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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin
hyväksyy:

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

2. painottaa EU:n alue- ja paikallisviranomaisten keskeistä asemaa pyrittäessä saavuttamaan 
tavoitetta, 20 prosentin energiansäästöä vuoteen 2020 mennessä2: 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 tarkentamaan lainsäädäntövälinettä, jota se aikoo ehdottaa, sekä määrittämään 
säännösten täytäntöönpanoaikataulun;

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;

4. kannustaa alue- ja paikallisviranomaisia panemaan asianmukaisesti täytäntöön 
rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin3; pyytää komissiota kehittämään 
valvontamekanismeja koskevat suuntaviivat direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi sekä luomaan tarkat arviointijärjestelmät;

5. kannustaa alue- ja paikallisviranomaisia toimimaan esimerkkinä ottamalla käyttöön 
energiansäästöohjelmia julkisissa rakennuksissa ja sisällyttämällä energiatehokkuutta 
koskevat kriteerit julkisiin hankintoihin; kehottaa komissiota tukemaan 
paikallisviranomaisten sitoutumista yhteisiin energiatehokkaiden tuotteiden hankintoihin 
laatimalla selkeät puitteet, jotka helpottavat mitattavissa olevien tavoitteiden ja 
laatukriteereiden määrittämistä;

6. kannustaa alue- ja paikallisviranomaisia tiiviin yhteistyökumppanuuden kehittämiseen 
alueellisten energiaviranomaisten kanssa energia-alalla ja siihen liittyvillä aloilla 
toimivien ammattilaisten koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi; korostaa, että on 
tarpeen luoda paremmin koordinoituja verkostoja paikallisten toimijoiden välille, jotta
energiatehokkuuden alan parhaita käytäntöjä voidaan välittää vähemmän kehittyneille 
alueille.

  
1 Komission tiedonanto. Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma: Mahdollisuuksien toteuttaminen 

(KOM(2006)0545).
2 Komission vihreä kirja energiatehokkuudesta. ”Enemmän tuloksia vähemmällä” (KOM(2005)0265).
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/91/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, rakennusten 

energiatehokkuudesta.
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