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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. kiidab heaks üldise lähenemisviisi siduda omavahel ühtekuuluvuspoliitika ning strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärgid ja selle juhtalgatused, et arendada arukat, jätkusuutlikku ja 
kaasavat majanduskasvu ning toetada üleminekut vähese CO2-heitega, energiatõhusale 
majandusele kõikides sektorites; tuletab lisaks meelde struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi tähtsust nende lühi- ja pikaajaliste eesmärkide saavutamisel kooskõlas 
liikmesriikidevahelise solidaarsusega, nagu on sätestatud Lissaboni lepingus, ning ELi 
vähemarenenud piirkondade ja kõige ebasoodsamas olukorras olevate leibkondade 
kütteostuvõimetuse vastu võitlemisel;

2. on arvamusel, et ühtekuuluvuspoliitika Euroopa territoriaalse koostöö eesmärk koos 
makropiirkondlike strateegiatega võib suurendada koostöövõimalusi piiriüleste projektide 
jaoks eesmärgiga saavutada kohalike ja piirkondlike energiaallikate ning suurte 
energiavõrkude tõhus ja arukas omavaheline ühendamine; rõhutab seetõttu vajadust 
tulemusliku piirkondliku koostöö järele seoses piirkondliku taristu esmatähtsate 
eesmärkide kindlakstegemise ja ühishuviprojektide elluviimisega; rõhutab vajadust 
omavalitsuste ja piirkondade vahelise koostöö järele riiklikul ja Euroopa tasandil, mis 
võib aidata kaasa energiaenklaavide kaotamisele, energia siseturu väljakujundamisele ning 
energiataristu projektide rakendamisele; palub komisjonil luua mestimisprogrammi 
kogemustel põhinev kogu ELi hõlmav koostööprogramm, et parandada koostööd ELi 
toetuste suure kasutusmääraga piirkondade ja väikese kasutusmääraga piirkondade vahel 
ning hõlbustada parimate tavade levitamist;

3. rõhutab, et bürokraatia ning menetlusliku selguse puudumine on muutnud juurdepääsu 
struktuurifondidele ja Ühtekuuluvusfondile raskeks ning heidutavad asjaomaseid 
vahendeid enim vajavaid osalejaid neid taotlemast; toetab seega eeskirjade ja menetluste 
lihtsustamist, bürokraatia vähendamist ja suuremat paindlikkust nende vahendite 
eraldamisel nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil; usub, et lihtsustamine edendab 
vahendite tõhusat jaotamist, tõstab kasutusmäära, vähendab vigu ja lühendab 
makseperioode ning võimaldab vaeseimatel liikmesriikidel ja piirkondadel piirkondade- ja 
riikidevahelise ebavõrdsuse vähendamiseks mõeldud finantsinstrumente täiel määral ära 
kasutada; on seisukohal, et tuleb saavutada tasakaal eeskirjade ja menetluste lihtsustamise 
ja stabiilsuse vahel;

4. rõhutab vajadust tegeleda ELi energiaturu killustatuse probleemiga, eemaldades takistused 
ja kitsaskohad asjaomastes õigusraamistikes ning projektide arendamise ja elluviimise 
jaoks avaliku ja erasektori rahastamisvahenditele juurdepääsu süsteemis;

5. rõhutab vajadust eristada ühelt poolt ühtekuuluvuspoliitika eesmärke, mis edendavad 
strateegiat „Euroopa 2020”, ning teiselt poolt ELi üldisemaid energiapoliitika eesmärke, 
mis mõjutavad samuti ühtekuuluvusvahenditest rahastamiskõlblikke riike; rõhutab, et 
ühtekuuluvusfondide vahendeid võib kasutada energiaprojektide täiendava 
rahastamisallikana vaid juhul, kui projekt aitab kaasa ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide 
saavutamisele;
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6. kiidab heaks arukate linnade ja kogukondade Euroopa innovatsioonipartnerluse 
algatamise ning kutsub säästva linnaarengu kavandamise protsessides osalevaid 
asjaomaseid partnereid üles rohkem ära tegema, et edendada ja kasutada täielikult ära 
algatuste JESSICA ja ELENA võimalusi säästva energia valdkonna investeeringute jaoks 
kohalikul tasandil, et aidata linnadel ja piirkondadel alustada elujõulisi 
investeeringuprojekte energiatõhususe, puhtalt põleva kütuse, taastuvate energiaallikate 
ning säästva linnatranspordi valdkonnas;

7. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika ja sellele eraldatud rahaliste vahendite tähtsust 
liikmesriikide ja ELi kõikide piirkondade, sh äärepoolseimate piirkondade vaheliste 
energia salvestamise ja ülekande taristute ja võrgustike arendamiseks (pidades eriti silmas 
arukaid võrke ja jaotamist), energia siseturu väljakujundamiseks ja toimimiseks, 
taskukohase hinnaga, kindla ja jätkusuutliku energiavarustuse pakkumiseks ning ELi 
piirkondade vastastikuse lähenemise eesmärgi saavutamiseks, võttes arvesse igas 
liikmesriigis elavate ELi kodanike vajadusi; rõhutab, et pärast 2015. aastat ei tohiks 
liikmesriikide ükski piirkond olla Euroopa gaasi- ja elektrivõrgustikust isoleeritud või 
kannatada energiavõrkude ebapiisava ühenduse all;

