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Muudatusettepanek 1
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et energia säästmise 
meetmed on säästlik viis varustuskindluse 
suurendamiseks ja CO2 heite 
vähendamiseks; väljendab muret, et 
mitmele liikmesriigile on Euroopa 
Regionaalarengu Fondist eraldatud 
energiatõhususe meetmeteks liiga vähe 
vahendeid; kutsub liikmesriike tungivalt 
üles võtma energiatõhususe oma 
tegevuskavades prioriteediks ning kutsub 
komisjoni ja riiklikke ametivõime üles 
arendama välja mooduseid, mis 
hõlbustaksid struktuurifondide kasutamist 
energiatõhususe meetmeteks, näiteks 
tagades informatsiooni ladusama 
kulgemise kohalikule tasandile või 
kehtestades ainukontrolli;

1. rõhutab, et energia säästmise 
meetmed on säästlik viis varustuskindluse 
suurendamiseks ja CO2 heite 
vähendamiseks; tunneb muret selle üle, et 
mitmele liikmesriigile on Euroopa 
Regionaalarengu Fondist eraldatud 
energiatõhususe meetmeteks liiga vähe 
vahendeid; kutsub liikmesriike tungivalt 
üles võtma energiatõhususe oma 
tegevuskavades horisontaalseks
prioriteediks ning kutsub komisjoni ja 
riiklikke ametivõime üles arendama välja 
mooduseid, mis hõlbustaksid 
struktuurifondide kasutamist 
energiatõhususe meetmeteks;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et energia säästmise 
meetmed on säästlik viis varustuskindluse 
suurendamiseks ja CO2 heite 
vähendamiseks; väljendab muret, et 
mitmele liikmesriigile on Euroopa 
Regionaalarengu Fondist eraldatud 
energiatõhususe meetmeteks liiga vähe 
vahendeid; kutsub liikmesriike tungivalt 

1. rõhutab, et energia säästmise 
meetmed on säästlik viis majandusliku 
konkurentsivõime suurendamiseks,
varustuskindluse suurendamiseks ja CO2 
heite vähendamiseks; kutsub liikmesriike 
tungivalt üles seadma energiatõhususe oma 
tegevuskavades prioriteediks ning kutsub 
komisjoni ja riiklikke ametivõime üles 
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üles võtma energiatõhususe oma 
tegevuskavades prioriteediks ning kutsub 
komisjoni ja riiklikke ametivõime üles 
arendama välja mooduseid, mis 
hõlbustaksid struktuurifondide kasutamist 
energiatõhususe meetmeteks, näiteks 
tagades informatsiooni ladusama 
kulgemise kohalikule tasandile või 
kehtestades ainukontrolli;

arendama välja mooduseid, mis 
hõlbustaksid struktuurifondide kasutamist 
energiatõhususe meetmeteks, näiteks 
tagades informatsiooni parema suunamise
kohalikule tasandile või luues keskse 
kontaktpunkti;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Catherine Bearder

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et energia säästmise 
meetmed on säästlik viis varustuskindluse 
suurendamiseks ja CO2 heite 
vähendamiseks; väljendab muret, et 
mitmele liikmesriigile on Euroopa 
Regionaalarengu Fondist eraldatud 
energiatõhususe meetmeteks liiga vähe 
vahendeid; kutsub liikmesriike tungivalt 
üles võtma energiatõhususe oma 
tegevuskavades prioriteediks ning kutsub 
komisjoni ja riiklikke ametivõime üles 
arendama välja mooduseid, mis 
hõlbustaksid struktuurifondide kasutamist 
energiatõhususe meetmeteks, näiteks 
tagades informatsiooni ladusama 
kulgemise kohalikule tasandile või 
kehtestades ainukontrolli;

1. rõhutab, et energia säästmise 
meetmed ei ole mitte üksnes kõige 
säästvam viis varustuskindluse 
suurendamiseks ja CO2 heite 
vähendamiseks, vaid ka võimalus luua 
2020. aastaks ka miljon töökohta ja 
vähendada oluliselt kütteostuvõimetust;
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 
prioriteediks ning kutsub komisjoni ja 
riiklikke ametiasutusi üles arendama välja 
mooduseid, mis hõlbustaksid 
struktuurifondide kasutamist 
energiatõhususe meetmeteks, näiteks 
tagades informatsiooni ladusama 
kulgemise piirkondlikule ja kohalikule 
tasandile või luues keskse kontaktpunkti;

