
PA\676746ET.doc PE 392.128v01-00
Freelance-tõlge

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

ESIALGNE
2007/2106(INI)

16.7.2007

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Energiatõhususe tegevuskava: potentsiaali realiseerimine
(2007/2106(INI))

Arvamuse koostaja: Evangelia Tzampazi



PE 392.128v01-00 2/4 PA\676746ET.doc
Freelance-tõlge

ET

PA_NonLeg



PA\676746ET.doc 3/4 PE 392.128v01-00
Freelance-tõlge

ET

LÜHISELGITUS

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

Energiatõhususe parandamine on kasvuhoonegaaside heite vähendamise ja energia turvalisuse 
suurendamise kiireim, säästvaim ja ökonoomseim viis. Arvestades, et kliimamuutused 
omandavad nii Euroopa kui ka ülemaailmsel tasandil järjest tähtsama koha, on ülimalt oluline 
saavutada kevadisel Euroopa Ülemkogul püstitatud energia tarbimise 20%lise vähendamise 
eesmärk Euroopas aastaks 2020, mis aitab omakorda täita kasvuhoonegaaside 20%lise 
vähendamise eesmärki aastaks 2020.

Energiatõhusus puudutab rida sektoreid, nagu transpordi-, ehitus-, seadmete, energiatootmise 
ja -jaotamise sektor. Muu hulgas on energiatõhususe eesmärgi saavutamiseks vaja lisaks 
õigusmeetmete võtmisele arendada ilmtingimata edasi energiatõhusat tehnikat, muuta 
tarbimis- ja toodete kasutamise harjumusi ning näha ette majanduslikud stiimulid ja sobivad 
rahastamisviisid.
Euroopa Komisjoni teatis „Energiatõhususe tegevuskava: potentsiaali realiseerimine” on 
oluline samm energiatõhususe eesmärgi saavutamise suunas, kuna selles nähakse nii Euroopa 
kui ka riigi ja kohaliku tasandi jaoks ette rida esmatähtsaid meetmeid. Siinkohal tuleb 
rõhutada, et üle pooltel juhtudel on võimalik saavutada 20% eesmärk olemasolevate 
õigusnormide, nagu näiteks ehitiste energiatõhususe direktiivi, täies ulatuses rakendamise 
korral. Selleks peavad liikmesriigid võtma tõhusamaid meetmeid, komisjon omalt poolt aga 
karmistama kontrolle.

Samuti tuleb rõhutada vajadust innustada uuringute ja ökouuenduste teostamist 
energiatõhususe valdkonnas, mis võiks tuua kaasa uue „tööstusrevolutsiooni” (kuna see aitaks 
suurendada majanduskasvu, tööhõivet, konkurentsivõimet ning täita Lissaboni strateegia 
eesmärke) ning kujutada endast Euroopa tööstuse võrreldavat eelist.

Avalik sektor võib mängida tähtsat rolli, langetades valiku energiatõhusate toodete ja teenuste 
kasuks; ta võib olla eeskujuks, suurendada energiatõhusate toodete turuosa ja tõsta inimeste 
teadlikkust.
Lõpetuseks ei tasuks alahinnata Euroopa kodanike endi panust, kes võivad oma 
tarbimisharjumusi muutes aidata energiatarbimise vähendamise eesmärgi täitmisele kõige 
rohkem kaasa. Eelistades energiatõhusaid tooteid ja teenuseid ning aidates ka ise energia 
raiskamise vähendamisele kaasa, võib just neile kuuluda üks võtmerollidest energiatõhususe 
parandamise poole püüdlemisel. Seda kinnitatakse ka tegevuskavas, kus esitatakse sellised 
konkreetsed meetmed nagu tarbijatele suunatud teavituskampaaniad ja majanduslikud 
stiimulid.
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SOOVITUSED

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada vastuvõetavasse resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised soovitused:

1. tervitab Euroopa Komisjoni teatist „Energiatõhususe tegevuskava: potentsiaali 
realiseerimine” ning toetab selles ette nähtud esmatähtsaid meetmeid;

2. tervitab 2007. aasta kevadisel Euroopa Ülemkogul võetud kohustust vähendada 2020. 
aastaks energiatarbimist 20% võrra, mis aitab omakorda vähendada kasvuhoonegaaside 
heidet 2020. aastaks 20% võrra; tõstab ka esile vajadust kehtestada vähendamise vahe-
eesmärke;

3. rõhutab, et eesmärgi täitmisest pool saavutatakse energiatõhususe valdkonnas kehtiva 
ühenduse õigustiku rakendamise ja sellega seotud kontrollimiste kaudu; kutsub 
liikmesriike kasutama ratsionaalselt riiklikke energiatõhususe tegevuskavu;

4. toetab seisukohta, et kõige suuremad säästuvõimalused on ehitus- ja transpordisektoris; 
seega nõuab esmatähtsate meetmete võtmist just nendes sektorites; samuti nõuab ehitiste 
direktiivi läbivaatamist, et laiendada selle reguleerimisala ja lisada sellesse 
energiatõhususe ELi miinimumstandardid;

5. rõhutab turu- (näiteks valged sertifikaadid) ja majanduslike stiimulite põhiste vahendite 
rolli energiatõhususe eesmärkide saavutamisel ja Euroopa konkurentsivõime 
tugevdamisel;

6. tõstab esile vajadust edendada energiatõhusate tehnoloogiate valdkonnas uuringuid ja 
ökouuendusi, ergutades investeeringuid ja heade tavade vahetamist, mis võivad 
stimuleerida majanduskasvu, suurendada tööhõivet ja anda Euroopa majandusele 
võrreldava eelise ning aidata sel moel kaasa Lissaboni strateegia eesmärkide 
saavutamisele;

7. kutsub komisjoni kehtestama ökodisaini direktiivi raames energiatõhususe 
miinimumstandardid; nõuab märgistusdirektiivi läbivaatamist, et lisada sellesse uusi 
tooteid, samuti nõuab, et nimetatud kaks direktiivi oleksid omavahel sidusamad, 
eesmärgiga tõsta tarbijate teadlikkust ja teha nendepoolsete kohustuste täitmise
lihtsamaks, et nad teeksid selge ja täieliku süsteemi raames teadlikke valikuid;

8. rõhutab avalik-õiguslike asutuste ülimalt suurt rolli energiatõhususe edendamisel ning 
toetab energiatõhususnõuete lisamist avaliku teenuse lepinguid käsitlevatesse 
eeskirjadesse.
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