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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab komisjoni teatist energiatõhususe kohta1; kahetseb aga visiooni puudumist 
kavandatavate meetmete rakendamise osas;

2. rõhutab, et 20% suuruse energiasäästu eesmärgi saavutamisel 2020. aastaks2 on põhiroll 
ELi piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel, eriti meetmete kaudu, mida nad võtavad 
tarbijate, juhtide, tarnijate, reguleerijate ja nõustajatena, kes vastutavad energiaalaste 
otsuste kontrollimise ja mõjutamise eest; seetõttu tervitab komisjoni kavatsust hõlbustada 
detsentraliseeritud energiatootmise ühendamist ühtsesse võrku; sellega seoses palub 
komisjonil selgitada, millise reguleerimisvahendi kohta ta kavatseb ettepaneku esitada ja 
milline oleks selle rakendamise ajakava;

3. palub, et komisjon struktuurifondide rakendamise prioriteete määratlevate tegevuskavade 
läbivaatamisel taotleks kõigis liikmesriikides energiatõhususe süstemaatilist toetamist;
nõuab tungivalt, et liikmesriigid asjakohaselt toetaksid ühenduse vahenditest tehtavaid 
investeeringuid hoonete energiatõhusaks renoveerimiseks ja kaugkütteseadmete 
moderniseerimiseks;

4. soovitab piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel nõuetekohaselt rakendada direktiivi 
ehitiste energiatõhususe kohta3; palub komisjonil välja töötada juhised nimetatud 
direktiivi nõuetekohast rakendamist tagavate kontrollimehhanismide ja täpsete 
hindamissüsteemide kohta;

5. soovitab piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel anda eeskuju avalike hoonete 
energiasäästuprogrammide juurutamisega ja energiatõhususe kriteeriumite sisseviimisega 
riigihangetesse; kutsub komisjoni üles aitama kohalikel omavalitsustel ühineda 
energiatõhusate toodete ühishangetega, andes neile selge raamistiku mõõdetavate 
eesmärkide seadmiseks ja kvaliteedikriteeriumite määratlemiseks;

6. soovitab piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel seada sisse tihedad partnerlussuhted 
piirkondlike energeetikaagentuuridega, et täiustada energeetikaga seotud sektorites 
töötavate spetsialistide ja energeetikute koolitusrajatisi; rõhutab kohalike osapoolte 
koordineeritumate võrgustike vajalikkust, et levitada energiatõhususe alaseid parimaid 
tavasid vähemarenenud piirkondadesse.

  
1 Komisjoni teatis “Energiatõhususe tegevuskava: potentsiaali realiseerimine (KOM(2006)0545).
2 Komisjoni roheline raamat energiatõhususe kohta ehk kuidas saavutada vähemaga rohkem (KOM(2005)0265).
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiiv 2002/91/EÜ ehitiste energiatõhususe kohta.
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