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Muudatusettepanek 1
Jim Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et energiatõhusust saavad 
mõjutada mitmed sektorid; rõhutab, et 
ainult ülemaailmse ja koordineeritud 
lähenemisviisi abil ELi ja siseriiklike 
poliitikate vahel (näiteks ühtekuuluvuse, 
põllumajanduse, transpordi, keskkonna 
jm valdkonnas) saab koostada tulevikku 
vaatava pikaajalise strateegia, mis tagab 
projektidevahelise järjepidevuse ja annab 
parimad tulemused;

1. rõhutab energiatõhususe olulist 
potentsiaali suurele hulgale sektoritele;
rõhutab, et ainult tervikliku ja 
koordineeritud lähenemisviisi abil, mis 
hõlmab kohalikku, piirkondlikku, 
siseriiklikku ja ühenduse poliitikat, saab 
rakendada tulevikku vaatava pikaajalise 
strateegia, mis tagab projektidevahelise 
järjepidevuse ja annab parimad tulemused;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Emanuel Jardin Fernandes

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et energiatõhusust saavad 
mõjutada mitmed sektorid; rõhutab, et 
ainult ülemaailmse ja koordineeritud 
lähenemisviisi abil ELi ja siseriiklike 
poliitikate vahel (näiteks ühtekuuluvuse, 
põllumajanduse, transpordi, keskkonna jm 
valdkonnas) saab koostada tulevikku 
vaatava pikaajalise strateegia, mis tagab 
projektidevahelise järjepidevuse ja annab 
parimad tulemused;

1. rõhutab, et energiatõhusust saavad 
mõjutada mitmed sektorid; rõhutab, et 
ainult ulatuslikuma tehnoloogilise 
innovatsiooni ning ülemaailmse ja 
koordineeritud lähenemisviisi abil ELi ja 
siseriiklike poliitikate vahel (näiteks 
ühtekuuluvuse, põllumajanduse, transpordi, 
keskkonna jm valdkonnas) saab koostada 
tulevikku vaatava pikaajalise strateegia, 
mis tagab projektidevahelise järjepidevuse 
ja annab parimad tulemused;

Or. pt
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Muudatusettepanek 3
Jim Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. toonitab asjaolu, et energiatõhusust 
tuleb käsitleda Euroopa ja ülemaailmse 
prioriteedina, võttes arvesse ülemaailmse 
energianõudluse suurenemist, nafta ja 
gaasi hinnatõusu ning kliimamuutuste 
mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Jim Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab energeetika ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse vahelist suhet, nagu sellele 
on tähelepanu juhitud rohelises raamatus 
territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, nii
energiatõhususe meetmete positiivse 
panuse seisukohalt säästvasse arengusse 
kui ka isoleeritud piirkondade jaoks 
võimalike pikaajaliste lahenduste leidmise 
osas; palub komisjonil võtta täielikult 
arvesse neid piirkondi, eriti mägi- ja 
äärepoolseimaid piirkondi, ning esitada 
kiiresti konkreetsed meetmed, mis on 
kohandatud nende iseloomulikele 
tunnustele ja piirangutele eesmärgiga 
tagada suurem energiatõhusus;

2. rõhutab energiatõhususe ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse vahelist suhet, nagu sellele 
on tähelepanu juhitud rohelises raamatus 
territoriaalse ühtekuuluvuse kohta seoses
energiatõhususe meetmete positiivse 
panusega säästvasse arengusse, 
hästikavandatud ruumistrateegia 
olulisusega ning pikaajaliste lahenduste 
leidmisega kõikide piirkondade jaoks;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab energeetika ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse vahelist suhet, nagu sellele 
on tähelepanu juhitud rohelises raamatus 
territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, nii 
energiatõhususe meetmete positiivse 
panuse seisukohalt säästvasse arengusse 
kui ka isoleeritud piirkondade jaoks 
võimalike pikaajaliste lahenduste leidmise 
osas; palub komisjonil võtta täielikult 
arvesse neid piirkondi, eriti mägi- ja 
äärepoolseimaid piirkondi, ning esitada 
kiiresti konkreetsed meetmed, mis on 
kohandatud nende iseloomulikele 
tunnustele ja piirangutele eesmärgiga 
tagada suurem energiatõhusus;

