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LIITE 
 

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET 

Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset 

+ hyväksytty 

- hylätty 

↓ rauennut 

per. peruutettu 

NHÄ (..., ..., ...) nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) 

KÄ (...,...,...) koneäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) 

osat kohta kohdalta -äänestys 

eä erillinen äänestys 

tark. tarkistus 

KT kompromissitarkistus 

vo vastaava osa 

P tekstiä poistava tarkistus 

= identtiset tarkistukset 

§ kohta 

art. artikla 

kappale johdanto-osan kappale 

PR päätöslauselmaesitys 

RC yhteinen päätöslauselmaesitys 

SEC salainen äänestys 
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1. Nimitykset tutkintavaliokuntaan, jossa käsitellään epäilyjä rahanpesuun, 

veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja 

unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista 

 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

hyväksyminen ilman äänestystä 

 

 

2. EU:n ja Libanonin välisen Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja (puitesopimus) 

*** 

Suositus: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 501, 30, 45 

 

 

 

3. EU:n ja Libanonin välisen Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja (vuoden 2004 

laajentuminen) *** 

Suositus: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 498, 38, 50 

 

 

 

4. EU:n ja Libanonin välisen Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja (Bulgarian ja 

Romanian liittyminen) *** 

Suositus: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 498, 33, 54 
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5. Finanssitilitietojen automaattisesta vaihdosta EU:n ja Monacon välillä tehdyn 

sopimuksen pöytäkirja * 

Mietintö: Andreas Schwab (A8-0206/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 549, 16, 23 

 

 

6. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/012 

BE/Hainaut Machinery 

Mietintö: Victor Negrescu (A8-0207/2016) (määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 534, 45, 7 

 

 

7. Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma ***I 

Mietintö: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan 

42 valiokunta  +  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 524, 25, 37 

 

Muuta 

Mietintö palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten 19. tammikuuta 2016 

pidetyssä istunnossa (työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohta). 

Tarkistus 42 korvaa kyseisessä istunnossa hyväksytyt tarkistukset. 
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8. Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä 

kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I 

Mietintö: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan 

65 valiokunta  +  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 480, 68, 39 

 

Muuta 

Mietintö palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten 28. huhtikuuta 2015 

pidetyssä istunnossa (työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohta). 

Tarkistus 65 korvaa kyseisessä istunnossa hyväksytyt tarkistukset. 
 

 

9. Tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja 

täytäntöönpano aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa * 

Mietintö: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset 

1 valiokunta KÄ - 256, 322, 8 

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 498, 58, 35 
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10. Tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja 

täytäntöönpano rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia 

koskevissa asioissa * 

Mietintö: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset 

1 valiokunta  -  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 490, 68, 34 

 

 

 

11. Joukkomurhat Kongon itäosissa 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, 

B8-0808/2016, B8-0809/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0801/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 3 jälkeen 1 GUE/NGL  -  

§ 4 jälkeen 2 GUE/NGL  -  

§ 13 jälkeen 3 GUE/NGL  -  

§ 17 jälkeen 4 GUE/NGL  -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0801/2016  ECR  ↓  

B8-0802/2016  PPE  ↓  

B8-0804/2016  S&D  ↓  

B8-0805/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0807/2016  EFDD  ↓  

B8-0808/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0809/2016  ALDE  ↓  

 

Muuta 

Myös Marian Harkin (ALDE-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen. 
 

 

12. Eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) seuranta 

Mietintö: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 2 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 7 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 45 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 51 § alkuper. teksti NHÄ + 479, 68, 39 

§ 55 § alkuper. teksti NHÄ + 513, 51, 19 

§ 56 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 513, 44, 22 

2/NHÄ + 473, 84, 25 

3/NHÄ + 466, 86, 26 

§ 57 § alkuper. teksti NHÄ + 519, 52, 13 

§ 58 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 534, 24, 25 

2/NHÄ + 475, 94, 13 

§ 59 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 518, 53, 15 

2/NHÄ + 484, 81, 15 

§ 60 § alkuper. teksti NHÄ + 501, 59, 24 

§ 61 § alkuper. teksti NHÄ + 481, 89, 11 

§ 63 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 524, 52, 8 

2/NHÄ + 489, 78, 12 

§ 69 § alkuper. teksti NHÄ + 485, 77, 22 

§ 70 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 71 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 467, 90, 27 

2/NHÄ + 427, 124, 26 

§ 72 § alkuper. teksti NHÄ + 432, 94, 53 

§ 73 § alkuper. teksti NHÄ + 472, 96, 14 

§ 74 § alkuper. teksti NHÄ + 502, 55, 23 

§ 76 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 499, 81, 3 

2/NHÄ + 529, 42, 4 

E kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 409, 108, 65 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: § 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 76 

ECR: § 56, 58 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 69, 72, 73 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 2 

1. osa: teksti ilman sanoja ”sekä unionin että jäsenvaltioiden tasolla”  

2. osa: nämä sanat 

 
§ 7 

1. osa: ”pitää myönteisenä, että ET 2020:ssä vahvistetaan epävirallisten elinten ohjaavaa 

roolia; pitää lisäksi myönteisenä, että korkean tason ryhmän, pääosastojen 

pääjohtajista koostuvien ryhmien ja työryhmien välille luodaan palautekanavia;” 

2. osa: ”tunnustaa kansalaisyhteiskunnan järjestöjen merkityksen, kun ne ulottavat 

koulutusalan eurooppalaisen yhteistyön paikallisille, alueellisille ja kansallisille 

sidosryhmille ja kansalaisille, sekä kehottaa antamaan niille rahoitustukea Erasmus+ 

-ohjelman (avaintoiminto 3) ja Euroopan sosiaalirahaston yhteydessä;” 
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§ 45 

1. osa: teksti ilman sanoja ”Bolognan prosessissa on päästy merkittäviin saavutuksiin, ja 

katsoo, että” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 56 

1. osa: teksti ilman sanoja ”jotta löydetään oikea lähestymistapa”, ”integroimiseksi 

nopeasti, täysimääräisesti ja kestävästi” ja ”pakolaisten ja” 

2. osa: ”jotta löydetään oikea lähestymistapa” ja ”integroimiseksi nopeasti, täysimääräisesti 

ja kestävästi”  

3. osa: ”pakolaisten ja” 

 
§ 58 

1. osa: ”korostaa, että jäsenvaltioiden opetusministeriöiden ja komission koulutuksen ja 

kulttuurin pääosaston olisi tehtävä yhteistyötä, jotta taataan yhtäläiset 

mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen, erityisesti pyrkimällä tavoittamaan 

epäedullisimmassa asemassa olevat ja taustoiltaan erilaiset henkilöt” 

