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Evangelia Tzampazi
energiatehokkuuden toimintasuunnitelmasta: mahdollisuuksien toteuttaminen
(2007/2106(INI))

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 1
1 kohta

1. panee tyytyväisenä merkille komission tiedonannon "Energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelma: Mahdollisuuksien toteuttaminen", ja kannattaa suunniteltuja 
ensisijaisia toimia ja kehottaa panemaan ne nopeasti täytäntöön;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 2
2 kohta

2. panee tyytyväisenä merkille, että kevään huippukokouksessa 2007 sitouduttiin 
selkeästi saavuttamaan tavoite energiankulutuksen vähentämisestä 
20 prosenttiyksiköllä vuoteen 2020 mennessä, mikä puolestaan edistää tavoitetta 
kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisestä 20 prosenttiyksiköllä vuoteen 2020 
mennessä, Euroopan unionin yksipuolisena sitoumuksena, jota voidaan nostaa 
30 prosenttiin koordinoidusti muiden teollisuusmaiden tekemien samanlaisten 
sitoumusten kanssa; kannattaa lisäksi vähentämistä koskevien energia-aloittain 
jaoteltujen välitavoitteiden asettamista;
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Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Vladko Todorov Panayotov

Tarkistus 3
2 a kohta (uusi)

2 a. panee tyytyväisenä merkille komission aloitteen tehdä puitesopimuksia tärkeimpien 
ulkopuolisten kauppakumppanimaiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, ja 
kehottaa tekemään tällaisia sopimuksia sellaisten Euroopan ulkopuolisten maiden 
kanssa, joilla on pitkälle kehittynyttä teknologiaa energian tehokkaan 
muuntamisen, jakelun ja käytön alalla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 4
3 kohta

3. korostaa, että energiatehokkuuden alaa koskevan voimassa olevan yhteisön 
lainsäädännön (esim. rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin 
2002/91/EY, merkinnöistä annetun direktiivin 92/75/EY, ekologisesta suunnittelusta 
annetun direktiivin 2005/32/EY ja energian loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista annetun direktiivin 2006/32/EY) pikainen täytäntöönpano ja 
valvonta vaikuttaisivat siihen, että prosentuaalinen tavoite saavutettaisiin puoliksi; 
kehottaa jäsenvaltioita käyttämään asianmukaisesti energiatehokkuutta koskevia 
kansallisia toimintasuunnitelmia;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 5
3 kohta

3. korostaa, että energiatehokkuuden alaa koskevan voimassa olevan yhteisön 
lainsäädännön täytäntöönpano ja valvonta vaikuttaisivat siihen, että prosentuaalinen 
tavoite saavutettaisiin puoliksi; kehottaa jäsenvaltioita käyttämään asianmukaisesti 
energiatehokkuutta koskevia kansallisia toimintasuunnitelmia, ja kehottaa komissiota 
varmistamaan jo hyväksyttyjen direktiivien asianmukaisen siirtämisen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanon vahvistettuihin määräaikoihin 
mennessä;
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Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 6
3 kohta

3. korostaa, että energiatehokkuuden alaa koskevan voimassa olevan yhteisön 
lainsäädännön täytäntöönpano ja valvonta vaikuttaisivat siihen, että prosentuaalinen 
tavoite saavutettaisiin puoliksi; kehottaa jäsenvaltioita käyttämään asianmukaisesti, 
vahvistamaan ja kehittämään energiatehokkuutta koskevia kansallisia 
toimintasuunnitelmia;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 7
4 kohta

4. kannattaa näkemystä, jonka mukaan energiaa voidaan säästää eniten parantamalla 
rakennusten ja liikenteen energiatehokkuutta; pyytää sen vuoksi, että näillä aloilla 
ryhdytään ensisijaisiin toimiin energiatehokkuuden parantamiseksi; pyytää lisäksi 
rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin tarkistamista, jotta sen 
soveltamisalaa voitaisiin laajentaa ja siihen voitaisiin sisällyttää tehokkuutta koskevat 
Euroopan unionin vähimmäisvaatimukset; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita kehittämään 
julkista liikennettä samoin kuin rautatie-, meri- ja sisävesiliikennettä;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 8
4 kohta