2. rõhutab energeetika ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse vahelist suhet, nagu sellele 
on tähelepanu juhitud rohelises raamatus 
territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, nii 
energiatõhususe meetmete positiivse 
panuse seisukohalt säästvasse arengusse 
kui ka isoleeritud piirkondade jaoks 
võimalike pikaajaliste lahenduste leidmise 
osas; 

Or. cs

Muudatusettepanek 6
Rolf Berend

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab energeetika ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse vahelist suhet, nagu sellele 
on tähelepanu juhitud rohelises raamatus 
territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, nii 
energiatõhususe meetmete positiivse 
panuse seisukohalt säästvasse arengusse 
kui ka isoleeritud piirkondade jaoks 
võimalike pikaajaliste lahenduste leidmise 
osas; palub komisjonil võtta täielikult 
arvesse neid piirkondi, eriti mägi- ja 
äärepoolseimaid piirkondi, ning esitada 
kiiresti konkreetsed meetmed, mis on 
kohandatud nende iseloomulikele 

2. rõhutab energeetika ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse vahelist suhet, nagu sellele 
on tähelepanu juhitud rohelises raamatus 
territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, nii
energiatõhususe meetmete positiivse 
panuse seisukohalt säästvasse arengusse 
kui ka isoleeritud piirkondade jaoks 
võimalike pikaajaliste lahenduste leidmise 
osas; palub komisjonil koos 
liikmesriikidega võtta täielikult arvesse 
neid piirkondi ning esitada kiiresti 
konkreetsed meetmed, mis on kohandatud 
nende iseloomulikele tunnustele ja 
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tunnustele ja piirangutele eesmärgiga 
tagada suurem energiatõhusus; 

piirangutele eesmärgiga tagada suurem 
energiatõhusus; 

Or. de

Muudatusettepanek 7
Emanuel Jardim Fernandes

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab energeetika ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse vahelist suhet, nagu sellele 
on tähelepanu juhitud rohelises raamatus 
territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, nii 
energiatõhususe meetmete positiivse 
panuse seisukohalt säästvasse arengusse 
kui ka isoleeritud piirkondade jaoks 
võimalike pikaajaliste lahenduste leidmise 
osas; palub komisjonil võtta täielikult 
arvesse neid piirkondi, eriti mägi- ja
äärepoolseimaid piirkondi, ning esitada 
kiiresti konkreetsed meetmed, mis on 
kohandatud nende iseloomulikele 
tunnustele ja piirangutele eesmärgiga 
tagada suurem energiatõhusus;

2. rõhutab energeetika ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse vahelist suhet, nagu sellele 
on tähelepanu juhitud rohelises raamatus 
territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, nii 
energiatõhususe meetmete positiivse 
panuse seisukohalt säästvasse arengusse 
kui ka isoleeritud piirkondade jaoks 
võimalike pikaajaliste lahenduste leidmise 
osas; palub komisjonil võtta täielikult 
arvesse neid piirkondi, eriti mägi- ja 
äärepoolseimaid piirkondi, ning esitada 
kiiresti täiendavad konkreetsed meetmed, 
mis on liikmesriikidega konsulteerides 
ning riiklike energiatõhususe kavade 
raames kohandatud nende iseloomulikele 
tunnustele ja piirangutele eesmärgiga 
tagada suurem energiatõhusus;

Or. pt

Muudatusettepanek 8
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab energeetika ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse vahelist suhet, nagu sellele 
on tähelepanu juhitud rohelises raamatus 