2. osa: ”muun muassa hiljattain saapuneet muuttajat, integroimalla heidät myönteiseen 

oppimisympäristöön;” 

 
§ 59 

1. osa: teksti ilman sanoja ”pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 67 

1. osa: ”kehottaa jäsenvaltioita kehittämään nopeasti ja ottamaan käyttöön mekanismeja 

muuttajien” ja ”pätevyyksien ymmärtämisen ja tunnistamisen parantamiseksi;” 

2. osa: ”pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden” ja ”sillä monilla unioniin saapuvilla ei ole 

muodollista pätevyyttä osoittavia asiakirjoja” 

 
§ 70 

1. osa: ”korostaa epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen merkitystä samoin kuin 

osallistumista urheilu- ja vapaaehtoistoimintaan, kun edistetään 

kansalaisvalmiuksien sekä sosiaalisten ja kulttuurien välisten valmiuksien 

kehittämistä;” 

2. osa: ”tähdentää, että jotkin maat ovat edistyneet huomattavasti asiaankuuluvan 

oikeuskehyksen kehittämisessä, kun taas toisilla mailla on vaikeuksia luoda kattavia 

validointistrategioita; painottaa sen vuoksi, että on kehitettävä kattavia strategioita 

validoinnin mahdollistamiseksi;” 

 
§ 71 

1. osa: teksti ilman sanoja ”pakolais- ja turvapaikanhakija-” 

2. osa: nämä sanat 
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§ 76 

1. osa: ”korostaa koulutuksen ratkaisevaa merkitystä naisten mahdollisuuksien 

parantamisessa kaikilla elämän aloilla; painottaa tarvetta puuttua sukupuolten 

välisiin kuiluihin ja ottaa huomioon nuorten naisten erityistarpeet sisällyttämällä ET 

2020:een sukupuoliulottuvuuden;” 

2. osa: ”korostaa, että koska miesten ja naisten tasa-arvo on yksi EU:n perusarvoista, on 

kaikkien koulutuslaitosten tuettava ja pantava täytäntöön tämä periaate 

opiskelijoidensa keskuudessa, jotta edistetään suvaitsevaisuutta, syrjimättömyyttä, 

aktiivista kansalaisuutta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja kulttuurien välistä 

vuoropuhelua;” 

 
ENF: 

E kappale 

1. osa: ”katsoo, että koulutuksella on tärkeä tehtävä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 

torjumisessa, ja elinikäiseen oppimiseen pääsyn lisääminen voi tarjota uusia 

mahdollisuuksia vähäisen ammattitaidon omaavien, työttömien, erityistarpeisten, 

vanhusten” ja ”keskuudessa;” 

2. osa: ”ja maahanmuuttajien” 

 
§ 63 

1. osa: ”kannattaa ajatusta, että opettajia varten perustetaan tukipisteitä ja laaditaan 

suuntaviivoja, joissa opastetaan käsittelemään erilaisia oppilaiden erilaisuuteen 

liittyviä tilanteita myönteisellä tavalla” 

2. osa: ”myönteisellä tavalla ja edistämään kulttuurien välistä vuoropuhelua 

oppimistilanteissa” 

3. osa: ”sekä toimimaan tilanteissa, joissa on olemassa opiskelijan radikalisoitumisen riski;” 
 

 

13. Mietintö uusiutuvan energian tilannekatsauksesta 

Mietintö: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 2 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 3 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 475, 97, 7 

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 7 § alkuper. teksti eä +  

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 12 § alkuper. teksti eä +  

§ 20 jälkeen 1 76+ jäsentä NHÄ + 311, 259, 10 

§ 21 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 302, 270, 7 

§ 23 § alkuper. teksti NHÄ + 454, 84, 40 

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 297, 276, 6 

3 +  

4 +  

§ 28 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/NHÄ + 305, 273, 3 

4/NHÄ + 305, 261, 7 

§ 30 § alkuper. teksti eä +  

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ - 184, 277, 117 

§ 34 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

§ 35 § alkuper. teksti eä +  

§ 39 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 330, 251, 0 

3 +  

§ 41 § alkuper. teksti eä +  

§ 45 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 54 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 279, 300, 0 

§ 55 2 76+ jäsentä NHÄ - 280, 280, 12 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 56 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 307, 262, 4 

3 +  

§ 56 jälkeen 3 76+ jäsentä KÄ + 332, 235, 3 

§ 58 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 62 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 69 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 70 § alkuper. teksti eä +  

§ 76 § alkuper. teksti eä +  

§ 78 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 79 § alkuper. teksti NHÄ + 381, 194, 2 

§ 86 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 88 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

D kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

F kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 329, 237, 2 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

3 +  

M kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 304, 258, 2 

3 +  

O kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 217, 339, 10 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 444, 103, 23 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 3 (1. osa), 23, 24 (2. osa), 28 (3. osa), 56 (2. osa) 

PPE: § 21 (2. osa), 28 (4. osa), 33 (2. osa), 79 

GUE/NGL: tarkistukset 1 ja 2 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: § 7, 12, 45, 70, 76 

ECR: § 21, 30, 34, 35, 41, 76, M kappale 

ENF: § 21, 70 

EFDD: § 62, 88 

GUE/NGL: § 12 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

§ 9 

1. osa: teksti ilman sanoja ”mikä mahdollistaa uusiutuviin energialähteisiin liittyville 

kehittyneille tekniikoille myönnettävien tukien vähittäisen poistamisen” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 88 

1. osa: ”kannustaa jäsenvaltioita ja komissiota edistämään kestävän metsätalouden 

merkitystä ja siten metsän biomassan tärkeää asemaa yhtenä keskeisenä EU:n 

uusiutuvana raaka-aineena energiatavoitteiden saavuttamiseksi;” 

2. osa: ”kiinnittää huomiota lisääntyvään metsän biomassan kysyntään, minkä vuoksi EU:n 

metsästrategian mukaista kestävää metsätaloutta olisi vahvistettava ja edistettävä 

entisestään, sillä se on olennaisen tärkeä biologisen monimuotoisuuden ja metsien 

ekosysteemisen tehtävän kannalta, mukaan lukien ilmakehän hiilidioksidin 

sitominen; kiinnittää siksi huomiota EU:ssa muodostuneiden ja kolmansista maista 

tuotujen luonnonvarojen tasapainoisen hyödyntämisen merkitykseen, kun otetaan 

huomioon, että puun uusiutuminen vaatii hyvin pitkän ajan;” 

 



P8_PV-(2016)06-23(VOT)_FI.doc 15 PE 585.416 

ECR: 

