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Tarkistus 1
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että energiansäästötoimet ovat 
kustannustehokas tapa lisätä 
toimitusvarmuutta ja vähentää 
hiilidioksidipäästöjä; on huolissaan 
ERDF:n varojen heikosta saatavuudesta 
energiatehokkuustoimiin useissa 
jäsenvaltioissa; vaatii jäsenvaltioita 
asettamaan energiatehokkuuden etusijalle 
toimintaohjelmissaan ja kehottaa 
komissiota ja kansallisia viranomaisia 
kehittämään tapoja, joilla helpotetaan 
rakennerahastovarojen käyttämistä 
energiatehokkuustoimiin, kuten 
paikallistason parempaan tiedonkulkuun 
tai kokonaispalvelupisteiden 
perustamiseen;

1. korostaa, että energiansäästötoimet ovat 
kustannustehokas tapa lisätä 
toimitusvarmuutta ja vähentää 
hiilidioksidipäästöjä; on huolissaan 
ERDF:n varojen heikosta saatavuudesta 
energiatehokkuustoimiin useissa 
jäsenvaltioissa; vaatii jäsenvaltioita 
asettamaan energiatehokkuuden yleisesti 
etusijalle toimintaohjelmissaan ja kehottaa 
komissiota ja kansallisia viranomaisia 
kehittämään tapoja, joilla helpotetaan 
rakennerahastovarojen käyttämistä 
energiatehokkuustoimiin;

Or. en

Tarkistus 2
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että energiansäästötoimet ovat 
kustannustehokas tapa lisätä 
toimitusvarmuutta ja vähentää 
hiilidioksidipäästöjä; on huolissaan 
ERDF:n varojen heikosta saatavuudesta 
energiatehokkuustoimiin useissa 
jäsenvaltioissa; vaatii jäsenvaltioita 
asettamaan energiatehokkuuden etusijalle 
toimintaohjelmissaan ja kehottaa 
komissiota ja kansallisia viranomaisia 

1. korostaa, että energiansäästötoimet ovat 
kustannustehokas tapa parantaa 
taloudellista kilpailukykyä, lisätä 
toimitusvarmuutta ja vähentää 
hiilidioksidipäästöjä; on huolissaan 
ERDF:n varojen heikosta saatavuudesta 
energiatehokkuustoimiin useissa 
jäsenvaltioissa; vaatii jäsenvaltioita 
asettamaan energiatehokkuuden etusijalle 
toimintaohjelmissaan ja kehottaa 
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kehittämään tapoja, joilla helpotetaan 
rakennerahastovarojen käyttämistä 
energiatehokkuustoimiin, kuten 
paikallistason parempaan tiedonkulkuun
tai kokonaispalvelupisteiden 
perustamiseen;

komissiota ja kansallisia viranomaisia 
kehittämään tapoja, joilla helpotetaan 
rakennerahastovarojen käyttämistä 
energiatehokkuustoimiin, kuten 
paikallistason parempaan tiedonjakeluun
tai kokonaispalvelupisteiden 
perustamiseen;

Or. en

Tarkistus 3
Catherine Bearder

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että energiansäästötoimet ovat 
kustannustehokas tapa lisätä 
toimitusvarmuutta ja vähentää 
hiilidioksidipäästöjä; on huolissaan 
ERDF:n varojen heikosta saatavuudesta 
energiatehokkuustoimiin useissa 
jäsenvaltioissa; vaatii jäsenvaltioita 
asettamaan energiatehokkuuden etusijalle 
toimintaohjelmissaan ja kehottaa 
komissiota ja kansallisia viranomaisia 
kehittämään tapoja, joilla helpotetaan 
rakennerahastovarojen käyttämistä 
energiatehokkuustoimiin, kuten 
paikallistason parempaan tiedonkulkuun tai 
kokonaispalvelupisteiden perustamiseen;