2. rõhutab energeetika ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse vahelist suhet, nagu sellele 
on tähelepanu juhitud rohelises raamatus 
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territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, nii 
energiatõhususe meetmete positiivse 
panuse seisukohalt säästvasse arengusse 
kui ka isoleeritud piirkondade jaoks 
võimalike pikaajaliste lahenduste leidmise 
osas; palub komisjonil võtta täielikult 
arvesse neid piirkondi, eriti mägi- ja 
äärepoolseimaid piirkondi, ning esitada 
kiiresti konkreetsed meetmed, mis on 
kohandatud nende iseloomulikele 
tunnustele ja piirangutele eesmärgiga 
tagada suurem energiatõhusus; 

territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, nii 
energiatõhususe meetmete positiivse 
panuse seisukohalt säästvasse arengusse 
kui ka isoleeritud piirkondade jaoks 
võimalike pikaajaliste lahenduste leidmise 
osas; palub komisjonil võtta täielikult 
arvesse neid piirkondi, eriti mägi- ja
äärepoolseimaid piirkondi ja uute 
liikmesriikide piirkondi, ning esitada 
kiiresti konkreetsed meetmed, mis on 
kohandatud nende iseloomulikele 
tunnustele ja piirangutele eesmärgiga 
tagada suurem energiatõhusus;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Jill Evans

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab energeetika ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse vahelist suhet, nagu sellele
on tähelepanu juhitud rohelises raamatus 
territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, nii 
energiatõhususe meetmete positiivse 
panuse seisukohalt säästvasse arengusse 
kui ka isoleeritud piirkondade jaoks 
võimalike pikaajaliste lahenduste leidmise 
osas; palub komisjonil võtta täielikult 
arvesse neid piirkondi, eriti mägi- ja 
äärepoolseimaid piirkondi, ning esitada 
kiiresti konkreetsed meetmed, mis on 
kohandatud nende iseloomulikele 
tunnustele ja piirangutele eesmärgiga 
tagada suurem energiatõhusus; 

2. rõhutab energeetika ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse vahelist suhet, nagu sellele 
on tähelepanu juhitud rohelises raamatus 
territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, nii 
energiatõhususe meetmete positiivse 
panuse seisukohalt säästvasse arengusse, 
energia varustuskindluse kui ka
isoleeritud piirkondade jaoks võimalike 
pikaajaliste lahenduste leidmise osas; palub 
komisjonil võtta täielikult arvesse neid 
piirkondi, eriti mägi- ja äärepoolseimaid 
piirkondi, ning esitada kiiresti konkreetsed 
meetmed, mis on kohandatud nende 
iseloomulikele tunnustele ja piirangutele 
eesmärgiga tagada suurem energiatõhusus;

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Jim Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. täheldab, et enamikus liikmesriikides on 
energiaga seotud projektidele eraldatud 
vahendid endiselt ebapiisavad; julgustab 
liikmesriike ja piirkondi kasutama sel 
eesmärgil rohkem struktuurifonde ning 
korraldama temaatilisi ettepanekute 
esitamise üleskutseid energiaalaste 
prioriteetide kohta;

3. märgib kahjutundega, et enamikus 
liikmesriikides on energiaga seotud 
projektidele eraldatud vahendid endiselt 
ebapiisavad ega võta piisavalt arvesse 
piirkondlikke erinevusi; arvestades, et 
ühtekuuluvuspoliitika pakub 
energiatõhususega, taastuvenergia 
kasutamise ja energia infrastruktuuriga 
seotud projektide rahastamiseks 
raamistikku, julgustab liikmesriike oma 
vastavate rakenduskavade rakendamisel 
keskenduma uuenduslikele meetmetele, et 
töötada välja kulusäästlikud 
energiatõhususe lahendused;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Jill Evans

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. täheldab, et enamikus liikmesriikides on 
energiaga seotud projektidele eraldatud 
vahendid endiselt ebapiisavad; julgustab
liikmesriike ja piirkondi kasutama sel 
eesmärgil rohkem struktuurifonde ning 
korraldama temaatilisi ettepanekute 
esitamise üleskutseid energiaalaste 
prioriteetide kohta;

