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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toonitab, et taastuvenergiasse investeerimine ja taastuvenergia kasutamine edendab 
Euroopa Liidu piirkondade majandusarengut, innovatsiooni ja jätkusuutlikku 
majanduskasvu ning loob töökohti;

2. on seisukohal, et ELi regionaalpoliitikal on tähtis osa taastuvenergia tootmise edendamisel 
kogu Euroopas; loeb positiivseks asjaolu, et taastuvenergia kasutamise edendamisele 
suunatud ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitikasse on aasta-aastalt üha rohkem panustatud; 
peab eriti oluliseks komisjoni suuniseid selle rahastamise määra suurendamiseks järgmisel 
perioodil; 

3. rõhutab, et ühtse strateegilise raamistiku all tehtavad investeeringud võivad 
taastuvenergiaga seotud probleemide lahendamisele oluliselt kaasa aidata; tuletab meelde 
ka eeskätt Euroopast pärit erainvesteeringute ning innovaatiliste rahastamisvahendite 
tähtsust; rõhutab programmi Horisont 2020 kõrval ka struktuurifondidest toetatavate, 
eelkõige rohujuuretasandi uurimis- ja arendusprojektide tähtsust taastuvenergia 
arendamisel Euroopas ja konkreetsete piirkondlike probleemide lahendamisel; 

4. tuletab meelde, et taastuvenergia toodangu kasv tekitab probleeme praeguse energiataristu 
toimimise seisukohalt; rõhutab energiainfrastruktuuri investeerimisel nii avalike kui ka 
erasektori vahendite tähtsust; on seisukohal, et näiteks rahastamisvahendist ELENA tuleks 
senisest paremini toetada suuri taastuvenergiaprojekte ning Euroopa aruka 
energiakasutuse programm võiks suurendada valmisolekut taastuvenergia 
kasutuselevõtuks; 

5. tuletab meelde energia isevarustuse tähtsust ning Euroopa taastuvate ja aeglaselt 
taastuvate energiaallikate olulist rolli piirkondade majanduses; tuletab meelde, et energia 
tegevuskavas aastani 2050 ning Euroopa 2020. aasta strateegias püstitatud eesmärkide 
täitmiseks on pikas perspektiivis tähtsad pingutused fossiilsete energiaallikate ja 
imporditava energia asendamiseks Euroopas kohapeal toodetud ja taastuvenergiaga; 

6. on seisukohal, et piirkondlikud jätkusuutlikud energiastrateegiad on piirkondliku ja 
sotsiaalse arengu seisukohalt tähtsad, kuna tugevdavad piirkondlike osapoolte osalemist 
taastuvenergiaprojektides; märgib, et liikmesriikidel ja piirkondadel on 
taastuvenergiaallikate osas omad tugevad küljed ning et geograafiliste erinevuste tõttu ei 
saa taastuvenergiapoliitika olla kõigis piirkondades ühesugune; rõhutab bioenergeetika 
tähtsust eelkõige hõredalt asustatud ja maapiirkondade energiahalduse, majanduskasvu ja 
elujõu seisukohalt;

7. arvab, et tõhusad taastuvenergiaprojektid ei tohiks olla piiratud ei ELi sise- ega ka 
välispiiridega; rõhutab piiriüleste energiaprojektide tähtsust ning märgib, et taastuvenergia 
kasutuselevõtuks tuleks täiel määral ära kasutada Euroopa piirkondliku koostöö 
programme, samuti ühinemiseelse abi rahastamisvahendit (IPA) ja Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendit (ENI); lisaks rõhutab nende programmide raames 
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parimate tavade jagamist ja ärakasutamist;

8. tuletab meelde, et Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitikas on tähtis pikaajalisus ja 
järjekindlus; märgib, et kõik eesmärgid ja toodangule seatud nõuded ei pruugi alati olla 
igas mõttes kooskõlas; tuletab meelde, et taastuvenergia kasutamist piiravad õigusnormid 
halvimal juhul raskendavad eesmärkide täitmist, mis võib mõjuda halvasti piirkondade 
majandusele.