1. korostaa, että energiansäästötoimet eivät 
ole ainoastaan kustannustehokkain tapa 
lisätä toimitusvarmuutta ja vähentää 
hiilidioksidipäästöjä, vaan niiden avulla 
voidaan myös luoda miljoona työpaikkaa 
vuoteen 2020 mennessä ja vähentää 
huomattavasti energiaköyhyyttä; on 
huolissaan ERDF:n varojen heikosta 
saatavuudesta energiatehokkuustoimiin 
useissa jäsenvaltioissa; vaatii jäsenvaltioita 
asettamaan energiatehokkuuden etusijalle 
toimintaohjelmissaan ja kehottaa 
komissiota ja kansallisia viranomaisia 
kehittämään tapoja, joilla helpotetaan 
rakennerahastovarojen käyttämistä 
energiatehokkuustoimiin, kuten alue- ja
paikallistason parempaan tiedonkulkuun tai 
kokonaispalvelupisteiden perustamiseen;

Or. en

Tarkistus 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että energiansäästötoimet ovat 
kustannustehokas tapa lisätä 
toimitusvarmuutta ja vähentää 
hiilidioksidipäästöjä; on huolissaan 
ERDF:n varojen heikosta saatavuudesta 
energiatehokkuustoimiin useissa 
jäsenvaltioissa; vaatii jäsenvaltioita 
asettamaan energiatehokkuuden etusijalle 
toimintaohjelmissaan ja kehottaa 
komissiota ja kansallisia viranomaisia 
kehittämään tapoja, joilla helpotetaan 
rakennerahastovarojen käyttämistä 
energiatehokkuustoimiin, kuten 
paikallistason parempaan tiedonkulkuun tai 
kokonaispalvelupisteiden perustamiseen;

1. korostaa, että energiansäästötoimet ovat 
kustannustehokas tapa lisätä 
toimitusvarmuutta ja vähentää 
hiilidioksidipäästöjä; on huolissaan 
ERDF:n varojen heikosta saatavuudesta 
energiatehokkuustoimiin useissa 
jäsenvaltioissa; vaatii jäsenvaltioita 
asettamaan energiatehokkuuden etusijalle 
toimintaohjelmissaan ja kehottaa 
komissiota sekä kansallisia ja alueellisia 
viranomaisia kehittämään tapoja, joilla 
helpotetaan rakennerahastovarojen 
käyttämistä energiatehokkuustoimiin, 
kuten paikallistason parempaan 
tiedonkulkuun tai kokonaispalvelupisteiden 
perustamiseen;

Or. en

Tarkistus 5
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa, että etukäteisinvestointien 
tarve on yksi suurimmista esteistä 
paikallisen ja alueellisen tason 
energiasäästötoimien toteuttamisessa; on 
vakuuttunut, että kaikissa EU:n tason 
toimissa on otettava huomioon kunnille ja 
alueille aiheutuvat seuraukset ja 
budjettirajoitukset;

2. tunnustaa, että etukäteisinvestointien 
tarve on yksi suurimmista esteistä 
paikallisen ja alueellisen tason 
energiasäästötoimien toteuttamisessa; 
katsoo, että EU:n olisi sen tähden 
lisättävä investointeja rahoittamalla niitä 
rakennerahastojen ja 
päästökauppajärjestelmän avulla;

Or. en
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Tarkistus 6
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa, että etukäteisinvestointien 
tarve on yksi suurimmista esteistä 
paikallisen ja alueellisen tason 
energiasäästötoimien toteuttamisessa; on 
vakuuttunut, että kaikissa EU:n tason 
toimissa on otettava huomioon kunnille ja 
alueille aiheutuvat seuraukset ja 
budjettirajoitukset;

2. tunnustaa, että etukäteisinvestointien 
tarve on yksi suurimmista esteistä 
paikallisen ja alueellisen tason 
energiasäästötoimien toteuttamisessa; on 
vakuuttunut, että kaikissa EU:n tason 
toimissa on otettava huomioon kunnille ja 
alueille aiheutuvat seuraukset ja 
budjettirajoitukset; suosittaa sen tähden, 
että paikallisia ja alueellisia edustajia 
kuultaisiin, kun laaditaan energia-alan 
kehittämistä koskevia suuntaviivoja, ja 
että paikallisen ja alueellisen tason 
ohjelmia tuettaisiin taloudellisesti 
nykyisten energiavarojen 
hyödyntämiseksi; 

