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Tarkistus 1
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
191 artiklan 2 kohdan,

− ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
194 artiklan,

Or. en

Tarkistus 2
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 3 ja 6 artiklan,

− ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklan,

Or. en

Tarkistus 3
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon Brysselissä vuonna 
2013 julkaistun Euroopan 
ammattiyhdistysinstituutin (ETUI) 
raportin ”Benchmarking Working Europe 
2013” energiaa käsittelevän 5 luvun 
(”The European divide in clean energy 
and fuel poverty”),

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 4
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon energiaa koskevan 
komission vuoden 2012 tilastollisen 
taskukirjan ”EU energy in figures”1,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 5
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon KfW Research -
tutkimuskeskuksen raportin ”Impact on 
public budgets of KfW promotional 
programmes in the field of “Energy-
efficient building and rehabilitation””2,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 6
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 23 viite

                                               
1 http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2012_energy_figures.pdf.
2 https://www.kfw.de/migration/Weiterleitung-zur-Startseite/Homepage/KfW-Group/Research/PDF-
Files/Energy-efficient-building-and-rehabilitation.pdf.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 
julkaistun komission tiedonannon 
”Etenemissuunnitelma – siirtyminen 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
vuonna 2050” (COM(2011)0112),

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 7
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 27 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon alueiden komitean 
lausunnon ”Energiatehokkuus kunnissa 
ja alueilla – tarkastelussa 
maaseutualueiden ja kaupunkien erot” 
(2012/C 225/06),

Or. en

Tarkistus 8
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 32 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon Ismeri Europan 
komissiolle antaman, koheesiopolitiikan 
tuloksia koskevan raportin ”Expert 
evaluation network delivering policy 
analysis on the performance of Cohesion 
policy 2007-2013 – Synthesis of national 
reports 2011”,

− ottaa huomioon Ismeri Europan 
komissiolle antaman, koheesiopolitiikan 
tuloksia koskevan raportin ”Expert 
evaluation network delivering policy 
analysis on the performance of Cohesion 
policy 2007-2013 – Synthesis of national 
reports 2011 − renewable energy and 
Energy efficiency of housing”,
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Or. en

Tarkistus 9
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 34 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon rakennusten 
energiatehokkuuden parantamisen etuja 
koskevan Copenhagen Economicsin 
tutkimuksen ”Multiple benefits of 
investing in energy efficient renovation of 
buildings”1,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 10
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 36 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon komission panoksen 
”Energiahaasteet ja -politiikka” 
Eurooppa-neuvoston 22. toukokuuta 2013 
pidettyä kokousta varten,

Or. en

Tarkistus 11
Daniël van der Stoep

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

                                               
1 http://www.renovate-
europe.eu/uploads/Multiple%20Benefits%20Study_Key%20Messages%20Brochure.pdf.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että 
energiatehokkuuden saavuttaminen on 
komission ja jäsenvaltioiden tärkeä 
painopistealue ja että siitä on osoituksena 
Eurooppa 2020 -strategiassa esitetty 
tavoite, jonka mukaan energiatehokkuutta 
olisi lisättävä 20 prosenttia;

C. ottaa huomioon, että 
energiatehokkuuden saavuttaminen on 
komission ja joidenkin jäsenvaltioiden 
tärkeä painopistealue ja että siitä on 
osoituksena Eurooppa 2020 -strategiassa 
esitetty tavoite, jonka mukaan 
energiatehokkuutta olisi lisättävä 
20 prosenttia;

Or. nl

Tarkistus 12
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että kulutuksen 
vähentäminen energiatehokkuuden avulla 
on kestävin tapa vähentää riippuvuutta 
fossiilisista polttoaineista ja tämän myötä 
vähentää tuontia noin 25 prosentilla;

Or. ro

Tarkistus 13
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että 
energiatehokkuuteen tehdyillä 
investoinneilla voidaan saavuttaa
taloudellista, yhteiskunnallista ja 
ympäristöön liittyvää tuottoa;

D. ottaa huomioon, että 
energiatehokkuuteen tehdyillä 
investoinneilla voidaan saada aikaan
taloudellista, yhteiskunnallista ja 
ympäristöön liittyvää tuottoa Euroopan 
alueita varten;
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Or. en

Tarkistus 14
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että 
energiatehokkuuteen tehdyillä 
investoinneilla voidaan saavuttaa
taloudellista, yhteiskunnallista ja 
ympäristöön liittyvää tuottoa;

D. ottaa huomioon, että 
energiatehokkuuteen tehdyillä 
investoinneilla saavutetaan mittavaa
taloudellista, yhteiskunnallista ja 
ympäristöön liittyvää tuottoa;

Or. en

Tarkistus 15
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että merkittävä osa 
energiasta saadaan edelleen hiilivedyistä, 
joiden palaminen tuottaa 
kasvihuonekaasuja;

Or. lt

Tarkistus 16
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että E. ottaa huomioon, että 
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energiatehokkuusdirektiivin nopea ja 
tehokas täytäntöönpano voi vähentää 
huomattavasti energiankulutusta, rajoittaa 
fossiilisten polttoaineiden tuontia, luoda 
uusi työpaikkoja, tarjota sosiaaliturvaa ja 
poistaa energiaköyhyyden;

energiatehokkuusdirektiivin nopealla ja 
tehokkaalla täytäntöönpanolla voitaisiin 
vähentää huomattavasti energiankulutusta, 
rajoittaa fossiilisten polttoaineiden tuontia, 
luoda uusia työpaikkoja, tarjota 
sosiaaliturvaa ja poistaa energiaköyhyys;

Or. en

Tarkistus 17
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että 
energiatehokkuusdirektiivin nopea ja 
tehokas täytäntöönpano voi vähentää 
huomattavasti energiankulutusta, rajoittaa 
fossiilisten polttoaineiden tuontia, luoda 
uusi työpaikkoja, tarjota sosiaaliturvaa ja 
poistaa energiaköyhyyden;

E. ottaa huomioon, että 
energiatehokkuusdirektiivin nopea ja 
kustannustehokas täytäntöönpano voi 
vähentää huomattavasti energiankulutusta, 
rajoittaa fossiilisten polttoaineiden tuontia, 
luoda uusi työpaikkoja, tarjota 
sosiaaliturvaa ja poistaa energiaköyhyyden;

Or. de

Tarkistus 18
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että 
energiatehokkuusdirektiivin nopea ja 
tehokas täytäntöönpano voi vähentää 
huomattavasti energiankulutusta, rajoittaa
fossiilisten polttoaineiden tuontia, luoda 
uusi työpaikkoja, tarjota sosiaaliturvaa ja 
poistaa energiaköyhyyden;

E. ottaa huomioon, että 
energiatehokkuusdirektiivin nopea ja 
tehokas täytäntöönpano voi vähentää 
huomattavasti energiankulutusta, vähentää 
riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden 
tuonnista, edistää energiaomavaraisuutta, 
luoda uusia työpaikkoja, tarjota 
sosiaaliturvaa ja poistaa energiaköyhyyden;
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Or. en

Tarkistus 19
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että nykyisen 
ohjelmakauden (2007–2013) aikana 
energiatehokkuuteen osoitettiin 5,5 
miljardia euroa koheesiopolitiikan 
määrärahoista;

F. ottaa huomioon, että nykyisen 
ohjelmakauden (2007–2013) aikana 
energiatehokkuuteen, yhteistuotantoon ja 
energiahallintaan osoitettiin 5,5 miljardia 
euroa koheesiopolitiikan määrärahoista;

Or. en

Tarkistus 20
Daniël van der Stoep

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että nykyisen 
ohjelmakauden (2007–2013) aikana 
energiatehokkuuteen osoitettiin 5,5 
miljardia euroa koheesiopolitiikan 
määrärahoista;

F. pitää valitettavana, että nykyisen 
ohjelmakauden (2007–2013) aikana 
energiatehokkuuteen osoitettiin 5,5 
miljardia euroa koheesiopolitiikan 
määrärahoista;

Or. nl

Tarkistus 21
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että uudessa komission 
kertomuksessa todetaan, että vuoden 2011 
loppuun mennessä energiatehokkuutta 
koskeviin erityishankkeisiin oli myönnetty 
lähes 3,8 miljardia euroa 
käyttöpääomarahastot (revolving funds) 
mukaan luettuina ja että varojen käyttöaste 
oli 68 prosenttia;

G. ottaa huomioon, että uudessa komission 
kertomuksessa todetaan, että vuoden 2011 
loppuun mennessä energiatehokkuutta 
koskeviin erityishankkeisiin oli myönnetty 
lähes 3,8 miljardia euroa 
käyttöpääomarahastot (revolving funds) 
mukaan luettuina ja että varojen käyttöaste 
oli 68 prosenttia; ottaa huomioon, että 
kertomuksessa pantiin merkille 
käyttöasteen epätasaisuus unionin eri 
alueilla;

Or. en

Tarkistus 22
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. ottaa huomioon, että tukeen 
oikeuttavien hankkeiden vähimmäiskoko 
on Elena-rahaston osalta 50 miljoonaa 
euroa ja Älykäs energiahuolto
Euroopassa -ohjelman osalta yli 
6 miljoonaa euroa, mikä on enemmän 
kuin monien hankkeiden koko pienissä ja 
maaseutuyhteisöissä;

Or. en

Tarkistus 23
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
1 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että parhaillaan käynnissä 
olevan kriisin aikana energiatehokkuuden 
parantaminen voi olla ratkaisevan tärkeä 
keino parantaa kilpailukykyä ja luoda 
työpaikkoja ja kasvua ja se on kaikkien 
kannalta myönteinen vaihtoehto 
ilmastonmuutoksen torjunnassa;

1. korostaa, että parhaillaan käynnissä 
olevan kriisin aikana energiatehokkuuden 
parantaminen kustannustehokkaasti voi
osaltaan parantaa kilpailukykyä ja luoda 
työpaikkoja ja kasvua sekä vähentää 
riippuvuutta energian tuonnista, ja että 
tämä voi olla kaikkien kannalta 
myönteinen vaihtoehto ilmastonmuutoksen 
ja korkeiden energiakulujen torjunnassa;

Or. en

Tarkistus 24
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että parhaillaan käynnissä 
olevan kriisin aikana energiatehokkuuden 
parantaminen voi olla ratkaisevan tärkeä
keino parantaa kilpailukykyä ja luoda 
työpaikkoja ja kasvua ja se on kaikkien 
kannalta myönteinen vaihtoehto 
ilmastonmuutoksen torjunnassa;

1. korostaa, että parhaillaan käynnissä 
olevan kriisin aikana energiatehokkuuden 
parantaminen voi olla ratkaisevan tärkeä 
keino parantaa kilpailukykyä ja luoda 
työpaikkoja ja kasvua ja se on 
luonnonvarojen säästämisen 
näkökulmasta kaikkien kannalta 
myönteinen vaihtoehto ilmastonmuutoksen 
torjunnassa;

Or. de

Tarkistus 25
Daniël van der Stoep

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että parhaillaan käynnissä 1. korostaa, että parhaillaan käynnissä 
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olevan kriisin aikana energiatehokkuuden 
parantaminen voi olla ratkaisevan tärkeä 
keino parantaa kilpailukykyä ja luoda 
työpaikkoja ja kasvua ja se on kaikkien 
kannalta myönteinen vaihtoehto 
ilmastonmuutoksen torjunnassa;

olevan kriisin aikana energiatehokkuuden 
parantaminen voi olla ratkaisevan tärkeä 
keino parantaa kilpailukykyä ja luoda 
työpaikkoja ja kasvua ja se on kaikkien 
kannalta myönteinen vaihtoehto muun 
kuin ihmisen toiminnasta aiheutuneen
ilmastonmuutoksen torjunnassa;

Or. nl

Tarkistus 26
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että parhaillaan käynnissä 
olevan kriisin aikana energiatehokkuuden 
parantaminen voi olla ratkaisevan tärkeä 
keino parantaa kilpailukykyä ja luoda 
työpaikkoja ja kasvua ja se on kaikkien 
kannalta myönteinen vaihtoehto 
ilmastonmuutoksen torjunnassa;

1. korostaa, että parhaillaan käynnissä 
olevan kriisin aikana energiatehokkuuden 
parantaminen voi olla ratkaisevan tärkeä 
keino parantaa kilpailukykyä ja luoda 
työpaikkoja ja kasvua ja se on kaikkien 
kannalta myönteinen vaihtoehto 
ilmastonmuutoksen torjunnassa; korostaa, 
että Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden täyttäminen on edellytys 
EU:n vuotta 2050 koskeville 
ilmastotavoitteille ja että niiden avulla 
koko energiajärjestelmän muuttaminen 
voi olla huokeampaa kaikille 
jäsenvaltioille;

Or. en

Tarkistus 27
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että parhaillaan käynnissä 1. korostaa, että parhaillaan käynnissä 
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olevan kriisin aikana energiatehokkuuden 
parantaminen voi olla ratkaisevan tärkeä 
keino parantaa kilpailukykyä ja luoda 
työpaikkoja ja kasvua ja se on kaikkien 
kannalta myönteinen vaihtoehto 
ilmastonmuutoksen torjunnassa;

olevan kriisin aikana, jolloin unioni tuo yli 
50 prosenttia tarvitsemastaan energiasta,
energiatehokkuuden parantaminen voi olla 
ratkaisevan tärkeä keino parantaa unionin 
kilpailukykyä ja luoda työpaikkoja ja 
kasvua paikallisella ja alueellisella tasolla, 
ja se on kaikkien kannalta myönteinen ja 
toteuttamisen arvoinen vaihtoehto 
ilmastonmuutoksen torjunnassa;

Or. en

Tarkistus 28
Rareş-Lucian Niculescu

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että parhaillaan käynnissä 
olevan kriisin aikana energiatehokkuuden 
parantaminen voi olla ratkaisevan tärkeä 
keino parantaa kilpailukykyä ja luoda 
työpaikkoja ja kasvua ja se on kaikkien 
kannalta myönteinen vaihtoehto 
ilmastonmuutoksen torjunnassa;

1. korostaa, että parhaillaan käynnissä 
olevan kriisin aikana energiatehokkuuden 
parantaminen voi olla tärkeä keino 
parantaa kilpailukykyä ja luoda 
työpaikkoja ja kasvua sekä varmistaa 
sosiaalinen suojelu ja se on kaikkien 
kannalta myönteinen vaihtoehto 
ilmastonmuutoksen torjunnassa;

Or. ro

Tarkistus 29
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tukee EU:n sitoutumista tavoitteeseen, 
jonka mukaan energiatehokkuutta lisätään 
20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä; 
pitää huolestuttavana, että nykyisten 
arvioiden mukaan jäsenvaltioiden 

2. tukee EU:n sitoutumista tavoitteeseen, 
jonka mukaan energiatehokkuutta lisätään 
20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä; 
katsoo, että energiatehokkuusdirektiivin 
ja sen välineiden asianmukainen 



AM\939872FI.doc 15/77 PE513.322v01-00

FI

toteuttamien tai ilmoittamien 
energiansäästötoimenpiteiden avulla 
voidaan saavuttaa vain 9 prosentin 
parannus; kehottaa näin ollen 
jäsenvaltioita lisäämään toimiaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteen 
saavuttamiseksi;

täytäntöönpano eri kansallisten 
olosuhteiden mukaisesti saa jäsenvaltiot 
takaisin oikealle tielle, jotta tavoite 
voidaan saavuttaa; 

