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EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että uusiutuvaan energiaan tehtävät investoinnit ja sen hyödyntäminen edistävät 
Euroopan unionin alueiden taloudellista kehitystä, uusia innovaatioita ja teknologioita 
sekä kestävää kasvua; katsoo lisäksi, että tämä varmistaa energian tarjonnan 
monimuotoistumisen ja vähentää EU:n riippuvuutta tavanomaisesta energiasta ja luo uusia 
kestäviä työpaikkoja, kilpailukykyä sekä alueellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta;

2. toteaa, että uusiutuvan energian alalla on luotu lähes puoli miljoonaa työpaikkaa ja että 
kehittämällä alaa intensiivisemmin voitaisiin luoda kolme miljoonaa työpaikkaa lisää 
vuoteen 2030 mennessä;

3. kehottaa jäsenvaltioita edelleen edistämään investointeja uusiutuvaan energiaan ja eri 
energiamuotojen yhdistelmään ja pitää valitettavana, että uusiutuvan energian käytön 
lisäämiseen tarkoitettuja kannustimia ollaan poistamassa muiden ympäristön kannalta ja 
sosioekonomisesti kestämättömämpien energialähteiden eduksi;

4. katsoo, että EU:n aluepolitiikalla on tärkeä rooli uusiutuvan energian tuotannon ja 
energiatehokkuuden edistämisessä koko Euroopan laajuisesti samoin kuin 
sähköpalvelujen sekä energiansiirtopalvelujen alalla; pitää myönteisenä, että uusiutuvan 
energian käytön edistämiseen tarkoitetut koheesio- ja aluepolitiikan panostukset ovat 
kausi kaudelta kasvaneet, kun uusiutuvilla energialähteillä pyritään edistämään 
täysimääräisesti EU:n energiapoliittisia tarkoitusperiä ja saavuttamaan energiaa koskevat 
EU:n tavoitteet unionin laajuisesti; pitää erityisen tärkeänä, että EU:n politiikan linjaukset 
mahdollistavat riittävän rahoitusosuuden kaudella 2014–2020; pitää tärkeänä, että vuoden 
2020 jälkeistä aikaa varten asetetaan kunnianhimoiset uusiutuvaa energiaa koskevat 
tavoitteet, jotta voidaan edistää uusiutuvaa ja puhdasta energiatuotantoa;

5. katsoo, että uusiutuvien energialähteiden etujen täysimittainen hyödyntäminen edellyttää 
tiivistä yhteistyötä energiainfrastruktuurin alalla ja enemmän eurooppalaista rahoitusta 
uuteen teknologiaan;

6. katsoo, että yhteisön varojen järkevä käyttö seuraavan ohjelmakauden (2014–2020) aikana 
antaa mahdollisuuden nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus 20 prosenttiin sekä 
saavuttaa tavoitteet, jotka koskevat kestävyyttä ja Euroopan unionin kilpailukykyä;

7. korostaa, että yhteisen strategiakehyksen varojen investoinnit voivat auttaa merkittävästi 
uusiutuvan energian haasteiden ratkaisemisessa ja niiden energiatehokkuuspotentiaalin 
hyödyntämisessä; muistuttaa myös julkisten ja yksityisten, ensisijaisesti eurooppalaisten 
investointien sekä innovatiivisten rahoitusinstrumenttien tärkeydestä; korostaa Horisontti 
2020:n roolia unohtamatta myös rakennerahastojen kautta tuettavia, erityisesti 
ruohonjuuritason tutkimus- ja kehityshankkeita eurooppalaisen uusiutuvan energia-alan 
kehittämisessä ja alueellisiin erityishaasteisiin vastaamisessa; korostaa, että uusiutuvien 



PE502.098v02-00 4/8 AD\927635FI.doc

FI

energialähteiden alalla tehtävät investoinnit ovat olennaisia, jotta voidaan parantaa niiden 
kilpailukykyä suhteessa muihin, perinteisempiin energialähteisiin;

8. toteaa, että komission energiapoliittisessa suunnitelmassa hahmotellut älykkäät verkot 
ovat merkityksellisiä tulevaisuudessa, kun pyritään ratkaisemaan EU:ssa saatavilla 
olevaan uusiutuvaan energiaan liittyvä epätasapaino ja luomaan yleiseurooppalaiset 
energiamarkkinat, jotka kykenevät toimittamaan energiaa kaikille alueille;