§ 39 

1. osa: teksti ilman sanoja ”(aktiiviset energiankuluttajat, kuten kotitaloudet, sekä omistajat 

että vuokralaiset, laitokset ja pienyritykset, jotka harjoittavat uusiutuvan energian 

tuotantoa joko itse tai yhteisesti osuuskuntien, muiden yhteiskunnallisten yrityksien 

tai yhteenliittymien välityksellä)” ja ”hankelupia käsittelevien”  

2. osa: ”(aktiiviset energiankuluttajat, kuten kotitaloudet, sekä omistajat että vuokralaiset, 

laitokset ja pienyritykset, jotka harjoittavat uusiutuvan energian tuotantoa joko itse 

tai yhteisesti osuuskuntien, muiden yhteiskunnallisten yrityksien tai yhteenliittymien 

välityksellä)” 

3. osa: ”hankelupia käsittelevien” 

 
§ 56 

1. osa: teksti ilman sanoja ”eikä heitä saisi rangaista lisäveroilla tai -maksuilla” ja ”on 

huolissaan joidenkin jäsenvaltioiden aloitteista luoda esteitä omaa käyttöä ja 

tuotantoa koskevien oikeuksien harjoittamiselle;” 

2. osa: ”eikä heitä saisi rangaista lisäveroilla tai -maksuilla” 

3. osa: ”on huolissaan joidenkin jäsenvaltioiden aloitteista luoda esteitä omaa käyttöä ja 

tuotantoa koskevien oikeuksien harjoittamiselle;” 

 
§ 62 

1. osa: ”ottaa huomioon, että biomassa on nykyisin yleisimmin lämmitykseen käytetty 

uusiutuva energialähde ja että sen osuus kaikesta uusiutuvaan energiaan perustuvasta 

lämmityksestä on noin 90 prosenttia; toteaa, että se on keskeisessä asemassa Keski- 

ja Itä-Euroopassa erityisesti, kun energiaturvallisuutta pyritään lisäämään”  

2. osa: ”kestävällä tavalla;” 

 
§ 69 

1. osa: ”panee merkille, että tavoitteesta, jonka mukaan uusiutuvien energialähteiden 

osuuden olisi oltava liikennealalla 10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, on jääty 

selvästi jälkeen, mikä johtuu osittain haasteista, jotka liittyvät liikennettä koskevaan 

biopolttoaineisiin perustuvaan uusiutuvien energialähteiden strategiaan; muistuttaa, 

että liikenne on unionissa ainoa ala, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat nousseet 

vuodesta 1990; huomauttaa, että uusiutuvat energialähteet ovat keskeisellä sijalla 

kestävän liikkuvuuden saavuttamisessa; kehottaa jäsenvaltioita lisäämään toimiaan, 

joilla otetaan käyttöön kestäviä toimia liikennealalla, kuten kysynnän vähentäminen, 

siirtyminen kestävämpiin liikennemuotoihin, tehostaminen ja liikennealan 

sähköistäminen; kehottaa komissiota laatimaan kehyksen, jolla edistetään 

uusiutuvista energialähteistä tuotetulla sähköllä kulkevien sähköisten ajoneuvojen 

käyttöä, ja parantamaan lainsäädäntökehystä” 

2. osa: ”tarjoamalla mahdollisuuksia biopolttoaineille, jotka ovat kasvihuonekaasujen 

kannalta erittäin tehokkaita, ottaen huomioon epäsuoran maankäytön muutoksen 

vuoden 2020 jälkeen;” 
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§ 78 

1. osa: ”korostaa liikennemuotosiirtymän tarvetta liikenteen alalla, jotta mukautetaan 

kestävää liikkuvuutta koskevaa sääntelyä ja politiikkaa, johon sisältyvät 

intermodaalisuus, kestävät logistiset järjestelmät, liikkuvuuden hallinta ja kestävä 

kaupunkipolitiikka, jotka siirtävät liikenteen alan energiankulutusta uusiutuviin 

energialähteisiin ja/tai minimoivat kokonaisenergiankulutusta ja kannustavat 

aktiivisempia matkailumalleja, älykkäisiin kaupunkeihin perustuvien ratkaisujen 

kehittämistä ja täytäntöönpanoa sekä kaupunkien ympäristöystävällisten 

liikennemuotojen ja asianmukaisen kaupunkisuunnittelun tukemista; kehottaa 

jäsenvaltioita ja EU:ta edistämään matkustajien ja rahdin liikennemuotosiirtymää 

maantie- ja ilmaliikenteestä rautatie- ja meriliikenteeseen;” 

2. osa: ”kehottaa komissiota arvioimaan johdinautotekniikkaan perustuvaa potentiaalia;” 

 
PPE: 

D kappale 

1. osa: ”katsoo, että COP 21:n tekemän Pariisin sopimuksen mukaisesti uusiutuvia 

energialähteitä koskevaa direktiiviä on mukautettava siten, että sen avulla 

saavutetaan sovittu tavoite maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamisesta 

1,5 °C:een verrattuna esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon;” 

2. osa: ”toteaa, että sataprosenttisesti uusiutuvaan energiaan perustuva talous on 

saavutettavissa ainoastaan vähentämällä energiankulutusta, lisäämällä 

energiatehokkuutta ja edistämällä uusiutuvia energiavaroja;” 

 
§ 2 

1. osa: teksti ilman sanoja ”on huolissaan suuresta määrästä maita (Alankomaat, Belgia, 

Espanja, Luxemburg, Malta, Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta), joiden on 

komission vuoden 2015 uusiutuvan energian tilannekatsauksen vuosien 2014–2020 

arvioiden mukaisesti ehkä vahvistettava toimintalinjojaan ja välineitään 

varmistaakseen vuoden 2020 tavoitteidensa saavuttamisen, ja niiden saavuttaminen 

on epävarmaa myös Unkarin ja Puolan kohdalla;”, ”kuten Bulgaria, Italia, Itävalta, 

Kroatia, Latvia, Liettua, Romania, Ruotsi, Suomi, Tanska, Tšekki ja Viro” ja 

”selvästi etuajassa;” 

2. osa: ”on huolissaan suuresta määrästä maita (Alankomaat, Belgia, Espanja, Luxemburg, 

Malta, Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta), joiden on komission vuoden 2015 

uusiutuvan energian tilannekatsauksen vuosien 2014–2020 arvioiden mukaisesti 

ehkä vahvistettava toimintalinjojaan ja välineitään varmistaakseen vuoden 2020 

tavoitteidensa saavuttamisen, ja niiden saavuttaminen on epävarmaa myös Unkarin 

ja Puolan kohdalla;” 

3. osa: ”kuten Bulgaria, Italia, Itävalta, Kroatia, Latvia, Liettua, Romania, Ruotsi, Suomi, 

Tanska, Tšekki ja Viro” ja ”selvästi etuajassa;” 
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§ 21 