Or. en

Tarkistus 30
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tukee EU:n sitoutumista tavoitteeseen, 
jonka mukaan energiatehokkuutta lisätään 
20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä; 
pitää huolestuttavana, että nykyisten 
arvioiden mukaan jäsenvaltioiden 
toteuttamien tai ilmoittamien 
energiansäästötoimenpiteiden avulla 
voidaan saavuttaa vain 9 prosentin 
parannus; kehottaa näin ollen 
jäsenvaltioita lisäämään toimiaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteen 
saavuttamiseksi;

2. tukee EU:n sitoutumista tavoitteeseen, 
jonka mukaan energiatehokkuutta lisätään 
20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä; 
suhtautuu siksi myönteisesti 
energiatehokkuusdirektiivin pikaiseen ja 
asianmukaiseen täytäntöönpanoon 
kaikissa jäsenvaltioissa; korostaa, että 
kaikki energiatehokkuutta lisäävät 
toimenpiteet ovat kannatettavia, jotta 
20 prosentin tavoite voidaan saavuttaa 
mahdollisimman pian;

Or. de

Tarkistus 31
Daniël van der Stoep

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tukee EU:n sitoutumista tavoitteeseen, 
jonka mukaan energiatehokkuutta lisätään 
20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä; pitää 

2. tukee EU:n sitoutumista tavoitteeseen, 
jonka mukaan energiatehokkuutta lisätään 
20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä; pitää 
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huolestuttavana, että nykyisten arvioiden 
mukaan jäsenvaltioiden toteuttamien tai 
ilmoittamien energiansäästötoimenpiteiden 
avulla voidaan saavuttaa vain 9 prosentin 
parannus; kehottaa näin ollen 
jäsenvaltioita lisäämään toimiaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteen 
saavuttamiseksi;

huolestuttavana, että nykyisten arvioiden 
mukaan jäsenvaltioiden toteuttamien tai 
ilmoittamien energiansäästötoimenpiteiden 
avulla voidaan saavuttaa vain 9 prosentin 
parannus;

Or. nl

Tarkistus 32
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tukee EU:n sitoutumista tavoitteeseen,
jonka mukaan energiatehokkuutta lisätään 
20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä; pitää 
huolestuttavana, että nykyisten arvioiden 
mukaan jäsenvaltioiden toteuttamien tai 
ilmoittamien energiansäästötoimenpiteiden 
avulla voidaan saavuttaa vain 9 prosentin 
parannus; kehottaa näin ollen jäsenvaltioita 
lisäämään toimiaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteen saavuttamiseksi;

2. tukee EU:n sitoutumista tavoitteeseen, 
jonka mukaan energiatehokkuutta lisätään 
20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä; pitää 
huolestuttavana, että nykyisten arvioiden 
mukaan jäsenvaltioiden toteuttamien tai 
ilmoittamien energiansäästötoimenpiteiden 
avulla voidaan saavuttaa vain 9 prosentin 
parannus; kehottaa näin ollen jäsenvaltioita 
lisäämään toimiaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteen saavuttamiseksi ja 
valmistelemaan lisäsäästöjä tämän 
ajankohdan jälkeiseksi ajanjaksoksi;

Or. en

Tarkistus 33
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. tukee EU:n sitoutumista tavoitteeseen, 
jonka mukaan energiatehokkuutta lisätään 

2. tukee EU:n sitoutumista tavoitteeseen, 
jonka mukaan energiatehokkuutta lisätään 
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20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä; pitää 
huolestuttavana, että nykyisten arvioiden 
mukaan jäsenvaltioiden toteuttamien tai 
ilmoittamien energiansäästötoimenpiteiden 
avulla voidaan saavuttaa vain 9 prosentin
parannus; kehottaa näin ollen jäsenvaltioita 
lisäämään toimiaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteen saavuttamiseksi;

20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä; pitää 
huolestuttavana, että nykyisten arvioiden 
mukaan jäsenvaltioiden toteuttamien tai 
ilmoittamien energiansäästötoimenpiteiden 
avulla, kun otetaan huomioon
energiatehokkuusdirektiivin 
hyväksyminen, voidaan saavuttaa vain 
17 prosentin parannus; kehottaa näin ollen 
jäsenvaltioita lisäämään toimiaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteen 
saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 34
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee merkille, että julkisten varojen 
ohjaaminen energiatehokkaisiin 
tuotteisiin, liikennemuotoihin, 
rakennuksiin, teollisuuteen, töihin ja 
palveluihin voi auttaa pienentämään 
viranomaisten energialaskuja ja parantaa 
julkisten varojen vastinetta;

3. panee merkille, että rakennerahastoilla 
voitaisiin auttaa kannustamaan yksityisiä 
investointeja energiatehokkaisiin 
tuotteisiin, liikennemuotoihin, 
rakennuksiin, teollisuuteen, töihin ja 
palveluihin, mukaan lukien 
energiatehokkuuspalvelut, millä voidaan 
auttaa pienentämään viranomaisten 
energialaskuja ja parantaa julkisten varojen 
vastinetta; pitää myönteisenä ehdotettua 
energiatehokkuuden priorisointia 
Horisontti 2020 -ohjelman 
energiatutkimusta koskevassa luvussa;

Or. en

Tarkistus 35
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee merkille, että julkisten varojen 
ohjaaminen energiatehokkaisiin tuotteisiin, 
liikennemuotoihin, rakennuksiin, 
teollisuuteen, töihin ja palveluihin voi 
auttaa pienentämään viranomaisten 
energialaskuja ja parantaa julkisten varojen 
vastinetta;

3. panee merkille, että julkisten varojen 
ohjaaminen energiatehokkaisiin tuotteisiin,
liikennemuotoihin, rakennuksiin, 
teollisuuteen, töihin ja palveluihin voi 
auttaa pienentämään viranomaisten 
energialaskuja, terveydenhuollon 
kustannuksia ja parantaa julkisten varojen 
vastinetta;

Or. en

Tarkistus 36
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa meneillään olevan 
rahoituskauden kokemuksia, jotka ovat 
osoittaneet, että energiatehokkuuden 
edistämiseen varattuja 
rakennerahastovaroja ei voida hyödyntää 
täysimääräisesti; katsoo tästä syystä, että 
vuosien 2014–2020 rahoituskehyksessä, 
jossa energiatehokkuuden parantamiseen 
on varattu jopa aiempaa suurempi 
määrärahaosuus, on huolehdittava siitä, 
että ja alue- ja paikallisviranomaiset 
voivat saada näitä varoja nykyistä 
helpommin;

Or. en

Tarkistus 37
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että jäsenvaltioiden ei olisi 
pidettävä rakennerahastojen varojen 
käyttöä energiatehokkuuteen kuluina vaan 
investointimahdollisuutena, jolla on 
voimakas vipuvaikutus;

4. korostaa, että jäsenvaltioiden ei olisi 
pidettävä rakennerahastojen varojen 
käyttöä energiatehokkuuteen kuluina vaan 
investointimahdollisuutena, jolla on 
voimakas vipuvaikutus; kehottaa 
komissiota tarkistamaan edelleen 
valtiontuen sääntöjä, jotta 
energiatehokkuutta varten saadaan 
enemmän kansallista rahoitusta 
eurooppalaisten investointien lisäksi;

Or. en

Tarkistus 38
Daniël van der Stoep

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että jäsenvaltioiden ei olisi 
pidettävä rakennerahastojen varojen 
käyttöä energiatehokkuuteen kuluina vaan 
investointimahdollisuutena, jolla on 
voimakas vipuvaikutus;

4. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi 
pidettävä rakennerahastojen varojen 
käyttöä energiatehokkuuteen kuluina;

Or. nl

Tarkistus 39
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että jäsenvaltioiden ei olisi 
pidettävä rakennerahastojen varojen 
käyttöä energiatehokkuuteen kuluina vaan 
investointimahdollisuutena, jolla on 

4. korostaa, että jäsenvaltioiden ei olisi 
pidettävä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen varojen käyttöä 
energiatehokkuuteen kuluina vaan 
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voimakas vipuvaikutus; investointimahdollisuutena, jolla on 
voimakas vipuvaikutus;

Or. en

Tarkistus 40
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa koheesiopolitiikan sekä 
siihen osoitetun rahoituksen merkitystä 
kehitettäessä älykkäitä energiaverkkoja ja 
älykkäitä verkostoja, jotka tehostavat 
energiajärjestelmiä kaikilla alueilla ja 
vähentävät energiankulutusta ja 
energiahäviötä;

Or. en

Tarkistus 41
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa, että alueellisilla ja 
paikallisviranomaisilla on oltava 
asianmukaiset toimivaltuudet ja vastuu 
energiatehokkuuden, energiahuollon ja 
energian käytön tavoitteiden 
toteuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 42
Markus Pieper
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Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota parantamaan 
oikeusvarmuutta, joka liittyy alueellisen 
valtiontuen sääntöihin, jotka koskevat 
sosiaalista asuntotuotantoa tai investointeja 
kestäviin rakennuksiin ja energiaan;

5. kehottaa komissiota parantamaan 
oikeusvarmuutta, joka liittyy alueellisen 
valtiontuen sääntöihin, jotka koskevat 
sosiaalista asuntotuotantoa tai investointeja 
kestäviin rakennuksiin ja energiaan, jotta 
kansallisen rahoituksen käyttöä saadaan 
lisättyä;

Or. de

Tarkistus 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota parantamaan 
oikeusvarmuutta, joka liittyy alueellisen 
valtiontuen sääntöihin, jotka koskevat 
sosiaalista asuntotuotantoa tai 
investointeja kestäviin rakennuksiin ja 
energiaan;

5. kehottaa komissiota parantamaan 
oikeusvarmuutta, joka liittyy alueellisen 
valtiontuen sääntöihin, jotka koskevat 
energiatehokkuusvaatimusten mukaisten 
sosiaaliasuntojen rakentamista ja 
investointeja kestäviin rakennuksiin ja 
energiaan; 

Or. ro

Tarkistus 44
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. muistuttaa, että nykyisellään yli
9 prosenttia EU:n kansalaisista ei kykene 

6. muistuttaa, että joidenkin akateemisten 
tutkimusten perusteella lähes 9 prosenttia 
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pitämään kotiaan riittävän lämpimänä; 
panee merkille, että energiaköyhyys on 
erityisen vakavaa uusissa jäsenvaltioissa ja 
että se johtuu pääasiassa asuntojen 
huonosta toimivuudesta; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan 
yksityiskohtaisesti energiatehokkuuden 
edistämisen, polttoaineköyhyyden ja 
haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien välistä yhteyttä;

EU:n, Norjan ja Sveitsin kansalaisista 
(52,08 miljoonaa henkeä) ei kyennyt
pitämään kotiaan riittävän lämpimänä 
vuonna 2010; panee merkille, että 
energiaköyhyys on erityisen vakavaa 
uusissa jäsenvaltioissa ja että se johtuu 
pääasiassa asuntojen huonosta 
toimivuudesta; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan yksityiskohtaisesti 
energiatehokkuuden edistämisen, 
polttoaineköyhyyden ja haavoittuvassa 
asemassa olevien kuluttajien välistä 
yhteyttä;

Or. en

Tarkistus 45
Daniël van der Stoep

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. muistuttaa, että nykyisellään yli 
9 prosenttia EU:n kansalaisista ei kykene 
pitämään kotiaan riittävän lämpimänä; 
panee merkille, että energiaköyhyys on 
erityisen vakavaa uusissa jäsenvaltioissa ja 
että se johtuu pääasiassa asuntojen 
huonosta toimivuudesta; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan 
yksityiskohtaisesti energiatehokkuuden 
edistämisen, polttoaineköyhyyden ja 
haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien välistä yhteyttä;

6. muistuttaa, että nykyisellään yli 
9 prosenttia EU:n kansalaisista ei kykene 
pitämään kotiaan riittävän lämpimänä; 
panee merkille, että energiaköyhyys on 
erityisen vakavaa uusissa jäsenvaltioissa ja 
että se johtuu pääasiassa asuntojen 
huonosta toimivuudesta, mutta myös 
huomattavassa määrin epäonnistuneesta 
hallituksen politiikasta;

Or. nl

Tarkistus 46
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. muistuttaa, että nykyisellään yli 
9 prosenttia EU:n kansalaisista ei kykene 
pitämään kotiaan riittävän lämpimänä; 
panee merkille, että energiaköyhyys on 
erityisen vakavaa uusissa jäsenvaltioissa ja 
että se johtuu pääasiassa asuntojen 
huonosta toimivuudesta; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan 
yksityiskohtaisesti energiatehokkuuden 
edistämisen, polttoaineköyhyyden ja 
haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien välistä yhteyttä;

6. muistuttaa, että nykyisellään yli 
9 prosenttia EU:n kansalaisista ei kykene 
pitämään kotiaan riittävän lämpimänä; 
panee merkille, että energiaköyhyys on 
erityisen vakavaa uusissa jäsenvaltioissa ja 
että se johtuu pääasiassa asuntojen 
huonosta toimivuudesta; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan 
yksityiskohtaisesti energiatehokkuuden 
edistämisen, polttoaineköyhyyden ja 
haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien välistä yhteyttä; korostaa, että 
energiatehokkuustoimenpiteiden avulla 
aikaan saadut säästöt on siirrettävä 
kuluttajien lopulliseen energialaskuun;

Or. en

Tarkistus 47
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. muistuttaa, että nykyisellään yli 
9 prosenttia EU:n kansalaisista ei kykene 
pitämään kotiaan riittävän lämpimänä; 
panee merkille, että energiaköyhyys on 
erityisen vakavaa uusissa jäsenvaltioissa ja 
että se johtuu pääasiassa asuntojen 
huonosta toimivuudesta; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan 
yksityiskohtaisesti energiatehokkuuden 
edistämisen, polttoaineköyhyyden ja 
haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien välistä yhteyttä;

6. muistuttaa, että nykyisellään yli 
9 prosenttia EU:n kansalaisista ei pysty 
lämmittämään kotiaan riittävästi; panee 
merkille, että energiaköyhyys on erityisen 
vakavaa uusissa jäsenvaltioissa ja että se 
johtuu pääasiassa asuntojen huonosta 
eristyksestä; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan yksityiskohtaisesti 
energiatehokkuuden edistämisen, 
polttoaineköyhyyden ja haavoittuvassa 
asemassa olevien kuluttajien välistä 
yhteyttä;

Or. en
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Tarkistus 48
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. huomauttaa, että 
energiatehokkuuden mahdollisuuksia ei 
ole vielä toteutettu tehokkaasti joillakin 
talouden sektoreilla, kuten rakentamisen 
ja liikenteen aloilla, ja että niiden 
työmahdollisuuksia voitaisiin lisätä 
rakennerahastojen tai koheesiorahaston 
investoinneilla taikka muilla sijoituksilla 
parempaan energiatehokkuuteen;

