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EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että uusiutuvan energian investoinnit ja hyödyntäminen edistävät Euroopan 
unionin alueiden taloudellista kehitystä, uusia innovaatioita ja kestävää kasvua sekä luovat 
työpaikkoja;

2. katsoo, että EU:n aluepolitiikalla on tärkeä rooli uusiutuvan energian tuotannon 
edistämisessä koko Euroopan laajuisesti; pitää myönteisenä, että uusiutuvan energian 
käytön edistämiseen tarkoitetut koheesio- ja aluepolitiikan panostukset ovat kausi kaudelta 
kasvaneet; pitää erityisen tärkeänä komission linjauksia siitä, että rahoitusosuutta 
kasvatetaan entisestään seuraavalla kaudella; 

3. korostaa, että yhteisen strategiakehyksen rahastojen investoinnit voivat auttaa 
merkittävästi uusiutuvan energian haasteiden ratkaisemisessa; muistuttaa myös 
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; 

4. muistuttaa, että uusiutuvan energian tuotannon lisäys asettaa haasteita nykyisen 
energiainfrastruktuurin toimivuudelle; korostaa niin julkisen kuin yksityisenkin 
rahoituksen tärkeyttä energiainfrastruktuurin investoinneissa; katsoo, että esimerkiksi 
ELENA-rahaston olisi tuettava entistä paremmin uusiutuvan energian suuria 
investointihankkeita ja Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelmalla voidaan luoda 
valmiuksia uusiutuvan energian käyttöönotolle; 

5. muistuttaa energiaomavaraisuuden tärkeydestä ja eurooppalaisten uusiutuvien ja hitaasti 
uusiutuvien energialähteiden merkittävästä roolista aluetaloudelle; muistuttaa, että 
pyrkimykset korvata fossiilista energiaa ja tuontienergiaa eurooppalaisella uusiutuvalla ja 
lähellä tuotetulla energialla ovat pitkällä aikavälillä tärkeitä, jotta saavutetaan Energia-
tiekartassa 2050 ja Eurooppa 2020 -strategiassa asetetut tavoitteet; 

6. 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 ja maantieteellisten erojen vuoksi ei 
voida noudattaa täysin samanlaista uusiutuvan energian politiikkaa kaikilla alueilla; 
korostaa bioenergian tärkeyttä erityisesti harvaan asuttujen alueiden ja maaseutualueiden 
energiahuollon, talouskasvun ja elinvoiman kannalta;

7. edellyttää, että tehokkaat uusiutuvan energian projektit eivät saisi pysähtyä unionin sisä-
saati ulkorajoille; painottaa rajat ylittävien energiahankkeiden tärkeyttä ja toteaa, että 
Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat samoin kuin IPA ja ENI tulisi hyödyntää 
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täysimittaisesti uusiutuvan energian lanseeraamisessa; painottaa myös parhaiden 
käytäntöjen jakamista ja hyödyntämistä näiden ohjelmien puitteissa;

8. muistuttaa, että johdonmukaisuus ja pitkäjänteisyys ovat tärkeitä Euroopan unionin
ilmasto- ja energiapolitiikassa; toteaa, että kaikki asetetut tavoitteet ja tuotannolle asetetut 
vaatimukset eivät välttämättä ole kaikilta osin linjassa; muistuttaa, että lainsäädäntö, joka 
rajoittaa uusiutuvan energian hyödyntämistä, pahimmallaan vaikeuttaa tavoitteiden 
saavuttamista, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia aluetaloudelle.