Or. ro

Tarkistus 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa, että etukäteisinvestointien 
tarve on yksi suurimmista esteistä 
paikallisen ja alueellisen tason 
energiasäästötoimien toteuttamisessa; on 
vakuuttunut, että kaikissa EU:n tason 
toimissa on otettava huomioon kunnille ja 
alueille aiheutuvat seuraukset ja 
budjettirajoitukset;

2. tunnustaa, että etukäteisinvestointien 
tarve on yksi suurimmista esteistä 
paikallisen ja alueellisen tason 
energiasäästötoimien toteuttamisessa; on 
vakuuttunut, että kaikissa EU:n tason 
toimissa on otettava huomioon kunnille ja 
alueille aiheutuvat seuraukset ja 
budjettirajoitukset; katsoo, että komission 
olisi kehitettävä erityisiä innovatiivisia 
eurooppalaisia rahoitusohjelmia 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
tukemiseksi;
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Or. en

Tarkistus 8
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa tarvetta kehittää teknistä 
tukea ja rahoitusneuvontaa paikallisten ja 
alueellisten yhteisöjen tasolla paikallisten 
toimijoiden tukemiseksi hankkeiden 
käynnistämisessä esimerkiksi Euroopan 
investointipankin teknisen avun välineen 
(ELENA, European Local Energy 
Assistance) avulla ja käyttämällä hyödyksi 
energiapalveluyrityksistä (ESCO) saatuja 
kokemuksia;

Or. fr

Tarkistus 9
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että paikallisella ja alueellisella 
tasolla on erityisesti asuinrakennusten 
suhteen olemassa erilaisia esteitä, jotka 
johtuvat taloudellisista kustannuksista ja 
pitkistä takaisinmaksuajoista, kannustimien 
jakamisesta vuokralaisten ja omistajien 
kesken tai hankalista neuvotteluista 
suurissa kerrostaloissa; kehottaa 
poistamaan nämä esteet innovatiivisilla 
ratkaisuilla, kuten alueellisilla 
kunnostussuunnitelmilla, taloudellisilla 
kannustimilla ja teknisellä tuella;

4. toteaa, että paikallisella ja alueellisella 
tasolla on erityisesti asuinrakennusten 
suhteen olemassa erilaisia esteitä, jotka 
johtuvat taloudellisista kustannuksista ja
pitkistä takaisinmaksuajoista, kannustimien 
jakamisesta vuokralaisten ja omistajien 
kesken tai hankalista neuvotteluista 
suurissa kerrostaloissa; kehottaa 
poistamaan nämä esteet innovatiivisilla, 
kustannustehokkailla ratkaisuilla, kuten 
alueellisilla kunnostussuunnitelmilla, 
taloudellisilla kannustimilla ja teknisellä 
tuella;
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Or. en

Tarkistus 10
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa hyödyntämään 
täysimääräisesti asumisen ja 
rakentamisen lisääntyneen 
energiatehokkuuden myötä tarjolla olevia 
vihreitä, kestäviä 
työllistämismahdollisuuksia luomalla 
pitkän aikavälin perusedellytykset 
vihreille työpaikoille paikallisen talouden 
piristämiseksi;

Or. en

Tarkistus 11
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tukee monentasoista ja hajautettua 
lähestymistapaa energiapolitiikkaan ja 
energiatehokkuuteen, kaupunginjohtajien 
sopimus ja älykkäitä kaupunkeja koskeva 
aloite mukaan luettuina; tähdentää, että 
kaupungit ja alueet kaipaavat kipeästi 
ruohonjuuritasolta lähtevää EU:n 
energiapolitiikkaa, jolla edistetään puhtaita, 
energiatehokkaita investointeja; korostaa, 
että tulevan koheesiopolitiikan 
yhdentäminen Eurooppa 2020 -strategiaan 
saisi aikaan tärkeän jakelumekanismin, 
jolla voitaisiin tuottaa älykästä, kestävää 
kasvua jäsenvaltioissa ja alueilla.