Or. en
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Muudatusettepanek 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et energia säästmise 
meetmed on säästlik viis varustuskindluse 
suurendamiseks ja CO2 heite 
vähendamiseks; väljendab muret, et 
mitmele liikmesriigile on Euroopa 
Regionaalarengu Fondist eraldatud 
energiatõhususe meetmeteks liiga vähe 
vahendeid; kutsub liikmesriike tungivalt 
üles võtma energiatõhususe oma 
tegevuskavades prioriteediks ning kutsub 
komisjoni ja riiklikke ametivõime üles 
arendama välja mooduseid, mis 
hõlbustaksid struktuurifondide kasutamist 
energiatõhususe meetmeteks, näiteks 
tagades informatsiooni ladusama 
kulgemise kohalikule tasandile või 
kehtestades ainukontrolli;

1. rõhutab, et energia säästmise
meetmed on säästlik viis varustuskindluse 
suurendamiseks ja CO2 heite 
vähendamiseks; väljendab muret, et 
mitmele liikmesriigile on Euroopa 
Regionaalarengu Fondist eraldatud 
energiatõhususe meetmeteks liiga vähe 
vahendeid; kutsub liikmesriike tungivalt 
üles seadma energiatõhususe oma 
tegevuskavades prioriteediks ning kutsub 
komisjoni, riiklikke ja piirkondlikke
ametiasutusi üles arendama välja 
mooduseid, mis hõlbustaksid 
struktuurifondide kasutamist 
energiatõhususe meetmeteks, näiteks 
tagades informatsiooni ladusama 
kulgemise kohalikule tasandile või luues 
keskse kontaktpunkti;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tõdeb, et kohalikul ja piirkondlikul 
tasandil takistab energiasäästu 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;

2. tõdeb, et kohalikul ja piirkondlikul 
tasandil takistab energiasäästu saavutamist 
oluliselt vajadus teha selleks ette 
investeeringuid; seega peaks EL 
soodustama investeerimist energiasäästu 
meetmete rahalise toetamise kaudu 
struktuurifondide vahenditest ja 
heitkogustega kauplemise süsteemi abil;
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Or. en

Muudatusettepanek 6
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tõdeb, et kohalikul ja piirkondlikul 
tasandil takistab energiasäästu 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;

2. tõdeb, et kohalikul ja piirkondlikul 
tasandil takistab energiasäästu 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 
energia valdkonna arengusuuniste 
kindlaks määramisel konsulteerida 
kohaliku ja piirkondliku tasandi 
esindajatega ning anda kohaliku ja 
piirkondliku tasandi programmidele 
olemasolevate energiaallikate 
kasutamiseks rahalist toetust;

Or. ro

Muudatusettepanek 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tõdeb, et kohalikul ja piirkondlikul 
tasandil takistab energiasäästu 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 

2. tõdeb, et kohalikul ja piirkondlikul 
tasandil takistab energiasäästu 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 
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piirkondade eelarvelisi piiranguid; piirkondade eelarvelisi piiranguid; 
komisjon peaks töötama välja konkreetsed 
uuenduslikud ELi 
rahastamisprogrammid, mille eesmärk on 
toetada kohalikke ja piirkondlikke 
ametiasutusi; 

Or. en

Muudatusettepanek 8
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. 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;

Or. fr

Muudatusettepanek 9
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil, eriti 
eluasemesektoris, on erinevaid tõkkeid, 
mida põhjustavad finantskulud ja pikk 
tasuvusaeg, lahknevused üürnike ja 
omanike stiimulites ja läbirääkimiste 

