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Tiberiu Bărbuleţiu
energiatehokkuuden toimintasuunnitelmasta: Mahdollisuuksien toteuttaminen
(2007/2106(INI))

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 1
1 kohta

1. suhtautuu myönteisesti energiatehokkuutta koskevaan komission tiedonantoon1, mutta 
pahoittelee kuitenkin, että jäsenvaltioiden näkemys ehdotettujen toimenpiteiden 
täytäntöönpanoprosessista puuttuu;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 2
1 kohta

1. suhtautuu myönteisesti energiatehokkuutta koskevaan komission tiedonantoon2, mutta 
pahoittelee kuitenkin, että näkemys ehdotettujen toimenpiteiden 
täytäntöönpanoprosessista puuttuu, että niistä tiedottaminen on puutteellista ja niitä 
koskevat tiedot riittämättömiä ja että eri hallintotasojen koordinointi selvästi 
puuttuu;

  
1 Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma: Mahdollisuuksien toteuttaminen (KOM(2006)0545).
2 Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma: Mahdollisuuksien toteuttaminen (KOM(2006)0545).
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Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 3
2 kohta

2. painottaa EU:n alue- ja paikallisviranomaisten keskeistä asemaa pyrittäessä 
saavuttamaan tavoitetta, 20 prosentin energiansäästöä vuoteen 2020 mennessä: 
viranomaiset voivat vaikuttaa omilla toimillaan kuluttajina, hallinnoijina, toimittajina, 
sääntelijöinä ja neuvonantajina, joilla on velvollisuus valvoa energiapäätöksiä ja 
vaikuttaa niihin; suhtautuu näin ollen myönteisesti komission aikomukseen helpottaa 
hajautetussa tuotannossa tuotetun sähkön liittämistä yleiseen sähkönjakeluverkkoon
erityisesti parempaan yhteentoimivuuteen tähtäävien toimien avulla; kehottaa 
komissiota tarkentamaan lainsäädäntövälinettä, jota se aikoo ehdottaa, sekä 
määrittämään säännösten täytäntöönpanoaikataulun ja sen, minkälaisia toimijoita 
otetaan mukaan ja mitkä ovat niiden sopimusehdot;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Jill Evans

Tarkistus 4
2 kohta

2. painottaa EU:n alue- ja paikallisviranomaisten keskeistä asemaa pyrittäessä 
saavuttamaan tavoitetta, 20 prosentin energiansäästöä vuoteen 2020 mennessä: 
viranomaiset voivat vaikuttaa omilla toimillaan kuluttajina, hallinnoijina, toimittajina, 
sääntelijöinä ja neuvonantajina, joilla on velvollisuus valvoa energiapäätöksiä ja 
vaikuttaa niihin; suhtautuu näin ollen myönteisesti komission aikomukseen helpottaa 
hajautetussa tuotannossa tuotetun sähkön liittämistä yleiseen sähkönjakeluverkkoon; 
kehottaa komissiota antamaan etusijan hajautetulle sähköntuotannolle ja 
tarkentamaan lainsäädäntövälinettä, jota se aikoo ehdottaa, sekä määrittämään 
säännösten täytäntöönpanoaikataulun;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Tiberiu Bărbuleţiu

Tarkistus 5
2 a kohta (uusi)

2 a. on tyytyväinen Convenant of Mayors -aloitteeseen, joka saa 20–30 pormestaria 
Euroopan suurimmista ja kehittyneimmistä kaupungeista toimimaan pysyvässä 
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verkostossa, ja haluaa lisätietoja sen perustamisesta; painottaa kuitenkin, että 
Convenant of Mayors -verkoston olisi täydennettävä jo olemassa olevia samanlaisia 
verkostoja;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 6
2 a kohta (uusi)

2 a. kehottaa komissiota kiirehtimään Euroopan energia-asioiden suunnitteluneuvoston 
(CEER) kanssa tehtävää yhteistyötä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan 
valmistelua, johon sisällytetään yhteiset suuntaviivat ja yhteiset menettelysäännöt, 
jotta energian loppukäyttö tehostuisi kaikilla aloilla;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 7
3 kohta

