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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n koheesiopolitiikan ja sen toimijoiden roolista Euroopan uuden energiapolitiikan 
täytäntöönpanossa
(2012/2099(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artiklan,

– ottaa huomioon komission 10. marraskuuta 2010 antaman tiedonannon "Energia 2020: 
Strategia kilpailukykyisen, kestävän ja varman energiansaannin turvaamiseksi" 
(COM(2010)0639),

– ottaa huomioon komission 15. joulukuuta 2011 antaman tiedonannon "energia-alan 
etenemissuunnitelma 2015" (COM(2011)0885), 

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
energiatehokkuudesta ja direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta 
(COM(2011)0370),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

A. ottaa huomioon, että Euroopan energiapolitiikan yhteisiä tavoitteita ovat toimitusvarmuus, 
kestävyys ja kilpailukyky;

B. ottaa huomioon, että EU:n koheesiopolitiikan yhteinen tavoite on kasvuun ja 
työpaikkoihin tehtäviin investointeihin perustuva Euroopan alueiden taloudellinen, 
sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus;

C. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikan yhteydessä energia-alalle tehtävät investoinnit 
voisivat edistää sekä koheesio- että energiapolitiikan tavoitteita lisäämällä toisaalta sekä 
kasvua alikehittyneillä alueilla että työpaikkojen luomista paikallisella tasolla ja toisaalta 
varmistamalla energian toimitusvarmuuden koko EU:n alueella;

Yleinen lähestymistapa

1. korostaa, että EU:n on tuettava tehokkaasti koheesiota, koska talous- ja rahoituskriisi lisää 
EU:n paikallista ja alueellista eriarvoisuutta; katsoo, että eurooppalaisilla 
energiahankkeilla voitaisiin edistää alueiden kehittämistä tukemalla energialähteiden 
hajauttamista, energiatehokkuutta ja muita kasvua ja työpaikkojen luomista koskevia 
investointeja;

2. korostaa kuitenkin, että koheesiopolitiikan ohjelmia ei pitäisi käyttää ehdotettujen 
Euroopan energiapolitiikkaa koskevien toimien asianmukaista rahoittamista korvaavina 
välineinä; korostaa, että koheesiopolitiikalla voidaan tukea energiatehokkuuden kaltaisia 
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toimia rahoituksen lisälähteenä, mutta vain sillä edellytyksellä, että kyseisillä ohjelmilla 
edistetään koheesiopolitiikan tavoitteita;

3. katsoo, että Euroopan alueilla olisi voitava keskittyä paikallisiin olosuhteisiin parhaiten 
sopiviin energialähteisiin ja että EU:n olisi ryhdyttävä mittaamaan EU:n energiatavoitteita 
EU:n laajuisesti; 

4. korostaa, että EU:n ilmastonmuutosta torjumista koskevien tavoitteiden vuoksi energian 
hintakehitys saattaa asettaa EU:n vähemmän kehittyneet alueet erityisen epäedulliseen 
asemaan; pyytää näin ollen edellä mainitun huomioon ottamista koheesiopolitiikan 
suunnittelun yhteydessä;

Valmiuksien luominen

5. korostaa, että kaikkien tulevien energiapolitiikan tavoitteiden olisi perustuttava Euroopan 
alueiden oikeudenmukaiseen taakanjakoon ja että tulevan kehityksen mahdollisuus olisi 
otettava huomioon; katsoo näin ollen ehdottomasti, että monivuotisessa rahoituksessa olisi 
yleisten Euroopan laajuisten tavoitteiden lisäksi otettava huomioon myös EU:n kaikkien 
alueiden institutionaaliset valmiudet;

6. toteaa, että laaja-alaisten energiahankkeiden yhteydessä alueellisten ja 
paikallisviranomaisten valmiuksien mahdollinen puutteellisuus voi haitata vakavasti 
energiahankkeiden täytäntöönpanoa; katsoo, että Jessica-rahaston, Elena -rahaston, 
Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelman sekä paikallisten energiainvestointien 
käynnistämisohjelman tehostamisen lisäksi kaikkia koheesiopolitiikkaan sisältyviä 
energiamäärärahojen myöntämistä olisi tarkistettava vuoteen 2018 mennessä mainittujen 
rahastojen ja ohjelmien käyttöasteen perusteella;

7. korostaa, että edellä mainitulla on täydennettävä suoria tukia ja energiahankkeiden 
yhteisrahoitusta niiden korvaamisen sijasta ja että samanaikaisesti on tuettava 
energiahankkeiden uusia rahoitusvälineitä; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
kiinnittämään huomiota siihen, että yksittäiset henkilöt, pienet ja keskisuuret kaupungit ja 
maaseutuyhteisöt olisi hyväksyttävä energiatehokkuutta ja rakennusten saneerausta 
koskevan suoran rahoituksen edunsaajiksi, koska niiltä suurella todennäköisyydellä 
puuttuu hallinnollinen valmius muiden rahoitusvälineiden täysimittaiseen 
hyödyntämiseen;