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

keerukus kortermajades; kutsub üles 
leidma uuenduslikke ja kulutõhusaid
lahendusi nende takistuste eemaldamiseks, 
näiteks piirkondlikud ümberehituskavad, 
rahalised stiimulid ja tehniline abi;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. nõuab, et täielikult kasutataks 
elamumajanduse ja ehituse valdkonnas 
ära suurenenud energiatõhususega 
kaasnevate keskkonnasõbralike 
jätkusuutlike töökohtade potentsiaal,
luues selleks keskkonnasõbralikke 
töökohti käsitlevad pikaajalised 
raamtingimused, et elavdada kohalikku 
majandust;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. toetab 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 

5. toetab 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 



AM\834008ET.doc 9/13 PE450.678v01-00

ET

soodustada puhtaid ja energiatõhusaid 
investeeringuid; rõhutab, et tulevase 
ühtekuuluvuspoliitika vastavusse viimine
Euroopa 2020 strateegiaga tekitaks olulise 
eesmärkide saavutamise mehhanismi, mis
tooks liikmesriikides ja piirkondades kaasa 
läbimõeldud ja säästva arengu.

soodustada puhtaid ja energiatõhusaid 
investeeringuid; rõhutab, et tulevase 
ühtekuuluvuspoliitika vastavusse viimine
ELi 2020. aasta strateegiaga toetaks 
kohalikku ja piirkondlikku arengut ning
tooks liikmesriikides ja piirkondades kaasa 
läbimõeldud ja säästva arengu.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Catherine Bearder

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. toetab 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 strateegiaga tekitaks olulise 
eesmärkide saavutamise mehhanismi, mis 
tooks liikmesriikides ja piirkondades kaasa 
läbimõeldud ja säästva arengu.

5. rõhutab piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste olulist rolli energiasäästu 
eesmärkide saavutamisel ja toetab 
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 ELi 2020. aasta 
strateegiaga tekitaks olulise eesmärkide 
saavutamise mehhanismi, mis tooks 
liikmesriikides ja piirkondades kaasa 
läbimõeldud ja säästva arengu;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Lõige 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. toetab 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 strateegiaga tekitaks olulise 
eesmärkide saavutamise mehhanismi, mis 
tooks liikmesriikides ja piirkondades kaasa 
läbimõeldud ja säästva arengu.

5. toetab 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 
ELi 2020. aasta strateegiaga tekitaks 
olulise eesmärkide saavutamise 
mehhanismi, mis tooks liikmesriikides ja 
piirkondades kaasa läbimõeldud, 
majanduslikult konkurentsivõimelise ja 
säästva arengu.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. toetab 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 strateegiaga tekitaks olulise 
eesmärkide saavutamise mehhanismi, mis 
tooks liikmesriikides ja piirkondades kaasa 
läbimõeldud ja säästva arengu.

5. toetab 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 strateegiaga tekitaks olulise 
eesmärkide saavutamise mehhanismi, mis 
tooks liikmesriikides, piirkondades ja 
linnades kaasa läbimõeldud ja säästva 
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arengu.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. täheldab, et Euroopa piirkondade 
vahelised erinevused on suured ja hoidub 
seetõttu energiatõhususe vallas 
standardsete siduvate sihtmärkide 
püstitamisest, kuna see koormaks asjatult 
eelkõige VKEsid; teeb ettepaneku jälgida 
jätkuvalt kehtivate õigusaktide 
rakendamist ja algatada nende eiramise 
korral rikkumismenetlusi;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. kutsub komisjoni üles kehtivaid 
Euroopa õigusakte, nagu ökodisaini 
direktiiv ja energiamärgistuse direktiiv, 
ühendama ja mitte neid järjest laiendama, 
et rakendada ELi õigusakte võimalikult 
tõhusalt ja kasutada sünergiat, eelkõige 
tarbija huvides. 

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Catherine Bearder

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tunnistab, et seni ei ole 
energiatõhususe poliitika raames 
energiatarbimise vähendamise 
valdkonnas ühiskondliku vastuvõetavuse 
faktorit piisavalt arvesse võetud; rõhutab, 
et energiatõhususe meetmete edukaks 
rakendamiseks ei ole ainuüksi kasutajate 
käitumine olulise tähtsusega, vaid 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.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 19
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. 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.

Or. fr


