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EHDOTUKSET

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

1. tukee komissiota sen pyrkimyksissä laatia energiapolitiikkaa koskeva yhteinen 
toimintamalli, joka johtaa täysin kestäviin, kilpailukykyisiin sisämarkkinoihin, 
toimitusvarmuuteen, kuluttajille koituvien kustannusten alenemiseen ja yleiseen 
saatavuuteen, ja painottaa, että toimintamalliin on sisällyttävä kestävä, yhtenäinen, 
strateginen ja keskitetty alueellinen komponentti;

2. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita, alueita ja muita asiaan liittyviä neuvottelukumppaneita 
niin osana kansallisia strategisia viitekehyksiä ja kauden 2007–2013 toimenpideohjelmia 
kuin parlamentin kanssa sovittujen strategisten suuntaviivojenkin mukaisesti 
hyödyntämään tehokkaasti koheesiopolitiikan niille tarjoamat mahdollisuudet tukeakseen 
tätä EU:n strategiaa kestävän, kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi;

3. kehottaa komissiota sisällyttämään tämän EU:n strategian mukaiset ehdotukset neljänteen
koheesioraporttiin kiinnittäen erityistä huomiota varman energiansaannin sekä 
monipuolistetun, kestävän ja tehokkaan energiankäytön merkitykseen taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen koheesion täydentävänä indikaattorina; pyytää komissiota 
lisäämään tätä varten sekä EIP:n että uusien koheesiorahoitusvälineiden (JASPERS, 
JEREMIE ja JESSICA) osallistumista ja käyttöä hankkeissa, jotka koskevat 
energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käytön tukemista;

4. pitää välttämättömänä arvioida kattavasti nykyiset toimet ja menettelyt, jotka kuuluvat 
energiapolitiikan soveltamisalaan Euroopan tasolla, sekä niiden täytäntöönpano 
jäsenvaltioissa ja vasta sen jälkeen ehdottaa tarvittaessa uusia sääntöjä ja elimiä;

5. pahoittelee, että ehdotetussa energiapolitiikassa keskitytään pääasiassa toimituksiin ja että 
energiatehokkuutta koskeville kysymyksille ei anneta strategiassa riittävästi painoarvoa; 
vaatii, että yhteisessä energiapolitiikassa olisi asetettava ehdottomalle etusijalle kestävä 
energiatehokkuus, jolla voidaan jo nyt saavuttaa todellisia ja mitattavia säästöjä, sekä 
uusiutuvat ja hajautetut energialähteet, etenkin kun kyse on julkisten palvelujen ja 
kotitalouksien käyttämistä laitteistoista ja teknologiasta; pitää kiinni siitä, että yhteisessä 
energiapolitiikassa on myös laadittava ehdot, jotka mahdollistavat sen, että lyhyellä ja 
keskipitkällä aikavälillä käyttöön otettavaa uutta teknologiaa hyödynnetään nopeasti ja 
tehokkaammin;

6. kehottaa ottamaan alueellisen ulottuvuuden olennaiseksi osaksi EU:n energiapolitiikkaa, 
jotta voidaan edistää energiantuotannon ja -kulutuksen tasapainoisempaa jakautumista 
EU:n alueella sekä varmistaa taloudellinen toiminnan ja väestön parempi jakautuminen;

7. korostaa, että monilla syrjäisillä ja erittäin syrjäisillä alueilla on huomattavat, uusiutuvaan 
energiaan liittyvät voimavarat, mikä johtuu niiden maantieteellisistä tai ilmastollisista 
erityispiirteistä (auringonpaiste, tuuli, biomassa, aaltoenergia); toivoo, että tätä 
erinomaista mahdollisuutta hyödynnettäisiin enemmän erityisesti Kioton pöytäkirjan 
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tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi;

8. tähdentää paikallisten ja alueellisten viranomaisten avainasemaa ja sitä mahdollista 
asemaa, joka niillä voisi olla otettaessa käyttöön ja pantaessa täytäntöön toimia, jotka 
koskevat uusiutuvan energian ja energiaa säästävän teknologian sisällyttämistä 
hankkeisiin, joita ne toteuttavat ja jotka saavat yhteisön rahoitusta ja kansallista rahoitusta, 
kuten rakennusten energiatehokkuutta koskevat toimet, joiden yhteydessä ne voivat 
käyttää täysin hyväkseen rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä1; kehottaa paikallisia ja 
alueellisia viranomaisia käyttämään energiatehokkuudeltaan parhaimpia infrastruktuureja 
ja palveluja esimerkiksi ulkovalaistuksessa ja julkisen liikenteen järjestelmissä;

9. vaatii, että paikallisille ja alueellisille viranomaisille annetaan integroitua ja jatkuvaa tukea 
energiatehokkuutta ja kestävyyttä koskevien toimien alalla kaikkien Euroopan unionin 
rahoitusjärjestelmien, erityisesti rakennerahastojen, seitsemännen puiteohjelman ja 
Euroopan älykäs energiahuolto -ohjelman, ja yleisesti kaikkien kauden 2007–2013 
koheesiopolitiikkaan kuuluvien aluepoliittisten toimenpiteiden ja 
rahoitusjärjestelytoimenpiteiden sekä Euroopan investointipankin toiminnan puitteissa;

10. kehottaa komissiota rakenteellisen vuoropuhelun nimissä julkaisemaan paikallisten ja 
alueellisten viranomaisten asemaa energiapolitiikassa koskevan tiedonannon, jossa 
keskitytään erityisesti energiatehokkuuteen, hiilidioksidia tuottamattomiin, uusiutuviin 
ja/tai hajautettuihin energialähteisiin sekä kestävään liikennepolitiikkaan ja 
energiapolitiikan kaupunkiulottuvuuteen;

11. kehottaa komissiota antamaan täyden tukensa asianmukaisesti toimiville kaasun ja 
sähkön sisämarkkinoille, jotka hyödyttävät kaikkia Euroopan unionin kansalaisia, 
erityisesti jotta päästään eroon aiemmista hallitsevassa asemassa olevista toimittajista; 
kehottaa lisäksi tehostamaan kansallisten kaasu- ja sähkömarkkinoiden yhteen liittämistä, 
josta on erityistä hyötyä unionin raja-alueille.

  
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/32/EY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2006, energian 

loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä neuvoston direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta (EUVL
L 114, 27.4.2006, s. 64).
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