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Tarkistus 1
Jim Higgins

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että useat sektorit voivat 
vaikuttaa energiatehokkuuteen; korostaa, 
että ainoastaan EU:n ja kansallisten 
politiikkojen (esimerkiksi 
yhteenkuuluvuuden, maatalouden, 
liikenteen ja ympäristön aloilla) välisellä 
laajalla ja yhteen sovitetulla 
lähestymistavalla voidaan hahmotella
pitkän aikavälin visionäärinen strategia, 
joka takaa johdonmukaisuuden eri 
projektien välillä ja tuottaa parhaan 
lopputuloksen;

1. korostaa useiden eri alojen merkittävää 
energiatehokkuuspotentiaalia; korostaa, 
että ainoastaan sellaisen kokonaisvaltaisen 
ja koordinoidun lähestymistavan avulla, 
johon sisältyy paikallisia, alueellisia, 
kansallisia ja yhteisön toimintalinjoja,
voidaan panna täytäntöön pitkän aikavälin 
visionäärinen strategia, joka takaa 
johdonmukaisuuden eri projektien välillä ja 
tuottaa parhaan lopputuloksen;

Or. en

Tarkistus 2
Emanuel Jardin Fernandes

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että useat sektorit voivat 
vaikuttaa energiatehokkuuteen; korostaa, 
että ainoastaan EU:n ja kansallisten 
politiikkojen (esimerkiksi 
yhteenkuuluvuuden, maatalouden, 
liikenteen ja ympäristön aloilla) välisellä 
laajalla ja yhteen sovitetulla 
lähestymistavalla voidaan hahmotella 
pitkän aikavälin visionäärinen strategia, 
joka takaa johdonmukaisuuden eri 
projektien välillä ja tuottaa parhaan 
lopputuloksen;

1. korostaa, että useat sektorit voivat 
vaikuttaa energiatehokkuuteen; korostaa, 
että ainoastaan tehostetulla teknisellä 
innovoinnilla ja EU:n ja kansallisten 
politiikkojen (esimerkiksi 
yhteenkuuluvuuden, maatalouden, 
liikenteen ja ympäristön aloilla) välisellä 
laajalla ja yhteen sovitetulla 
lähestymistavalla voidaan hahmotella 
pitkän aikavälin visionäärinen strategia, 
joka takaa johdonmukaisuuden eri 
projektien välillä ja tuottaa parhaan 
lopputuloksen;

Or. pt
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Tarkistus 3
Jim Higgins

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että energiatehokkuutta on 
käsiteltävä Euroopan ja koko maailman 
prioriteettina ja että on otettava huomioon 
maailmanlaajuinen energian kysynnän 
kasvu, öljyn ja kaasun hinnannousu ja 
ilmastonmuutoksen vaikutukset;

Or. en

Tarkistus 4
Jim Higgins

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa alueellista yhteenkuuluvuutta 
koskevan vihreän kirjan osoittamaa 
energian ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
välistä suhdetta, mitä tulee niin
energiatehokkaiden toimien positiiviseen 
vaikutukseen kestävään kehitykseen kuin 
mahdollisiin pitkän aikavälin ratkaisuihin 
eristyksissä oleville alueille; kehottaa 
komissiota ottamaan mahdollisimman 
hyvin huomioon erityisesti vuoristoiset 
seudut ja syrjäisimmät seudut sekä 
esittämään pikaisesti juuri näiden 
alueiden erityispiirteisiin soveltuvia 
konkreettisia toimenpiteitä ja rajoituksia, 
joiden tarkoituksena on taata parempi 
energiatehokkuus;

2. korostaa alueellista yhteenkuuluvuutta 
koskevan vihreän kirjan osoittamaa 
energian ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
välistä suhdetta, mitä tulee 
energiatehokkaiden toimien positiiviseen 
vaikutukseen kestävään kehitykseen, 
hyvän aluesuunnittelun merkitykseen ja
pitkän aikavälin ratkaisuihin kaikille
alueille;