9. korostaa, että uusiutuvan energian teknologioiden käyttö olisi optimoitava alueella 
käytettävissä olevien uusiutuvien energialähteiden pohjalta; muistuttaa, että uusiutuvan 
energian tuotannon lisäys asettaa haasteita nykyisen energiainfrastruktuurin 
toimivuudelle, koska energialähteet sijaitsevat usein kaukana ja siirto- ja jakelulinjojen 
asentaminen vaatii paljon työtä; katsoo, että uusiutuvien energialähteiden integroimisen 
edistämiseksi EU:ssa tarvitaan infrastruktuurin tarkistuksia sekä siirron että jakelun tasolla 
ja että kansallisella lainsäädännöllä on varmistettava suunnittelumenettelyjen 
yksinkertaistaminen ja nopeuttaminen, koska ne usein edellyttävät suunnittelun eri tasojen 
yhteisiä toimia; korostaa niin julkisen kuin yksityisenkin rahoituksen tärkeyttä 
energiainfrastruktuuri-investoinneissa; vaatii, että EU:n energian sisämarkkinoiden 
kehittämisessä ja laajentamisessa on edistyttävä; korostaa rakennerahastojen 
mahdollisuuksia nykyaikaistaa olemassa olevaa energiainfrastruktuuria ja ylläpitää
toimivaa eurooppalaista infrastruktuuria uusiutuvien energialähteiden integroimiseksi 
EU:n energiamarkkinoihin; korostaa myös älykkäiden sähköverkkojen luomisen tärkeyttä; 
toteaa kuitenkin, että energiaan liittyvien uusien valmiuksien luomiseen varatut EAKR-
varat ovat meneillään olevalla kaudella melko alhaiset; katsoo, että esimerkiksi ELENA-
rahastosta olisi tuettava suuria mutta myös hajautettuja uusiin energiamuotoihin liittyviä 
investointihankkeita parempien tulosten saavuttamiseksi ja että Älykäs energiahuolto 
Euroopassa -ohjelmalla voitaisiin edistää uusiutuvien energiamuotojen jatkokehitystä ja 
lisäksi tukea pienten yhteisöjen ja myös maaseutuyhteisöjen välisiä yhteisiä uusiutuvan 
energian hankkeita;

10. toteaa, että EU:n tehokkaimmat ja kilpailukykyisimmät uusiutuvan energian 
tuotantopaikat sijaitsevat joskus kaukana energian kulutuspaikoista ja että siksi on 
kehitettävä tarkoituksenmukaisia verkkoja puhtaan energian siirtämiseen; korostaa, että 
tehokasta paikallista uusiutuvan energian tuotantoa on kannustettava myös 
siirtotappioiden vähentämiseksi, toimitusvarmuuden lisäämiseksi ja alueellisen 
energiaomavaraisuuden edistämiseksi;

11. kannattaa monitasoista hallinnointia ja hajautetun lähestymistavan soveltamista 
energiapolitiikkaan ja uusiutuviin energialähteisiin, mukaan luettuina muun muassa 
kaupunginjohtajien sopimus ja älykkäitä kaupunkeja koskevan aloitteen kehittäminen sekä 
parhaiden ratkaisujen edistäminen alueellisella ja paikallisella tasolla 
tiedotuskampanjoiden avulla;

12. muistuttaa energiaomavaraisuuden ja energian toimitusvarmuuden tärkeydestä EU:ssa 
sekä eurooppalaisten uusiutuvien ja hitaasti uusiutuvien energialähteiden merkityksestä 
alueiden taloudelle; muistuttaa, että pyrkimykset siirtyä fossiilisesta energiasta ja 
tuontienergiasta paikallisesti ja alueellisesti (myös rajat ylittävät hankkeet) tuotettuun 
eurooppalaiseen uusiutuvaan energiaan ovat pitkällä aikavälillä tärkeitä, jotta saavutetaan 
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Energia-tiekartassa 2050 ja Eurooppa 2020 -strategiassa asetetut tavoitteet; katsoo, että
siten on tärkeää taata turvallinen kestävän ja edullisen energian saanti kaikille Euroopan 
kansalaisille; pitää valitettavana, että EU:n riippuvaisuus fossiilista tuontipolttoaineista 
altistaa Euroopan alueet kriiseille ja kilpailulle;