Or. ro

Tarkistus 49
Daniël van der Stoep

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että sosiaalista 
asuntotuotantoa koskevia investointeja on 
tuettava kohdistetusti; kehottaa 
jäsenvaltioita ja kaikkia sidosryhmiä 
asettamaan sosiaalista asuntotuotantoa 
edistävät investoinnit merkittävälle sijalle 
kansallisissa uudistusohjelmissa ja 
kumppanuussopimusten strategisten 
suuntaviivojen muotoilussa seuraavalle 
ohjelmakaudella 2014–2020;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 50
Lena Kolarska-Bobińska
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Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että sosiaalista 
asuntotuotantoa koskevia investointeja on 
tuettava kohdistetusti; kehottaa 
jäsenvaltioita ja kaikkia sidosryhmiä 
asettamaan sosiaalista asuntotuotantoa 
edistävät investoinnit merkittävälle sijalle
kansallisissa uudistusohjelmissa ja 
kumppanuussopimusten strategisten 
suuntaviivojen muotoilussa seuraavalle 
ohjelmakaudella 2014–2020;

7. kehottaa jäsenvaltioita ja kaikkia 
sidosryhmiä tarkastelemaan sosiaalista 
asuntotuotantoa kansallisissa 
uudistusohjelmissa ja 
kumppanuussopimusten strategisten 
suuntaviivojen muotoilussa seuraavalle 
ohjelmakaudella 2014–2020; muistuttaa 
jäsenvaltioita tässä yhteydessä 
energiatehokkuudesta annetun direktiivin 
2012/27/EU 20 artiklan säännöksistä;

Or. en

Tarkistus 51
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että sosiaalista asuntotuotantoa 
koskevia investointeja on tuettava 
kohdistetusti; kehottaa jäsenvaltioita ja 
kaikkia sidosryhmiä asettamaan
sosiaalista asuntotuotantoa edistävät 
investoinnit merkittävälle sijalle 
kansallisissa uudistusohjelmissa ja 
kumppanuussopimusten strategisten 
suuntaviivojen muotoilussa seuraavalle 
ohjelmakaudella 2014–2020; 

7. korostaa, että sosiaalista asuntotuotantoa 
koskevia investointeja on tuettava 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen; 
kehottaa jäsenvaltioita ottamaan sosiaalista 
asuntotuotantoa edistävät investoinnit 
huomioon kansallisissa uudistusohjelmissa 
ja kumppanuussopimusten strategisten 
suuntaviivojen muotoilussa seuraavalle 
ohjelmakaudelle 2014–2020
toissijaisuusperiaatetta noudattaen;

Or. de

Tarkistus 52
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että sosiaalista 
asuntotuotantoa koskevia investointeja on 
tuettava kohdistetusti; kehottaa 
jäsenvaltioita ja kaikkia sidosryhmiä 
asettamaan sosiaalista asuntotuotantoa 
edistävät investoinnit merkittävälle sijalle 
kansallisissa uudistusohjelmissa ja 
kumppanuussopimusten strategisten 
suuntaviivojen muotoilussa seuraavalle 
ohjelmakaudella 2014–2020;

7. korostaa, että investointeja
sosiaaliasuntojen rakentamiseksi ja 
uudistamiseksi siten, että 
energiatehokkuustavoitteet täytetään, on 
tuettava kohdistetusti; kehottaa 
jäsenvaltioita ja kaikkia sidosryhmiä 
asettamaan sosiaalista asuntotuotantoa 
edistävät investoinnit merkittävälle sijalle 
kansallisissa uudistusohjelmissa ja 
kumppanuussopimusten strategisten 
suuntaviivojen muotoilussa seuraavalle 
ohjelmakaudella 2014–2020; 

Or. ro

Tarkistus 53
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7a. toteaa, 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 vuoksi, 
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
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Tarkistus 54
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 2

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Seuraava ohjelmakausi 2014–2020 ja 
lainsäädäntömuutokset

Ohjelmakausi 2014–2020 ja 
lainsäädäntömuutokset

Or. en

Tarkistus 55
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. palauttaa mieliin, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) 
energiatehokkuutta koskevia säännöksiä 
höllennettiin, jolloin asuntotuotannosta tuli 
tukikelpoista koko EU:ssa ja sen ylärajaksi 
tuli 4 prosenttia; pitää huolestuttavana, 
että käytännössä muutos ei ole lisännyt 
merkittävästi tähän tavoitteiseen osoitettuja 
varoja; huomauttaa, että EU:n toimien 
oikeusvarmuus on tärkeää varmistaa ennen 
seuraavan ohjelmakauden 2014–2020 
alkua;

8. palauttaa mieliin, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) 
energiatehokkuutta koskevia säännöksiä 
höllennettiin, jolloin asuntotuotannosta tuli 
tukikelpoista koko EU:ssa ja sen ylärajaksi 
tuli 4 prosenttia; panee merkille, että 
käytännössä muutos ei ole lisännyt 
merkittävästi tähän tavoitteiseen osoitettuja 
varoja; huomauttaa, että EU:n toimien 
oikeusvarmuus on tärkeää varmistaa ennen 
seuraavan ohjelmakauden 2014–2020 
alkua;

Or. en

Tarkistus 56
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. palauttaa mieliin, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) 
energiatehokkuutta koskevia säännöksiä 
höllennettiin, jolloin asuntotuotannosta tuli 
tukikelpoista koko EU:ssa ja sen ylärajaksi 
tuli 4 prosenttia; pitää huolestuttavana, 
että käytännössä muutos ei ole lisännyt 
merkittävästi tähän tavoitteiseen osoitettuja 
varoja; huomauttaa, että EU:n toimien 
oikeusvarmuus on tärkeää varmistaa ennen 
seuraavan ohjelmakauden 2014–2020 
alkua;

8. palauttaa mieliin, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) 
energiatehokkuutta koskevia säännöksiä 
höllennettiin, jolloin asuntotuotannosta tuli 
tukikelpoista koko EU:ssa ja sen ylärajaksi 
tuli 4 prosenttia; toteaa, että käytännössä 
muutos ei ole lisännyt merkittävästi tähän 
tavoitteiseen osoitettuja varoja; 
huomauttaa, että EU:n toimien 
oikeusvarmuus on tärkeää varmistaa ennen 
seuraavan ohjelmakauden 2014–2020 
alkua;

Or. de

Tarkistus 57
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. palauttaa mieliin, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR)
energiatehokkuutta koskevia säännöksiä 
höllennettiin, jolloin asuntotuotannosta tuli 
tukikelpoista koko EU:ssa ja sen ylärajaksi 
tuli 4 prosenttia; pitää huolestuttavana, että 
käytännössä muutos ei ole lisännyt 
merkittävästi tähän tavoitteiseen osoitettuja 
varoja; huomauttaa, että EU:n toimien 
oikeusvarmuus on tärkeää varmistaa ennen 
seuraavan ohjelmakauden 2014–2020
alkua;

8. palauttaa mieliin, että Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR) annetun 
asetuksen energiatehokkuutta koskevia 
säännöksiä tarkistettiin vuonna 2009, 
jolloin asuntotuotannosta tuli tukikelpoista 
koko EU:ssa ja sen ylärajaksi tuli 
4 prosenttia; pitää huolestuttavana, että 
käytännössä muutos ei ole lisännyt 
merkittävästi tähän tavoitteiseen osoitettuja 
varoja; huomauttaa, että EU:n toimien 
oikeusvarmuus on tärkeää varmistaa ennen 
ohjelmakautta 2014–2020 ja sen aikana;

Or. en

Tarkistus 58
Elisabeth Schroedter
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Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. palauttaa mieliin, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) 
energiatehokkuutta koskevia säännöksiä 
höllennettiin, jolloin asuntotuotannosta tuli 
tukikelpoista koko EU:ssa ja sen ylärajaksi 
tuli 4 prosenttia; pitää huolestuttavana, että 
käytännössä muutos ei ole lisännyt 
merkittävästi tähän tavoitteiseen osoitettuja 
varoja; huomauttaa, että EU:n toimien 
oikeusvarmuus on tärkeää varmistaa ennen 
seuraavan ohjelmakauden 2014–2020 
alkua;

8. palauttaa mieliin, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) 
energiatehokkuutta koskevia säännöksiä 
höllennettiin, jolloin asuntotuotannosta tuli 
tukikelpoista koko EU:ssa ja sen ylärajaksi 
tuli 4 prosenttia; pitää huolestuttavana, että 
käytännössä muutos ei ole lisännyt 
monessakaan jäsenvaltiossa merkittävästi 
tähän tavoitteiseen osoitettuja varoja;
panee merkille, että tietyt jäsenvaltiot 
hylkäävät tämän mahdollisuuden 
periaatteessa ja että joissain 
jäsenvaltioissa on havaittu merkittävä 
korrelaatio varojen alhaisen 
hyödyntämisen ja huonosti hoidettujen 
hallinnollisten tehtävien välillä;
huomauttaa, että EU:n toimien 
oikeusvarmuus on tärkeää varmistaa ennen 
seuraavan ohjelmakauden 2014–2020 
alkua;

Or. en

Tarkistus 59
Jan Olbrycht

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. palauttaa mieliin, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) 
energiatehokkuutta koskevia säännöksiä 
höllennettiin, jolloin asuntotuotannosta tuli 
tukikelpoista koko EU:ssa ja sen ylärajaksi 
tuli 4 prosenttia; pitää huolestuttavana, 
että käytännössä muutos ei ole lisännyt 
merkittävästi tähän tavoitteiseen osoitettuja 
varoja; huomauttaa, että EU:n toimien 
oikeusvarmuus on tärkeää varmistaa ennen 

8. palauttaa mieliin, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) 
energiatehokkuutta koskevia säännöksiä 
höllennettiin, jolloin asuntotuotannosta tuli 
tukikelpoista koko EU:ssa ja sen ylärajaksi 
tuli 4 prosenttia; muistuttaa, että 
käytännössä muutos ei ole lisännyt 
merkittävästi tähän tavoitteiseen osoitettuja 
varoja, mikä johtuu säädösten myöhään 
tapahtuneesta muutoksesta jo 
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seuraavan ohjelmakauden 2014–2020 
alkua;

ohjelmakauden aikana ja liittyy 
toimintaohjelmien muutokseen; 
huomauttaa, että EU:n toimien 
oikeusvarmuus on tärkeää varmistaa ennen 
seuraavan ohjelmakauden 2014–2020 
alkua;

Or. pl

Tarkistus 60
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suhtautuu myönteisesti EAKR:lle ja 
koheesiorahastolle annettuihin uusiin 
mahdollisuuksiin ja niiden tärkeämpään 
rooliin energiatehokkuustavoitteiden 
toteuttamisessa seuraavalla 
ohjelmakaudella 2014–2020; tukee 
erityisesti koheesiopolitiikan rahoituksen 
tulevaa roolia koko asuntotuotantoalalla;

9. suhtautuu myönteisesti EAKR:lle ja 
koheesiorahastolle annettuihin uusiin 
mahdollisuuksiin ja niiden tärkeämpään 
rooliin energiatehokkuustavoitteiden 
toteuttamisessa seuraavalla 
ohjelmakaudella 2014–2020; tukee 
erityisesti koheesiopolitiikan rahoituksen 
tulevaa roolia koko rakennusalalla, myös 
asuntotuotannossa;

Or. en

Tarkistus 61
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suhtautuu myönteisesti EAKR:lle ja 
koheesiorahastolle annettuihin uusiin 
mahdollisuuksiin ja niiden tärkeämpään 
rooliin energiatehokkuustavoitteiden 
toteuttamisessa seuraavalla 
ohjelmakaudella 2014–2020; tukee 
erityisesti koheesiopolitiikan rahoituksen 
tulevaa roolia koko asuntotuotantoalalla;

9. suhtautuu myönteisesti EAKR:lle ja 
koheesiorahastolle annettuihin uusiin 
mahdollisuuksiin ja niiden tärkeämpään 
rooliin energiatehokkuustavoitteiden 
toteuttamisessa seuraavalla 
ohjelmakaudella 2014–2020;
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Or. de

Tarkistus 62
Daniël van der Stoep

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suhtautuu myönteisesti EAKR:lle ja 
koheesiorahastolle annettuihin uusiin 
mahdollisuuksiin ja niiden tärkeämpään 
rooliin energiatehokkuustavoitteiden 
toteuttamisessa seuraavalla 
ohjelmakaudella 2014–2020; tukee 
erityisesti koheesiopolitiikan rahoituksen 
tulevaa roolia koko asuntotuotantoalalla;

9. pitää valitettavana EAKR:lle ja 
koheesiorahastolle annettuja uusia 
mahdollisuuksia ja niiden tärkeämpää 
asemaa energiatehokkuustavoitteiden 
toteuttamisessa seuraavalla 
ohjelmakaudella 2014–2020;

Or. nl

Tarkistus 63
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suhtautuu myönteisesti EAKR:lle ja 
koheesiorahastolle annettuihin uusiin 
mahdollisuuksiin ja niiden tärkeämpään 
rooliin energiatehokkuustavoitteiden 
toteuttamisessa seuraavalla
ohjelmakaudella 2014–2020; tukee 
erityisesti koheesiopolitiikan rahoituksen 
tulevaa roolia koko asuntotuotantoalalla;

9. suhtautuu myönteisesti EAKR:lle ja 
koheesiorahastolle annettuihin uusiin 
mahdollisuuksiin ja niiden tärkeämpään 
rooliin energiatehokkuustavoitteiden 
toteuttamisessa ohjelmakaudella 2014–
2020; tukee erityisesti koheesiopolitiikan 
rahoituksen tulevaa roolia koko 
asuntotuotantoalalla;

Or. en

Tarkistus 64
Rareş-Lucian Niculescu
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Päätöslauselmaesitys
9 kohta – a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
toimenpideohjelmissaan käyttöön 
yksinkertaiset ja byrokratiaa välttävät 
menettelyt kotitalouksien parempaan 
energiatehokkuuteen varatun 
rahoituksen käyttämiseksi;

Or. ro

Tarkistus 65
Rareş-Lucian Niculescu

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b) kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kunnan 
viranomaisille annetaan hajauttamista 
koskevilla järjestelyillä suora pääsy 
kotitalouksien energiatehokkuutta 
koskevaan rahoitukseen;

Or. ro

Tarkistus 66
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. pitää tiukasti kiinni prosenttiosuuksia 
koskevasta kannastaan EAKR:ää 
koskevasta asetuksesta parhaillaan 
käytävissä neuvotteluissa ja katsoo, että 

10. pitää tiukasti kiinni prosenttiosuuksia 
koskevasta kannastaan EAKR:ää 
koskevasta asetuksesta parhaillaan 
käytävissä neuvotteluissa ja katsoo, että 



AM\939872FI.doc 33/77 PE513.322v01-00

FI

prosenttiosuudet on käytettävä kutakin 
alueiden luokkaa koskeviin erityisiin 
temaattisiin tavoitteisiin, ja toteaa, että 
tämä lisäisi merkittävästi
energiatehokkuuden määrärahoja ja 
uusiutuvia energialähteitä; muistuttaa, että 
määrärahojen korvamerkitseminen on 
erittäin tärkeää paikallisten toimijoiden 
liikkuvuuden helpottamiseksi ja että se 
auttaa luomaan vakaita, pitkän aikavälin 
kunnostamisohjelmia;

prosenttiosuudet on käytettävä kutakin 
alueiden luokkaa koskeviin erityisiin 
temaattisiin tavoitteisiin, ja toteaa, että 
tämän perusteella olisi mahdollista lisätä
energiatehokkuuden määrärahoja ja 
uusiutuvia energialähteitä; muistuttaa, että 
määrärahojen korvamerkitseminen on 
erittäin tärkeää paikallisten toimijoiden 
liikkuvuuden helpottamiseksi ja että se 
auttaa luomaan vakaita, pitkän aikavälin 
ohjelmia;