Or. en
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Tarkistus 5
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa alueellista yhteenkuuluvuutta 
koskevan vihreän kirjan osoittamaa 
energian ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
välistä suhdetta, mitä tulee niin 
energiatehokkaiden toimien positiiviseen 
vaikutukseen kestävään kehitykseen kuin 
mahdollisiin pitkän aikavälin ratkaisuihin 
eristyksissä oleville alueille; kehottaa 
komissiota ottamaan mahdollisimman 
hyvin huomioon erityisesti vuoristoiset 
seudut ja syrjäisimmät seudut sekä 
esittämään pikaisesti juuri näiden 
alueiden erityispiirteisiin soveltuvia 
konkreettisia toimenpiteitä ja rajoituksia, 
joiden tarkoituksena on taata parempi 
energiatehokkuus;

2. korostaa alueellista yhteenkuuluvuutta 
koskevan vihreän kirjan osoittamaa 
energian ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
välistä suhdetta, mitä tulee niin 
energiatehokkaiden toimien positiiviseen 
vaikutukseen kestävään kehitykseen kuin 
mahdollisiin pitkän aikavälin ratkaisuihin 
eristyksissä oleville alueille;

Or. cs

Tarkistus 6
Rolf Berend

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa alueellista yhteenkuuluvuutta 
koskevan vihreän kirjan osoittamaa 
energian ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
välistä suhdetta, mitä tulee niin 
energiatehokkaiden toimien positiiviseen 
vaikutukseen kestävään kehitykseen kuin 
mahdollisiin pitkän aikavälin ratkaisuihin 
eristyksissä oleville alueille; kehottaa 
komissiota ottamaan mahdollisimman 
hyvin huomioon erityisesti vuoristoiset 

2. korostaa alueellista yhteenkuuluvuutta 
koskevan vihreän kirjan osoittamaa 
energian ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
välistä suhdetta, mitä tulee niin 
energiatehokkaiden toimien positiiviseen 
vaikutukseen kestävään kehitykseen kuin 
mahdollisiin pitkän aikavälin ratkaisuihin 
eristyksissä oleville alueille; kehottaa 
komissiota yhdessä jäsenvaltioiden kanssa
ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon 
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seudut ja syrjäisimmät seudut sekä 
esittämään pikaisesti juuri näiden alueiden 
erityispiirteisiin soveltuvia konkreettisia 
toimenpiteitä ja rajoituksia, joiden 
tarkoituksena on taata parempi 
energiatehokkuus;

nämä alueet sekä esittämään pikaisesti 
juuri näiden alueiden erityispiirteisiin 
soveltuvia konkreettisia toimenpiteitä ja 
rajoituksia, joiden tarkoituksena on taata 
parempi energiatehokkuus;

Or. de

Tarkistus 7
Emanuel Jardim Fernandes

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa alueellista yhteenkuuluvuutta 
koskevan vihreän kirjan osoittamaa 
energian ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
välistä suhdetta, mitä tulee niin 
energiatehokkaiden toimien positiiviseen 
vaikutukseen kestävään kehitykseen kuin 
mahdollisiin pitkän aikavälin ratkaisuihin 
eristyksissä oleville alueille; kehottaa 
komissiota ottamaan mahdollisimman 
hyvin huomioon erityisesti vuoristoiset 
seudut ja syrjäisimmät seudut sekä 
esittämään pikaisesti juuri näiden alueiden 
erityispiirteisiin soveltuvia konkreettisia 
toimenpiteitä ja rajoituksia, joiden 
tarkoituksena on taata parempi 
energiatehokkuus;

2. korostaa alueellista yhteenkuuluvuutta 
koskevan vihreän kirjan osoittamaa 
energian ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
välistä suhdetta, mitä tulee niin 
energiatehokkaiden toimien positiiviseen 
vaikutukseen kestävään kehitykseen kuin 
mahdollisiin pitkän aikavälin ratkaisuihin 
eristyksissä oleville alueille; kehottaa 
komissiota ottamaan mahdollisimman 
hyvin huomioon erityisesti vuoristoiset 
seudut ja syrjäisimmät seudut sekä 
esittämään jäsenvaltioita kuullen ja 
kansallisten 
energiatehokkuussuunnitelmien puitteissa
pikaisesti juuri näiden alueiden 
erityispiirteisiin soveltuvia uusia
konkreettisia toimenpiteitä ja rajoituksia, 
joiden tarkoituksena on taata parempi 
energiatehokkuus;