4. kannattaa näkemystä, jonka mukaan energiaa voidaan säästää eniten parantamalla 
rakennusten ja liikenteen energiatehokkuutta siten, että painotetaan mahdollisuuksia 
kehittää kaupunkiliikennettä ja julkisia rakennuksia; pyytää sen vuoksi, että näillä 
aloilla ryhdytään ensisijaisiin toimiin energiatehokkuuden parantamiseksi; pyytää 
lisäksi rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin tarkistamista, jotta sen 
soveltamisalaa voitaisiin laajentaa ja siihen voitaisiin sisällyttää tehokkuutta koskevat 
Euroopan unionin vähimmäisvaatimukset;

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Vladko Todorov Panayotov

Tarkistus 9
4 kohta

4. kannattaa näkemystä, jonka mukaan energiaa voidaan säästää eniten parantamalla 
rakennusten ja liikenteen (erityisesti raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja 
laivojen) energiatehokkuutta; pyytää sen vuoksi, että näillä aloilla ryhdytään 
ensisijaisiin toimiin energiatehokkuuden parantamiseksi; pyytää lisäksi rakennusten 
energiatehokkuutta koskevan direktiivin tarkistamista, jotta sen soveltamisalaa 
voitaisiin laajentaa ja siihen voitaisiin sisällyttää tehokkuutta koskevat Euroopan 
unionin vähimmäisvaatimukset;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 10
4 kohta

4. kannattaa näkemystä, jonka mukaan energiaa voidaan säästää eniten parantamalla 
rakennusten ja liikenteen energiatehokkuutta; pyytää sen vuoksi, että näillä aloilla 
ryhdytään konkreettisiin ensisijaisiin toimiin energiatehokkuuden parantamiseksi, 
esimerkiksi poistamalla eristystä koskeva arvonlisävero, koska tämä on yksi 
tehokkaimmista tehokkuutta lisäävistä toimista, jolla voidaan myös vähentää hyvin 
runsaasti hiilidioksidipäästöjä; pyytää lisäksi rakennusten energiatehokkuutta 
koskevan direktiivin tarkistamista, jotta sen soveltamisalaa voitaisiin laajentaa ja 
siihen voitaisiin sisällyttää tehokkuutta koskevat Euroopan unionin 
vähimmäisvaatimukset;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio De Blasio

Tarkistus 11
4 kohta

4. kannattaa näkemystä, jonka mukaan energiaa voidaan säästää eniten parantamalla 
rakennusten ja liikenteen energiatehokkuutta; pyytää sen vuoksi, että näillä aloilla 
ryhdytään ensisijaisiin toimiin energiatehokkuuden parantamiseksi; pyytää lisäksi 
rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin tarkistamista, jotta sen 
soveltamisalaa voitaisiin laajentaa ja siihen voitaisiin sisällyttää tehokkuutta koskevat 
Euroopan unionin vähimmäisvaatimukset; kehottaa komissiota edellyttämään 
energiatehokkuuden lisäämistä uusissa rakennuksissa sekä laatimaan säädöksiä 



AM\684948FI.doc 5/9 PE394.064v01-00

FI

energiatehokkuudesta pakollisena ehtona vanhojen rakennusten kunnostamiselle, 
ja vaatimaan, että huomattava osa energiantarpeesta täytetään uusiutuvista 
energialähteistä; kehottaa komissiota tätä tarkoitusta varten tarjoamaan erityistä 
tukea, taloudellisten kannusteiden muodossa, rakennusten kunnostustöille, jotka 
toteutetaan energiatehokkuusehtojen noudattamiseksi; katsoo, että vaikka uusia 
rakennuksia rakennetaan ensisijaisesti taloudellisina investointeina, joihin on 
mahdollista saada rahoitusta muista tukijärjestelmistä, joita ylläpidetään kyseisten 
yritysten käytettäviksi, laajempia väestönosia hyödyttävien rakennusten 
kunnostustöiden rahoittaminen aiheuttaa hyvin usein liiallisen taloudellisen 
rasitteen yksittäisille kuluttajille ja/tai paikallisviranomaisille;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Justas Vincas Paleckis

