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EHDOTUKSET 

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. korostaa, että COP21-kokous korosti kaupunkien ja alueiden keskeistä roolia 

energiasiirtymässä ja niiden panosta ilmastonmuutoksen hillinnässä; korostaa 

koheesiopolitiikan keskeistä roolia uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin ja 

energiaunionin tavoitteiden saavuttamisessa; 

2. katsoo, että uusiutuvien energialähteiden erityispiirteet sekä se, että niitä on mahdollista 

hyödyntää monilla tasoilla, monilla toiminta-aloilla sekä erilaisiin järjestelmiin, niin 

pienimpiin kuin suurimpiinkin, tekee Euroopan alueista, niiden kaupungeista, 

kaupunkialueista, esikaupunkialueista ja maaseutualueista keskeisiä tasoja siirryttäessä 

kohti puhtaita yhteiskuntia, joiden hiilipäästöt ja muiden epäpuhtauksien päästöt ovat 

alhaiset; katsoo, että aluetason uusiutuvia energialähteitä olisi hyödynnettävä 

tehokkaammin; korostaa, että uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen vastaa 

pyrkimykseen tehdä niistä kohtuuhintaisempia ja luoda lisää työpaikkoja vihreän talouden 

alalla; 

3. muistuttaa, että riippuvuudella tietyistä uusiutuvista energialähteistä on 

ilmastovaikutuksen lisäksi väistämättömiä geopoliittisia ja turvallisuuteen liittyviä 

vaikutuksia; 

4. katsoo, että EAKR ja koheesiorahasto voivat myötävaikuttaa direktiivin 2009/28/EY 

mukaisten ja ilmasto- ja energiapolitiikan puitteissa vuoteen 2030 asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseen sekä uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan energian tuotantoon 

liittyvän tutkimuksen ja innovoinnin rahoittamiseen samalla, kun tuetaan työpaikkojen 

luomista ja talouskasvua; korostaa koheesiopolitiikan temaattisen keskittämisen 

merkitystä, sillä se auttaa kanavoimaan investoinnit kohti vähähiilistä taloutta, uusiutuvat 

energialähteet mukaan luettuina, etenkin, kun otetaan huomioon merkittävä temaattinen 

tavoite, jolla tuetaan siirtymistä vähähiiliseen talouteen kaikilla aloilla; kehottaa 

jäsenvaltioita lisäämään ponnistelujaan ja hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla 

olemassa olevien rahoitusmahdollisuuksien käyttöä tähän tarkoitukseen, ja korostaa tämän 

tuomia mahdollisuuksia paikallisen liiketoiminnan kehittämiselle ja työpaikkojen 

luomiselle; muistuttaa EAKR:n ja koheesiorahaston yhteisistä säännöksistä, joilla tuetaan 

energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön kotitalouksissa, julkisissa 

rakennuksissa ja yrityksissä liittyvien hankkeiden tukikelpoisuutta, ja katsoo, että 

alueellisten uusiutuvien energialähteiden markkinoiden yhdentyminen, joka voitaisiin 

saavuttaa tällaisella rahoituksella, edistäisi osaltaan merkittävästi koheesiopolitiikkaa; 

5. korostaa, että on tärkeää valvoa tiiviisti ja yksityiskohtaisesti EU:n rahoituksen käyttöä 

pyrkimyksille lisätä uusiutuvan energian osuutta energiayhdistelmässä, jotta voidaan 

koota tietokanta tulevien strategioiden arviointia varten sekä seurata rahoitusta ja arvioida 

sen vaikuttavuutta; 
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6. korostaa koheesiorahaston tukea kaukolämmitykseen ja pitää ilahduttavana, että 

uusiutuvaa energiaa käytetään enenevässä määrin fossiilisten polttoaineiden vaihtoehtona 

tällä alalla; 

7. pitää valitettavana, että uusiutuvien energialähteiden tuki, jonka osuus oli 1,1 prosenttia 

koheesiopolitiikan varoista ajanjaksolla 2007–2013, nousi vain 1,4 prosenttiin kaudella 

2014–2020; toteaa tästä syystä, että koheesiopolitiikan varoilla on mahdollista tehdä 

enemmän direktiivin 2009/28/EY tavoitteiden saavuttamiseksi; 

8. panee merkille, että joissakin jäsenvaltioissa, joissa direktiivissä asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi tarvitaan vielä huomattavia ponnisteluja, ERI-rahastojen varojen 

käyttöönotto uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen on edelleen suhteellisen vähäistä; 

kannustaa etenkin näiden jäsenvaltioiden kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia 

hyödyntämään täysimääräisesti ERI-rahastojen tarjoamaa potentiaalia ja korostaa tässä 

yhteydessä kestäviä energiatoimia koskevan alhaalta ylöspäin -suunnittelun ja parhaiden 

käytäntöjen vaihdon merkitystä; panee merkille unionin jäsenvaltioiden ja alueiden 

erilaiset tarpeet, resurssit ja kehitystasot, jotka on otettava huomioon; 