3. täheldab, et enamikus liikmesriikides on 
energiaga seotud projektidele ja eriti 
energiatõhususe projektidele eraldatud 
vahendid endiselt ebapiisavad; kutsub
liikmesriike ja piirkondi üles kasutama sel 
eesmärgil rohkem struktuurifonde ning 
korraldama temaatilisi ettepanekute 
esitamise üleskutseid energiaalaste 
prioriteetide kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 12
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. täheldab, et enamikus liikmesriikides on 
energiaga seotud projektidele eraldatud 
vahendid endiselt ebapiisavad; julgustab 
liikmesriike ja piirkondi kasutama sel 
eesmärgil rohkem struktuurifonde ning 
korraldama temaatilisi ettepanekute 
esitamise üleskutseid energiaalaste 
prioriteetide kohta;

3. täheldab, et enamikus liikmesriikides on 
energiaga seotud projektidele eraldatud 
vahendid endiselt ebapiisavad; julgustab 
liikmesriike ja piirkondi kasutama sel 
eesmärgil rohkem struktuurifonde ning 
korraldama temaatilisi ettepanekute 
esitamise üleskutseid energiaalaste 
prioriteetide kohta; rõhutab, et erasektor 
peaks riiklike meetmete toel mängima 
suuremat rolli uutesse säästvatesse 
energeetikatehnoloogiatesse 
investeerimisel ja nende arendamisel, 
võttes samuti uuenduslikke meetmeid, et 
omandada rohkem energiatõhususele 
keskendunud hoiak; on arvamusel, et 
selle tulemusel võidavad nii avalik sektor
kui ka erasektor;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Jim Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kutsub komisjoni üles tegema 
koostööd asjassepuutuvate osalejatega, et 
pöörata suuremat tõhusust tagavate 
meetmete esitamisel piisavat tähelepanu 
kõikide, sealhulgas saarte, mägi- ja 
äärepoolseimate piirkondade 
iseloomulikele tunnustele ja 
probleemidele;

Or. en
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Muudatusettepanek 14
Jim Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. julgustab liikmesriike kasutama 
rohkem alternatiivseid 
taastuvenergiaallikaid, näiteks tuult, 
biomassi, biokütuseid ning samuti 
võimaluse korral laine- ja loodete 
energiat;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Jim Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 3 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 c. kutsub liikmesriike üles töötama välja 
pikaajalisi energiatõhususest teadlikkust 
tõstvaid kampaaniaid, keskendudes nii 
avalike kui ka erahoonete 
energiatõhususele ning veendes 
avalikkust selles, et energiatõhusus 
säästab nende raha; samuti julgustab 
liikmesriike töötama välja mehhanisme, 
mille abil ergutada investeeringuid 
energiatõhususe projektidesse ja 
energiateenustega tegelevatesse 
ettevõtetesse;

Or. en
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Muudatusettepanek 16
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. julgustab eelkõige liikmesriike ja 
piirkondi kasutama struktuurifonde, 
loomaks 2008. aasta tegevusprogrammiga 
„Arukas energeetika – Euroopa” sätestatud 
kooskõlastatud meetme raamistikus oma 
territooriumil temaatilisi võrgustikke, et 
saada teavet teiste ELi piirkondade tavade 
kohta seoses energia tõhusa kasutamisega 
ning vahetada selle valdkonna oskusteavet 
ja kogemusi; 

4. julgustab eelkõige liikmesriike ja 
piirkondi kasutama struktuurifonde ja 
Ühtekuuluvusfondi, loomaks 2008. aasta 
tegevusprogrammiga „Arukas energeetika 
– Euroopa” sätestatud kooskõlastatud 
meetme raamistikus oma territooriumil 
temaatilisi võrgustikke, et saada teavet 
teiste ELi piirkondade heade tavade kohta 
seoses energia tõhusa kasutamisega ning 
vahetada selle valdkonna oskusteavet ja 
kogemusi; kutsub komisjoni üles 
julgustama Euroopa regionaalpoliitika 
raames kasutama riiklikke ja 
piirkondlikke kavasid mahukamate 
investeeringute edendamiseks, et 
suurendada energiatõhusust kõikides 
valdkondades, sealhulgas 
mitmepereelamute ja sotsiaalkorterite 
sektorites;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Jill Evans

Arvamuse projekt
Lõige 4a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub liikmesriike ja piirkondi üles 
suurendama struktuurifondide kasutamist 
energiatõhususe innovatsiooniks ja 
uurimiseks, et edendada rohelisi 
tehnoloogiaid ja kohalikku säästvat 
majandusarengut;