5. tukee monentasoista ja hajautettua 
lähestymistapaa energiapolitiikkaan ja 
energiatehokkuuteen, kaupunginjohtajien 
sopimus ja älykkäitä kaupunkeja koskeva 
aloite mukaan luettuina; tähdentää, että 
kaupungit ja alueet kaipaavat kipeästi 
ruohonjuuritasolta lähtevää EU:n 
energiapolitiikkaa, jolla edistetään puhtaita, 
energiatehokkaita investointeja; korostaa, 
että tulevan koheesiopolitiikan 
yhdentäminen Eurooppa 2020 -strategiaan 
edistäisi paikallista ja alueellista kehitystä 
ja tuottaisi älykästä, kestävää kasvua 
jäsenvaltioissa ja alueilla.
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Or. en

Tarkistus 12
Catherine Bearder

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tukee monentasoista ja hajautettua 
lähestymistapaa energiapolitiikkaan ja 
energiatehokkuuteen, kaupunginjohtajien 
sopimus ja älykkäitä kaupunkeja koskeva 
aloite mukaan luettuina; tähdentää, että 
kaupungit ja alueet kaipaavat kipeästi 
ruohonjuuritasolta lähtevää EU:n 
energiapolitiikkaa, jolla edistetään puhtaita, 
energiatehokkaita investointeja; korostaa, 
että tulevan koheesiopolitiikan 
yhdentäminen Eurooppa 2020 -strategiaan 
saisi aikaan tärkeän jakelumekanismin, 
jolla voitaisiin tuottaa älykästä, kestävää 
kasvua jäsenvaltioissa ja alueilla.

5. painottaa paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten keskeistä asemaa 
energiansäästötavoitteiden 
saavuttamisessa ja tukee sen tähden 
monentasoista ja hajautettua 
lähestymistapaa energiapolitiikkaan ja 
energiatehokkuuteen, kaupunginjohtajien 
sopimus ja älykkäitä kaupunkeja koskeva 
aloite mukaan luettuina; tähdentää, että 
kaupungit ja alueet kaipaavat kipeästi 
ruohonjuuritasolta lähtevää EU:n 
energiapolitiikkaa, jolla edistetään puhtaita, 
energiatehokkaita investointeja; korostaa, 
että tulevan koheesiopolitiikan 
yhdentäminen Eurooppa 2020 -strategiaan 
saisi aikaan tärkeän jakelumekanismin, 
jolla voitaisiin tuottaa älykästä, kestävää 
kasvua jäsenvaltioissa ja alueilla.

Or. en

Tarkistus 13
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tukee monentasoista ja hajautettua 
lähestymistapaa energiapolitiikkaan ja 
energiatehokkuuteen, kaupunginjohtajien 
sopimus ja älykkäitä kaupunkeja koskeva 
aloite mukaan luettuina; tähdentää, että 
kaupungit ja alueet kaipaavat kipeästi 

5. tukee monentasoista ja hajautettua 
lähestymistapaa energiapolitiikkaan ja 
energiatehokkuuteen, kaupunginjohtajien 
sopimus ja älykkäitä kaupunkeja koskeva 
aloite mukaan luettuina; tähdentää, että 
kaupungit ja alueet kaipaavat kipeästi 
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ruohonjuuritasolta lähtevää EU:n 
energiapolitiikkaa, jolla edistetään puhtaita, 
energiatehokkaita investointeja; korostaa, 
että tulevan koheesiopolitiikan 
yhdentäminen Eurooppa 2020 -strategiaan 
saisi aikaan tärkeän jakelumekanismin, 
jolla voitaisiin tuottaa älykästä, kestävää 
kasvua jäsenvaltioissa ja alueilla.

ruohonjuuritasolta lähtevää EU:n 
energiapolitiikkaa, jolla edistetään puhtaita, 
energiatehokkaita investointeja; korostaa, 
että tulevan koheesiopolitiikan 
yhdentäminen Eurooppa 2020 -strategiaan 
saisi aikaan tärkeän jakelumekanismin, 
jolla voitaisiin tuottaa älykästä, 
taloudellisesti kilpailukykyistä ja kestävää 
kasvua jäsenvaltioissa ja alueilla.