1. osa: ”painottaa, että uusiutuvia energialähteitä koskevien tavoitteiden on oltava 195 maan 

kesken Pariisissa joulukuussa 2015 sovittujen ilmastotavoitteiden mukaisia; panee 

merkille Eurooppa-neuvoston ehdotuksen siitä, että uusiutuvan energian osuuden 

olisi oltava vähintään 27 prosenttia vuoteen 2030 mennessä; muistuttaa 

vaatimuksestaan asettaa sitovia tavoitteita, joiden mukaan uusiutuvan energian 

käytön vähintään 30 prosentin osuus pannaan täytäntöön kansallisten tavoitteiden 

avulla, jotta varmistetaan tarvittava investointi- ja oikeusvarmuus; katsoo, että COP 

21:n äskettäin tekemän sopimuksen valossa olisi toivottavaa, että asiaa lähestytään 

huomattavasti kunnianhimoisemmin; painottaa, että tässä yhteydessä asetettavat 

selvät ja kunnianhimoiset tavoitteet ovat väline, jolla parannetaan varmuutta ja 

varmistetaan EU:n maailmanlaajuinen johtoasema;” 

2. osa: ”kehottaa komissiota esittämään vuodeksi 2030 kunnianhimoisemman ilmasto- ja 

energiapaketin, jossa nostetaan uusiutuvia energialähteitä koskevaa EU:n tavoitetta 

vähintään 30 prosenttiin ja joka on tarkoitus panna täytäntöön yksittäisten 

kansallisten tavoitteiden avulla;” 

 
§ 33 

1. osa: teksti ilman sanoja ”sovelletaan olemassa olevien rahastojen, kuten Horisontti 2020 -

aloitteen, rakenne- ja koheesiorahastojen sekä Euroopan strategisten investointien 

rahastojen, ehtoja ja” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 54 

1. osa: teksti ilman sanoja ”joihin sisältyvät sosiaaliset kustannukset ja 

ympäristökustannukset” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 55 

1. osa: ”korostaa, että tietyillä kuluttajilla on jäykät kulutustottumukset ja heihin tehostetut 

hintaperusteiset tehokkuusmekanismit voivat vaikuttaa kielteisesti;” 

2. osa: ”painottaa tässä yhteydessä, että on tärkeää, että jäsenvaltioiden 

energiatehokkuuspolitiikassa keskitytään haavoittuvassa asemassa oleviin 

kuluttajiin;” 

 
ENF: 

§ 34 

1. osa: ”katsoo, että paikallisviranomaisten, yhteisöjen, kotitalouksien ja 

yksityishenkilöiden olisi muodostettava energiasiirtymän runko ja niitä olisi tuettava 

aktiivisesti energiantuottajiksi ja -toimittajiksi ryhtymisessä yhtä lailla kuin muitakin 

energiamarkkinoiden toimijoita;” 

2. osa: ”kehottaa tässä yhteydessä ottamaan käyttöön ”tuottajakuluttajan” yhteisen kattavan 

määritelmän EU:ssa;” 
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EFDD: 

§ 58 (uusi, yhdistetty versio) 

1. osa: ”suhtautuu myönteisesti lämmitystä ja jäähdytystä koskevasta strategiasta annettuun 

komission tiedonantoon mutta korostaa uusiutuvan energian käytön puutteellista 

edistystä ja alhaisia tavoitteita lämmityksessä ja jäähdytyksessä etenkin 

rakennuksissa; painottaa merkittävää potentiaalia, joka liittyy uusiutuvien 

energialähteiden käytön jatkuvaan edistämiseen lämmityksessä ja jäähdytyksessä; 

toteaa, että lämmityksen ja jäähdytyksen osuus on puolet EU:n lopullisesta 

energiankulutuksesta ja että ala on siksi keskeisessä asemassa, kun pyritään 

saavuttamaan EU:n ilmastotavoitteet ja uusiutuvia energiavaroja koskevat tavoitteet; 

toteaa uusiutuvan energian lisääntymisen hyödyt lämmitys- ja jäähdytysalalla; 

korostaa lämpöinfrastruktuurin ja -varastoinnin joustavuuden lisäämistä 

helpotettaessa vaihtelevien uusiutuvien energialähteiden yhdistämistä varastoimalla 

energiaa lämmön muodossa, jolloin turvataan erinomainen tuotto investoinneille ja 

mahdollistetaan korkealaatuisten paikallisten työpaikkojen parantaminen; kehottaa 

komissiota korjaamaan sääntelypuutteet vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevassa 

uusiutuvien energialähteiden lainsäädäntöpaketissa;” 

2. osa: ”muistuttaa tässä yhteydessä, että lämmitys- ja jäähdytysalan toimiin liittyy 

merkittävää potentiaalia energiaturvallisuuden lisäämiseksi (koska rakennuksissa 

käytetään 61 prosenttia Euroopan unioniin tuodusta kaasusta, pääasiassa 

lämmitystarkoituksiin) esimerkiksi kehittämällä kaukolämpö- ja 

kaukojäähdytysverkkoja, jotka ovat tehokas keino integroida kestävä lämpö 

kaupunkeihin suuressa mittakaavassa, koska niillä voidaan samanaikaisesti siirtää 

monista lähteistä saatua lämpöä eivätkä ne ole riippuvaisia mistään yksittäisestä 

lähteestä;” 

 
GUE/NGL: 

O kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”Keski- ja Itä-Euroopan” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 45 

1. osa: teksti ilman sanoja ”kuten vesivoimalla” 

2. osa: nämä sanat 

 
ECR, PPE: 

johdanto-osan F kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”vakaata, kohtuuhintaista” ja ”kiinnittäen erityisesti huomiota 

kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin” 

2. osa: ”vakaata, kohtuuhintaista” 

3. osa: ”kiinnittäen erityisesti huomiota kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin” 

 
§ 3 

1. osa: ”pitää valitettavana, että komission uusiutuvan energian tilannekatsauksessa ei ole 

esitetty maakohtaisia suosituksia maiden toimintalinjojen ja välineiden 

mukauttamiseksi niiden vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi;” 

2. osa: ”korostaa, että vaikka pääoman saanti on keskeisessä asemassa, pääomakustannukset 

ovat vaihdelleet merkittävästi koko EU:ssa, minkä seurauksena on syntynyt luoteesta 

kaakkoon kulkeva jakauma; toteaa, että uusiutuvaa energiaa edistävien eri 

politiikkojen olemassaoloon liittyy riski siitä, että EU:n jäsenvaltioiden 

kilpailukykyyn liittyvät erot kasvavat entisestään; huomauttaa, että on tarpeen ottaa 

käyttöön EU:n rahoitusmekanismi, jolla vähennetään uusiutuvan energian 

hankkeiden riskeistä johtuvia korkeita pääomakustannuksia;” 
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§ 24 