Kumppanuussopimukset

8. toteaa, että kumppanuussopimuksiin sisältyvien hankkeiden asianmukaisen 
täytäntöönpanon yhteydessä olisi kuultava asianmukaisesti alue- ja paikallisviranomaisia, 
jotta viimeksi mainitut voivat todella vaikuttaa hankkeiden tavoitteisiin, 
menorakenteeseen ja täytäntöönpanoon;

9. huomauttaa, että koheesiopolitiikan rahoitusjärjestelyjen avulla olisi varmistettava, että 
alueiden erilaiset taloudelliset, sosiaaliset ja alueelliset ominaisuudet otetaan 
täysimääräisesti huomioon; 

10. katsoo, että vaikka yhteinen strategiakehys sisältää yleisen kohdentamisen, rajaamisen ja 
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muut aihekohtaiset tavoitteet, kumppanuussopimusten yhteydessä mainittuja toimia olisi 
sovellettava joustavasti, jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa omia kansallisia toimiaan vuotta 
2020 koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi;

11. korostaa tarvetta soveltaa mahdollisimman laajoja viitearvoja ja määritelmiä 
koheesiopolitiikan rahoituksen piiriin sisältyvien energiahankkeiden rahoituksen 
yhteydessä;

Täytäntöönpano ja ehdotettavat toimet

12. toteaa, että vaikka jäsenvaltiot ovat muuttamassa energiayhdistelmiään EU:n 
ilmastotavoitteiden mukaisesti, monet alueet ovat edelleen riippuvaisia fossiilisista 
polttoaineista; katsoo näin ollen, että matalahiilisten energianlähteiden lisäksi olisi 
hyväksyttävä myös liuskekaasun kaltaiset vähäpäästöiset energianlähteet, siirtymäkauden 
aikana käytettävät energianlähteet mukaan luettuina; 

13. tukee koheesiopolitiikan ja energiapolitiikan rahastojen käyttämistä kolmansien maiden 
kanssa toteutettavien rajat ylittävien hankkeiden yhteydessä; korostaa, että raja-alueet olisi 
sisällytettävä EU:n järjestelmään, jotta kestävä kehitys voidaan varmistaa rajan 
molemmilla puolilla; korostaa, että mainitun rahoituksen olisi oltava EU:n 
energiamarkkinoita koskevien sääntöjen mukaista;

14. katsoo, että koheesiopolitiikan varoja olisi voitava hyödyntää pk-yrityksille ja 
luonnollisille henkilöille annettavassa kansallisiin uusiutuviin energialähteisiin liittyvässä 
koulutuksessa; toteaa, että edellä mainittu on erityisen tarpeellista niissä jäsenvaltioissa,
joissa "alkuperätodistus" on käytössä;

15. kannattaa EU:n alv-asetuksen (2006/112/EY) tarkistamista, jotta voidaan alentaa 
energiatehokkuuden parantamista koskevien alueellisten ja paikallisten hankkeiden alv-
kantaa ja ostaa parhaan energialuokituksen mukaisia tuotteita direktiivin 2010/30/EU 
mukaisesti;

16. katsoo, että direktiivin 2003/87/EY mukaisten EAKR:n ja koheesiorahaston hankkeiden 
poissulkeminen vaikuttaa todennäköisesti suhteettomalla tavalla vähemmän kehittyneisiin 
alueisiin ja viivyttää niiden siirtymistä vähäpäästöisten alueiden joukkoon; pyytää, että 
komissio edelleen selventää ja tarkistaa, mitkä energia-alat eivät olisi tukikelpoisia 
koheesiopolitiikan rahoituksen yhteydessä ja peruuttamaan mainitun poissulkemisen 
lähentymistavoitteen alueilla;

Energiatehokkuus, uusiutuvat energianlähteet ja infrastruktuuri 

17. myöntää, että energiatehokkuus on olennaisen tärkeää EU:n energiatavoitteiden kannalta 
ja että sitä olisi edistettävä erityisesti temaattisessa keskittämisrakenteessa; katsoo, että 
EU:n toimilla olisi tuettava energiatehokkuutta sekä energian kulutuksessa että 
tuotannossa;

18. korostaa, että EU:n energiapolitiikka edellyttää paikallisten ja alueellisten sähkön ja 
kaasun älykkäiden siirto- ja jakeluverkkojen sekä kaasuvarastojen kehittämistä; katsoo, 
että siirtoverkkojen rakentamista ja uudistamista olisi tuettava energiamuotokohtaisella 
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keskittämisellä;

19. panee merkille, että maaseutualueilla tarvitaan energiatehokkuutta ja uusituvan energian 
kehittämistä; korostaa maaseututalouksien eneneviä energiansäästömahdollisuuksia, jotka 
saattavat edellyttää innovatiivisia rahoitusjärjestelmiä; tukee toimia, joilla edistetään 
maaseutualueiden mahdollisuuksia saada käyttöönsä uutta teknologiaa;

20. panee merkille, että eri jäsenvaltiot hyödyntävät eri tavalla uusiutuvia energianlähteitä ja 
katsoo, että oli tehostettava toimia, joilla tuetaan resurssitehokkuutta ja materiaalien 
kierrätystä;

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