3. kehottaa komissiota vaatimaan (poistetaan), että energiatehokkuutta tuetaan 
systemaattisesti kaikissa jäsenvaltioissa; kehottaa uusia jäsenvaltioita tukemaan 
tehokkaasti yhteisön varojen suuntaamista rakennusten energiatehokkaaseen 
kunnostamiseen ja kaukolämpöjärjestelmien uudenaikaistamiseen Euroopan 
aluekehitysrahastosta 5 päivänä heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/20061 rajoissa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 8
3 kohta

3. kehottaa komissiota vaatimaan rakennerahastojen täytäntöönpanon painopistealoja 
koskevien toimenpideohjelmien tarkastamisen yhteydessä, että energiatehokkuutta 
tuetaan systemaattisesti kaikissa jäsenvaltioissa; kehottaa uusia jäsenvaltioita 
tukemaan tehokkaasti yhteisön varojen suuntaamista rakennusten energiatehokkaaseen 
kunnostamiseen ja kaukolämpöjärjestelmien uudenaikaistamiseen sekä

  
1 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 1.
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pienimuotoiseen yhdistettyyn sähkön ja lämmön tuotantoon ja edistämään niihin 
liittyviä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Tiberiu Bărbuleţiu

Tarkistus 9
3 a kohta (uusi)

3 a. kehottaa alueellisia ja paikallisia toimijoita hyödyntämään JASPERS, JEREMIE ja 
JESSICA -aloitteiden tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia ja teknistä tukea 
energiatehokkuuden parantamishankkeiden kehittämisen edistämiseksi; vaatii, että 
näiden aloitteiden käytännön toteutuksesta annetaan ymmärrettävää ja täsmällistä 
tietoa laajalti alueellisella tasolla; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 10
3 a kohta (uusi)

3 a. kehottaa komissiota ehdottamaan mahdollisimman pian erityisiä toimia 
energiatehokkuuden parantamiseksi erittäin syrjäisillä alueilla; katsoo, että näiden 
toimien olisi sovelluttava kyseisten alueiden erityispiirteisiin, jotka johtuvat niiden 
pysyvästi vaikeista olosuhteista;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 11
4 kohta

4. kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole saattaneet rakennusten 
energiatehokkuudesta annettua direktiiviä1 osaksi kansallista lainsäädäntöään, niin
tekemään; pyytää komissiota kehittämään valvontamekanismeja koskevat 
suuntaviivat direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä 
luomaan tarkat arviointijärjestelmät;

  
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/91/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, rakennusten 
energiatehokkuudesta.
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jill Evans

Tarkistus 12
4 kohta

4. kehottaa kaikkia alue- ja paikallisviranomaisia laatimaan paikallisia 
energiatehokkuussuunnitelmia ja kannustaa niitä panemaan asianmukaisesti 
täytäntöön rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin1; pyytää komissiota 
kehittämään valvontamekanismeja koskevat suuntaviivat direktiivin asianmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä luomaan tarkat arviointijärjestelmät;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 13
4 a kohta (uusi)

4 a. korostaa kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten ratkaisevan tärkeää 
asemaa energiatehokkaiden tuotteiden markkinoinnissa muun muassa olemassa 
olevaa lainsäädäntöä ja energiatehokkuusmerkintää koskevien julkisten 
tiedotuskampanjojen avulla;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Tiberiu Bărbuleţiu

Tarkistus 14
6 a kohta (uusi)

6 a. painottaa tarvetta levittää tietoa energiatehokkuudesta paikallisella ja alueellisella 
tasolla; kehottaa siksi kouluttamaan ja vahvistamaan paikallisia työryhmiä 
energiatehokkuuden edistämiseksi;

Or. en

  
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/91/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, rakennusten 
energiatehokkuudesta.
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