Or. en
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Muudatusettepanek 18
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub komisjonil visandada 
struktuurifondide järgmise 
programmiperioodi jaoks prioriteetsed 
kriteeriumid, püstitades energiatõhususe 
eesmärgid või võttes kasutusele 
konkreetsed meetmed ja tehnoloogiad
energia säästmiseks, sealhulgas 
partnerluste kasutamise abil sellistes 
projektides nagu hoonete renoveerimine, 
kaugkütteseadmete ajakohastamine ning 
kütte ja elektri tootmine;

5. palub komisjonil visandada 
struktuurifondide järgmise 
programmiperioodi jaoks energiatõhususe 
eesmärkide edendamine ning konkreetsete 
meetmete ja tehnoloogiate edendamine
energia säästmiseks ja selle tõhusaks 
kasutamiseks, sealhulgas edendades 
partnerlusi sellistes projektides nagu 
hoonete renoveerimine, tänavavalgustuse 
ajakohastamine, keskkonnasäästlik 
transport, kaugkütteseadmete 
ajakohastamine ning kütte ja elektri 
tootmine; 

Or. cs

Muudatusettepanek 19
Jill Evans

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub komisjonil visandada
struktuurifondide järgmise 
programmiperioodi jaoks prioriteetsed 
kriteeriumid, püstitades energiatõhususe 
eesmärgid või võttes kasutusele
konkreetsed meetmed ja tehnoloogiad 
energia säästmiseks, sealhulgas 
partnerluste kasutamise abil sellistes 
projektides nagu hoonete renoveerimine, 
kaugkütteseadmete ajakohastamine ning 
kütte ja elektri tootmine;

5. palub komisjonil töötada
struktuurifondide järgmise 
programmiperioodi jaoks välja 
prioriteetsed kriteeriumid, püstitades 
energiatõhususe eesmärgid koos toetusega
konkreetsete meetmete ja energia 
säästmise tehnoloogiate rakendamisele, 
sealhulgas partnerluste kasutamise abil 
sellistes projektides nagu hoonete 
renoveerimine, kaugkütteseadmete 
ajakohastamine ning kütte ja elektri 
tootmine;
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Or. en

Muudatusettepanek 20
Emanuel Jardim Fernandes

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub komisjonil visandada
struktuurifondide järgmise 
programmiperioodi jaoks prioriteetsed 
kriteeriumid, püstitades energiatõhususe 
eesmärgid või võttes kasutusele 
konkreetsed meetmed ja tehnoloogiad 
energia säästmiseks, sealhulgas 
partnerluste kasutamise abil sellistes 
projektides nagu hoonete renoveerimine, 
kaugkütteseadmete ajakohastamine ning 
kütte ja elektri tootmine;

5. palub komisjonil tugevdada
struktuurifondide järgmise 
programmiperioodi jaoks prioriteetseid 
kriteeriumeid, püstitades energiatõhususe 
eesmärgid või võttes kasutusele 
konkreetsed meetmed ja tehnoloogiad 
energia säästmiseks, sealhulgas 
partnerluste kasutamise abil sellistes 
projektides nagu hoonete renoveerimine, 
kaugkütteseadmete ajakohastamine ning 
kütte ja elektri tootmine;

Or. pt

Muudatusettepanek 21
Emanuel Jardim Fernandes

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab ELi ametiasutuste strateegilist 
rolli – eriti piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil – vajaliku institutsionaalse toetuse 
tagamisel energiatõhususe algatustele; 
soovitab käivitada kitsalt piiritletud 
teabekampaaniaid, kasutades näiteks 
lihtsasti mõistetavaid energiatõhususe 
märgiseid ning energiaga seotud 
katseprojekte ja koolitusi nende 
piirkondlike ja kohalike asutuste 
territooriumidel, kelle eesmärk on tõsta 