Or. pt

Tarkistus 8
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa alueellista yhteenkuuluvuutta 
koskevan vihreän kirjan osoittamaa 
energian ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
välistä suhdetta, mitä tulee niin 
energiatehokkaiden toimien positiiviseen 
vaikutukseen kestävään kehitykseen kuin 
mahdollisiin pitkän aikavälin ratkaisuihin 
eristyksissä oleville alueille; kehottaa 
komissiota ottamaan mahdollisimman 
hyvin huomioon erityisesti vuoristoiset 
seudut ja syrjäisimmät seudut sekä 
esittämään pikaisesti juuri näiden alueiden 
erityispiirteisiin soveltuvia konkreettisia 
toimenpiteitä ja rajoituksia, joiden 
tarkoituksena on taata parempi 
energiatehokkuus; 

2. korostaa alueellista yhteenkuuluvuutta 
koskevan vihreän kirjan osoittamaa 
energian ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
välistä suhdetta, mitä tulee niin 
energiatehokkaiden toimien positiiviseen 
vaikutukseen kestävään kehitykseen kuin 
mahdollisiin pitkän aikavälin ratkaisuihin 
eristyksissä oleville alueille; kehottaa 
komissiota ottamaan mahdollisimman 
hyvin huomioon erityisesti vuoristoiset 
seudut, syrjäisimmät seudut ja uusien 
jäsenvaltioiden alueet sekä esittämään 
pikaisesti juuri näiden alueiden 
erityispiirteisiin soveltuvia konkreettisia 
toimenpiteitä ja rajoituksia, joiden 
tarkoituksena on taata parempi 
energiatehokkuus;

Or. en

Tarkistus 9
Jill Evans

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa alueellista yhteenkuuluvuutta 
koskevan vihreän kirjan osoittamaa 
energian ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
välistä suhdetta, mitä tulee niin 
energiatehokkaiden toimien positiiviseen 
vaikutukseen kestävään kehitykseen kuin 
mahdollisiin pitkän aikavälin ratkaisuihin 
eristyksissä oleville alueille; kehottaa 
komissiota ottamaan mahdollisimman 
hyvin huomioon erityisesti vuoristoiset 
seudut ja syrjäisimmät seudut sekä 
esittämään pikaisesti juuri näiden alueiden 
erityispiirteisiin soveltuvia konkreettisia 
toimenpiteitä ja rajoituksia, joiden 
tarkoituksena on taata parempi 

2. korostaa alueellista yhteenkuuluvuutta 
koskevan vihreän kirjan osoittamaa 
energian ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
välistä suhdetta, mitä tulee niin 
energiatehokkaiden toimien positiiviseen 
vaikutukseen kestävään kehitykseen, 
energian huoltovarmuuteen kuin 
mahdollisiin pitkän aikavälin ratkaisuihin 
eristyksissä oleville alueille; kehottaa 
komissiota ottamaan mahdollisimman 
hyvin huomioon erityisesti vuoristoiset 
seudut ja syrjäisimmät seudut sekä 
esittämään pikaisesti juuri näiden alueiden 
erityispiirteisiin soveltuvia konkreettisia 
toimenpiteitä ja rajoituksia, joiden 
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energiatehokkuus; tarkoituksena on taata parempi 
energiatehokkuus;

Or. en

Tarkistus 10
Jim Higgins

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että suurimmassa osassa 
jäsenvaltioista energiaan liittyviin 
hankkeisiin myönnetyt määrärahat ovat 
yhä riittämättömiä; kehottaa jäsenvaltioita 
ja alueita hyödyntämään tätä tarkoitusta 
varten rakennerahastoja entistä 
tehokkaammin ja järjestämään 
aihekohtaisia ehdotuspyyntömenettelyjä 
tärkeimmistä energiaan liittyvistä 
tavoitteista;

