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LYHYET PERUSTELUT

Energiatehokkuuden parantaminen on nopein, kestävin ja taloudellisin tapa vähentää 
kasvihuonekaasujen päästöjä ja lisätä energiatoimitusten turvallisuutta. Ilmastonmuutoksella 
on yhä merkittävämpi sija sekä maailmanlaajuisessa että Euroopan unionin asialistalla. Sen 
vuoksi on ehdottoman tärkeää, että Euroopan unionin tasolla saavutetaan tavoite parantaa 
energiatehokkuutta 20 prosenttiyksiköllä vuoteen 2020 mennessä. Tavoite asetettiin kevään
huippukokouksessa, ja se edistää merkittävästi myös tavoitetta kasvihuonepäästöjen 
vähentämisestä 20 prosenttiyksiköllä vuoteen 2020.

Energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa lukuisilla eri aloilla, kuten liikenteen, rakennusten, 
laitteiden sekä sähkön tuotannon ja jakelun alalla. Energiatehokkuutta koskevan tavoitteen 
saavuttamiseksi lainsäädäntöä koskevien toimien lisäksi on kehitettävä energiatehokkaita 
tekniikoita, muutettava kulutustottumuksia sekä tuotteiden käyttötapoja. Lisäksi on tarjottava 
taloudellisia kannustimia ja asianmukaista rahoitusta.

Komission antama tiedonanto "Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma: Mahdollisuuksien 
toteuttaminen" on merkittävä edistysaskel energiatehokkuuden tavoitteen saavuttamisessa, 
sillä siihen on kirjattu ensisijaisia toimia, joihin on ryhdyttävä niin Euroopan unionin kuin
kansallisella ja paikallisella tasolla. Korostettakoon, että jo yli puolet 20 prosentin tavoitteesta 
voidaan saavuttaa, mikäli voimassa olevat säädökset, kuten rakennusten energiatehokkuutta 
koskeva direktiivi, pannaan kaikilta osin täytäntöön, mikä puolestaan edellyttää toisaalta, että 
jäsenmaat ryhtyvät laajempiin toimenpiteisiin ja toisaalta, että Euroopan komissio tehostaa 
valvontaa.

On myös hyvä korostaa, että samanaikaisesti on tuettava tutkimusta ja ekoinnovointia 
energiatehokkuuden alalla. On nähtävissä, että energiatehokkuuden parantaminen johtaa 
uuteen "teolliseen vallankumoukseen", koska se vaikuttaa talouskasvuun, työllisyyden 
lisääntymiseen, kilpailukyvyn kasvamiseen ja Lissabonin strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen ja tarjoaa vertailuetua eurooppalaiselle teollisuudelle.

Julkista sektoria koskevilla päätöksillä on tärkeä merkitys, koska valitsemalla 
energiatehokkaita tuotteita ja palveluja voidaan näyttää esimerkkiä ja myötävaikuttaa siihen, 
että energiatehokkaiden tuotteiden markkinaosuus kasvaa ja kansalaiset valistuvat.

Lopuksi mainittakoon vielä itse Euroopan unionin kansalaisten osuus energiatehokkuuden 
parantamiseen. Muuttamalla kulutustottumuksiaan kansalaiset voivat vaikuttaa ratkaisevalla 
tavalla energiankulutuksen vähentämistä koskevien tavoitteiden saavuttamiseen. Kansalaisten 
käyttäytyminen, kuten energiatehokkaiden tuotteiden valinta ja oman energiankulutuksen 
vähentäminen, on kantava voima pyrkimyksessä parantaa energiatehokkuutta. Kansalaisten 
osallistumisen merkityksellisyys todetaan myös toimintasuunnitelmassa, jossa ehdotetaan 
konkreettisia toimia, kuten kansalaisille suunnattujen tiedotuskampanjoiden järjestämistä sekä 
kuluttajille tarkoitettujen taloudellisten kannustimien tarjoamista.
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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. panee tyytyväisenä merkille komission tiedonannon "Energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelma: Mahdollisuuksien toteuttaminen" ja kannattaa suunniteltuja 
ensisijaisia toimia;

2. panee tyytyväisenä merkille, että kevään huippukokouksessa 2007 sitouduttiin 
saavuttamaan tavoite energiankulutuksen vähentämisestä 20 prosenttiyksiköllä 
vuoteen 2020 mennessä, mikä puolestaan edistää tavoitetta kasvihuonekaasujen 
päästöjen vähentämisestä 20 prosenttiyksiköllä vuoteen 2020 mennessä; kannattaa
lisäksi vähentämistä koskevien välitavoitteiden asettamista;

3. korostaa, että energiatehokkuuden alaa koskevan voimassa olevan yhteisön 
lainsäädännön täytäntöönpano ja valvonta vaikuttaisivat siihen, että prosentuaalinen 
tavoite saavutettaisiin puoliksi; kehottaa jäsenvaltioita käyttämään asianmukaisesti 
energiatehokkuutta koskevia kansallisia toimintasuunnitelmia;

4. kannattaa näkemystä, jonka mukaan energiaa voidaan säästää eniten parantamalla 
rakennusten ja liikenteen energiatehokkuutta; pyytää sen vuoksi, että ryhdytään 
ensisijaisiin toimiin energiatehokkuuden parantamiseksi näillä aloilla; pyytää lisäksi 
rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin tarkistamista, jotta sen 
soveltamisalaa voitaisiin laajentaa ja siihen voitaisiin sisällyttää tehokkuutta koskevat 
Euroopan unionin vähimmäisvaatimukset;

5. korostaa markkinoihin perustuvien välineiden (esimerkiksi niin sanottujen valkoisten 
todistusten) sekä taloudellisten kannustimien merkitystä energiatehokkuutta koskevien 
tavoitteiden saavuttamisessa ja EU:n kilpailukyvyn vahvistamisessa;

6. painottaa, että tutkimusta ja ekoinnovointia energiatehokkaiden tekniikoiden alalla on 
edistettävä tukemalla investointeja ja vaihtamalla parhaita käytänteitä, mistä saattaa
seurata talouskasvua, työllisyyden lisääntymistä sekä vertailuetua eurooppalaiselle 
taloudelle, minkä lisäksi edellä mainitut toimet edistävät Lissabonin strategian 
tavoitteiden saavuttamista;

7. kehottaa komissiota säätämään energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset
osana ekologista suunnittelua koskevaa direktiiviä; pyytää merkitsemistä koskevan 
direktiivin tarkistamista, jotta siihen voitaisiin sisällyttää uusia tuotteita, sekä näiden 
kahden direktiivin välisen koheesion vahvistamista siten, että kuluttajien tietoisuus 
lisääntyisi ja heidän olisi helpompi tehdä valistuneita valintoja yksiselitteisen ja 
kokonaisvaltaisen järjestelmän puitteissa;
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8. korostaa julkisviranomaisten merkittävää asemaa energiatehokkuuden parantamisen 
kannustajina, ja kannattaa energiatehokkuutta koskevien vaatimusten sisällyttämistä 
julkisia hankintasopimuksia koskeviin yhteisön säännöksiin.


