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ETTEPANEKUD

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

1. toetab komisjoni pingutusi energiapoliitikat käsitleva ühise lähenemise loomisel, mis 
viiks täielikult jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise siseturu tekkimise, varustuskindluse 
ja tarbijale tekkivate kulude vähenemise ning üldise kättesaadavuseni, ja rõhutab, et 
kõnealune poliitika peab sisaldama säästvat, ühtset, strateegilist ja suunatud kohalikku 
komponenti; 

2. nõuab tungivalt, et komisjon, liikmesriigid, piirkonnad ja teised seotud koostööpartnerid 
kasutaksid 2007.–2013. aasta siseriiklike strateegiliste raamistike ja tegevuskavade 
raames ning vastavalt parlamendiga kokkulepitud strateegilistele juhistele tõhusalt 
ühtekuuluvuspoliitika pakutavaid võimalusi käesoleva Euroopa säästva, 
konkurentsivõimelise ja turvalise energia tagamise strateegia toetamiseks;

3. nõuab tungivalt, et komisjon kaasaks käesoleva Euroopa strateegia all tehtud ettepanekud 
neljanda ühtekuuluvusraporti koostamisse, pöörates erilist tähelepanu energiale 
juurdepääsu turvalisusele ja mitmekesisele, säästvale ning tõhusale energiakasutusele kui 
majandusliku, sotsiaalse ja piirkondliku ühtekuuluvuse lisanäitajale; palub komisjoni sel 
eesmärgil suurendada nii Euroopa Investeerimispanga kui uute ühtekuuluvuspoliitika 
finantsinstrumentide (JASPERS, JEREMIE ja JESSICA) osalust ja tegevust projektides, 
mis hõlmavad energiatõhusust ja taastuvenergia toetamist; 

4. peab vajalikuks hinnata igakülgselt praeguseid Euroopa tasandi energiapoliitika 
meetmeid ja tavasid ning nende rakendamist liikmesriikides, enne kui teha vajadusel 
ettepanekud uute eeskirjade ning asutuste kohta;

5. kahetseb asjaolu, et uue energiapoliitika ettepanekus keskendutakse peamiselt 
energiavarustusele ning energiatõhususega seotud küsimustele ei ole kõnealuses 
strateegias piisavalt tähelepanu pööratud; rõhutab, et ühine energiapoliitika peab selgelt 
seadma esikohale energiatõhususe, mille abil saab juba praegu saavutada reaalset ja 
mõõdetavat kokkuhoidu, samuti taastuvad ja detsentraliseeritud energiaallikad, eelkõige 
mis puudutab kommunaalteenustes ja kodumajapidamistes kasutatavaid seadmeid ja 
tehnoloogiaid; on endiselt arvamusel, et ühises energiapoliitikas tuleb ühtlasi kehtestada 
tingimused, mis võimaldaksid lühiajalises ja pikemas perspektiivis kasutatavate uute 
tehnoloogiate kiiremat ja tulemuslikumat rakendamist;

6. palub, et piirkondlik mõõde oleks liidu energiapoliitika lahutamatu osa, et soodustada 
tasakaalustatumat energia tootmise ja tarbimise jaotumist ELi territooriumil, et tagada 
parem majandustegevuse ja rahvastiku jaotus; 

7. rõhutab, et paljud kaugemad ja äärepoolseimad alad omavad seoses geograafiliste 
omaduste või kliimaoludega (päikese-, tuule-, biomassi-, laineenergia) taastuva energia 
seisukohalt arvestavat potentsiaali; loodab, et kõnealust olulist võimalust kasutatakse 
rohkem ära, eelkõige selleks, et aktiivselt kaasa aidata Kyoto eesmärkide saavutamisele;

8. rõhutab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste võtmerolli ja seda võimalikku rolli, mis 
neil võiks olla seoses meetmete sisseviimise ja rakendamisega, mis puudutavad taastuva 
energia ja energiasäästlike tehnoloogiate kaasamist nende poolt teostatavatesse ja 
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ühenduse ning riikide poolt rahastatavatesse projektidesse, näiteks hoonete 
energiakasutuse meetmeid, kasutades täies ulatuses ära ehitiste energiatõhususe direktiivi 
võimalusi1; palub kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel kasutada kõige 
energiatõhusamaid infrastruktuure ja teenuseid, näiteks välivalgustuse ning 
ühistranspordi puhul;

9. nõuab, et kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele antaks integreeritud ning jätkuvat 
toetust seoses energiatõhususe ja säästlikkuse alaste meetmetega kõigi Euroopa 
rahastamiskavade, eelkõige struktuurifondide, seitsmenda raamprogrammi, programmi 
"Arukas energeetika" ning kõigi 2007.-2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika alla kuuluvate 
piirkondlike poliitika- ja finantsmeetmete, samuti Euroopa Investeerimispanga tegevuse 
raames; 

10. palub komisjoni struktureeritud dialoogi järgselt avaldada teatis kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste rolli kohta energiapoliitikas, milles pööratakse erilist tähelepanu 
energiatõhususele, süsinikdioksiidi mittetootvate taastuvatele ja/või detsentraliseeritud 
energiaallikatele ning säästva transpordi ja linnamõõtme rollile energiapoliitikas;

11. kutsub komisjoni üles igakülgselt toetama kõigi Euroopa kodanike huvides 
nõuetekohaselt toimiva gaasi ja elektri siseturu loomist, et vabaneda eelkõige endiste 
monopoolsete energiaga varustajatest; nõuab ka riiklike gaasi- ja energiaturgude vahelise 
seotuse tugevdamist, mis oleks eriti kasulik liidu piirialade jaoks.

  
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/32/EÜ 5. aprillil 2006. aastal, mis käsitleb energia 
lõpptarbimise tõhusust ja energiateenuseid ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/76/EMÜ 
(ELT L 114, 27.4.2006, lk 64). 
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