3. pitää valitettavana, että suurimmassa 
osassa jäsenvaltioista energiaan liittyviin 
hankkeisiin myönnetyt määrärahat ovat 
yhä riittämättömiä eikä rahoituksessa 
oteta riittävästi huomioon alueellisia 
eroja; toteaa, että koheesiopolitiikka 
tarjoaa puitteet sellaisten hankkeiden 
rahoittamiselle, jotka liittyvät 
energiatehokkuuteen, uusiutuvien 
energialähteiden käyttöön ja myös 
energiainfrastruktuureihin, ja kehottaa 
jäsenvaltioita keskittymään 
toimintaohjelmiensa täytäntöönpanossa 
innovatiivisiin toimenpiteisiin, joiden 
avulla voidaan kehittää 
kustannustehokkaita 
energiatehokkuusratkaisuja;

Or. en

Tarkistus 11
Jill Evans

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että suurimmassa osassa 
jäsenvaltioista energiaan liittyviin 
hankkeisiin myönnetyt määrärahat ovat 

3. panee merkille, että suurimmassa osassa 
jäsenvaltioista energiaan liittyviin 
hankkeisiin, erityisesti 
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yhä riittämättömiä; kehottaa jäsenvaltioita 
ja alueita hyödyntämään tätä tarkoitusta 
varten rakennerahastoja entistä 
tehokkaammin ja järjestämään 
aihekohtaisia ehdotuspyyntömenettelyjä 
tärkeimmistä energiaan liittyvistä 
tavoitteista;

energiatehokkuushankkeisiin, myönnetyt 
määrärahat ovat yhä riittämättömiä; 
kehottaa jäsenvaltioita ja alueita 
hyödyntämään tätä tarkoitusta varten 
rakennerahastoja entistä tehokkaammin ja 
järjestämään aihekohtaisia 
ehdotuspyyntömenettelyjä tärkeimmistä 
energiaan liittyvistä tavoitteista;

Or. en

Tarkistus 12
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että suurimmassa osassa 
jäsenvaltioista energiaan liittyviin 
hankkeisiin myönnetyt määrärahat ovat 
yhä riittämättömiä; kehottaa jäsenvaltioita 
ja alueita hyödyntämään tätä tarkoitusta 
varten rakennerahastoja entistä 
tehokkaammin ja järjestämään 
aihekohtaisia ehdotuspyyntömenettelyjä 
tärkeimmistä energiaan liittyvistä 
tavoitteista;

3. huomauttaa, että suurimmassa osassa 
jäsenvaltioista energiaan liittyviin 
hankkeisiin myönnetyt määrärahat ovat 
yhä riittämättömiä; kehottaa jäsenvaltioita 
ja alueita hyödyntämään tätä tarkoitusta 
varten rakennerahastoja entistä 
tehokkaammin ja järjestämään 
aihekohtaisia ehdotuspyyntömenettelyjä 
tärkeimmistä energiaan liittyvistä 
tavoitteista; korostaa, että yksityiselle 
sektorille olisi kansallisten toimien 
tukemana annettava näkyvämpi rooli 
uuteen ja kestävään energiateknologiaan 
liittyvässä sijoitus- ja kehitystoiminnassa 
ja että sen olisi samalla oltava 
innovatiivinen ja omaksuttava laajemmin 
energiatehokkuuteen keskittyvä 
ajattelutapa; uskoo tämän olevan sekä 
julkisen että yksityisen sektorin etujen 
mukaista;

Or. en
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Tarkistus 13
Jim Higgins

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota toimimaan
yhteistyössä keskeisten toimijoiden 
kanssa, jotta voidaan varmistaa, että 
energiatehokkuuden parantamistoimia 
esitettäessä otetaan asianmukaisesti 
huomioon kaikkien alueiden, myös 
saarten, vuoristoalueiden ja syrjäisimpien 
alueiden, erityispiirteet ja erityiset 
haasteet;

Or. en

Tarkistus 14
Jim Higgins

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kannustaa jäsenvaltioita käyttämään 
huomattavasti enemmän vaihtoehtoisia 
uusiutuvan energian lähteitä, kuten 
tuulivoimaa, biomassaa, biopolttoaineita 
ja mahdollisuuksien mukaan myös aalto-
ja vuorovesienergiaa;