Or. en

Tarkistus 14
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tukee monentasoista ja hajautettua 
lähestymistapaa energiapolitiikkaan ja 
energiatehokkuuteen, kaupunginjohtajien 
sopimus ja älykkäitä kaupunkeja koskeva 
aloite mukaan luettuina; tähdentää, että 
kaupungit ja alueet kaipaavat kipeästi 
ruohonjuuritasolta lähtevää EU:n 
energiapolitiikkaa, jolla edistetään puhtaita, 
energiatehokkaita investointeja; korostaa, 
että tulevan koheesiopolitiikan 
yhdentäminen Eurooppa 2020 -strategiaan 
saisi aikaan tärkeän jakelumekanismin, 
jolla voitaisiin tuottaa älykästä, kestävää 
kasvua jäsenvaltioissa ja alueilla.

5. tukee monentasoista ja hajautettua 
lähestymistapaa energiapolitiikkaan ja 
energiatehokkuuteen, kaupunginjohtajien 
sopimus ja älykkäitä kaupunkeja koskeva 
aloite mukaan luettuina; tähdentää, että 
kaupungit ja alueet kaipaavat kipeästi 
ruohonjuuritasolta lähtevää EU:n 
energiapolitiikkaa, jolla edistetään puhtaita, 
energiatehokkaita investointeja; korostaa, 
että tulevan koheesiopolitiikan 
yhdentäminen Eurooppa 2020 -strategiaan 
saisi aikaan tärkeän jakelumekanismin, 
jolla voitaisiin tuottaa älykästä, kestävää 
kasvua jäsenvaltioissa, alueilla ja 
kaupungeissa.

Or. en

Tarkistus 15
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että Euroopan alueiden välillä 
on huomattavia eroja, ja hylkää 
vakiomääräiset, sitovat 
energiatehokkuustavoitteet, joista 
aiheutuisi kohtuutonta taakkaa erityisesti 
pienille ja keskisuurille yrityksille;
ehdottaa sen tähden, että nykyisen 
lainsäädännön täytäntöönpanoa 
seurataan jatkuvasti ja rikkomusmenettely 
käynnistetään, jos lainsäädäntöä ei 
noudateta;

Or. en

Tarkistus 16
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa komissiota yhdistämään 
nykyistä unionin lainsäädäntöä sen 
laajentamisen sijasta (esimerkiksi 
ekologisesta suunnittelusta annetun 
direktiivin ja 
energiankulutusmerkinnöistä annetun 
direktiivin yhdistäminen), jotta unionin 
lainsäädännön täytäntöönpano olisi 
mahdollisimman tehokasta ja jotta 
yhteisvaikutuksia saataisiin hyödynnettyä, 
erityisesti kuluttajien kannalta. 

Or. en

Tarkistus 17
Catherine Bearder

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. tunnustaa, että tähän mennessä 
energiatehokkuutta koskevat 
toimintalinjat eivät ole saaneet riittävää 
yhteiskunnallista hyväksyntää 
energiankulutuksen vähentämiseksi;
korostaa, että käyttäjien käyttäytyminen ei 
ole yksistään ratkaisevaa 
energiatehokkuustoimien onnistumiseksi, 
vaan lisäksi olisi lisättävä kuluttajien 
luottamusta; vaatii, että tulevaan 
energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelmaan sisällytetään 
ylimääräisiä tukitoimia yhteiskunnallisen 
hyväksynnän lisäämiseksi; korostaa 
paikallisen ja alueellisen tason 
merkittävää asemaa yhteisymmärryksen 
saavuttamisessa.

Or. en

Tarkistus 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 
toimenpiteitä, joilla torjutaan 
energiaköyhyyttä, joka koskettaa 
Euroopassa köyhimpiä kotitalouksia, ja 
tukemaan aktiivisesti asuntojen 
energiatehokkuuden toteuttamista ja 
rahoittamista.

Or. fr
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Tarkistus 19
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. huomauttaa, että yrityksillä on 
innovatiivisten toimiensa ansiosta 
merkittävä asema energiansäästötoimien 
suunnittelemisessa ja toteuttamisessa; 
toivoo, että rakennerahastovarojen avulla 
kannustetaan yrityksiä osallistumaan 
aktiivisesti energiatehokkuutta koskeviin 
hankkeisiin. 

Or. fr


