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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt ressursitõhusust käsitleva juhtalgatuse üle, mis peab hõlmama kõiki 
Euroopa ressursse, sealhulgas selliseid tooraineid nagu kütused, mineraalid ja metallid, ning 
samuti selliseid ressursse nagu toit, pinnas, vesi, õhk ja looduskeskkond; rõhutab, et poliitika 
peaks edendama ressursside säästvat kasutamist ja keskenduma territooriumide säästvasse 
arengusse tehtavatele investeeringutele, et saavutada arukas, kestlik ja kaasav majanduskasv 
Euroopas, mis aitab kaasa energiavarustuse kindlusele, energiasäästlikumale transpordile, 
realiseerides samal ajal keskkonnasõbralike töökohtade potentsiaali ja Euroopa ettevõtjate 
konkurentsivõimet, parandades praeguse ja tulevase põlvkonna elukvaliteeti ning tagades 
põlvkondadevahelise solidaarsuse; 

2. rõhutab vajadust keskenduda investeeringutele energiatõhususse, taastuvatesse 
energiaallikatesse, hoonete energiatõhususse ja puhtasse transporti, samuti taastuvate 
energiaallikate piirkondlikku infrastruktuuri, eelkõige vähemsoodsates piirkondades; kutsub 
liikmesriike tugevdama struktuurifondide panust jätkusuutliku majanduskasvu tagamisse 
käimasoleva programmiperioodi jooksul ja palub komisjonil hinnata muudetud 
rakenduskavasid bürokraatiata ja kiiresti;

3. märgib, et ELi ning riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste jõupingutustest 
hoolimata esineb ressursside jagamises endiselt märkimisväärseid tõrkeid; rõhutab seepärast, 
et ressursitõhusa Euroopa saavutamiseks tuleb rakendada suuremat kooskõlastamist ja 
sünergiat paljude eri poliitikavaldkondade ja nende eri instrumentide vahel ning parimate 
tavade jagamist piirkondlike fondide juhtimisega seotud kohalike ja piirkondlike asutuste 
võrgustikes, kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja ELi tasandil nende tulemuslikkuse tagamise 
ning ressursside kasutamise ühise strateegia edendamise huvides; juhib tähelepanu sellele, et 
regionaalpoliitikas juba toimib kooskõlastatud ja ühtne lähenemisviis; märgib, et teatud 
poliitikavaldkondade vahel eksisteerivad kompromissid ja et neid tuleb julgustada selge, 
tõenditel põhineva juhtimise alusel;

4. juhib tähelepanu regionaalpoliitika kesksele rollile tõhusa ressursikasutuse nimel tehtavate 
algatuste toetamisel, eelkõige ehitiste energiatõhususse ja teadusuuringutesse, innovatsiooni 
ning säästvasse arengusse tehtavate investeeringute osas, tänu selle pikaajalistele 
arenguprogrammidele, detsentraliseeritud haldussüsteemile ja ELi säästva arengu prioriteetide 
kaasamisele, mistõttu on ta tõhusama ressursikasutuse saavutamiseks eriti sobilik; 
tulemustepõhist poliitikat käsitlevat arutelu arvesse võttes, nõuab programme ja tavasid 
tagamaks, et regionaalpoliitika keskne kaalutlus oleks ressursside tõhusaim kasutamine ning 
on seisukohal, et tulevases regionaalpoliitikas tuleks neid prioriteete arvesse võtta, rõhutades 
projekte, mis toetavad ressursitõhususe edendamist Euroopas;

5. juhib tähelepanu sellele, kui olulised on piirkondade ja liikmesriikide rühmad, kes 
koostavad ressursside tõhusa kasutamise ühiseid strateegiaid; rõhutab sellega seoses Euroopa 
territoriaalse koostöö olulisust strateegiate koordineerimisel, samuti pakilist vajadust 
investeerida piiriülestesse energia- ja keskkonnainfrastruktuuridesse ressursside parema kaitse 
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ja ringluse tagamiseks; lisaks nõuab makropiirkondlike strateegiate väljatöötamist, eelkõige 
keskkonnakaitse, energiavarustuse ja -sõltumatuse osas;

6. rõhutab, et Euroopa piirkondade potentsiaali, takistusi ja erinevaid arengutasemeid 
arvestades tuleb ressursitõhusust käsitleda piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning et 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, kodanikuühendused, kodanikud ja teised 
sidusrühmad tuleks vahetult kaasata asjaomaste meetmete algsesse kavandamisse ja 
hilisemasse rakendamisse partnerluspõhimõtte alusel, mida rahastatakse asjakohaselt tehnilise 
abi raames; see lähenemisviis koos üldsuse teavitamise strateegiaga suurendaks kõigil 
tasanditel vastutus- ja omanikutunnet ressursitõhususe eesmärkide täitmise osas ja selle rolli 
võitluses kliimamuutusega; rõhutab, et kohalikel ja piirkondlikel ametiasutustel on vaja viia 
ressursitõhususe meetmed kooskõlla ELi 2020. aasta strateegiaga ning lisada kõnealused 
meetmed laiematesse, kõiki juhtalgatusi hõlmavatesse territoriaalsetesse paktidesse;

7. soovitab liikmesriikidel otseselt kaasata prioriteetide kindlaksmääramisse, meetmete 
kavandamisse ja rakendamisse kohe algusest peale piirkondlik ja kohalik tasand; soovitab 
lisaks läbi viia kodanikega konsulteerimine, et luua arutelu ja teavitamise platvorm, kuna 
üldsus on kõnealuste meetmete rakendamisel keskse tähtsusega ja ressursitõhusa Euroopa 
lõplik kasusaaja;

8. rõhutab seda, kuivõrd oluline on selliste ühiste näitajate olemasolu, mille alusel hinnata
sektori kaupa vastu võetud meetmete kogumõju, ning usub, et komisjon peaks olema 
nimetatud näitajate määratlemisse kaasatud; 

9. juhib tähelepanu sellele, et riikliku ja piirkondliku tasandi otsustajad peavad täielikult 
mõistma, millist tähtsust omab majanduskasvu lahutamine ressursikasutusest; kutsub kõiki 
liikmesriike ja piirkondi üles tegema täiendavaid pingutusi ressursside tõhusal kasutamisel 
ning toetama selle valdkonna teadus- ja arendustöö rahastamist; rõhutab sellega seoses, et 
eesmärgid peavad olema saavutatavad ja taskukohased ning need peavad olema seotud 
pikaajaliste eesmärkide ja edasiste sammudega nende suunas;

10. on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika ja selle programmitsükli, kulude jaotamise ning 
võimalikele struktuurifondidest abi saajatele kättesaadava teabe läbipaistvus on 
ühtekuuluvuspoliitika üldiste eesmärkide saavutamise peamine eeltingimus; 

11. rõhutab, et innovatsioon ja teadustegevus on vajalikud säästlikumate tootmisviiside ja 
tarbimise juurutamiseks;

12. tuletab meelde, et Euroopa Regionaalarengu Fond peab jätkama tõhusa ressursikasutuse 
täiendavate eesmärkide täitmist ja võitlust kütteostuvõimetuse vastu;

13. rõhutab, et nii ettevõtjatel kui ka tarbijatel on tähtis roll Euroopa ressursside tõhusal 
kasutamisel;

14. rõhutab, et linnapiirkondade energiainfrastruktuuri ja energiatõhususe projektide 
teostamiseks on vaja edendada finantskorraldusvahendit JESSICA.
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