Or. en

Tarkistus 15
Jim Higgins

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
pitkän aikavälin 
energiatehokkuuskampanjoita, joissa 
keskitytään niin julkisten kuin yksityisten 
rakennusten energiatehokkuuteen ja 
kansalaisten saamiseen vakuuttuneiksi 
siitä, että energiatehokkuus voi tuoda 
heille todellista säästöä; kehottaa 
jäsenvaltioita myös luomaan 
mekanismeja, joilla voidaan lisätä 
investointeja 
energiatehokkuushankkeisiin ja 
energiapalveluyrityksiin;

Or. en

Tarkistus 16
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa erityisesti jäsenvaltioita ja 
alueita käyttämään rakennerahastoja 
perustaakseen alueilleen Euroopan älykästä 
energiahuoltoa koskevan vuoden 2008 
työohjelman alaiseen yhteiseen toimintaan 
liittyviä aihepiirikohtaisia verkkoja, joiden 
avulla jäsenvaltiot ja alueet saavat tietoa 
siitä, kuinka muut EU:n alueet käyttävät 
energiaa tehokkaasti, ja voivat hyötyä 
toistensa energiatehokkuutta koskevasta
taitotiedosta ja kokemuksesta;

4. kehottaa erityisesti jäsenvaltioita ja 
alueita käyttämään rakennerahastoja ja 
koheesiorahastoa perustaakseen alueilleen 
Euroopan älykästä energiahuoltoa 
koskevan vuoden 2008 työohjelman 
alaiseen yhteiseen toimintaan liittyviä 
aihepiirikohtaisia verkkoja, joiden avulla 
jäsenvaltiot ja alueet saavat tietoa siitä, 
kuinka muut EU:n alueet käyttävät 
energiaa tehokkaasti, ja voivat hyötyä 
toistensa energiatehokkuutta koskevasta 
taitotiedosta ja kokemuksesta; kehottaa 
komissiota yhteisön aluepolitiikan 
puitteissa kannustamaan kansallisten ja 
alueellisten ohjelmien käyttämistä 
energiatehokkuutta parantavien 
investointien edistämiseen kaikilla aloilla, 
myös moniasuntoisissa 
asuinrakennuksissa ja sosiaalisessa 
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asuntotuotannossa.

Or. en

Tarkistus 17
Jill Evans

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa jäsenvaltioita ja alueita 
tehostamaan rakennerahastojen käyttöä 
energiatehokkuustutkimukseen ja 
-innovaatioihin, jotta voidaan edistää 
ympäristöä säästäviä teknisiä ratkaisuja 
ja kestävää paikallista talouskehitystä;

Or. en

Tarkistus 18
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pyytää komissiota laatimaan
rakennerahastojen seuraavaa ohjelmakautta 
varten ensisijaiset kriteerit, joiden mukaan 
voidaan asettaa energiatehokkuutta 
koskevat tavoitteet tai esitellä 
konkreettisia toimenpiteitä ja 
teknologioita, joilla voidaan säästää 
energiaa, mukaan lukien yhteishankkeet
esimerkiksi rakennusten kunnostamisessa, 
taajamien lämmitysjärjestelmien 
nykyaikaistamisessa sekä sähkön ja 
lämmityksen tuotannossa;

5. pyytää komissiota ottamaan
rakennerahastojen seuraavaa ohjelmakautta 
varten ennakolta huomioon 
energiatehokkuustavoitteiden edistämisen 
ja sellaisten toimenpiteiden ja 
teknologioiden edistämisen, joilla voidaan 
säästää energiaa ja käyttää sitä 
tehokkaasti, mukaan lukien 
yhteishankkeiden edistäminen esimerkiksi 
rakennusten kunnostamisessa, 
katuvalaistuksen nykyaikaistamisessa, 
liikenteen ympäristöystävällisyyden 
lisäämisessä, taajamien 
lämmitysjärjestelmien nykyaikaistamisessa 
sekä sähkön ja lämmityksen tuotannossa;
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Or. cs

