhususe meetmete edukaks rakendamiseks on kasutajate käitumine 
küll olulise tähtsusega, kuid samal ajal tuleks suurendada ka tarbijate usaldust; soovitab 
tulevase energiatõhususe tegevuskava raames töötada ühiskondliku vastuvõetavuse 
suurendamiseks välja täiendavad toetusmeetmed; rõhutab piirkondliku ja kohaliku tasandi 
olulist rolli konsensuse saavutamisel;

9. palub komisjonil töötada välja meetmed võitlemiseks kütteostuvõimetusega, mis mõjutab 
ELis kõige vaesemaid leibkondi, ja toetada aktiivselt elamumajanduse valdkonnas 
energiatõhususe rakendamist ja rahastamist;

10. tuletab meelde, et ettevõtjatel on uuenduslike jõupingutuste näol energia säästmise 
meetmete väljatöötamisel ja rakendamisel oluline roll; loodab, et rahastamine 
struktuurifondide vahenditest soodustab ettevõtjate aktiivset osalust energiatõhususe 
projektides;

11. kutsub komisjoni üles kehtivaid Euroopa õigusakte, nagu ökodisaini direktiiv ja 
energiamärgistuse direktiiv, ühendama ja mitte neid järjest laiendama, et optimeerida ELi 
õigusaktide rakendamist ja kasutada sünergiat, eelkõige tarbija huvides.
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