13. katsoo, että Euroopan alueiden on oltava joustavampia sopeutuakseen alueilla saatavilla 
olevien uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja hyötyäkseen niistä, mikä edellyttää 
hajautetun energiantuotannon täysimääräistä hyödyntämistä, jotta voidaan käyttää eri 
energialähteitä ja hyödyntää niitä siellä, missä niiden saatavuus on suurinta; toteaa, että 
tämä olisi tehtävä hajautettua lähestymistapaa käyttäen, painottaen älykkäitä verkkoja ja 
älykästä teknologiaa ja edistäen innovoinnin ja investoinnin välistä yhteyttä kestävällä 
tavalla;

14. katsoo, että paikallisilla kestävillä energiastrategioilla on tärkeä rooli alueellisen ja 
sosiaalisen kehittymisen näkökulmasta, sillä ne vahvistavat alueellisten toimijoiden 
osallistumista uusiutuvan energian hankkeisiin; toteaa, että jäsenvaltioilla ja alueilla on 
omia vahvuuksia uusiutuvan energian lähteiden osalta maantieteellisten erojen vuoksi; 
toteaa, että uusiutuvia energiamuotoja koskeva politiikka ei voi olla täysin samanlaista 
kaikilla alueilla ja että siten tarvitaan joustavuutta; katsoo, että alueen erityisvahvuudet 
olisi nostettava etualalle ja niitä olisi hyödynnettävä parhaalla mahdollisella tavalla; 
muistuttaa, että paikalliset ja alueelliset olosuhteet ja resurssit on otettava huomioon 
uusiutuvien energiamuotojen potentiaalia hyödynnettäessä; muistuttaa, että bioenergialla 
ja muilla uusiutuvilla energialähteillä voidaan tehdä paljon energian hallinnan, 
talouskasvun ja elinvoimaisuuden edistämiseksi erityisesti syrjäisimmillä alueilla, saarilla 
ja syrjäseuduilla, harvaan asutuilla alueilla ja maaseudulla; katsoo, että yhteisestä 
strategiakehyksestä uusiutuville energiamuodoille osoitettavalla rahoituksella olisi 
osaltaan tuettava tuotetun energian alueellista jakelua ja pienimuotoisia uusiutuvan 
energian hankkeita; korostaa pk-yritysten keskeistä roolia uusiutuvaa energiaa koskevassa 
politiikassa;

15. toteaa, että uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi tarvitaan yhteistä lähestymistapaa 
alueellisella tasolla; katsoo, että eri toimijat olisi saatava mukaan infrastruktuurin 
kehittämiseen byrokratiaa kuitenkaan lisäämättä;

16. edellyttää, että tehokkaat uusiutuvan energian projektit eivät saisi pysähtyä unionin sisä-
eivätkä ulkorajoille; painottaa rajat ylittävien energiahankkeiden tärkeyttä ja toteaa, että 
uusiutuvan energian lanseeraamisessa olisi täysimittaisesti hyödynnettävä Euroopan 
alueellisen yhteistyön ohjelmia sekä IPA- ja ENI-välineitä; painottaa parhaiden 
käytäntöjen jakamista ja hyödyntämistä näiden ohjelmien puitteissa; tukee alue- ja 
energiapolitiikan varojen käyttämistä kolmansien maiden kanssa toteutettaviin rajat 
ylittäviin uusiutuvan energian hankkeisiin ja kansallisten verkkojen välisiin yhteyksiin 
kolmannen energiapaketin puitteissa; korostaa, että ulkomaiden raja-alueet olisi kytkettävä 
mahdollisimman laajasti unionin verkkoon, jotta kestävä kehitys voidaan varmistaa rajan 
molemmilla puolilla; panee kuitenkin merkille, että jäsenvaltioissa käytössä olevat 
lukuisat erilaiset uusiutuvaa energiaa edistävät järjestelmät aiheuttavat jonkin verran 
tehottomuutta erityisesti raja-alueilla; 
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17. toteaa, että on tärkeää luoda asteittain koko EU:n kattavat uusiutuvan energian 
eurooppalaiset sisämarkkinat, joilla otetaan huomioon kaikki alueiden energialähteet ja 
mahdollistetaan siten alueiden kestävä kilpailukyky;

18. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden sisällyttäminen energiavalikoimaan ja niiden 
käytön lisääminen vähentää merkittävästi perinteisten energialähteiden 
ympäristökustannuksia, koska ne vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja 
kasvihuonekaasupäästöjä; toteaa, että niitä olisi siksi kehitettävä ja kiinnitettävä samalla 
huomiota luonnon ja sen monimuotoisuuden säilyttämiseen;

19. muistuttaa, että johdonmukaisuus ja pitkäjänteisyys sekä innovointi ja kestävyys ovat 
tärkeitä Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikassa, jotta voidaan saavuttaa 
Eurooppa 2020 -tavoitteet ja lisätä uusiutuvista energialähteistä saatavaa energiaa vuoteen 
2050 mennessä; muistuttaa, että uusiutuvan energian hyödyntämistä rajoittava 
lainsäädäntö voi pahimmillaan vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista, millä voi olla 
negatiivisia vaikutuksia alueiden taloudelle;

20. korostaa, että on lisättävä yhteistä tukea tätä alaa koskeville erityisille ja kohdennetuille 
tiedotuskampanjoille, joissa otetaan huomioon kunkin alueen erityisominaisuudet ja joissa 
esitellään tulokset ja osoitetaan siten, mitä etuja alue on saanut uusiutuvien 
energialähteiden käytöstä;

21. korostaa, että paikallistasolla on saatu arvokasta kokemusta energiaomavaraisuuden 
saavuttamiseksi edistämällä uusiutuvan energian tuotantoa; suosittaa, että uusiutuvaa 
energiaa käyttävien energiakylien ja -osuuskuntien toimintaa edistetään ja hyvien 
käytäntöjen vaihtoa ja verkottumista helpotetaan, jotta toimivimpia malleja voidaan 
hyödyntää optimaalisesti;

22. toteaa, että alue- ja paikallisviranomaiset ovat avainasemassa tarpeellisimpien energia-
alan innovaatioiden hyödyntämisessä, mikäli EU haluaa saavuttaa uusiutuvaa energiaa ja 
energiatehokkuutta koskevat tavoitteensa, ja että niillä olisi oltava todellinen mahdollisuus 
vaikuttaa näihin tavoitteisiin; kannustaa soveltamaan monitasoista hallinnointia, jolla 
pyritään luomaan tiivis ja toimiva yhteys uusiutuvia energialähteitä koskevien kansallisten 
suunnitelmien ja alueellisten rahoitusstrategioiden välille; muistuttaa, että uusiutuvalle 
energialle voidaan saada laajamittainen hyväksyntä ja tuki avoimilla suunnittelu-, 
rakentamis- ja lupamenettelyillä, joihin kaikki sidosryhmät osallistuvat;

23. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita yksinkertaistamaan hyväksymismenettelyjä, luomaan 
vakaan ja yksinkertaisen sääntelykehyksen, vähentämään markkinaesteiden 
monimutkaisuutta sekä luomaan kannustimia ja yksinkertaistamaan rahoituksen 
saatavuutta, jotta voidaan helpottaa uusiutuvan energian tuotantolaitosten käyttöönottoa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäksi varmistamaan koheesiopolitiikan 
rahoitusvälineiden yhteisrahoituksen Euroopan investointipankin varoilla;

24. kiinnittää huomiota tarpeeseen edistää toimia Euroopan syrjäisimpien alueiden, saarien ja 
muiden syrjäseutujen uusiutuvan energian potentiaalin hyödyntämiseksi, koska niiden 
riippuvuus fossiilisista polttoaineista on suurempi etäisyyden ja maantieteellisen 
eristyneisyyden takia; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käynnistämään uusiutuvan 
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energian alalla toteutettavan erityisohjelman POSEI-järjestelyjä vastaavasti, jotta voidaan 
täysin hyödyntää näiden alueiden ainutlaatuista potentiaalia.
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