Tarkistus 19
Jill Evans

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pyytää komissiota laatimaan 
rakennerahastojen seuraavaa ohjelmakautta 
varten ensisijaiset kriteerit, joiden mukaan 
voidaan asettaa energiatehokkuutta 
koskevat tavoitteet tai esitellä konkreettisia 
toimenpiteitä ja teknologioita, joilla 
voidaan säästää energiaa, mukaan lukien 
yhteishankkeet esimerkiksi rakennusten 
kunnostamisessa, taajamien 
lämmitysjärjestelmien nykyaikaistamisessa 
sekä sähkön ja lämmityksen tuotannossa;

5. pyytää komissiota laatimaan 
rakennerahastojen seuraavaa ohjelmakautta 
varten ensisijaiset kriteerit, joiden mukaan 
voidaan asettaa energiatehokkuutta 
koskevat tavoitteet ja auttaa samalla 
toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä ja 
teknologioita, joilla voidaan säästää 
energiaa, mukaan lukien yhteishankkeet 
esimerkiksi rakennusten kunnostamisessa, 
taajamien lämmitysjärjestelmien 
nykyaikaistamisessa sekä sähkön ja 
lämmityksen tuotannossa;

Or. en

Tarkistus 20
Emanuel Jardim Fernandes

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pyytää komissiota laatimaan
rakennerahastojen seuraavaa ohjelmakautta 
varten ensisijaiset kriteerit, joiden mukaan 
voidaan asettaa energiatehokkuutta 
koskevat tavoitteet tai esitellä konkreettisia 
toimenpiteitä ja teknologioita, joilla 
voidaan säästää energiaa, mukaan lukien 
yhteishankkeet esimerkiksi rakennusten 
kunnostamisessa, taajamien 
lämmitysjärjestelmien nykyaikaistamisessa 
sekä sähkön ja lämmityksen tuotannossa;

5. pyytää komissiota laatimaan 
rakennerahastojen seuraavaa ohjelmakautta 
varten tiukemmat ensisijaiset kriteerit, 
joiden mukaan voidaan asettaa 
energiatehokkuutta koskevat tavoitteet tai 
esitellä konkreettisia toimenpiteitä ja 
teknologioita, joilla voidaan säästää 
energiaa, mukaan lukien yhteishankkeet 
esimerkiksi rakennusten kunnostamisessa, 
taajamien lämmitysjärjestelmien 
nykyaikaistamisessa sekä sähkön ja 
lämmityksen tuotannossa;
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Or. pt

Tarkistus 21
Emanuel Jardim Fernandes

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa EU:n viranomaisten 
merkittävää asemaa etenkin alueellisella ja 
paikallisella tasolla sen varmistamisessa, 
että energiatehokkaat aloitteet saavat 
tarvittavan kannatuksen toimielimissä;
suosittelee tiedotuskampanjoiden 
aloittamista, esimerkiksi helppotajuisten 
energiatehokkuutta osoittavien etikettien 
käyttämistä, energiaan liittyviä 
kokeiluhankkeita ja alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten alueilla 
tapahtuvaa koulutusta, jonka tarkoituksena 
on lisätä kansalaisten tietoisuutta energia-
asioista ja muuttaa heidän 
käyttäytymistään;

6. korostaa EU:n viranomaisten 
merkittävää asemaa etenkin alueellisella ja 
paikallisella tasolla institutionaalisen tuen 
lisäämisessä energiatehokkuusaloitteille, 
kuten energian loppukäytön 
tehokkuudesta ja energiapalveluista 
5. huhtikuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2006/32/EY tarkoitetuille aloitteille1;
suosittelee tiedotuskampanjoiden 
tehostamista, esimerkiksi helppotajuisten 
energiatehokkuutta osoittavien etikettien 
käyttämistä, energiaan liittyviä 
kokeiluhankkeita ja alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten alueilla 
tapahtuvaa koulutusta, jonka tarkoituksena 
on lisätä kansalaisten tietoisuutta energia-
asioista ja muuttaa heidän 
käyttäytymistään;

