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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. suhtautuu myönteisesti resurssitehokkuutta koskevaan lippulaivahankkeeseen ja katsoo, 
että siihen on sisällytettävä kaikki Euroopan luonnonvarat ja raaka-aineet, kuten 
polttoaineet, mineraalit ja metallit, sekä elintarvikkeet, maaperä, vesi, ilma ja 
luonnonympäristö; korostaa, että olisi edistettävä resurssien kestävää käyttöä ja 
keskityttävä investoimaan alueiden kestävään kehitykseen, jotta voidaan varmistaa 
Euroopan älykäs, kestävä ja osallistava kasvu, joka auttaa lisäämään energian 
huoltovarmuutta ja tekemään liikenteestä entistä energiatehokkaampaa sekä 
hyödyntämään samalla paremmin ympäristöystävällisten työpaikkojen suuret 
mahdollisuudet, parantamaan Euroopan yritysten kilpailukykyä ja nykyisten ja tulevien 
sukupolvien elämänlaatua sekä varmistamaan sukupolvien välisen solidaarisuuden;

2. korostaa tarvetta keskittää investointeja energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, 
rakennusten energiatehokkuuteen ja puhtaaseen liikenteeseen sekä uusiutuvan energian 
alueellisiin infrastruktuureihin varsinkin epäsuotuisassa asemassa olevilla alueilla;
kehottaa jäsenvaltioita lisäämään rakennerahastojen panosta kestävään kasvuun 
nykyisellä ohjelmakaudella ja pyytää komissiota arvioimaan muutettuja 
toimenpideohjelmia nopeasti ja epäbyrokraattisesti;

3. toteaa, että EU:n ja jäsenvaltioiden kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten toimista huolimatta resurssien yhteiskäytössä on vielä suuria puutteita;
korostaa, että resurssitehokkaan Euroopan aikaansaamiseksi olisi lisättävä 
yhteensovittamista ja synergiaa monien politiikanalojen ja niiden eri välineiden välillä 
sekä parhaiden käytäntöjen vaihtoa alueellisten varojen hallinnoinnista vastaavien 
paikallis- ja alueviranomaisten verkostojen välillä paikallisella, alueellisella, 
kansallisella ja unionin tasolla niiden tehokkuuden varmistamiseksi ja resurssien käyttöä 
koskevan yhteisen strategian edistämiseksi; huomauttaa, että aluepolitiikassa on jo 
käytössä yhteensovitettu ja yhdennetty lähestymistapa; panee merkille, että tiettyjen 
politiikanalojen välillä on jo kompromissiratkaisuja ja että niihin on kannustettava 
selkeän ja näyttöön perustuvan ohjauksen avulla;

4. panee merkille aluepolitiikan ratkaisevan aseman resurssien tehokkaaseen käyttöön 
tähtäävien aloitteiden, kuten rakennusten energiatehokkuutta sekä tutkimus- ja 
innovointi-investointeja ja kestävän kehityksen investointeja koskevien aloitteiden, 
tukemisessa, koska aluepolitiikkaan kuuluu pitkän aikavälin kehitysohjelmia, sillä on 
hajautettu hallintojärjestelmä ja siihen on sisällytetty EU:n kestävää kehitystä koskevia 
ensisijaisia tavoitteita, mikä tekee siitä erityisen sopivan välineen 
resurssitehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi; ottaa huomioon keskustelun 
tulosperusteisesta politiikasta ja kehottaa luomaan ohjelmia ja käytäntöjä, joilla 
varmistetaan, että aluepolitiikassa otetaan ensisijaisesti huomioon mahdollisimman suuri 
resurssitehokkuus; katsoo, että nämä tavoitteet tulee huomioida aluepolitiikan tulevassa 
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lainsäädännössä painottaen hankkeita, jotka edistävät osaltaan tehokasta resurssien 
käyttöä Euroopassa;

5. pitää tärkeänä, että eri alueet ja jäsenvaltiot laativat yhteisiä strategioita resurssien 
tehokkaasta käytöstä; korostaa Euroopan alueellisen yhteistyön merkitystä 
koordinoitujen strategioiden laadinnassa sekä rajat ylittävien energiainfrastruktuuri- ja 
ympäristöinvestointien merkitystä resurssien suojelun ja saatavuuden turvaamisessa;
kannustaa lisäksi laatimaan makroalueellisia strategioita, joissa keskitytään erityisesti 
ympäristönsuojeluun, energian toimitusvarmuuteen ja energiaomavaraisuuteen;