Or. en

Tarkistus 67
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. pitää tiukasti kiinni prosenttiosuuksia 
koskevasta kannastaan EAKR:ää 
koskevasta asetuksesta parhaillaan 
käytävissä neuvotteluissa ja katsoo, että 
prosenttiosuudet on käytettävä kutakin 
alueiden luokkaa koskeviin erityisiin 
temaattisiin tavoitteisiin, ja toteaa, että 
tämä lisäisi merkittävästi
energiatehokkuuden määrärahoja ja 
uusiutuvia energialähteitä; muistuttaa, että 
määrärahojen korvamerkitseminen on 
erittäin tärkeää paikallisten toimijoiden 
liikkuvuuden helpottamiseksi ja että se 
auttaa luomaan vakaita, pitkän aikavälin 
kunnostamisohjelmia;

10. pitää kiinni prosenttiosuuksia 
koskevasta kannastaan EAKR:ää 
koskevasta asetuksesta parhaillaan 
käytävissä neuvotteluissa ja katsoo, että 
prosenttiosuudet on käytettävä kutakin 
alueiden luokkaa koskeviin erityisiin 
temaattisiin tavoitteisiin, ja toteaa, että 
tämä lisäisi energiatehokkuuden 
määrärahoja ja uusiutuvia energialähteitä; 
muistuttaa, että määrärahojen 
korvamerkitseminen on erittäin tärkeää 
paikallisten toimijoiden liikkuvuuden 
helpottamiseksi ja että se auttaa luomaan 
vakaita, pitkän aikavälin 
kunnostamisohjelmia;

Or. de

Tarkistus 68
Daniël van der Stoep
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Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. pitää tiukasti kiinni prosenttiosuuksia 
koskevasta kannastaan EAKR:ää 
koskevasta asetuksesta parhaillaan 
käytävissä neuvotteluissa ja katsoo, että 
prosenttiosuudet on käytettävä kutakin 
alueiden luokkaa koskeviin erityisiin 
temaattisiin tavoitteisiin, ja toteaa, että 
tämä lisäisi merkittävästi 
energiatehokkuuden määrärahoja ja 
uusiutuvia energialähteitä; muistuttaa, että 
määrärahojen korvamerkitseminen on 
erittäin tärkeää paikallisten toimijoiden 
liikkuvuuden helpottamiseksi ja että se 
auttaa luomaan vakaita, pitkän aikavälin 
kunnostamisohjelmia;

10. pitää kiinni prosenttiosuuksia 
koskevasta kannastaan EAKR:ää 
koskevasta asetuksesta parhaillaan 
käytävissä neuvotteluissa ja katsoo, että 
prosenttiosuudet on käytettävä kutakin 
alueiden luokkaa koskeviin erityisiin 
temaattisiin tavoitteisiin, ja toteaa, että 
tämä lisäisi merkittävästi 
energiatehokkuuden määrärahoja ja 
uusiutuvia energialähteitä; muistuttaa, että 
määrärahojen korvamerkitseminen on 
erittäin tärkeää paikallisten toimijoiden 
liikkuvuuden helpottamiseksi ja että se 
auttaa luomaan vakaita, pitkän aikavälin 
kunnostamisohjelmia;

Or. nl

Tarkistus 69
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. pitää tiukasti kiinni prosenttiosuuksia 
koskevasta kannastaan EAKR:ää 
koskevasta asetuksesta parhaillaan 
käytävissä neuvotteluissa ja katsoo, että 
prosenttiosuudet on käytettävä kutakin 
alueiden luokkaa koskeviin erityisiin 
temaattisiin tavoitteisiin, ja toteaa, että 
tämä lisäisi merkittävästi 
energiatehokkuuden määrärahoja ja 
uusiutuvia energialähteitä; muistuttaa, että 
määrärahojen korvamerkitseminen on
erittäin tärkeää paikallisten toimijoiden 
liikkuvuuden helpottamiseksi ja että se 
auttaa luomaan vakaita, pitkän aikavälin 
kunnostamisohjelmia;

10. pitää tiukasti kiinni prosenttiosuuksia 
koskevasta kannastaan EAKR:ää 
koskevasta asetuksesta parhaillaan 
käytävissä neuvotteluissa ja katsoo, että 
prosenttiosuudet on käytettävä kutakin 
alueiden luokkaa koskeviin erityisiin 
temaattisiin tavoitteisiin, ja toteaa, että 
tämä lisäisi merkittävästi 
energiatehokkuuden määrärahoja ja 
uusiutuvia energialähteitä; muistuttaa, että 
kunnianhimoiset vähimmäisosuudet ovat
erittäin tärkeitä paikallisten toimijoiden 
liikkuvuuden helpottamiseksi ja että niillä 
autetaan luomaan vakaita, pitkän aikavälin 
kunnostamisohjelmia;
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Or. en

Tarkistus 70
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. pitää tiukasti kiinni prosenttiosuuksia 
koskevasta kannastaan EAKR:ää 
koskevasta asetuksesta parhaillaan 
käytävissä neuvotteluissa ja katsoo, että 
prosenttiosuudet on käytettävä kutakin 
alueiden luokkaa koskeviin erityisiin 
temaattisiin tavoitteisiin, ja toteaa, että 
tämä lisäisi merkittävästi
energiatehokkuuden määrärahoja ja 
uusiutuvia energialähteitä; muistuttaa, että 
määrärahojen korvamerkitseminen on 
erittäin tärkeää paikallisten toimijoiden 
liikkuvuuden helpottamiseksi ja että se 
auttaa luomaan vakaita, pitkän aikavälin 
kunnostamisohjelmia;

10. pitää myönteisinä EAKR:ää 
koskevasta asetuksesta käytyjen 
neuvotteluiden tulosta ja katsoo, että 
prosenttiosuudet on käytettävä kutakin 
alueiden luokkaa koskeviin erityisiin 
temaattisiin tavoitteisiin, ja toteaa, että 
tämä lisäisi merkittävästi 
energiatehokkuuden määrärahoja ja 
uusiutuvia energialähteitä; muistuttaa, että 
tällainen määrärahojen 
korvamerkitseminen on erittäin tärkeää 
paikallisten toimijoiden liikkuvuuden 
helpottamiseksi ja että se auttaa luomaan 
vakaita, pitkän aikavälin 
kunnostamisohjelmia;

Or. en

Tarkistus 71
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen, että innovatiivisten 
rahoitusvälineiden käyttöä laajennettaisiin 
EAKR:ssä seuraavalla ohjelmakaudella 
2014–2020 kaikkiin temaattisiin 
tavoitteisiin, myös energiatehokkuuteen;

11. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen, että innovatiivisten 
rahoitusvälineiden käyttöä laajennettaisiin 
ohjelmakaudella 2014–2020 kaikkiin 
temaattisiin tavoitteisiin, myös 
energiatehokkuuteen;

Or. en
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Tarkistus 72
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. tukee komission ehdotuksia 
rakennerahastokehyksen
yksinkertaistamiseksi seuraavalla
ohjelmakaudella 2014–2020; uskoo, että 
yhteisiä säännöksiä koskevaa asetusta 
koskevien neuvottelujen 
loppuunsaattamisen ansiosta voidaan alkaa 
käyttää useita rahastoja samanaikaisesti, 
mistä on paljon hyötyä suuremmille
energiatehokkuushankkeille;

12. tukee komission ehdotuksia Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
yksinkertaistamiseksi ohjelmakaudella 
2014–2020; uskoo, että yhteisiä säännöksiä 
koskevaa asetusta koskevien neuvottelujen 
loppuunsaattamisen ansiosta voidaan alkaa 
käyttää useita rahastoja samanaikaisesti, 
mistä on paljon hyötyä 
energiatehokkuushankkeille;

Or. en

Tarkistus 73
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pitää myönteisenä 
kumppanuussopimuksia koskevaa 
edistymistä neuvotteluissa yhteisiä 
säännöksiä koskevasta asetuksesta; 
kehottaa jäsenvaltioita ja 
hallintoviranomaisia hyödyntämään tätä 
mekanismia ja järjestämään laajan 
konsultointifoorumin 
energiatehokkuuden alan 
asiaankuuluvien toimijoiden kanssa, kun 
valmistaudutaan toimenpideohjelmiin;

13. pitää myönteisenä 
kumppanuussopimuksia koskevaa 
edistymistä neuvotteluissa yhteisiä 
säännöksiä koskevasta asetuksesta; 
kehottaa jäsenvaltioita ja 
hallintoviranomaisia toimimaan 
yhteistyössä energiatehokkuuden alan 
asiantuntijoiden kanssa, jotta tätä 
mekanismia hyödynnetään, kun 
valmistaudutaan toimenpideohjelmiin;

Or. en
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Tarkistus 74
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pitää myönteisenä 
kumppanuussopimuksia koskevaa 
edistymistä neuvotteluissa yhteisiä 
säännöksiä koskevasta asetuksesta; 
kehottaa jäsenvaltioita ja 
hallintoviranomaisia hyödyntämään tätä 
mekanismia ja järjestämään laajan
konsultointifoorumin energiatehokkuuden 
alan asiaankuuluvien toimijoiden kanssa, 
kun valmistaudutaan toimenpideohjelmiin;

13. pitää myönteisenä 
kumppanuussopimuksia koskevaa 
edistymistä neuvotteluissa yhteisiä 
säännöksiä koskevasta asetuksesta; 
kehottaa jäsenvaltioita ja 
hallintoviranomaisia hyödyntämään tätä 
mekanismia ja järjestämään 
konsultointifoorumin energiatehokkuuden 
alan asiantuntijoiden kanssa, kun 
valmistaudutaan toimenpideohjelmiin;

Or. de

Tarkistus 75
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa jäsenvaltioita sovittamaan 
kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
energia- ja ilmastostrategiansa EU:n 
tavoitteisiin; kehottaa jäsenvaltioita 
erityisesti vahvistamaan kansallisten 
energiatehokkuussuunnitelmien ja 
toimenpideohjelmien välisiä suhteita, jotta 
voidaan varmistaa, että Euroopan rakenne-
ja investointirahastot ovat osa yhtenäistä 
strategiaa ja vastaavat silti alueellisiin 
tarpeisiin; panee merkille, että tätä 
voitaisiin parantaa ennakkoehtojen 
uudistamisen puitteissa;

14. kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan 
kansallisten 
energiatehokkuussuunnitelmien ja 
toimenpideohjelmien välisiä suhteita, jotta 
voidaan varmistaa, että Euroopan rakenne-
ja investointirahastot ovat osa yhtenäistä 
strategiaa ja vastaavat silti alueellisiin 
tarpeisiin;

Or. en
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Tarkistus 76
Daniël van der Stoep

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa jäsenvaltioita sovittamaan 
kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
energia- ja ilmastostrategiansa EU:n 
tavoitteisiin; kehottaa jäsenvaltioita 
erityisesti vahvistamaan kansallisten 
energiatehokkuussuunnitelmien ja 
toimenpideohjelmien välisiä suhteita, jotta 
voidaan varmistaa, että Euroopan rakenne-
ja investointirahastot ovat osa yhtenäistä 
strategiaa ja vastaavat silti alueellisiin 
tarpeisiin; panee merkille, että tätä 
voitaisiin parantaa ennakkoehtojen 
uudistamisen puitteissa;

14. kehottaa jäsenvaltioita sovittamaan 
kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
energia- ja ilmastostrategiansa EU:n 
tavoitteisiin; pyytää jäsenvaltioita 
erityisesti vahvistamaan kansallisten 
energiatehokkuussuunnitelmien ja 
toimenpideohjelmien välisiä suhteita, jotta 
voidaan varmistaa, että Euroopan rakenne-
ja investointirahastot ovat osa yhtenäistä 
strategiaa ja vastaavat silti alueellisiin 
tarpeisiin; panee merkille, että tätä 
voitaisiin parantaa ennakkoehtojen 
uudistamisen puitteissa;

Or. nl

Tarkistus 77
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa jäsenvaltioita sovittamaan 
kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
energia- ja ilmastostrategiansa EU:n 
tavoitteisiin; kehottaa jäsenvaltioita 
erityisesti vahvistamaan kansallisten 
energiatehokkuussuunnitelmien ja 
toimenpideohjelmien välisiä suhteita, jotta 
voidaan varmistaa, että Euroopan rakenne-
ja investointirahastot ovat osa yhtenäistä
strategiaa ja vastaavat silti alueellisiin 
tarpeisiin; panee merkille, että tätä 
voitaisiin parantaa ennakkoehtojen 
uudistamisen puitteissa;

14. kehottaa jäsenvaltioita sovittamaan 
kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
energia- ja ilmastostrategiansa EU:n pitkän 
aikavälin ilmastotavoitteisiin; kehottaa 
jäsenvaltioita erityisesti vahvistamaan 
kansallisten 
energiatehokkuussuunnitelmien ja 
toimenpideohjelmien välisiä suhteita, jotta 
voidaan varmistaa, että Euroopan rakenne-
ja investointirahastot ovat osa yhtenäistä 
strategiaa ja vastaavat silti alueellisiin 
tarpeisiin; panee merkille, että tätä 
voitaisiin parantaa ennakkoehtojen 
uudistamisen puitteissa;
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Or. en

Tarkistus 78
Iosif Matula

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa jäsenvaltioita sovittamaan 
kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
energia- ja ilmastostrategiansa EU:n 
tavoitteisiin; kehottaa jäsenvaltioita 
erityisesti vahvistamaan kansallisten 
energiatehokkuussuunnitelmien ja 
toimenpideohjelmien välisiä suhteita, jotta 
voidaan varmistaa, että Euroopan rakenne-
ja investointirahastot ovat osa yhtenäistä 
strategiaa ja vastaavat silti alueellisiin 
tarpeisiin; panee merkille, että tätä 
voitaisiin parantaa ennakkoehtojen 
uudistamisen puitteissa;

14. kehottaa jäsenvaltioita sovittamaan 
kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
energia- ja ilmastostrategiansa EU:n 
tavoitteisiin; kehottaa jäsenvaltioita 
erityisesti vahvistamaan kansallisten 
energiatehokkuussuunnitelmien ja 
toimenpideohjelmien välisiä suhteita, jotta 
voidaan varmistaa, että Euroopan rakenne-
ja investointirahastot ovat osa yhtenäistä 
strategiaa ja vastaavat silti alueellisiin 
tarpeisiin; panee merkille, että tätä 
voitaisiin parantaa ennakkoehtojen 
uudistamisen puitteissa; korostaa, että 
energiatehokkuuden päätavoitteena 
pitäisi olla energiaomavaraisuus 
alueellisella ja paikallisella tasolla;

Or. ro

Tarkistus 79
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. katsoo, että EU:n toimilla olisi 
tuettava energiatehokkuutta energian 
tuotanto-, jakelu- ja kulutusvaiheissa; 
panee merkille, että vaikka 
energiarahoitusta myönnetään 
koheesiopolitiikan puitteissa pääasiassa 
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uusiutuviin energialähteisiin1, on 
saavutettava parempi tasapaino, jotta 
suurempi osuus rahoituksesta 
kohdennetaan energiatehokkuutta 
edistäviin hankkeisiin;

Or. en

Tarkistus 80
Daniël van der Stoep

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että monivuotista 
rahoituskehystä koskevat neuvottelut 
lähenevät loppuaan, ja muistuttaa 
jäsenvaltioita, että vuosien 2014–2020 
monivuotisen rahoituskehyksen 
talousarvion on oltava asianmukaisesti 
rahoitettu ja että koheesiopolitiikka voi ja 
sen pitää olla siinä liikkeellepaneva 
voima;