8. märgib, et struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi kasutamine selliste programmide 
toetamiseks, millest rahastatakse energiatõhususe ja taastuvenergia projekte, on seni olnud 
edukas ning aidanud kaasa ELi poliitiliste eesmärkide saavutamisele;

9. peab ülimalt oluliseks, et struktuurifonde, Ühtekuuluvusfondi ning muid finants- ja 
finantsvõimendusinstrumente oleks võimalik kasutada selleks, et rahastada 
energiatõhusust ja taastuvenergia kasutamist, eelkõige elamumajandussektoris; kutsub 
seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles looma innovatiivseid finantsmehhanisme ning 
hõlbustama eespool nimetatud fondide kasutamist energiatõhusate hoonete ning energia 
tootmise ja transpordi valdkonna projektide rahastamiseks kohalikul ja piirkondlikul 
tasandil, pakkudes stiimuleid, toetusi ja laene, ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
andma selget ja kergesti kättesaadavat teavet energiatõhususe teenuste projektide 
toetamiseks saadavalolevate finantsinstrumentide, stiimulite, toetuste ja laenude kohta; 
rõhutab, et uute ja olemasolevate elamute energiatõhususe parandamiseks ning taastuvate 
energiaallikate kasutamise suurendamiseks tuleks struktuurifondide raames kavandatud 
meetmed liita ka liikmesriikide piirkondlikesse rakenduskavadesse, tagades sellega, et 
lõplikud otsused tehakse piirkondlikul tasandil;

10. rõhutab, et tähtis on integreerida taastuvenergia ja energiatõhususe mõõde arukat 
spetsialiseerumist käsitlevatesse teadusuuringute ja innovatsiooni strateegiatesse, mille 
liikmesriigid ja piirkonnad peavad välja töötama selleks, et saada juurdepääs tulevase 
ühtekuuluvuspoliitika innovatsioonialastele rahastamisvahenditele; märgib, et kui EL 
tahab saavutada oma taastuvate energiaallikate ja energiatõhususe alaseid eesmärke, 
peavad piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused ning sidusrühmad võtma juhtiva rolli 
energiasektoris kõige vajalikumate uuenduste elluviimisel;

11. rõhutab tõsiasja, et ühtekuuluvuspoliitika ja sellele eraldatud vahendite jaotamine peaksid 
olema tulemuslikumad ning põhinema proportsionaalsuse, kulutasuvuse ja 
aruandekohusluse põhimõttel; toetab seega finantsinstrumentide kasutamist erasektori 
investeeringute võimendamiseks, iseäranis seoses suurte energiataristu, energiatõhususe ja 
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taastuvenergia projektidega;

12. rõhutab energiaprojektide toetamiseks ette nähtud ühtekuuluvuspoliitika vahendite 
eraldamise korrapärase läbivaatamise tähtsust, et suurendada kasutusmäära ja suunata 
vahendid programmidesse, mille kasutus, lisaväärtus ja tulemuslikkus on juba tõestust 
leidnud;

13. rõhutab struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi kasutamise olulist eelist ELi kindla ja 
tugeva energiavõrgu väljatöötamiseks vajalike teabe- ja sidevõrkude rakendamiseks;

14. jagab komisjoni seisukohti finantsinstrumentide kasutamise ergutamise ja suurendamise 
kohta ühtekuuluvuspoliitika osana, pidades silmas praegust vahendite nappust ja ELi 
rahalisi vajadusi, et viia strateegia „Euroopa 2020” lõplikult ellu; on seisukohal, et need 
instrumendid võivad pakkuda tõhusat ja tulemuslikku tuge potentsiaalse majandusliku 
elujõulisusega projektidesse investeerimisele ning luua võimendava efekti, kaasates 
energiasektoris turutõrgete probleemiga tegelemisse täiendavaid avaliku või erasektori 
kaasinvesteeringuid ning vähendades samas turumoonutusi; usub, et finantsinstrumente 
tuleks kohandada vastavalt piirkondade ja sealsete toetusesaajate erivajadustele, 
parandades seeläbi olulisel määral paljude kohapealsete sotsiaalmajanduslike osalejate 
juurdepääsu rahastamisele;

15. rõhutab liikmesriikide haldussuutlikkuse suurendamise tähtsust – kuid ilma 
halduskoormust suurendamata – nii piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil ja 
huvirühmade seas, et kasutada täielikult ja tulemuslikult ära ühtekuuluvuspoliitika raames 
energiaprojektidele (sealhulgas energiatõhususe ja taastuvenergia valdkonnas) eraldatavad 
vahendid, ületada struktuurifondide ja teiste fondide tulemuslikku koostoimet takistavad 
asjaolud ning toetada tõhusat poliitikakujundamist ja rakendamist; kutsub liikmesriike 
üles jätkama jõupingutusi ELi vahendite haldamiseks kvalifitseeritud töötajate tööle 
meelitamiseks ja tööl hoidmiseks;

16. kiidab heaks uue ettepaneku Euroopa ühendamise rahastu kohta, mis on 
ühtekuuluvuspoliitika täiendav lisainstrument, mille eesmärk on tegeleda laiaulatuslike 
vajadustega investeeringute järele Euroopa energiataristu kaasajastamisse ja laiendamisse, 
aidates seega kaasa strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisele; nõuab tungivalt, 
et komisjon suurendaks ühelt poolt struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi ning teiselt 
poolt Euroopa ühendamise rahastu vahelist koordineeritust.
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