6. korostaa, että resurssitehokkuutta olisi käsiteltävä alueellisella ja paikallisella tasolla 
ottaen huomioon Euroopan alueiden kehityspotentiaali, ongelmat ja erilaiset kehitystasot 
ja että alue- ja paikallisviranomaisten sekä kansalaisjärjestöjen, kansalaisten ja muiden 
sidosryhmien olisi oltava suoraan mukana asiaankuuluvien toimenpiteiden 
suunnittelussa ja täytäntöönpanossa teknisestä tuesta asianmukaisesti rahoitetun 
kumppanuuden periaatteen mukaisesti; katsoo, että tällä tavalla ja lisäksi 
valistusstrategiaa soveltaen saataisiin kaikilla tasoilla aikaan suurempi vastuullisuuden 
tunne ja parempi sitoutuminen resurssitehokkuuden tavoitteisiin ja sen merkitykseen 
ilmastonmuutoksen torjunnassa; korostaa, että alue- ja paikallisviranomaisten on 
mukautettava resurssitehokkuustoimet Eurooppa 2020 -strategiaan ja sisällytettävä ne 
laajempiin alueellisiin sopimuksiin, jotka kattavat kaikki lippulaivahankkeet;

7. suosittaa, että jäsenvaltiot ottaisivat heti alusta lähtien alueelliset ja paikalliset tasot 
mukaan painopistealueiden määrittelyyn, toimenpiteiden suunnitteluun ja niiden 
täytäntöönpanoon; suosittaa lisäksi kansalaisten kuulemista, jotta saadaan keskustelu- ja 
tietofoorumi, sillä kansalaiset ovat avainasemassa toimien täytäntöönpanossa ja 
loppujen lopuksi juuri he hyötyvät resurssitehokkaasta Euroopasta;

8. huomauttaa, että tarvitaan yhteisiä indikaattoreita, joiden perusteella on mahdollista 
arvioida alakohtaisesti hyväksyttyjen toimien vaikutuksia, ja katsoo, että komission olisi 
osallistuttava näiden indikaattorien määrittelyyn;

9. huomauttaa, että päätöksentekijöiden on kansallisella ja alueellisella tasolla oltava täysin 
tietoisia merkityksestä, joka talouden kasvun irrottamisella resurssien käytöstä on;
kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ja alueita ponnistelemaan edelleen resurssien tehokkaan 
käytön hyväksi ja antamaan tukensa alan tutkimuksen ja kehittämisen rahoittamiselle;
korostaa, että tavoitteiden olisi oltava saavutettavissa ja kohtuuhintaisia ja että ne olisi 
kytkettävä pitkän aikavälin tavoitteeseen ja keinoihin sen saavuttamiseksi;

10. katsoo, että avoimuus koheesiopolitiikassa ja sen ohjelmakausissa, varojen 
myöntämisessä ja tiedonsaannissa rakennerahastojen edunsaajien kannalta on tärkein 
ehto koheesiopolitiikan kokonaistavoitteiden saavuttamisessa;

11. korostaa, että kestävämpien tuotanto- ja kulutusmallien aikaansaamiseksi tarvitaan 
innovointia ja tutkimusta;

12. muistuttaa, että Euroopan aluekehitysrahaston on jatkossakin täytettävä täydentävät 
tavoitteet, jotka liittyvät resurssitehokkuuteen ja energiaköyhyyden torjuntaan;
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13. korostaa, että sekä yritykset että kuluttajat voivat vaikuttaa merkittävästi Euroopan 
resurssitehokkuuteen;

14. korostaa, että on edistettävä Jessica-rahoitusvälinettä, jolla tuetaan kaupunkialueiden 
energiainfrastruktuuri- ja energiatehokkuushankkeita.



PE467.223v02-00 6/6 AD\884576FI.doc

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 23.11.2011

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

34
0
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Luís Paulo Alves, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Zuzana 
Brzobohatá, Alain Cadec, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa 
Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, María 
Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, 
Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia 
Mazzoni, Jan Olbrycht, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, 
Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich 
Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Andrea Cozzolino, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Vilja Savisaar-
Toomast, Derek Vaughan