15. toteaa, että monivuotista 
rahoituskehystä koskevat neuvottelut 
lähenevät loppuaan, ja muistuttaa 
jäsenvaltioita, että vuosien 2014–2020 
monivuotisen rahoituskehyksen 
talousarvion on oltava asianmukaisesti 
rahoitettu;

Or. nl

Tarkistus 81
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että monivuotista 
rahoituskehystä koskevat neuvottelut 
lähenevät loppuaan, ja muistuttaa 

15. muistuttaa jäsenvaltioita, että vuosien 
2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen 
talousarvion on oltava asianmukaisesti 

                                               
1 Ismeri Europan komissiolle antama, koheesiopolitiikan tuloksia koskeva raportti ”Expert evaluation 
network delivering policy analysis on the performance of Cohesion policy 2007-2013 – Synthesis of national 
reports 2011 − renewable energy and Energy efficiency of housing” 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/expert_innovation/2011_synt_r
ep_en.pdf.
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jäsenvaltioita, että vuosien 2014–2020 
monivuotisen rahoituskehyksen 
talousarvion on oltava asianmukaisesti 
rahoitettu ja että koheesiopolitiikka voi ja 
sen pitää olla siinä liikkeellepaneva voima;

rahoitettu ja että koheesiopolitiikka voi ja 
sen pitää olla siinä liikkeellepaneva voima;

Or. en

Tarkistus 82
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa, että 
energiatehokkuustavoitteiden 
toteuttamiseen liittyvä liiallinen 
ohjeellisuus ja sitovat tavoitteet voivat 
lisätä alueellisille ja 
paikallisviranomaisille näiden toimien 
toteuttamisesta aiheutuvia menoja sekä 
aiheuttaa lisäkustannuksia kuluttajille;

Or. en

Tarkistus 83
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa komissiota parantamaan 
edelleen puutteellista ja epäsymmetristä 
tietoa, jota tällä hetkellä saatavilla on
energiatehokkuusasioista, 
energiatehokkuusinvestoinneista saatavista 
hyödyistä, parhaista toimintatavoista ja 
asianomaisten palvelujen tuottajista, ja 
levittämään tätä tietoa;

16. kehottaa komissiota parantamaan 
edelleen käytännön tietojen levittämistä 
energiatehokkuusasioista paikallisille ja 
alueellisille viranomaisille
energiatehokkuusinvestoinneista saatavista 
hyödyistä, parhaista toimintatavoista ja 
asianomaisten palvelujen tuottajista, 
mukaan lukien 
energiatehokkuussopimus; panee merkille 
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monilla alueilla ja useissa jäsenvaltioissa 
esiintyvät energiapalveluyritysten puutetta 
koskevat ongelmat, jotka vaikuttavat 
energiatehokkuutta koskevan rahoituksen 
käyttöön;

Or. en

Tarkistus 84
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa komissiota parantamaan 
edelleen puutteellista ja epäsymmetristä 
tietoa, jota tällä hetkellä saatavilla on 
energiatehokkuusasioista, 
energiatehokkuusinvestoinneista saatavista 
hyödyistä, parhaista toimintatavoista ja 
asianomaisten palvelujen tuottajista, ja 
levittämään tätä tietoa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 85
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa komissiota parantamaan 
edelleen puutteellista ja epäsymmetristä 
tietoa, jota tällä hetkellä saatavilla on 
energiatehokkuusasioista, 
energiatehokkuusinvestoinneista saatavista 
hyödyistä, parhaista toimintatavoista ja 
asianomaisten palvelujen tuottajista, ja 
levittämään tätä tietoa;

16. kehottaa komissiota parantamaan 
edelleen puutteellista ja epäsymmetristä 
tietoa, jota tällä hetkellä saatavilla on 
energiatehokkuusasioista − laatimalla 
yhtenäiset normit 
energiatehokkuusvaatimusten 
noudattamiseksi − ja 
energiatehokkuusinvestoinneista saatavista 
hyödyistä, parhaista toimintatavoista ja 
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asianomaisten palvelujen tuottajista, ja 
levittämään tätä tietoa; 

Or. ro

Tarkistus 86
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. toteaa, että rakennuskannan 
ominaisuuksista ei ole saatavilla tarkkaa 
tietoa aluetasolla, ja korostaa, että tämä 
muodostaa merkittävän ongelman 
strategioita ja suunnitelmia laativille 
kansallisille ja alueviranomaisille;

17. toteaa, että rakennuskannan 
ominaisuuksista ei ole saatavilla tarkkaa 
tietoa aluetasolla, ja korostaa, että tämä 
muodostaa merkittävän ongelman 
strategioita ja suunnitelmia laativille 
kansallisille ja alueviranomaisille; panee 
merkille direktiivissä 2012/27/EU asetetut 
tällaisten tietojen luetteloa koskevat 
vaatimukset ja pyytää, että sitä 
täydennetään aluetasolla ja että se 
annetaan yleisön saataville;

Or. en

Tarkistus 87
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa hallintoviranomaisia 
parantamaan toimenpideohjelmien 
näkyvyyttä ja niiden mahdollisille 
tuensaajille tarjoamia kestäviä 
energiahankkeita koskevia 
mahdollisuuksia; ehdottaa, että tämä 
voitaisiin toteuttaa perustamalla kansallisia 
verkkosivustoja, verkkoalustoja tai 
tietokantoja mahdollisille tuensaajille ja 

18. kehottaa hallintoviranomaisia 
parantamaan toimenpideohjelmien 
näkyvyyttä ja niillä mahdollisille 
tuensaajille tarjottavia kestäviä 
energiahankkeita koskevia 
mahdollisuuksia; ehdottaa, että tämä 
voitaisiin toteuttaa perustamalla kansallisia 
verkkosivustoja, verkkoalustoja tai 
tietokantoja mahdollisille tuensaajille ja 
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sidosryhmille, järjestämällä työpajoja ja 
tapahtumia kohderyhmille tiedottamista 
varten ja toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
parannetaan nykyisten verkossa olevien 
resurssien näkyvyyttä ja saatavuutta 
(esimerkiksi Build Up -portaali ja SF 
Energy Invest Manual);

sidosryhmille, järjestämällä työpajoja ja 
tapahtumia kohderyhmille tiedottamista 
varten ja toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
parannetaan nykyisten verkossa olevien 
resurssien näkyvyyttä ja saatavuutta 
(esimerkiksi Build Up -portaali ja SF 
Energy Invest Manual);

Or. en

Tarkistus 88
Daniël van der Stoep

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa hallintoviranomaisia 
parantamaan toimenpideohjelmien 
näkyvyyttä ja niiden mahdollisille 
tuensaajille tarjoamia kestäviä 
energiahankkeita koskevia 
mahdollisuuksia; ehdottaa, että tämä 
voitaisiin toteuttaa perustamalla kansallisia 
verkkosivustoja, verkkoalustoja tai 
tietokantoja mahdollisille tuensaajille ja 
sidosryhmille, järjestämällä työpajoja ja 
tapahtumia kohderyhmille tiedottamista 
varten ja toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
parannetaan nykyisten verkossa olevien 
resurssien näkyvyyttä ja saatavuutta 
(esimerkiksi Build Up -portaali ja SF 
Energy Invest Manual);

18. pyytää hallintoviranomaisia 
parantamaan toimenpideohjelmien 
näkyvyyttä ja niiden mahdollisille 
tuensaajille tarjoamia kestäviä 
energiahankkeita koskevia 
mahdollisuuksia; ehdottaa, että tämä 
voitaisiin toteuttaa perustamalla kansallisia 
verkkosivustoja, verkkoalustoja tai 
tietokantoja mahdollisille tuensaajille ja 
sidosryhmille, järjestämällä työpajoja ja 
tapahtumia kohderyhmille tiedottamista 
varten ja toteuttamalla toimenpiteitä, joilla 
parannetaan nykyisten verkossa olevien 
resurssien näkyvyyttä ja saatavuutta 
(esimerkiksi Build Up -portaali ja SF 
Energy Invest Manual);

Or. nl

Tarkistus 89
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
19 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kannustaa hallintoviranomaisia 
edistämään seuraavalla ohjelmakaudella 
2014–2020 integroituja hankkeita 
ottamalla käyttöön kokonaisvaltaisen, 
aluetason 
energiatehokkuuslähestymistavan ja 
erityisesti hyödyntämään uusia strategisen 
suunnittelun välineitä, kuten yhdennettyä 
alueellista investointia, ja ottamaan 
integroitujen suunnitelmien 
kehittämiseen mukaan nykyiset aloitteet, 
kuten kaupunginjohtajien 
yleiskokouksen;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 90
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kannustaa hallintoviranomaisia 
edistämään seuraavalla ohjelmakaudella 
2014–2020 integroituja hankkeita ottamalla 
käyttöön kokonaisvaltaisen, aluetason 
energiatehokkuuslähestymistavan ja 
erityisesti hyödyntämään uusia strategisen 
suunnittelun välineitä, kuten yhdennettyä 
alueellista investointia, ja ottamaan 
integroitujen suunnitelmien kehittämiseen 
mukaan nykyiset aloitteet, kuten 
kaupunginjohtajien yleiskokouksen;

19. kannustaa hallintoviranomaisia 
edistämään seuraavalla ohjelmakaudella 
2014–2020 integroituja hankkeita ottamalla 
käyttöön kokonaisvaltaisen, aluetason 
energiatehokkuuslähestymistavan ja 
erityisesti hyödyntämään uusia strategisen 
suunnittelun välineitä, kuten yhdennettyä 
alueellista investointia, ja ottamaan 
integroitujen suunnitelmien kehittämiseen 
mukaan nykyiset aloitteet, kuten 
kaupunginjohtajien yleiskokouksen; 
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
soveltamaan nopeutettua toimintaa niiden 
viranomaisten lähettämiin 
tukihakemuksiin, jotka ovat 
allekirjoittaneet kaupunginjohtajien 
ilmastosopimuksen ja jotka ovat panneet 
sen vaatimukset täysimääräisesti 
täytäntöön;
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Or. en

Tarkistus 91
Daniël van der Stoep

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kannustaa hallintoviranomaisia 
edistämään seuraavalla ohjelmakaudella 
2014–2020 integroituja hankkeita ottamalla 
käyttöön kokonaisvaltaisen, aluetason 
energiatehokkuuslähestymistavan ja 
erityisesti hyödyntämään uusia strategisen 
suunnittelun välineitä, kuten yhdennettyä 
alueellista investointia, ja ottamaan
integroitujen suunnitelmien kehittämiseen 
mukaan nykyiset aloitteet, kuten 
kaupunginjohtajien yleiskokouksen;

19. pyytää luopumaan siitä, että 
hallintoviranomaiset edistävät seuraavalla 
ohjelmakaudella 2014–2020 integroituja 
hankkeita ottamalla käyttöön 
kokonaisvaltaisen, aluetason 
energiatehokkuuslähestymistavan tai että 
ne hyödyntävät uusia strategisen 
suunnittelun välineitä, kuten yhdennettyä 
alueellista investointia, taikka ottavat
integroitujen suunnitelmien kehittämiseen 
mukaan nykyiset aloitteet, kuten 
kaupunginjohtajien yleiskokouksen;

Or. nl

Tarkistus 92
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kannustaa hallintoviranomaisia 
edistämään seuraavalla ohjelmakaudella 
2014–2020 integroituja hankkeita ottamalla 
käyttöön kokonaisvaltaisen, aluetason 
energiatehokkuuslähestymistavan ja 
erityisesti hyödyntämään uusia strategisen 
suunnittelun välineitä, kuten yhdennettyä 
alueellista investointia, ja ottamaan 
integroitujen suunnitelmien kehittämiseen 
mukaan nykyiset aloitteet, kuten 
kaupunginjohtajien yleiskokouksen;

19. kannustaa hallintoviranomaisia 
edistämään ohjelmakaudella 2014–2020 
integroituja hankkeita ottamalla käyttöön 
kokonaisvaltaisen, aluetason 
energiatehokkuuslähestymistavan ja 
erityisesti hyödyntämään uusia strategisen 
suunnittelun välineitä, kuten yhdennettyä 
alueellista investointia, ja ottamaan 
integroitujen suunnitelmien kehittämiseen 
mukaan nykyiset aloitteet, kuten 
kaupunginjohtajien yleiskokouksen;
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Or. en

Tarkistus 93
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. ehdottaa, että komissio, jäsenvaltiot ja 
hallintoviranomaiset noudattavat 
yhtenäistä toimintaa Euroopan rakenne-
ja investointirahastoista rahoitettujen 
energiatehokkuushankkeiden 
täytäntöönpanossa ja hallinnoinnissa, 
jotta voidaan edistää tarvittavaa 
vuoropuhelua ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtamista;

20. pitää myönteisenä vuotuista Open
Days -kokousta sekä paikallisille ja 
alueellisille energiatehokkuushankkeille 
vuonna 2012 omistettujen seminaarien 
määrää; ehdottaa, että komissio, 
jäsenvaltiot ja hallintoviranomaiset 
kehittävät tästä tapahtumasta tietojen 
vaihtoa koskevan foorumin, jotta voidaan 
edistää tarvittavaa vuoropuhelua ja 
parhaiden käytäntöjen vaihtamista 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista rahoitettujen 
energiatehokkuushankkeiden 
täytäntöönpanemista ja hallinnointia 
varten;

Or. en

Tarkistus 94
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
komission suositukset1 ja rakentamaan 
valmiuksia, joiden ansiosta paikalliset, 
alueelliset ja kansalaisjärjestöjen toimijat 
saadaan mukaan ilmastonmuutokseen 

Poistetaan.

                                               
1 Komission tiedonanto ”Aluepolitiikan panos Eurooppa 2010 -strategian mukaisessa kestävässä kasvussa” 
tammikuu 2011.
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sopeutumista ja sen lievittämistä 
koskeviin strategioihin;

(Yhteys energiatehokkuuteen?)