1. osa: ”korostaa, että vuodeksi 2020 jo sovittuja tavoitteita on käytettävä 

vähimmäisperustana, kun uusiutuvaa energiaa koskevaa direktiiviä tarkistetaan, jotta 

jäsenvaltiot eivät voi alittaa vuodeksi 2020 asetettua kansallista tavoitettaan vuoden 

2020 jälkeen; painottaa, että uusiutuvia energialähteitä koskevien EU:n vuoden 2030 

tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteisiä toimia; korostaa, että jäsenvaltioiden 

olisi kehitettävä kansallisia suunnitelmiaan hyvissä ajoin” 

2. osa: ja että komission valvontavalmiuksia on lisättävä”  

3. osa: ”myös vuoden 2020 jälkeisenä aikana ja olisi otettava käyttöön asianmukaisia 

välineitä, joilla mahdollistetaan tehokas ja oikea-aikainen seuranta ja toimien 

toteuttaminen haitallisen toiminnan johdosta;” 

4. osa: ”katsoo valvonnan edellyttävän, että komissio määrittää jäsenvaltioita varten 

kansallisia vertailuarvoja, joihin voidaan verrata jäsenvaltioiden edistymistä 

uusiutuvien energialähteiden käyttöönotossa;” 

 
§ 28 

1. osa: teksti ilman sanoja ”samalla, kun mahdollistetaan energiapolitiikan täysimääräinen 

demokraattinen valvonta ja seuranta;”, ”jäljittelemään tarkasti”, ”menestyksellistä 

järjestelmää” ja ”jonka perustana ovat kansalliset tavoitteet” 

2. osa: ”samalla, kun mahdollistetaan energiapolitiikan täysimääräinen demokraattinen 

valvonta ja seuranta;” 

3. osa: ”jäljittelemään tarkasti” ja ”menestyksellistä järjestelmää” 

4. osa: ”jonka perustana ovat kansalliset tavoitteet” 

 
PPE, GUE/NGL: 

M kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”laajempaan energiamarkkinoiden energiademokratiaan 

lisäämällä” ja ”yhtäläisin edellytyksin muiden sidosryhmien kanssa” 

2. osa: ”laajempaan energiamarkkinoiden energiademokratiaan lisäämällä” 

3. osa: ”yhtäläisin edellytyksin muiden sidosryhmien kanssa” 

 
Verts/ALE, PPE, EFDD: 

§ 86 

1. osa: ”korostaa, että biopolttoaineiden tuotanto ei saa olla ristiriidassa 

elintarviketuotannon kanssa eikä vaarantaa elintarviketurvallisuutta;” 

2. osa: ”katsoo kuitenkin, että rehukasvien, kuten vehnän, maissin, sokerijuurikkaan ja 

auringonkukan, tuotannon kasvua Euroopassa edistävä tasapainoinen politiikka voisi 

sisältää mahdollisuuden biopolttoaineen tuotantoon, kun otetaan huomioon epäsuora 

maankäytön muutos, jolloin voitaisiin taata Euroopan viljelijöille varma tulovirta, 

houkutella investointeja ja työpaikkoja maaseudulle, helpottaa Euroopassa 

vallitsevaa kroonista pulaa (muuntogeenittömästä) proteiinipitoisesta eläinten 

rehusta ja vähentää Euroopan riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden tuonnista; 

katsoo, että jos kyseisten maataloustuotteiden markkinoilla on ylitarjontaa, 

biopolttoaineiden ja bioetanolin tuotanto voisi toimia tilapäisenä keinona kestävien 

hankintahintojen säilyttämiseksi ja viljelijöiden tulotason turvaamiseksi kriisiaikana 

sekä toimia markkinoiden vakausmekanismina; korostaa tarvetta edistää 

viljelemättömien viljelykelpoisten maiden, joita ei käytetä elintarvikkeiden 

tuotannossa, ottamista mukaan bioenergian tuotantoon kansallisten ja EU:n 

uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamiseksi;” ilman sanoja ”kuten vehnän, 

maissin, sokerijuurikkaan ja auringonkukan” ja ”ja bioetanolin” 

3. osa: ”kuten vehnän, maissin, sokerijuurikkaan ja auringonkukan” 

4. osa: ”ja bioetanolin” 
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Muuta 

58 ja 59 kohta yhdistettiin seuraavasti: 

”suhtautuu myönteisesti lämmitystä ja jäähdytystä koskevasta strategiasta annettuun komission 

tiedonantoon mutta korostaa uusiutuvan energian käytön puutteellista edistystä ja alhaisia tavoitteita 

lämmityksessä ja jäähdytyksessä etenkin rakennuksissa; painottaa merkittävää potentiaalia, joka liittyy 

uusiutuvien energialähteiden käytön jatkuvaan edistämiseen lämmityksessä ja jäähdytyksessä; toteaa, 

että lämmityksen ja jäähdytyksen osuus on puolet EU:n lopullisesta energiankulutuksesta ja että ala on 

siksi keskeisessä asemassa, kun pyritään saavuttamaan EU:n ilmastotavoitteet ja uusiutuvia 

energiavaroja koskevat tavoitteet; toteaa uusiutuvan energian lisääntymisen hyödyt lämmitys- ja 

jäähdytysalalla; korostaa lämpöinfrastruktuurin ja -varastoinnin joustavuuden lisäämistä helpotettaessa 

vaihtelevien uusiutuvien energialähteiden yhdistämistä varastoimalla energiaa lämmön muodossa, 

jolloin turvataan erinomainen tuotto investoinneille ja mahdollistetaan korkealaatuisten paikallisten 

työpaikkojen parantaminen; kehottaa komissiota korjaamaan sääntelypuutteet vuoden 2020 jälkeistä 

aikaa koskevassa uusiutuvien energialähteiden lainsäädäntöpaketissa; muistuttaa tässä yhteydessä, että 

lämmitys- ja jäähdytysalan toimiin liittyy merkittävää potentiaalia energiaturvallisuuden lisäämiseksi 

(koska rakennuksissa käytetään 61 prosenttia Euroopan unioniin tuodusta kaasusta, pääasiassa 

lämmitystarkoituksiin) esimerkiksi kehittämällä kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkkoja, jotka ovat 

tehokas keino integroida kestävä lämpö kaupunkeihin suuressa mittakaavassa, koska niillä voidaan 

samanaikaisesti siirtää monista lähteistä saatua lämpöä eivätkä ne ole riippuvaisia mistään yksittäisestä 

lähteestä;” 
 

 

14. Mietintö energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanokertomuksesta 

Mietintö: Markus Pieper (A8-0199/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 2 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 7 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 8 1 PPE NHÄ - 209, 337, 16 