Tarkistus 12
4 a kohta (uusi)

4 a. myöntää, että "tornitalojen" uudenaikaistaminen on erityisen kiireellinen ongelma, 
joka vaikuttaa satojen miljoonien EU:n kansalaisten elämään; korostaa sen vuoksi, 
että on lisättävä EU:n rakennerahastoista energiatehokkuuden lisäämiseen 
myönnettäviä varoja "tornitalojen" kunnostustöitä varten;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Duarte Freitas

Tarkistus 13
4 a kohta (uusi)

4 a. huomauttaa, että liikenne ja jakelu ovat energiahävikin ja sähkökatkojen 
aiheuttajia, ja korostaa pientuotannon sekä hajautetun ja monipuolistetun 
tuotannon mahdollista tehtävää toimitusvarmuuden turvaamisessa ja hävikin 
vähentämisessä; katsoo, että olisi luotava kannustimia, joilla tähdätään 
infrastruktuurin kehittämiseen, energiansiirron ja -jakelun hävikin vähentämiseksi;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 14
5 kohta

5. korostaa markkinoihin perustuvien välineiden (esimerkiksi niin sanottujen valkoisten 



PE394.064v01-00 6/9 AM\684948FI.doc

FI

todistusten) sekä taloudellisten kannustimien merkitystä energiatehokkuutta koskevien 
tavoitteiden saavuttamisessa ja EU:n kilpailukyvyn vahvistamisessa; kannustaa 
jäsenvaltioita tarkastelemaan uudelleen veropolitiikkaansa energiatehokkuuden 
kannalta ja jos tämä katsotaan tehokkaaksi, hyödyntämään verokannustimia 
ryhtyen kuitenkin samalla toimiin mahdollisten haitallisten yhteiskunnallisten 
vaikutusten torjumiseksi;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 15
5 kohta

5. korostaa, että markkinoihin perustuvien välineiden (esimerkiksi niin sanottujen 
valkoisten todistusten) sekä taloudellisten kannustimien merkitys yritysten
energiatehokkuutta koskevien tavoitteiden saavuttamisessa ja EU:n kilpailukyvyn 
vahvistamisessa ei pelkästään riitä ja että sen vuoksi olisi otettava käyttöön tilapäistä 
julkista ja yhteisön rahoitusta, jotta olisi mahdollista ohjata resursseja aiempaa 
tehokkaammin tutkimukseen, teknologisiin innovaatioihin ja energiatehokkuuteen 
"saastuttaja maksaa" -periaatteen pohjalta;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Vladko Todorov Panayotov

Tarkistus 16
5 kohta

5. korostaa markkinoihin perustuvien välineiden (esimerkiksi niin sanottujen valkoisten 
todistusten) sekä taloudellisten kannustimien (esimerkiksi vihreään veropolitiikkaan 
kannustamisen) merkitystä energiatehokkuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttamisessa ja EU:n kilpailukyvyn vahvistamisessa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Duarte Freitas

Tarkistus 17
5 a kohta (uusi)

5 a. korostaa, että energiakatselmusten kaltaisten palvelujen avulla voitaisiin vähentää 
jätteitä ja hyödyntää kunkin rakennuksen energiapotentiaalia tähänastista 
paremmin; kehottaa jäsenvaltioita näyttämään esimerkkiä hallinnollisten 
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rakennusten ohella myös muissa julkisissa rakennuksissa, kuten kouluissa, 
yliopistoissa ja sairaaloissa;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 18
6 kohta

6. painottaa, että tutkimusta ja ekoinnovointia energiatehokkaiden tekniikoiden alalla on 
edistettävä tukemalla investointeja ja vaihtamalla parhaita käytänteitä, mistä saattaa 
seurata talouskasvua, työllisyyden lisääntymistä sekä vertailuetua eurooppalaiselle 
taloudelle, minkä lisäksi edellä mainitut toimet edistävät Lissabonin strategian 
tavoitteiden saavuttamista; korostaa seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman ja 
muiden yhteisön rahoitusvälineiden tehtävää;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 19
6 kohta