Or. de

Tarkistus 95
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
komission suositukset ja rakentamaan 
valmiuksia, joiden ansiosta paikalliset, 
alueelliset ja kansalaisjärjestöjen toimijat 
saadaan mukaan ilmastonmuutokseen 
sopeutumista ja sen lievittämistä 
koskeviin strategioihin;

21. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
komission suositukset ja rakentamaan 
valmiuksia, joiden ansiosta paikalliset,
alueelliset ja kansalaisjärjestöjen toimijat 
saadaan mukaan toimiin;

Or. en

Tarkistus 96
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
komission suositukset ja rakentamaan 
valmiuksia, joiden ansiosta paikalliset, 
alueelliset ja kansalaisjärjestöjen toimijat 
saadaan mukaan ilmastonmuutokseen 
sopeutumista ja sen lievittämistä koskeviin 
strategioihin;

21. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
komission suositukset ja rakentamaan 
valmiuksia, joiden ansiosta paikalliset, 
alueelliset ja kansalaisjärjestöjen toimijat 
saadaan mukaan alueellisten ja 
kansallisten ilmastonmuutokseen 
sopeutumista ja sen lievittämistä koskevien 
strategioiden laadintaan ja 
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toteuttamiseen; 

Or. ro

Tarkistus 97
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
komission suositukset ja rakentamaan 
valmiuksia, joiden ansiosta paikalliset, 
alueelliset ja kansalaisjärjestöjen toimijat 
saadaan mukaan ilmastonmuutokseen 
sopeutumista ja sen lievittämistä 
koskeviin strategioihin;

21. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
komission suositukset ja rakentamaan 
valmiuksia, joiden ansiosta paikalliset, 
alueelliset ja kansalaisjärjestöjen toimijat 
saadaan mukaan alueellisiin ja paikallisiin 
energiastrategioihin;

Or. en

Tarkistus 98
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. toteaa, että energiatehokkaaseen 
teknologiaan siirtyminen edellyttää uutta 
osaamista ja ympäristötietoista 
ammattikoulutusta ja erityiskoulutusta 
rakennusalalla ja muilla aloilla; kannustaa 
jäsenvaltioita käyttämään edelleen varoja 
teknisen tuen tarjoamiseen kaikilla tasoilla 
(esimerkiksi ELENA-ohjelman kautta); 
kehottaa lisäksi jäsenvaltioita 
hyödyntämään rakennerahastoja 
kouluttaakseen uudelleen työntekijöitä ja 
parantaakseen heidän osaamistaan 
vähähiilisen talouden uusissa työpaikoissa;

22. toteaa, että energiatehokkaaseen 
teknologiaan siirtyminen edellyttää uutta 
osaamista, ammattikoulutusta ja 
erityiskoulutusta rakennusalalla ja muilla 
aloilla; kannustaa jäsenvaltioita käyttämään 
edelleen varoja teknisen tuen tarjoamiseen 
kaikilla tasoilla (esimerkiksi ELENA-
ohjelman kautta); kehottaa lisäksi 
jäsenvaltioita hyödyntämään 
rakennerahastoja kouluttaakseen uudelleen 
työntekijöitä ja parantaakseen heidän 
osaamistaan vähän päästöjä aiheuttavan
talouden uusissa työpaikoissa;
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Or. en

Tarkistus 99
Daniël van der Stoep

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. toteaa, että energiatehokkaaseen 
teknologiaan siirtyminen edellyttää uutta 
osaamista ja ympäristötietoista 
ammattikoulutusta ja erityiskoulutusta 
rakennusalalla ja muilla aloilla; kannustaa 
jäsenvaltioita käyttämään edelleen varoja 
teknisen tuen tarjoamiseen kaikilla tasoilla 
(esimerkiksi ELENA-ohjelman kautta); 
kehottaa lisäksi jäsenvaltioita 
hyödyntämään rakennerahastoja 
kouluttaakseen uudelleen työntekijöitä ja 
parantaakseen heidän osaamistaan 
vähähiilisen talouden uusissa 
työpaikoissa;

22. toteaa, että energiatehokkaaseen 
teknologiaan siirtyminen edellyttää uutta 
osaamista ja ympäristötietoista 
ammattikoulutusta ja erityiskoulutusta 
rakennusalalla ja muilla aloilla; kannustaa 
jäsenvaltioita käyttämään edelleen varoja 
teknisen tuen tarjoamiseen kaikilla tasoilla 
(esimerkiksi ELENA-ohjelman kautta);

Or. nl

Tarkistus 100
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. toteaa, että energiatehokkaaseen 
teknologiaan siirtyminen edellyttää uutta 
osaamista ja ympäristötietoista 
ammattikoulutusta ja erityiskoulutusta 
rakennusalalla ja muilla aloilla; kannustaa 
jäsenvaltioita käyttämään edelleen varoja 
teknisen tuen tarjoamiseen kaikilla tasoilla 
(esimerkiksi ELENA-ohjelman kautta); 
kehottaa lisäksi jäsenvaltioita 

22. toteaa, että energiatehokkaaseen 
teknologiaan siirtyminen edellyttää uutta 
osaamista ja ympäristötietoista 
ammattikoulutusta ja erityiskoulutusta 
rakennusalalla ja muilla aloilla; kannustaa 
jäsenvaltioita käyttämään edelleen varoja 
teknisen tuen tarjoamiseen kaikilla tasoilla 
(esimerkiksi ELENA-ohjelman kautta); 
kehottaa lisäksi jäsenvaltioita 
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hyödyntämään rakennerahastoja 
kouluttaakseen uudelleen työntekijöitä ja 
parantaakseen heidän osaamistaan 
vähähiilisen talouden uusissa työpaikoissa;

hyödyntämään Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoja kouluttaakseen 
uudelleen työntekijöitä ja parantaakseen 
heidän osaamistaan vähähiilisen talouden 
uusissa työpaikoissa;

Or. en

Tarkistus 101
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. toteaa, että energiatehokkaaseen 
teknologiaan siirtyminen edellyttää uutta 
osaamista ja ympäristötietoista 
ammattikoulutusta ja erityiskoulutusta 
rakennusalalla ja muilla aloilla; kannustaa 
jäsenvaltioita käyttämään edelleen varoja 
teknisen tuen tarjoamiseen kaikilla tasoilla 
(esimerkiksi ELENA-ohjelman kautta); 
kehottaa lisäksi jäsenvaltioita 
hyödyntämään rakennerahastoja 
kouluttaakseen uudelleen työntekijöitä ja 
parantaakseen heidän osaamistaan 
vähähiilisen talouden uusissa työpaikoissa;

22. toteaa, että energiatehokkaaseen 
teknologiaan siirtyminen edellyttää uutta 
osaamista ja ympäristötietoista 
ammattikoulutusta ja erityiskoulutusta 
rakennusalalla ja muilla aloilla; kannustaa 
jäsenvaltioita käyttämään edelleen varoja 
teknisen tuen tarjoamiseen kaikilla tasoilla 
(esimerkiksi ELENA-ohjelman kautta); 
kehottaa lisäksi jäsenvaltioita 
hyödyntämään rakennerahastoja 
kouluttaakseen uudelleen työntekijöitä ja 
parantaakseen heidän osaamistaan 
vähähiilisen talouden uusissa työpaikoissa; 
katsoo, että tällä alalla olisi pyrittävä 
välttämään ammattitaitoisen työvoiman 
puutetta;

Or. ro

Tarkistus 102
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kannustaa jatkamaan hallinnollisen 
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tuen tarjontaa paikallis- ja 
alueviranomaisille, jotta pienet ja 
keskisuuret energiatehokkuushankkeet, 
jotka jäisivät normaalisti ELENA-, 
JESSICA- ja älykäs energiahuolto 
-ohjelmien vähimmäisrahoitusta 
koskevan rajan alapuolelle, voitaisiin 
koota ryhmäksi; kiinnittää jäsenvaltioiden 
ja komission huomion siihen, että pienillä 
ja keskisuurilla kaupungeilla ja 
maaseutuyhteisöillä ei ole usein 
tarvittavia hallinnollisia valmiuksia 
käyttää täysipainoisesti uusia 
rahoitusvälineitä; 

Or. en

Tarkistus 103
Iosif Matula

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että avustusten ja 
rahoitusvälineiden yhdistelmä voi olla 
toimiva ja innovatiivinen tapa houkutella 
yksityistä rahoitusta, luoda uusia yksityisen 
ja julkisen sektorin kumppanuuksia ja 
edistää innovointia;

23. korostaa, että avustusten ja 
rahoitusvälineiden yhdistelmä voi olla 
toimiva ja innovatiivinen tapa houkutella 
yksityistä rahoitusta, luoda uusia yksityisen 
ja julkisen sektorin kumppanuuksia ja 
edistää innovointia; korostaa, että EU:ssa 
ja kolmansissa maissa on tärkeää 
houkutella yksityisiä investointeja 
energiatehokkuuteen;

Or. ro

Tarkistus 104
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. korostaa tarvetta tarjota rahoitusta 
sellaisin ehdoin ja taloudellisin 
edellytyksin, joilla vastataan pitkän 
aikavälin tarpeeseen muuttaa 
kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti 
Euroopan rakennettua infrastruktuuria ja 
rakennuksia; 

Or. en

Tarkistus 105
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. pitää tärkeänä innovatiivisten 
rahoitusvälineiden käyttöä, jotta 
investointeja hyödynnetään täysin 
yksityisasuntojen energiatehokkuudessa 
ja jotta rahoitusvälineitä käytetään 
asuntotuotannossa energiatehokkuuden 
tavoitteen yhdistämiseksi sosiaalisten 
näkökohtien kanssa;

Or. en

Tarkistus 106
Iosif Matula

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee merkille, että 
energiatehokkuushankkeiden investointien 
rahoituksenhankintatoimia häiritsevät usein 
markkina-, sääntely- ja luottamusesteet, 

24. panee merkille, että 
energiatehokkuushankkeiden investointien 
rahoituksenhankintatoimia häiritsevät usein 
markkina-, sääntely- ja luottamusesteet, 
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kuten investoijien korkeat alkuvaiheen 
kustannukset ja tarkan 
energiansäästöpotentiaalin ennustamisen 
vaikeudet;

kuten investoijien korkeat alkuvaiheen 
kustannukset ja tarkan 
energiansäästöpotentiaalin ennustamisen 
vaikeudet; kehottaa jäsenvaltioita 
etsimään sopivia keinoja, joilla edistetään 
sijoituksia kotitalouksien 
energiatehokkuuteen;

Or. ro

Tarkistus 107
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa huolestuneena, että nykyinen 
talous- ja rahoituskriisi sekä koko EU:ssa 
toteutetut laajat säästötoimet ovat 
vaikeuttaneet entisestään jäsenvaltioiden 
mahdollisuuksia löytää 
energiatehokkuuteen liittyvien 
koheesiopolitiikan ohjelmien 
yhteisrahoitukseen tarvittavaa rahoitusta; 
pitää siten tärkeänä, että 
energiatehokkuushankkeiden 
rahoittamiseen löydetään uusia 
innovatiivisia tapoja;

25. korostaa huolestuneena, että nykyinen 
talous- ja rahoituskriisi on vaikeuttanut 
entisestään jäsenvaltioiden 
mahdollisuuksia löytää 
energiatehokkuuteen liittyvien 
koheesiopolitiikan ohjelmien 
yhteisrahoitukseen tarvittavaa rahoitusta; 
pitää siten tärkeänä, että 
energiatehokkuushankkeiden 
rahoittamiseen löydetään uusia 
innovatiivisia tapoja;

Or. en

Tarkistus 108
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa huolestuneena, että nykyinen 
talous- ja rahoituskriisi sekä koko EU:ssa 
toteutetut laajat säästötoimet ovat 

25. korostaa huolestuneena, että nykyinen 
talous- ja rahoituskriisi sekä koko EU:ssa 
toteutetut laajat säästötoimet ovat 
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vaikeuttaneet entisestään jäsenvaltioiden 
mahdollisuuksia löytää 
energiatehokkuuteen liittyvien 
koheesiopolitiikan ohjelmien 
yhteisrahoitukseen tarvittavaa rahoitusta; 
pitää siten tärkeänä, että 
energiatehokkuushankkeiden 
rahoittamiseen löydetään uusia 
innovatiivisia tapoja;

vaikeuttaneet entisestään jäsenvaltioiden 
mahdollisuuksia löytää 
energiatehokkuuteen liittyvien 
koheesiopolitiikan ohjelmien 
yhteisrahoitukseen tarvittavaa rahoitusta; 
pitää siten tärkeänä, että 
energiatehokkuushankkeiden 
rahoittamiseen löydetään uusia 
innovatiivisia tapoja eli että rahoitusta 
pyritään hankkimaan myös 
yksityissektorilta;

Or. de

Tarkistus 109
Daniël van der Stoep

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa huolestuneena, että nykyinen 
talous- ja rahoituskriisi sekä koko EU:ssa 
toteutetut laajat säästötoimet ovat 
vaikeuttaneet entisestään jäsenvaltioiden 
mahdollisuuksia löytää 
energiatehokkuuteen liittyvien 
koheesiopolitiikan ohjelmien 
yhteisrahoitukseen tarvittavaa rahoitusta; 
pitää siten tärkeänä, että 
energiatehokkuushankkeiden 
rahoittamiseen löydetään uusia 
innovatiivisia tapoja;

25. korostaa, että nykyinen talous- ja 
rahoituskriisi sekä koko EU:ssa toteutetut 
laajat säästötoimet ovat vaikeuttaneet 
entisestään jäsenvaltioiden 
mahdollisuuksia löytää 
energiatehokkuuteen liittyvien 
koheesiopolitiikan ohjelmien 
yhteisrahoitukseen tarvittavaa rahoitusta;

Or. nl

Tarkistus 110
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
25 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa huolestuneena, että nykyinen 
talous- ja rahoituskriisi sekä koko EU:ssa 
toteutetut laajat säästötoimet ovat 
vaikeuttaneet entisestään jäsenvaltioiden 
mahdollisuuksia löytää 
energiatehokkuuteen liittyvien 
koheesiopolitiikan ohjelmien 
yhteisrahoitukseen tarvittavaa rahoitusta; 
pitää siten tärkeänä, että 
energiatehokkuushankkeiden 
rahoittamiseen löydetään uusia 
innovatiivisia tapoja;

25. korostaa huolestuneena, että nykyinen 
talous- ja rahoituskriisi sekä koko EU:ssa 
toteutetut laajat säästötoimet ovat 
vaikeuttaneet entisestään jäsenvaltioiden 
mahdollisuuksia löytää 
energiatehokkuuteen liittyvien 
koheesiopolitiikan ohjelmien 
yhteisrahoitukseen tarvittavaa rahoitusta; 
pitää siten tärkeänä, että 
energiatehokkuushankkeiden 
rahoittamiseen kehitetään uusia 
innovatiivisia tapoja; kehottaa 
jäsenvaltioita poistamaan nykyiset 
rahoituksen saatavuutta koskevat esteet ja 
luomaan koheesiopolitiikan yhteydessä 
uusia kohdennettuja rahoitusvälineitä, 
kuten mikroluottoja, ja antamaan 
mahdollisuuden käyttää niitä yhdessä 
Älykäs energiahuolto Euroopassa 
-ohjelmaa koskevien muiden 
budjettikohtien kanssa, jotta investointeja 
hyödynnetään täysimääräisesti 
energiatehokkuustoimissa;

Or. en

Tarkistus 111
Daniël van der Stoep

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. panee merkille komission tuen uusien 
ja innovatiivisten rahoitusvälineiden roolin 
parantamiseen ohjelmakaudella 2014–
2020; korostaa, että nopean toimituksen ja 
oikeusvarmuuden puute on merkittävä 
ongelma jäsenvaltioille ja muille tällaisten 
välineiden hallinnointiin osallistuville 
sidosryhmille; kehottaa komissiota 
esittämään viipymättä ehdotuksia, jotta 

26. panee merkille komission tuen uusien 
ja innovatiivisten rahoitusvälineiden roolin 
parantamiseen ohjelmakaudella 2014–
2020; korostaa, että nopean toimituksen ja 
oikeusvarmuuden puute on merkittävä 
ongelma jäsenvaltioille ja muille tällaisten 
välineiden hallinnointiin osallistuville 
sidosryhmille;
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energiatehokkuustoimenpiteiden 
tukemiseen olisi saatavilla käyttövalmiita 
(off-the-shelf) rahoitusvälineitä;