6. rõhutab ELi ametiasutuste strateegilist 
rolli – eriti piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil – vajaliku institutsionaalse toetuse 
rakendamise tugevdamisel energiatõhususe 
algatustele, nagu seda on kirjeldatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 
2006. aasta direktiivis 2006/32/EÜ, mis 
käsitleb energia lõpptarbimise tõhusust ja 
energiateenuseid1; soovitab tugevdada
kitsalt piiritletud teabekampaaniaid, 
kasutades näiteks lihtsasti mõistetavaid 

                                               
1 ELT L 114, 27.4.2006, lk 64.
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kodanike sellealast teadlikust ja muuta 
nende käitumist;

energiatõhususe märgiseid ning energiaga 
seotud katseprojekte ja koolitusi nende 
piirkondlike ja kohalike asutuste 
territooriumidel, kelle eesmärk on tõsta 
kodanike sellealast teadlikust ja muuta 
nende käitumist;

Or. pt

Muudatusettepanek 22
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab ELi ametiasutuste strateegilist 
rolli – eriti piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil – vajaliku institutsionaalse toetuse 
tagamisel energiatõhususe algatustele; 
soovitab käivitada kitsalt piiritletud 
teabekampaaniaid, kasutades näiteks 
lihtsasti mõistetavaid energiatõhususe 
märgiseid ning energiaga seotud 
katseprojekte ja koolitusi nende 
piirkondlike ja kohalike asutuste 
territooriumidel, kelle eesmärk on tõsta 
kodanike sellealast teadlikust ja muuta 
nende käitumist;

6. rõhutab ELi ametiasutuste strateegilist 
rolli – eriti piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil – vajaliku institutsionaalse toetuse 
tagamisel energiatõhususe algatustele; 
soovitab käivitada kitsalt piiritletud teabe-
ja koolituskampaaniaid, kasutades näiteks 
lihtsasti mõistetavaid energiatõhususe 
märgiseid ning energiaga seotud 
katseprojekte ja koolitusi nende 
piirkondlike ja kohalike asutuste 
territooriumidel, kelle eesmärk on tõsta 
kodanike sellealast teadlikust ja muuta 
nende käitumist;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Jill Evans

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. tõstab esile transpordisektori tähtsat 
rolli energiatarbimise vähendamisel ja 
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energiatõhususe edendamisel; rõhutab, et 
liikmesriigid ja nende piirkonnad peavad 
edendama meetmeid, mille eesmärk on 
vältida, vähendada ja piirata maantee- ja 
õhutranspordi mahtu ning täiendavalt 
viima märkimisväärse osa nende liiklusest 
üle säästvatele transpordiliikidele 
(ümbersuunamine), parandades samal 
ajal kõikide transpordiliikide toimivust;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Rolf Berend

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. on seisukohal, et kõikide tasandite 
ametiasutused peaksid olema esimesed, kes 
näitavad eeskuju oma tööruumides 
energiatõhusate seadmete kasutamisega, 
säästvuskriteeriumide lisamisega 
hankemenetlustesse ning energiasäästlike 
tavade edendamisega oma igapäevases 
tegevuses.

7. on seisukohal, et kõikide tasandite 
ametiasutused peaksid vastavalt oma 
finantsolukorrale olema esimesed, kes 
näitavad eeskuju oma tööruumides 
energiatõhusate seadmete kasutamisega, 
säästvuskriteeriumide lisamisega 
hankemenetlustesse ning energiasäästlike 
tavade edendamisega oma igapäevases 
tegevuses.

Or. de

Muudatusettepanek 25
Jill Evans

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. on seisukohal, et kõikide tasandite 
ametiasutused peaksid olema esimesed, kes 
näitavad eeskuju oma tööruumides 
energiatõhusate seadmete kasutamisega, 

7. on seisukohal, et kõikide tasandite 
ametiasutused peaksid olema esimesed, kes 
näitavad eeskuju oma tööruumides 
energiatõhusate seadmete kasutamisega, 
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säästvuskriteeriumide lisamisega 
hankemenetlustesse ning energiasäästlike 
tavade edendamisega oma igapäevases 
tegevuses.

keskkonnasäästliku riigihanke 
rakendamisega menetlustes ning 
energiasäästlike tavade edendamisega oma 
igapäevases tegevuses.

Or. en
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