Or. pt

Tarkistus 22
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa EU:n viranomaisten 
merkittävää asemaa etenkin alueellisella ja 
paikallisella tasolla sen varmistamisessa, 

6. korostaa EU:n viranomaisten 
merkittävää asemaa etenkin alueellisella ja 
paikallisella tasolla sen varmistamisessa, 

                                               
1 EUVL L 114, 27.4.2006, s. 64.
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että energiatehokkaat aloitteet saavat 
tarvittavan kannatuksen toimielimissä; 
suosittelee tiedotuskampanjoiden
aloittamista, esimerkiksi helppotajuisten 
energiatehokkuutta osoittavien etikettien 
käyttämistä, energiaan liittyviä 
kokeiluhankkeita ja alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten alueilla 
tapahtuvaa koulutusta, jonka tarkoituksena 
on lisätä kansalaisten tietoisuutta energia-
asioista ja muuttaa heidän 
käyttäytymistään;

että energiatehokkaat aloitteet saavat 
tarvittavan kannatuksen toimielimissä; 
suosittelee tiedotus- ja 
valistuskampanjoiden aloittamista, 
esimerkiksi helppotajuisten 
energiatehokkuutta osoittavien etikettien 
käyttämistä, energiaan liittyviä 
kokeiluhankkeita ja alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten alueilla 
tapahtuvaa koulutusta, jonka tarkoituksena 
on lisätä kansalaisten tietoisuutta energia-
asioista ja muuttaa heidän 
käyttäytymistään;

Or. en

Tarkistus 23
Jill Evans

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa liikennealan tärkeää roolia 
energiankulutuksen vähentämisessä ja 
energiatehokkuuden edistämisessä; 
korostaa, että jäsenvaltioiden ja niiden 
alueiden olisi edistettävä toimenpiteitä, 
joiden tavoitteena on vähentää ja rajoittaa 
tie- ja lentoliikenteen määrää, ja 
siirrettävä merkittävä osa kuljetuksistaan 
kestävämpiin liikennemuotoihin 
(liikennemuotosiirtymä) ja parannettava 
samalla kaikkien liikennemuotojen 
suorituskykyä;

Or. en

Tarkistus 24
Rolf Berend

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että kaikilla hallinnon tasoilla 
toimivien viranomaisten on oltava 
ensimmäisinä näyttämässä esimerkkiä 
käyttämällä energiatehokkaita laitteita 
toimitiloissaan, sisällyttämällä kestävän 
kehityksen vaatimukset 
hankintamenettelyihinsä ja edistämällä 
energiaa säästäviä käytäntöjä 
jokapäiväisessä toiminnassaan.

7. katsoo, että kaikilla hallinnon tasoilla 
toimivien viranomaisten on taloudellisten 
edellytystensä mukaisesti oltava 
ensimmäisinä näyttämässä esimerkkiä 
käyttämällä energiatehokkaita laitteita 
toimitiloissaan, sisällyttämällä kestävän 
kehityksen vaatimukset 
hankintamenettelyihinsä ja edistämällä 
energiaa säästäviä käytäntöjä 
jokapäiväisessä toiminnassaan.

Or. de

Tarkistus 25
Jill Evans

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että kaikilla hallinnon tasoilla 
toimivien viranomaisten on oltava 
ensimmäisinä näyttämässä esimerkkiä 
käyttämällä energiatehokkaita laitteita 
toimitiloissaan, sisällyttämällä kestävän 
kehityksen vaatimukset 
hankintamenettelyihinsä ja edistämällä 
energiaa säästäviä käytäntöjä 
jokapäiväisessä toiminnassaan.

7. katsoo, että kaikilla hallinnon tasoilla 
toimivien viranomaisten on oltava 
ensimmäisinä näyttämässä esimerkkiä 
käyttämällä energiatehokkaita laitteita 
toimitiloissaan, noudattamalla 
ympäristöystävällisiä julkisia hankintoja 
koskevia periaatteita 
hankintamenettelyissään ja edistämällä 
energiaa säästäviä käytäntöjä 
jokapäiväisessä toiminnassaan.

Or. en
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