Or. nl

Tarkistus 112
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. panee merkille komission tuen uusien 
ja innovatiivisten rahoitusvälineiden roolin 
parantamiseen ohjelmakaudella 2014–
2020; korostaa, että nopean toimituksen ja 
oikeusvarmuuden puute on merkittävä 
ongelma jäsenvaltioille ja muille tällaisten 
välineiden hallinnointiin osallistuville 
sidosryhmille; kehottaa komissiota 
esittämään viipymättä ehdotuksia, jotta 
energiatehokkuustoimenpiteiden 
tukemiseen olisi saatavilla käyttövalmiita 
(off-the-shelf) rahoitusvälineitä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 113
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. kehottaa jäsenvaltioita jakamaan 
parhaita käytäntöjä, kun suunnitellaan 
kansallisia energiatehokkuusrahastoja, 
joissa Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoja voidaan käyttää 
pääomasijoituksina tai samankaltaisina 
toimenpiteinä, ja niitä voidaan liittää 
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yksityisen sektorin täydentäviin 
rahoituslähteisiin;

Or. en

Tarkistus 114
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. kehottaa komissiota parantamaan 
entisestään Euroopan investointipankin 
(EIP) ja Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankin (EBRD) kohdennettua 
rahoitustukea 
energiatehokkuushankkeisiin; kehottaa 
EIP:tä, Euroopan neuvoston 
kehityspankkia ja EBRD:tä muodostamaan 
yhteisen työryhmän, jossa tarkastellaan 
sellaista uutta rahoitusvälinettä koskevia 
vaihtoehtoja, jota voidaan tarjota 
jäsenvaltioille yhdessä niiden kansallisten 
energiatehokkuusrahastojen kanssa tai 
niiden kautta ja edistää siten uusia 
yksityissektorin investointeja;

27. kehottaa komissiota parantamaan 
entisestään Euroopan investointipankin 
(EIP) ja Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankin (EBRD), Euroopan 
neuvoston kehityspankin ja Euroopan 
energiatehokkuusrahaston kohdennettua 
rahoitustukea 
energiatehokkuushankkeisiin; kehottaa 
EIP:tä, Euroopan neuvoston 
kehityspankkia ja EBRD:tä muodostamaan 
yhteisen työryhmän, jossa tarkastellaan 
sellaista uutta rahoitusvälinettä koskevia 
vaihtoehtoja, jota voidaan tarjota 
jäsenvaltioille yhdessä niiden kansallisten 
energiatehokkuusrahastojen kanssa tai 
niiden kautta ja edistää siten uusia 
yksityissektorin investointeja;

Or. en

Tarkistus 115
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. painottaa, että varojen jakamisen on 
perustuttava suhteellisuuden, 
kustannustehokkuuden ja talouden 
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tuloksellisuuden periaatteisiin, eikä se saa 
lisätä hallinnollista taakkaa;

Or. en

Tarkistus 116
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 6

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Todelliset ilmasto-olot Todelliset ilmasto-olot, kilpailukyvyn 
realiteetit ja energiahinnat

Or. en

Tarkistus 117
Maurice Ponga

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 6

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Todelliset ilmasto-olot Todelliset ilmasto-olot ja maantieteelliset 
realiteetit

Or. fr

Tarkistus 118
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. korostaa, että on tärkeää mukauttaa 
energiatehokkuustoimenpiteitä ja -
vaatimuksia eri jäsenvaltioiden ja 

28. korostaa, että on tärkeää arvioida 
säännöllisesti, ovatko 
energiatehokkuustoimenpiteet ja 
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alueiden todellisiin ilmasto-oloihin; 
kehottaa komissiota ottamaan tämän 
huomioon tulosindikaattoreita 
valmistellessaan;

-vaatimukset edelleen riittävät, kun 
otetaan huomioon ilmasto-olot, 
teollisuuden ja pk-yritysten kilpailukyvylle 
aiheutuvat vaikutukset sekä energian 
hinnalle aiheutuvat seuraukset eri 
jäsenvaltioissa; kehottaa komissiota 
ottamaan tämän huomioon 
tulosindikaattoreita valmistellessaan;

Or. en

Tarkistus 119
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. korostaa, että on tärkeää mukauttaa
energiatehokkuustoimenpiteitä ja 
-vaatimuksia eri jäsenvaltioiden ja 
alueiden todellisiin ilmasto-oloihin; 
kehottaa komissiota ottamaan tämän 
huomioon tulosindikaattoreita 
valmistellessaan; kehottaa komissiota 
ottamaan tämän huomioon 
tulosindikaattoreita valmistellessaan;

28. korostaa, että on tärkeää tarkistaa 
säännöllisesti
energiatehokkuustoimenpiteet ja 
-vaatimukset suhteessa eri jäsenvaltioiden 
ja alueiden todellisiin ilmasto-oloihin sekä 
teollisuuden ja pk-yritysten 
kilpailuolosuhteisiin ja energian 
hintakehitykseen; kehottaa komissiota 
ottamaan tämän huomioon 
tulosindikaattoreita valmistellessaan;

Or. de

Tarkistus 120
Daniël van der Stoep

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. korostaa, että on tärkeää mukauttaa 
energiatehokkuustoimenpiteitä ja -
vaatimuksia eri jäsenvaltioiden ja 
alueiden todellisiin ilmasto-oloihin;

28. korostaa, että todelliset ilmasto-olot on
itsepintaisesti ilmastonäkemyksistään 
kiinni pitävien henkilöiden kehittämä 
erittäin epämääräinen käsite;
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kehottaa komissiota ottamaan tämän 
huomioon tulosindikaattoreita 
valmistellessaan;

Or. nl

Tarkistus 121
Daniël van der Stoep

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. korostaa, että on tärkeää mukauttaa 
energiatehokkuustoimenpiteitä ja -
vaatimuksia eri jäsenvaltioiden ja 
alueiden todellisiin ilmasto-oloihin; 
kehottaa komissiota ottamaan tämän 
huomioon tulosindikaattoreita 
valmistellessaan;

Or. nl

Tarkistus 122
Maurice Ponga

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. korostaa myös, että syrjäisimpien 
alueiden maantieteelliset erityispiirteet on 
otettava huomioon energiatehokkuuden 
alalla, jotta niiden saaristoluonteeseen 
liittyviä luonnollisia etuja (maalämpö 
sekä aurinko-, tuuli- ja merivirtaenergia) 
voidaan hyödyntää paremmin; 

Or. fr
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Tarkistus 123
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. tukee MARIE-ohjelman edistymistä 
Välimeren alueen rakennusalan 
energiatehokkuuden parantamista 
koskevan strategian ottamisessa käyttöön; 
kehottaa Välimeren alueen jäsenvaltioita 
vaihtamaan tässä yhteydessä parhaita 
käytäntöjä, jotta Etelä-Eurooppaa varten 
voidaan laatia mahdollisimman 
kustannustehokas malli;

29. tukee MARIE-ohjelman edistymistä 
Välimeren alueen rakennusalan 
energiatehokkuuden parantamista 
koskevan strategian ottamisessa käyttöön; 
kehottaa Välimeren alueen jäsenvaltioita 
vaihtamaan tässä yhteydessä parhaita 
käytäntöjä, jotta Etelä-Eurooppaa varten 
voidaan laatia mahdollisimman 
kustannustehokas malli; kehottaa, että 
samanlaisia ohjelmia luodaan muilla 
Euroopan alueilla, erityisesti Keski-
Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 124
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. tukee MARIE-ohjelman edistymistä 
Välimeren alueen rakennusalan 
energiatehokkuuden parantamista 
koskevan strategian ottamisessa käyttöön; 
kehottaa Välimeren alueen jäsenvaltioita 
vaihtamaan tässä yhteydessä parhaita 
käytäntöjä, jotta Etelä-Eurooppaa varten 
voidaan laatia mahdollisimman 
kustannustehokas malli;

29. tukee MARIE-ohjelman edistymistä 
Välimeren alueen rakennusalan 
energiatehokkuuden parantamista 
koskevan strategian ottamisessa käyttöön; 
kehottaa Välimeren alueen jäsenvaltioita 
vaihtamaan tässä yhteydessä parhaita 
käytäntöjä, jotta Etelä-Eurooppaa varten 
voidaan laatia mahdollisimman 
kustannustehokas malli; katsoo, että 
samankaltainen järjestely voitaisiin 
toteuttaa syrjäisimmillä, erityisesti 
trooppisella vyöhykkellä sijaitsevilla, 
alueilla, mikä on yhteistä suurimmalle 
osalle, vaikkakaan ei kaikille, näistä 
alueista;
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Or. fr

Tarkistus 125
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
vaativia tavoitteita sen varmistamiseksi, 
että julkiset rakennukset ja niin yksityinen 
kuin sosiaalinen asuntotuotanto täyttävät 
tiukimmat eurooppalaiset 
energiatehokkuutta koskevat normit, ja 
edellyttämään rakennusten säännöllistä 
energiasertifiointia;

30. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
vaativia tavoitteita sen varmistamiseksi, 
että julkiset rakennukset täyttävät 
direktiivin 2010/31/EU mukaiset 
korkeimmat energiatehokkuusnormit, ja 
edellyttämään rakennusten säännöllistä 
energiasertifiointia;

Or. en

Tarkistus 126
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
vaativia tavoitteita sen varmistamiseksi, 
että julkiset rakennukset ja niin yksityinen 
kuin sosiaalinen asuntotuotanto täyttävät 
tiukimmat eurooppalaiset 
energiatehokkuutta koskevat normit, ja 
edellyttämään rakennusten säännöllistä 
energiasertifiointia;

30. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
vaativia tavoitteita sen varmistamiseksi, 
että julkiset rakennukset täyttävät 
tiukimmat eurooppalaiset 
energiatehokkuutta koskevat normit, ja 
edellyttämään rakennusten säännöllistä 
energiasertifiointia;

Or. de

Tarkistus 127
Daniël van der Stoep

Päätöslauselmaesitys
30 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
vaativia tavoitteita sen varmistamiseksi, 
että julkiset rakennukset ja niin yksityinen 
kuin sosiaalinen asuntotuotanto täyttävät 
tiukimmat eurooppalaiset 
energiatehokkuutta koskevat normit, ja 
edellyttämään rakennusten säännöllistä 
energiasertifiointia;

30. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
tarkemmin määrittämättömiä tavoitteita 
sen varmistamiseksi, että julkiset 
rakennukset ja niin yksityinen kuin 
sosiaalinen asuntotuotanto täyttävät 
tiukimmat eurooppalaiset 
energiatehokkuutta koskevat normit, ja 
edellyttämään rakennusten säännöllistä 
energiasertifiointia;

Or. nl

Tarkistus 128
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
vaativia tavoitteita sen varmistamiseksi, 
että julkiset rakennukset ja niin yksityinen
kuin sosiaalinen asuntotuotanto täyttävät 
tiukimmat eurooppalaiset 
energiatehokkuutta koskevat normit, ja
edellyttämään rakennusten säännöllistä 
energiasertifiointia;

30. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
vaativia tavoitteita sen varmistamiseksi, 
että julkiset rakennukset ja muihin 
tarkoituksiin käytettävät rakennukset, niin 
yksityisessä kuin sosiaalisessa
asuntotuotannossa, täyttävät tiukimmat 
eurooppalaiset energiatehokkuutta 
koskevat normit, ja edellyttämään 
rakennusten säännöllistä 
energiasertifiointia;

Or. ro

Tarkistus 129
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. panee huolestuneena merkille, että 
kaikkia jäsenvaltioita varten ei ole vielä 
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esitetty ja/tai arvioitu 
energiatehokkuusdirektiivissä edellytettyjä 
energiatehokkuustavoitteita; korostaa, 
että jos Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamista koskevat 
sitoumukset aiotaan toteuttaa, kullekin 
jäsenvaltiolle on määritettävä selkeät 
tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 130
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa komissiota selventämään 
energiatehokkuuden yhteisiä 
indikaattoreita, joita jäsenvaltioiden on 
sovellettava ja käytettävä ohjelmakaudella 
2014–2020;

31. kehottaa komissiota selventämään 
koheesiopolitiikkaa koskevia 
energiatehokkuuden yhteisiä 
indikaattoreita, joita jäsenvaltioiden on 
sovellettava ja käytettävä ohjelmakaudella 
2014–2020;

Or. en

Tarkistus 131
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa komissiota selventämään 
energiatehokkuuden yhteisiä 
indikaattoreita, joita jäsenvaltioiden on 
sovellettava ja käytettävä ohjelmakaudella 
2014–2020;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 132
Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31a. kehottaa komissiota ottamaan 
asianmukaisesti huomioon taloudelliset, 
maantieteelliset ja sosiaaliset olosuhteet, 
kun kutakin jäsenvaltiota tai aluetta 
varten määritellään 
investointikustannukset, jotka liittyvät 
yhden kilowattitunnin osalta aikaan 
saatavaan säästöön;

Or. lt

Tarkistus 133
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. kehottaa komissiota laatimaan 
viipymättä energiatehokkuushankkeiden 
arviointia koskevat suuntaviivat, joiden 
pohjalta voitaisiin luoda hankkeiden 
arviointia, seurantaa ja tarkastusta koskeva 
mekanismi;

32. kehottaa komissiota laatimaan 
jäsenvaltioita kuullen
energiatehokkuushankkeiden arviointia 
koskevat suuntaviivat, joiden pohjalta 
voitaisiin luoda hankkeiden arviointia, 
seurantaa ja tarkastusta koskeva 
mekanismi;

Or. en

Tarkistus 134
Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
32 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. kehottaa komissiota laatimaan 
viipymättä energiatehokkuushankkeiden 
arviointia koskevat suuntaviivat, joiden 
pohjalta voitaisiin luoda hankkeiden 
arviointia, seurantaa ja tarkastusta koskeva 
mekanismi;

32. kehottaa komissiota laatimaan 
viipymättä energiatehokkuushankkeiden 
arviointia koskevat suuntaviivat, joiden 
pohjalta voitaisiin luoda hankkeiden 
arviointia, seurantaa ja tarkastusta koskeva 
mekanismi, sekä varmistamaan 
kustannustehokkuuden;

Or. lt

Tarkistus 135
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan 
sellaisia energiatehokkuutta koskevia
tulosindikaattoreita ja hankkeiden 
valinkriteerejä, joilla mitataan todellista 
energiansäästöpotentiaalia;

33. kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan 
tulosindikaattoreita ja käyttämään avoimia 
hankkeiden valinkriteerejä ja vakioituja 
investointikustannuksia säästettävää 
energian mittayksikköä kohden siten, että 
energiatehokkuushankkeiden 
yksinkertaiselle takaisinmaksuajalle 
määritetään hyväksyttävä 
enimmäispituus;

Or. en

Tarkistus 136
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. panee merkille uuden 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksen energiatehokkuuteen 
kohdennettujen koheesiopoliittisten 
investointien kustannustehokkuudesta; 

34. panee merkille uuden 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksen energiatehokkuuteen 
kohdennettujen koheesiopoliittisten 
investointien kustannustehokkuudesta;
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korostaa, että tilintarkastustuomioistuin 
suosittelee avointen ja aiempaa tiukempien 
valintakriteerien soveltamista EU:n ja 
jäsenvaltioiden hankkeisiin; yhtyy
tilintarkastustuomioistuimen päätelmiin 
siitä, että investointipäätöksen tekoon 
käytettävissä arviointiperusteissa on 
todettava selvemmin ja tarkemmin, miten 
energiatehokkuusnäkökulmat olisi otettava 
huomioon;

korostaa, että tilintarkastustuomioistuin 
suosittelee avointen ja aiempaa tiukempien 
valintakriteerien soveltamista EU:n ja 
jäsenvaltioiden hankkeisiin; panee 
merkille tilintarkastustuomioistuimen 
päätelmät siitä, että investointipäätöksen 
tekoon käytettävissä arviointiperusteissa on 
todettava selvemmin ja tarkemmin, miten 
energiatehokkuusnäkökulmat olisi otettava 
huomioon;