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 316, 241, 4 

2/NHÄ + 277, 244, 8 

§ 11 2 PPE NHÄ - 206, 343, 15 

§ alkuper. teksti osat   
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

1/NHÄ + 462, 92, 9 

2/NHÄ + 293, 247, 8 

§ 13 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 306, 254, 4 

2 +  

§ 23 § alkuper. teksti NHÄ + 462, 73, 23 

§ 24 § alkuper. teksti NHÄ + 319, 234, 8 

§ 25 § alkuper. teksti NHÄ + 426, 83, 41 

§ 26 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 243, 299, 5 

3 +  

§ 29 § alkuper. teksti eä/KÄ - 193, 313, 36 

§ 30 § alkuper. teksti eä +  

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 253, 281, 6 

§ 33 jälkeen, 

alaotsikko 

§ alkuper. teksti eä +  

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2/KÄ + 281, 249, 5 

3 +  

4 +  

§ 34 § alkuper. teksti eä +  

§ 36 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 37 § alkuper. teksti eä +  

§ 38 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 39 § alkuper. teksti eä +  

§ 43 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 45 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 47 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 50 § alkuper. teksti eä +  

§ 52 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 55 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 307, 191, 7 

§ 56 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 58 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 59 jälkeen 3 GUE/NGL KÄ - 246, 261, 6 

§ 62 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 306, 219, 4 

§ 63 § alkuper. teksti NHÄ + 294, 226, 4 

§ 66 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 70 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

F kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 273, 224, 29 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 253, 193, 46 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: tark. 1 ja 2 

S&D: § 8, 11, 23, 63 

ENF: § 8 (2. osa), 11 (2. osa), 24, 25 

PPE: § 8, 11 (2. osa) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: § 29, alaotsikko ennen § 33 ja 34 

S&D: § 29 

ENF: F kappale, § 23, 30 

PPE: § 63 

EFDD: § 37, 38 

GUE/NGL: § 29, 39, 50, 58 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

§ 55 

1. osa: ”kehottaa huolehtimaan siitä, että säästö- ja tehokkuuslaskelmat ovat luotettavia ja 

ettei niistä aiheudu tarpeetonta byrokratiaa;” 

2. osa: ”pitää mahdollisena, että energiatehokkuusdirektiivi toimii myös puitesäädöksenä 

tässä yhteydessä; katsoo, että konkreettiset toimet ja tehokkuuskriteerit voitaisiin 

sisällyttää olemassa oleviin direktiiveihin, (rakennusten energiatehokkuutta koskeva 

direktiivi) tai yhdistettyyn merkintävelvoitteeseen (energiatehokkuusmerkintä, 

ekomuotoilu, kierrätystalous, CE-merkintä);” 

 
§ 58 

1. osa: teksti ilman sanoja ”kuten teollisuusaloihin, joilla on hiilivuodon riski, sekä 

energiaköyhyydelle alttiisiin pk-yrityksiin ja kotitalouksiin” 

2. osa: nämä sanat 

 
ENF: 

§ 2 

1. osa: teksti ilman sanoja ”jossa pyritään luopumaan fossiilisista energialähteistä 

mahdollisimman pian;” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 8 

1. osa: teksti ilman sanoja ”sitova yleistavoite” ja ”sitovat” 

2. osa: nämä sanat 
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§ 38 

1. osa: ”odottaa kiinnostuneena tulevaa uudistusrahastoa, jonka tavoitteena on uudistaa 

energiajärjestelmiä ja parantaa energiatehokkuutta alemman tulotason EU:n 

jäsenvaltioissa;” 

2. osa: ”pyytää komissiota esittelemään asiaankuuluvan hallintorakenteen, mukaan lukien 

vastaanottavien jäsenvaltioiden, Euroopan investointipankin ja muiden toimielinten 

rooleja koskevat yksityiskohtaiset tiedot;” 

 
§ 52 

1. osa: ”korostaa, että energiatehokkuus on yksi EU:n perustavoitteista, ja Euroopan 

valtioita olisi siksi kannustettava ehkäisemään” ja ”energianhukkaa” 

2. osa: ”teollisuuden, liikenteen ja rakennusalan energiankulutuksesta aiheutuvaa” ja ”sillä 

näiden alojen osuus energiankulutuksesta on suurin;” 

 
PPE: 

§ 14 

1. osa: ”toteaa, että vaiheittainen käyttöönotto ja 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut varhaiset 

toimet eivät enää ole merkityksellisiä;” 

2. osa: ”muistuttaa, että 7 artiklan mukaisilla toimilla pyritään saavuttamaan yli puolet 

direktiivissä asetetusta 20 prosentin tavoitteesta;” 

 
§ 62 

1. osa: teksti ilman sanoja ”on asetettava itselleen kunnianhimoinen energiansäästötavoite 

ja” 

2. osa: nämä sanat 

 
GUE/NGL: 

§ 7 

1. osa: teksti ilman sanoja ”toteaa kuitenkin, että energiatehokkuusdirektiivin 

täytäntöönpanoa koskevissa arvioinneissa asiaa voidaan tässä vaiheessa lähestyä 

ainoastaan osittaiselta kannalta, kun otetaan huomioon, että direktiivi on tullut 

voimaan suhteellisen hiljattain ja määräaika direktiivin saattamiselle osaksi 

kansallista lainsäädäntöä on annettu äskettäin;” 

2. osa: nämä sanat 
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§ 13 

1. osa: ”painottaa, että joissakin tapauksissa direktiivin joustavuus on antanut monille 

jäsenvaltioille mahdollisuuden ryhtyä toteuttamaan energiatehokkuustoimia, ja 

katsoo, että vaihtoehtoisia toimia koskeva joustavuus on ratkaisevan tärkeää, jotta 

jäsenvaltiot voivat toteuttaa energiatehokkuusohjelmia ja -hankkeita jatkossa;” 

2. osa: ”vaatii, että nykyisen direktiivin, erityisesti 7 artiklan, porsaanreiät, joiden vuoksi 

direktiivin tavoitteet jäivät osin saavuttamatta, poistetaan mutta annetaan kuitenkin 

jäsenvaltioille riittävästi varaa valita toimenpiteiden joukosta; Euroopan parlamentin 

tutkimuspalvelujen pääosaston teettämässä 7 artiklan täytäntöönpanoa koskevassa 

tutkimuksessa, joka perustuu jäsenvaltioiden ilmoittamiin lukuihin, tullaan siihen 

johtopäätökseen, että se, että jäsenvaltiot ovat saaneet mukauttaa tavoitettaan, ottaa 

varhaiset toimet huomioon tai sulkea liikennealan ja päästökauppajärjestelmän 

toimialat pois tavoitteestaan, on lähes kaikissa tapauksissa johtanut siihen, että 

vuotuinen yleinen energiansäästötavoite on saavutettu vain puolittain 

(0,75 prosenttia); panee merkille, että tutkimuksen tekijät ovat todenneet, että 

tutkimuksen laatu riippuu sitä varten toimitettujen tietojen laadusta; korostaa, että 