6. painottaa, että tutkimusta, tietämyksen siirtoa ja ekoinnovointia energiatehokkaiden 
tekniikoiden alalla on edistettävä tukemalla investointeja ja vaihtamalla parhaita 
käytänteitä sekä siirtämällä teknologiaa, mistä saattaa seurata talouskasvua, 
työllisyyden lisääntymistä sekä vertailuetua eurooppalaiselle taloudelle, minkä lisäksi 
edellä mainitut toimet edistävät Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamista;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 20
6 kohta

6. painottaa, että tutkimusta ja ekoinnovointia energiatehokkaiden tekniikoiden alalla on 
edistettävä tukemalla investointeja ja vaihtamalla parhaita käytänteitä sekä 
ympäristöystävällistä teknologiaa ja säästämällä energiaa kehittyvissä maissa 
kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteen saavuttamiseksi, mistä saattaa seurata 
epäsuorasti talouskasvua, työllisyyden lisääntymistä sekä vertailuetua 
eurooppalaiselle taloudelle, minkä lisäksi edellä mainitut toimet edistävät Lissabonin 
strategian tavoitteiden saavuttamista;
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Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 21
7 a kohta (uusi)

7 a. korostaa, että on edistettävä energiatehokkuuden toimintasuunnitelmaa koulutus- ja 
tiedotuskampanjoin, jotta kuluttajilla olisi paremmat mahdollisuudet tehdä tietoon 
pohjautuvia valintoja kulutustavaroita hankkiessaan ja käyttää niitä myöhemmin 
järkevästi kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 22
8 a kohta (uusi)

8 a. kannustaa komissiota toimimaan johtavassa asemassa energiatehokkuutta koskevan 
sopimuksen ajamisessa; kehottaa komissiota sisällyttämään energiatehokkuuden 
EU:n kahdenvälisiin sopimuksiin kolmansien maiden kanssa;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Vladko Todorov Panayotov

Tarkistus 23
8 a kohta (uusi)

8 a. painottaa, että energiatehokkuuspolitiikkaa on sovellettava kaikilla hallinnon 
tasoilla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio De Blasio

Tarkistus 24
8 a kohta (uusi)

8 a. kehottaa komissiota perustamaan energiatehokkuuden parantamiseksi tukirahaston 
tai laajentamaan nykyisten taloudellisten kannustimien soveltamisalaa toimiin, 
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joiden avulla uusiutuvista energialähteistä tuotettua energiaa voidaan syöttää 
fossiilisista polttoaineista saatavaa energiaa varten rakennettuihin olemassa oleviin 
verkkoihin; katsoo, että monet perinteistä energianjakelua varten kehitetyistä 
vanhoista verkoista ovat uudenaikaistamisen tarpeessa ja että niiden kautta joko ei 
voida lainkaan jakaa uusiutuvista energialähteistä tuotettua energiaa tai sitä 
voidaan jakaa vain hyvin rajoitetusti; katsoo, että uusien verkkojen rakentaminen ei 
ole realistinen vaihtoehto, etenkään uusimmissa jäsenvaltioissa; katsoo, että 
nykyisten verkkojen kohentamisella voitaisiin kuitenkin tehostaa uusiutuvista 
energialähteistä saatavan energian tuotantoa nopeammin ja halvemmin ja että 
tällaisten pikaisten parannustoimien avulla voitaisiin samalla parantaa 
toimitusvarmuutta;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio De Blasio

Tarkistus 25
8 b kohta (uusi)

8 b. korostaa komission erittäin tärkeää roolia yksittäisten jäsenvaltioiden toimittamien 
kansallisten toimintasuunnitelmien koordinoinnissa, kun otetaan huomioon tämän 
toimintasuunnitelman merkitys ja asetetut kunnianhimoiset tavoitteet; korostaa, että 
komission on pyrittävä varmistamaan, kuulemalla säännöllisesti jäsenvaltioiden 
toimivaltaisia viranomaisia, että eri jäsenvaltioissa asetetaan rationaalisia ja 
realistisia tavoitteita, joiden avulla Euroopan unioni voi työskennellä yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa, niiden vaihtelevat sääntely- ja kehitysolosuhteet huomioon 
ottaen, näiden tavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. hu