Or. en

Tarkistus 137
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. panee merkille uuden 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksen energiatehokkuuteen 
kohdennettujen koheesiopoliittisten 
investointien kustannustehokkuudesta; 
korostaa, että tilintarkastustuomioistuin 
suosittelee avointen ja aiempaa tiukempien 
valintakriteerien soveltamista EU:n ja 
jäsenvaltioiden hankkeisiin; yhtyy 
tilintarkastustuomioistuimen päätelmiin 
siitä, että investointipäätöksen tekoon 
käytettävissä arviointiperusteissa on 
todettava selvemmin ja tarkemmin, miten 
energiatehokkuusnäkökulmat olisi otettava 
huomioon;

34. panee merkille uuden 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksen energiatehokkuuteen 
kohdennettujen koheesiopoliittisten 
investointien kustannustehokkuudesta; 
korostaa, että tilintarkastustuomioistuin 
suosittelee avointen ja aiempaa tiukempien 
valintakriteerien soveltamista EU:n ja 
jäsenvaltioiden hankkeisiin; yhtyy 
tilintarkastustuomioistuimen päätelmiin
siitä, että investointipäätöksen tekoon 
käytettävissä arviointiperusteissa on 
todettava selvemmin ja tarkemmin, miten 
energiatehokkuusnäkökulmat olisi otettava 
huomioon, jotta estetään investoinnit 
yleiseen uudistamiseen kohdennettujen 
energiatehokkuustoimenpiteiden sijasta;

Or. en

Tarkistus 138
Elisabeth Schroedter
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Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. toteaa kuitenkin, että 
tilintarkastustuomioistuimen arvio 
perustuu melko pieneen otantaan ja 
lyhyeen takaisinmaksuaikaan; korostaa, 
että koheesiopolitiikka on integroitu 
toimintapolitiikka ja että siksi hankkeiden 
arviointiin on käytettävä kattavaa 
lähestymistapaa, joka perustuu 
elinkaarikustannusanalyysiin;

35. toteaa kuitenkin, että 
tilintarkastustuomioistuimen arvio on 
melko rajallinen, kun otetaan huomioon 
otannan koko neljässä 
toimintaohjelmassa kolmen jäsenvaltion 
alueella, takaisinmaksuaika ja
hankkeiden päivämäärät, jolloin on 
vaikeaa arvioida politiikkaa 
kokonaisuudessaan; korostaa, että 
energiatehokkuuspolitiikka on kehittynyt 
viime vuosina huomattavasti siitä, kun 
tarkastetuista hankkeista neuvoteltiin;
korostaa, että koheesiopolitiikka on 
integroitu toimintapolitiikka ja että siksi 
hankkeiden arviointiin on käytettävä 
kattavaa lähestymistapaa, joka perustuu 
elinkaarikustannusanalyysiin;

Or. en

Tarkistus 139
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
35 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 a. panee merkille komission 
vastauksen tilintarkastustuomioistuimen 
havaintoihin ja erityisesti päätelmän, että 
”tarpeidenarvioinnin” ja 
”kustannustehokkaan” lähestymistavan 
välillä saattaa piillä mahdollinen ristiriita 
ja että tarpeidenarviointi saattaa johtaa 
toisenlaiseen painopisteiden asetteluun 
kuin kustannustehokkuuden perusteella 
tapahtuva priorisointi, että tehtäessä 
investointeja julkisiin rakennuksiin on 
tärkeää toimia kokonaisvaltaisesti ja että 
perusteelliset kunnostukset voivat 
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edellyttää pidempiä takaisinmaksuaikoja;

Or. en

Tarkistus 140
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. panee merkille, että rakennusten 
energiankulutus muodostaa suurimman 
osuuden – 40 prosenttia – EU:n energian 
loppukulutuksesta; pitää valitettavana, että 
suurin osa jäsenvaltioista ei onnistu 
hyödyntämään täysin rakennusten 
energiansäästömahdollisuuksia; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan tapoja, joilla 
voidaan varmistaa, että tämä merkittävin 
energiansäästömahdollisuus ei jää 
käyttämättä;

36. panee merkille, että rakennusten 
energiankulutus muodostaa suurimman 
osuuden – 40 prosenttia – EU:n energian 
loppukulutuksesta vuonna 2010, mistä 
26,7 prosenttia muodostui kotitalouksien 
kulutuksesta; pitää valitettavana, että 
suurin osa jäsenvaltioista ei onnistu 
hyödyntämään täysin rakennusten 
energiansäästömahdollisuuksia; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan tapoja, joilla 
voidaan kannustaa sitä, että tämä 
merkittävin energiansäästömahdollisuus ei 
jää käyttämättä;

Or. en

Tarkistus 141
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. panee merkille, että rakennusten 
energiankulutus muodostaa suurimman 
osuuden – 40 prosenttia – EU:n energian 
loppukulutuksesta; pitää valitettavana, että 
suurin osa jäsenvaltioista ei onnistu 
hyödyntämään täysin rakennusten 
energiansäästömahdollisuuksia; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan tapoja, joilla 

36. panee merkille, että rakennusten 
energiankulutus muodostaa suurimman 
osuuden – 40 prosenttia – EU:n energian 
loppukulutuksesta; pitää valitettavana, että 
suurin osa jäsenvaltioista ei onnistu 
hyödyntämään täysin rakennusten 
energiansäästömahdollisuuksia; kehottaa 
komissiota tekemään ehdotuksen, jolla 
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voidaan varmistaa, että tämä merkittävin 
energiansäästömahdollisuus ei jää 
käyttämättä;

unionin jäsenvaltioissa otetaan käyttöön 
rakennusten energiankulutusta koskevat 
selkeät ja sitovat tavoitteet;

Or. fr

Tarkistus 142
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. panee merkille, että rakennusten 
energiankulutus muodostaa suurimman 
osuuden – 40 prosenttia – EU:n energian 
loppukulutuksesta; pitää valitettavana, että 
suurin osa jäsenvaltioista ei onnistu 
hyödyntämään täysin rakennusten 
energiansäästömahdollisuuksia; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan tapoja, joilla 
voidaan varmistaa, että tämä merkittävin 
energiansäästömahdollisuus ei jää 
käyttämättä;

36. panee merkille, että rakennusten 
energiankulutus muodostaa suurimman 
osuuden – 40 prosenttia – EU:n energian 
loppukulutuksesta ja aiheuttaa 
36 prosenttia unionin 
hiilidioksidipäästöistä; pitää valitettavana, 
että suurin osa jäsenvaltioista ei onnistu 
hyödyntämään täysin rakennusten 
energiansäästömahdollisuuksia; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan tapoja, joilla 
voidaan varmistaa, että tämä merkittävin 
energiansäästömahdollisuus ei jää 
käyttämättä;

Or. en

Tarkistus 143
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. muistuttaa, että rakennuksien 
luonnollinen korjausten välinen aika on 
40 vuotta ja että tämän alan 
energiansäästötekniikka on hyvin 
kehittynyttä, joten pääosa 
energiansäästöpotentiaalin 



PE513.322v01-00 72/77 AM\939872FI.doc

FI

täysimääräiseen hyödyntämiseen 
kohdistuvista esteistä ei ole luonteeltaan 
teknisiä; toteaa, että energiatehokkuutta 
koskevien uudistushankkeiden, jotka ovat 
usein vähemmän näkyviä, 
pienimuotoisempia ja vaikeampia 
yhdistää kokonaisuudeksi, luonteen 
vuoksi Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoilla on tärkeä tehtävä 
tarjota rahoitusta, jota tarvitaan näiden 
esteiden poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 144
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. toteaa, että 
energiansäästömahdollisuudet riippuvat 
pääasiassa nykyisen rakennuskannan 
kunnosta ja että ne eivät jakaudu tasaisesti 
jäsenvaltioiden kesken;

37. toteaa, että 
energiansäästömahdollisuudet riippuvat 
pääasiassa nykyisen rakennuskannan 
kunnosta ja että ne eivät jakaudu tasaisesti 
alueiden kesken;

Or. en

Tarkistus 145
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. toteaa, että 
energiansäästömahdollisuudet riippuvat 
pääasiassa nykyisen rakennuskannan 
kunnosta ja että ne eivät jakaudu tasaisesti 
jäsenvaltioiden kesken;

37. toteaa, että 
energiansäästömahdollisuudet riippuvat 
pääasiassa nykyisen rakennuskannan 
kunnosta ja että ne eivät jakaudu tasaisesti 
jäsenvaltioiden kesken; kehottaa 
jäsenvaltioita hiomaan kunnollisen 
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asunnon määritelmiään, jotta niihin 
sisällytetään energiatehokkuutta koskevat 
normit;

Or. en

Tarkistus 146
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. korostaa, että julkisia investointeja 
rakennusten energiatehokkuuteen tarvitaan 
etenkin uusissa jäsenvaltioissa, joissa on 
mahdollista vähentää merkittävästi 
energiankulutusta kustannustehokkaiden 
toimenpiteiden avulla;

38. korostaa, että julkisia investointeja 
rakennusten energiatehokkuuteen tarvitaan 
etenkin vähiten kehittyneillä alueilla ja 
koheesiorahaston tukea saavissa 
jäsenvaltioissa, joissa on mahdollista 
vähentää merkittävästi energiankulutusta 
kustannustehokkaiden toimenpiteiden 
avulla;

Or. fr

Tarkistus 147
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
38 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38 a. korostaa energiatehokkuuden 
merkitystä sosiaalisessa 
asuntotuotannossa; pyytää jäsenvaltiota 
tekemään mahdolliseksi sosiaalisen 
asuntokannan uudistamisella aikaan 
saatavat energiasäästöt, joilla torjutaan 
energiaköyhyyttä; kannattaa, että 
energiatehokkuudesta ja uusiutuvien 
energialähteiden käytöstä sosiaalisessa ja 
kohtuuhintaisessa asuntotuotannossa 
tehdään ensisijainen investointi; kehottaa 
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jäsenvaltioita toteuttamaan paikallisiin 
energiakatselmuksiin perustuvia 
yhdennettyjä toimia yksityisellä ja 
julkisella sektorilla käyttäen tehokasta 
pitkän aikavälin rahoitusapua, jolla 
asuinrakennukset saadaan 
energiatehokkaammiksi kaupunki- ja 
maaseutualueilla, ja varmistamaan, että 
tämä ei nosta vuokralaisten 
asumiskustannuksia merkittävästi sen 
jälkeen, kun energiansäästö on otettu 
huomioon; kehottaa komissiota 
koordinoimaan näitä toimia ja tutkimaan 
mahdollisuutta ottaa käyttöön 
kannustimia;

Or. en

Tarkistus 148
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
39 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 a. panee merkille, että maaseudulla ja 
syrjäisillä alueilla on ihanteelliset 
olosuhteet käyttää hajautetun 
energiantuotannon tehokkaita muotoja, 
jolla vähennetään pitkän matkan 
sähkönsiirtoon liittyvää energiahäviötä;

Or. en

Tarkistus 149
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. kehottaa asianomaisia viranomaisia 40. kehottaa asianomaisia viranomaisia 
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vauhdittamaan omistamiensa rakennusten 
kunnostamista koheesiopolitiikan 
rahoituksen avulla, jotta voidaan luoda 
tarvittavaa vipuvaikutusta ja näyttää 
esimerkkiä;

vauhdittamaan omistamiensa rakennusten 
kunnostamista sekä edistämään ja 
auttamaan yksityisiä yrityksiä 
investoimaan 
energiatehokkuushankkeisiin;

Or. en

Tarkistus 150
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
40 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40 a. kehottaa jäsenvaltioita 
kiinnittämään erityistä huomiota 
vaikeuksiin, jotka liittyvät monta 
perheasuntoa käsittävien rakennusten 
yhteiseen omistukseen 
”vapaamatkustajia” koskevan vaikean 
ongelman vuoksi;

Or. en

Tarkistus 151
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. kehottaa komissiota lisäämään 
tietoisuutta rakennuskannan perusteellisen 
kunnostamisen todellisesta potentiaalista 
tukemalla jäsenvaltioita 
kunnostamissuunnitelmien laadinnassa; 
suosittaa, että näitä suunnitelmia laaditaan 
samanaikaisesti toimenpideohjelmia 
koskevien ehdotusten kanssa ja että niissä 
keskitytään ottamaan mukaan 
innovatiivisten rahoitusvälineiden käyttö ja 

41. kehottaa komissiota lisäämään 
tietoisuutta rakennuskannan perusteellisen 
kunnostamisen ja lavastetun perusteellisen 
kunnostamisen todellisesta potentiaalista 
tukemalla jäsenvaltioita 
kunnostamisstrategioiden laadinnassa; 
suosittaa, että näitä strategioita laaditaan 
samanaikaisesti toimenpideohjelmia 
koskevien ehdotusten kanssa ja että niissä 
keskitytään ottamaan mukaan 
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sisällytetään ohjeellisia välitavoitteita 
investoijien luottamuksen parantamiseksi;

innovatiivisten rahoitusvälineiden käyttö ja 
sisällytetään ohjeellisia välitavoitteita 
investoijien luottamuksen parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 152
Mojca Kleva Kekuš

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. kehottaa komissiota lisäämään 
tietoisuutta rakennuskannan perusteellisen 
kunnostamisen todellisesta potentiaalista 
tukemalla jäsenvaltioita 
kunnostamissuunnitelmien laadinnassa; 
suosittaa, että näitä suunnitelmia laaditaan 
samanaikaisesti toimenpideohjelmia 
koskevien ehdotusten kanssa ja että niissä 
keskitytään ottamaan mukaan 
innovatiivisten rahoitusvälineiden käyttö ja 
sisällytetään ohjeellisia välitavoitteita 
investoijien luottamuksen parantamiseksi;

41. kehottaa komissiota lisäämään 
tietoisuutta rakennuskannan perusteellisen 
kunnostamisen todellisesta potentiaalista 
tukemalla jäsenvaltioita ja alueita
kunnostamissuunnitelmien laadinnassa; 
suosittaa, että näitä suunnitelmia laaditaan 
samanaikaisesti toimenpideohjelmia 
koskevien ehdotusten kanssa ja että niissä 
keskitytään ottamaan mukaan 
innovatiivisten rahoitusvälineiden käyttö ja 
sisällytetään ohjeellisia välitavoitteita 
investoijien luottamuksen parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 153
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
41 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41 a. korostaa kuitenkin merkittävää 
energiahäviötä, joka liittyy muihin 
toiminta-aloihin, kuten koneiden ja 
työstökoneiden moottoreihin tai 
polttomoottoreihin, joiden 
energiatehokkuus on vielä liian matala; 
katsoo, että tutkimukseen ja soveltavaan 
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tutkimukseen liittyviä hankkeita, joilla 
parannetaan tällaisten moottorien 
energiatehokkuutta, olisi rahoitettava 
koheesiopolitiikan puitteissa;

Or. fr

Tarkistus 154
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 
päätöslauselman neuvostolle ja
komissiolle.

42. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 
päätöslauselman neuvostolle, komissiolle 
ja alueiden komitealle.

Or. en