9. kannustaa jäsenvaltioita lisäämään yhteistyötään tavoitteiden saavuttamiseksi etenkin 

siten, että hyödynnetään uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin mukaisesti perustettuja 

yhteistyömekanismeja; 

10. korostaa, että syrjäisimmät alueet sekä alueet, joilla on rajalliset tai olemattomat 

energiajärjestelmäinfrastruktuurien väliset yhteydet (”energiasaarekkeet”), voivat asettaa 

itselleen tavoitteeksi energiaomavaraisuuden, ja korostaa, että energiavarmuuden tavoite 

voitaisiin saavuttaa sekä ERI-rahastojen että ESIR-rahaston rahoituksen avulla, jotta 

paikalliset resurssit huomioon ottaen voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti kyseisten 

alueiden energiapotentiaalia; 

11. katsoo myös, että olisi ryhdyttävä toimiin uusiutuvan energian oman tuotannon 

lisäämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla kaikilla EU:n alueilla alkaen julkisista 

rakennuksista, jotta edistetään yleistä omavaraisuutta ja siten energiavarmuutta; 

12. kannustaa Euroopan kaupunkeja ja alueita tehostamaan jo käytössä olevia tai suunniteltuja 

toimenpiteitä ja lisäämään ponnisteluja sellaisen puhtaan, kestävän, turvallisen, tehokkaan 

ja energiatehokkaan liikenteen varmistamiseksi, jossa käytetään uusiutuvia 

energialähteitä, sillä edistys kohti uusiutuvan energian kymmenen prosentin osuutta ei ole 

täysin tyydyttävää; katsoo, että aluetasolla suunniteltuihin latauspistejärjestelmiin tehtäviä 

investointeja olisi pidettävä ensisijaisina kaikissa EU:n kaupungeissa ja kaikilla alueilla 

niiden erityispiirteiden ja -tarpeiden mukaisesti pyrittäessä mahdollisimman 

ympäristöystävällistä kaupunkiliikkuvuutta koskevaan tavoitteeseen; kehottaa 

rahoittamaan investointeja uusiutuvalla energialla käyvään julkiseen liikenteeseen kaikissa 

jäsenvaltioissa sekä tarjoamaan taloudellisia lisäkannustimia paikallis- ja aluetasolla, jotta 

edistetään kaupunki- ja esikaupunkialueiden yhteyksiä sekä suurempaa omavaraisuutta, 

kilpailukykyä, talouskasvua, tieturvallisuutta ja parempia työllisyysoloja; 

13. kehottaa komissiota toteuttamaan määrällisiä mittauksia liikennealaa varten käyttöön 

otettaviin ERI-rahastojen varoihin (70 miljardia euroa) ja arvioimaan siten, minkä verran 

kyseiset rahastot todella vaikuttavat ponnisteluihin vähentää kasvihuonekaasujen ja 
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muiden epäpuhtauksien päästöjä sekä siirtymiseen kuljetusmuodosta toiseen 

liikennealalla; 

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kaupunkeja koskevaan 

toimintaohjelmaan sisältyvät täysimääräisesti kaikki jäsenvaltioiden direktiivin 

2009/28/EY mukaisesti hyväksymät tavoitteet sekä neuvoston vuoteen 2030 hyväksymät 

tavoitteet, jotka sisältävät päästövähennysvaatimuksen, johon pääsemiseksi jäsenvaltiot 

voivat määrittää omat kustannustehokkaat keinonsa; 

15. kehottaa komissiota toteutettaessa uutta direktiiviä, jossa asetetaan ilmasto- ja 

energiapolitiikan puitteissa vuoteen 2030 ulottuvat tavoitteet, kehittämään arvioinnissa 

käytettäviä kansallisia indikaattoreita tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa niiden 

alueellisten erityispiirteiden pohjalta, jotta voidaan saavuttaa näiden puitteiden mukaiset 

unionin tavoitteet; 

16. kehottaa komissiota ja EIP-ryhmää tehostamaan toimiaan ESIR-rahaston ja sen 

infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan asiaankuuluvien investointijärjestelyjen 

edistämiseksi, jotta jäsenvaltiot voivat tehdä investointeja, joiden uusiutuvaa energiaa 

koskeva potentiaali on suuri. 
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