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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

1. rõhutab, et meie ühiskonna ja majanduse haavatavus suureneb selliste tegurite tõttu nagu 
kliimamuutus, sõltumine fossiilkütusest ja energiahindade tõus;

2. tõstab täiendavalt esile taastuvenergiasektori suutlikkust kasvuhoonegaaside heitkoguste 
ja reostuse vähendamisel, piirkonnale omaste energiaallikate kasutamisel ning Lissaboni 
eesmärkide saavutamisel;

3. tervitab 2006. aasta märtsis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu järeldusi taastuvenergia 
kohta, kuid on veendunud, et 2020. aastaks seatud eesmärk taastuvenergia osa tõstmiseks 
20 protsendini võiks olla veelgi kõrgem;

4. tunneb muret, et puuduvad õiguslikult siduvad taastuvenergia eesmärgid üldiselt ning 
kütmise ja jahutamise sektoris, samuti tunneb muret, et taastuvenergia kasutamist 
veonduses reguleerivad õigusnormid ELi tasandil on suhteliselt jõuetud; 

5. rõhutab vajadust muuta meie tarbimisharjumusi, et energiat arukamalt kasutada ja igal 
võimalusel säästa;

6. tuletab meelde, et biokütuse puhul tuleb üritada jõuda õige tasakaaluni toiduaine- ja 
energiatootmise vahel;

7. juhib tähelepanu vajadusele investeerida märgatavalt teadus- ja arendustöösse, et 
parandada ELi innovaatilist suutlikkust taastuvenergia valdkonnas, võttes arvesse 
olemasolevaid tehnoloogiaplatvorme;

8. juhib tähelepanu sellele, et taastuvenergia edendamise parandamiseks tuleb kaotada 
olemasolevad tõkked turul; seega kutsub komisjoni ja liikmesriike üles panustama 
soodsama turukeskkonna loomisesse;

9. palub liikmesriikidel ja komisjonil tugevdada koostööd piirkondlike ja kohalike 
ametiasutustega, et tõhustada taastuvate energiaallikate kasutamise edendamist, kuid 
tunnistab, et selle aluseks peab olema maksimaalne subsidiaarsus ning selle tegevuse 
käigus peab arvesse võtma asjassepuutuvaid geograafilisi, klimaatilisi ja majanduslikke 
asjaolusid;

10. kutsub komisjoni üles tegema elektrisektoris kasutusel olevad rohelised sertifikaadid 
kättesaadavaks ka sünteesgaasi- ja vesinikutootjatele;

11. kutsub üles komisjoni ja liikmesriike suurendama pingutusi biomassi muundamisel 
gaasiks, sest biomass võib saada algmaterjaliks, millest toota sünteetilist vedelkütust 
sõidukitele;