7 artiklan 9 kohdan mukaiset vaihtoehtoiset toimenpiteet on määriteltävä paremmin 

ja ne pitäisi voida ilmaista helposti kvantitatiivisesti;” ilman sanoja ”mutta annetaan 

kuitenkin jäsenvaltioille riittävästi varaa valita toimenpiteiden joukosta;” ja ”panee 

merkille, että tutkimuksen tekijät ovat todenneet, että tutkimuksen laatu riippuu sitä 

varten toimitettujen tietojen laadusta;” 

3. osa: ”mutta annetaan kuitenkin jäsenvaltioille riittävästi varaa valita toimenpiteiden 

joukosta;” 

4. osa: ”panee merkille, että tutkimuksen tekijät ovat todenneet, että tutkimuksen laatu 

riippuu sitä varten toimitettujen tietojen laadusta;” 

 
§ 66 

1. osa: ”kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan koordinointia ja vaihtamaan säästövelvoitteita 

sekä rakennus- ja korjaussuunnitelmia koskevia näkemyksiä ja parhaita käytänteitä 

(4, 5, 6 ja 7 artikla), jotta nykyisiä ja uusia välineitä (verohelpotukset, tukiohjelmat, 

sopimusmallit, sosiaaliseen asuntotuotantoon investoinnit) voidaan ryhtyä 

soveltamaan nopeammin; katsoo, että 5 artiklan soveltamisalaa olisi laajennettava 

niin, että se kattaa tarvittaessa kaikki julkiset elimet; kehottaa komissiota antamaan 

suuntaviivat tuleville kansallisille suunnitelmille, jotta varmistetaan läpinäkyvyys ja 

vertailukelpoisuus;” 

2. osa: ”kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan innovatiivisten markkinaperusteisten 

tukijärjestelmien käyttöönottoa;” 

 
§ 70 

1. osa: ”katsoo, että julkisten rakennusten käyttöä esimerkkinä olisi sovellettava kaikkiin 

julkishallinnon rakennuksiin eikä ainoastaan keskushallinnon rakennuksiin, jotta 

hyödynnetään täysimääräisesti rakennuksien kustannustehokkuuspotentiaalia, koska 

rakennusala on osoittautunut alaksi, jolla on suurin energiansäästöön liittyvä 

potentiaali mutta myös muiden laajempien etujen tuottamiseen liittyvä potentiaali, 

mukaan lukien mukavuuden ja hyvinvoinnin lisääminen; katsoo tässä yhteydessä, 

että jäsenvaltioita olisi vaadittava laatimaan sisäiset eri julkishallinnon tasojen 

keskinäiset taakanjakomekanismit 3 prosentin kunnostustavoitteen saavuttamiseksi”  

2. osa: ”ja että joustava mahdollisuus valita muita toimia olisi säilytettävä vaihtoehtoisena 

toimintatapana 1 ja 2 kohtaan ja kyseisten toimien vaikutus olisi arvioitava 

määrällisesti;” 
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ENF, PPE: 

§ 11 

1. osa: ”pitää valitettavana Eurooppa-neuvoston vuonna 2014 hyväksymää vaatimatonta 

tavoitetta (energiatehokkuuden parantamisesta vähintään 27 prosentilla vuoteen 

2030 mennessä) ja toteaa, että kyseistä tavoitetta perustellaan pääasiassa aiemman 

vaikutustenarvioinnin äärimmäisen epärealistisella korkealla diskonttokorolla; 

muistuttaa, että (17,5 prosentin) diskonttokorko on liian korkea; kehottaa komissiota 

siirtymään kokonaisvaltaiseen kustannushyötyanalyysiin, jossa otetaan huomioon 

energiatehokkuuteen liittyvät moninaiset hyödyt, ja sosiaaliseen diskonttokorkoon 

sen omien parempaa sääntelyä koskevien suuntaviivojen mukaisesti; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan uudelleen vuotta 2030 koskevaa 

27 prosentin energiatehokkuustavoitetta Pariisin ilmastonmuutossopimuksen 

valossa, jotta saavutetaan tavoite maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamisesta 

selvästi alle kahteen celsiusasteeseen, ja pyrkimään toimiin, jotta lämpeneminen 

saataisiin rajoitettua alle 1,5 celsiusasteeseen parlamentin hyväksymän 

energiatehokkuustavoitteen mukaisesti;” 

2. osa: ”pyytää komissiota asettamaan vuotta 2030 koskevan sitovan 40 prosentin 

tavoitteen, jossa otetaan huomioon kustannustehokkaan energiatehokkuuden 

potentiaalin taso;” 

 
S&D, GUE/NGL: 

§ 26 

1. osa: teksti ilman sanoja ”lämmön yhteistuotanto” ja ”toteaa, että yleinen kysyntä ja 

markkinat ovat näitä hankkeita parhaiten edistäviä tekijöitä;” 

2. osa: ”lämmön yhteistuotanto” 

3. osa: ”toteaa, että yleinen kysyntä ja markkinat ovat näitä hankkeita parhaiten edistäviä 

tekijöitä;” 

 
Verts/ALE, S&D: 

§ 31 

1. osa: teksti ilman sanoja ”kehottaa, että direktiivissä keskitytään energiatehokkuutta 

koskeviin painotuksiin;” 

2. osa: nämä sanat 
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Verts/ALE, S&D, ENF, EFDD, GUE/NGL: 

§ 33 

1. osa: ”ottaa huomioon, että kehykseen sisältyvät energia-alaa koskevat 

kertomuksenantovelvoitteet ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan arvioida nykyisen 

energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön täytäntöönpanon edistymistä; pitää 

kuitenkin valitettavina yrityksille, energian tuottajille, kuluttajille ja julkishallinnolle 

asetettuja liiallisia energia-alaa koskevia kertomuksenantovelvoitteita, koska niillä 

rajoitetaan kasvu- ja innovointipotentiaalia; painottaa, että 

kertomuksenantovelvollisuuksia oli mahdollisuuksien mukaan yksinkertaistettava 

hallinnollisten rasitteiden ja kustannusten vähentämiseksi; arvostelee sitä, että 

kertomuksenantovelvoitteisiin perustuvat tiedot eivät useissa tapauksissa ole 

vertailukelpoisia unionin laajuisesti erilaisten kansallisten jaotteluiden, menetelmien 

ja normien vuoksi; kehottaa komissiota vähentämään kertomuksenantovelvoitteisiin 

liittyvää hallinnollista rasitusta myös digitaalisten ratkaisujen avulla ja antamaan 

tietojen vertailtavuutta koskevia lisäohjeita tietojen arvioinnin parantamiseksi; 

kehottaa mukauttamaan energiankysyntää koskevat ennusteet keskeisillä aloilla 

saavutettavien kustannustehokkaiden säästöjen potentiaaliin ja katsoo, että 

byrokratiaa vähentämällä nopeutetaan energiatehokkuustoimien täytäntöönpanoa; 

ottaa huomioon, että energiatehokkuuden etusijalle asettamista koskeva periaate 

edellyttää energiasuunnittelun ja kertomuksenannon tarkistamista sekä politiikan 

johdonmukaisuuden parantamista, jotta varmistetaan näiden tekijöiden keskinäinen 

vahvistaminen” ilman sanoja ”pitää kuitenkin valitettavina yrityksille, energian 

tuottajille, kuluttajille ja julkishallinnolle asetettuja liiallisia energia-alaa koskevia 

kertomuksenantovelvoitteita, koska niillä rajoitetaan kasvu- ja 

innovointipotentiaalia;” 

2. osa: ”pitää kuitenkin valitettavina yrityksille, energian tuottajille, kuluttajille ja 

julkishallinnolle asetettuja liiallisia energia-alaa koskevia 

kertomuksenantovelvoitteita, koska niillä rajoitetaan kasvu- ja 

innovointipotentiaalia;” 

3. osa: ”ja tunnustetaan, että energiansäästö on EU:n ensisijainen ja varmin energialähde;” 

4. osa: ”ottaa huomioon, että energiatehokkuus voi olla paras energialähdesijoitus, jolla 

lisätään energian edullisuutta, vähennetään tarvetta ylläpitää kallista kysynnän 

lisäinfrastruktuuria ja hillitään ilmastonmuutosta;” 

 
ENF, GUE/NGL: 

§ 36 

1. osa: ”toteaa, että kaikkia energiansäästöinvestointeihin liittyviä riskejä ei pystytä 

torjumaan päästökauppajärjestelmällä, koska se kattaa ainoastaan 45 prosenttia EU:n 

kasvihuonekaasupäästöistä; toteaa, että energiatehokkuusdirektiivi liittyy EU:n 

muuhun energia-alan lainsäädäntöön ja sillä on tietty vaikutus hiilijalanjälkeen ja 

päästökauppajärjestelmään (sertifikaattien hinnat); kehottaa komissiota arvioimaan 

niiden välistä yhteyttä ja varmistamaan niiden keskinäisen täydentävyyden;” 

2. osa: ”toteaa, että päästökauppajärjestelmään kuuluvien päästöoikeuksien alhaiset hinnat 

ovat yksi monista tekijöistä, jotka vähentävät teollisuuden halukkuutta 

energiansäästöinvestointien tekemiseen;” 
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Verts/ALE, EFDD: 

§ 43 

1. osa: teksti ilman sanoja ”jotka laskujen vakio-osina voivat vaikeuttaa sitä, että kuluttajat 

tuntevat hyötyvänsä energiansäästöistä, ja tämä lisää energiaköyhyyttä” ja 'korostaa, 

että korkeat energianhinnat EU:ssa aiheuttavat sen, että EU:n jäsenvaltioiden 

energianhinnat eroavat eri puolilla maailmaa olevien EU:n suurimpien kilpailijoiden 

maksamista energianhinnoista, mikä heikentää EU:n energiavaltaisten 

teollisuudenalojen kilpailukykyä;” 

2. osa: ”painottaa kuitenkin, että EU:ssa sähkölasku koostuu keskimäärin kolmasosaltaan 

välillisistä valtion yksityisille kotitalouksille määräämistä veroista ja 

erityismaksuista, jotka laskujen vakio-osina voivat vaikeuttaa sitä, että kuluttajat 

tuntevat hyötyvänsä energiansäästöistä, ja tämä lisää energiaköyhyyttä;” 

3. osa: ”korostaa, että korkeat energianhinnat EU:ssa aiheuttavat sen, että EU:n 

jäsenvaltioiden energianhinnat eroavat eri puolilla maailmaa olevien EU:n 

suurimpien kilpailijoiden maksamista energianhinnoista,” 

4. osa: ”mikä heikentää EU:n energiavaltaisten teollisuudenalojen kilpailukykyä;” 

 
Verts/ALE, EFDD, ENF: 

§ 45 

1. osa: teksti ilman sanoja ”säästövelvoitteiden olisi oltava sopusoinnussa kestävien 

uusiutuvien energialähteiden kehityksen kanssa” ja ”vähähiiliseen” 

2. osa: ”säästövelvoitteiden olisi oltava sopusoinnussa kestävien uusiutuvien 

energialähteiden kehityksen kanssa”  

3. osa: ”vähähiiliseen” 

 
ENF, GUE/NGL: 

§ 47 

1. osa: ”kehottaa komissiota noudattamaan lainsäädännön parantamista koskevaa periaatetta 

ja harkitsemaan energiaa ja ilmastonmuutosta koskeviin EU:n sääntöihin liittyvien 

parempien koordinointimenetelmien käyttöönottoa lainsäädännön tehokkuuden ja 

vaikuttavuuden parantamiseksi sekä ehdottamaan toimenpiteitä nykyisen 

lainsäädännön parantamiseksi;” ja ”myös” 

2. osa: ”kehottaa” ja ”komissiota tehostamaan menetelmiä, joilla arvioidaan 

energiatehokkuusaloitteita kattavasti ja pitkällä aikavälillä, kaikki tärkeimmät 

ulkoiset tekijät mukaan lukien; kehottaa ottamaan käyttöön yhteiskunnallisen 

näkökulman mallintaessa ja arvioitaessa eritasoisten energiatehokkuustavoitteiden 

kokonaiskustannuksia ja -hyötyä,” 

3. osa: ”jotta energiatehokkuutta lähestytään erillisenä energialähteenä;” 

 
§ 56 

1. osa: ”katsoo, että EU:n ilmastonsuojelu- ja tehokkuustavoitteiden on oltava toisiaan 

vahvistavia ja että sitovat energiatehokkuusvaatimukset ovat olennaisen tärkeitä, 

jotta taataan enimmäistason tavoitteellisuus ja toimenpiteet jäsenvaltioissa” ilman 

sanaa ”sitovat” 

2. osa: ”sitovat” 

3. osa: ”ja riittävä joustavuus mukauttaa toimenpiteiden ja välineiden yhdistelmää 

kansallisesti;” ilman sanaa ”myös” 

4. osa: ”myös” 

 


