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ETTEPANEKUD

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

1. tunneb heameelt Euroopa Ülemkogu 9. märtsi kohtumisel tehtud järelduste üle, eriti
otsuse üle, et kuni üldise ja ulatusliku 2012. aasta järgse kokkuleppe sõlmimiseni 
kohustub EL iseseisvalt saavutama 2020. aastaks 1990. aastaga võrreldes vähemalt 20% 
ulatuses kasvuhoonegaaside vähenemise ning jõudma ambitsioonikate kvalifitseeritud 
eesmärkideni energiatõhususe, taastuvenergia ja biokütuse kasutuse valdkonnas;

2. lisaks väljendab rahuolu, et uus Euroopa energiapoliitika austab täielikult liikmesriikide 
valikut energiatarbimises ja nende suveräänsust primaarsete energiaallikate osas, kui 
samal ajal on poliitika aluseks liikmesriikidevaheline solidaarsus, tagades tervikliku 
lähenemisviisi kliimamuutusele ja väljakutse keskkonna säästmise edendamiseks;

3. kooskõlas energia tegevuskava iga-aastase läbivaatamisega nõuab enne Euroopa 
Ülemkogu iga-aastast läbivaatamist Euroopa Parlamendi iga-aastast teavitamist 
edusammudest ja tulemustest, mis on saavutatud  ELi energia- ja kliimamuutuse poliitika 
rakendamisel;

4. nõuab komisjonilt tungivalt taastuvenergia direktiivi ettepaneku esitamist nii kiiresti kui 
võimalik ning kutsub üles täpsustama piirkondlike ja kohalike ametiasutuste rolli ja 
ülesandeid poliitika rakendamisel;

5. kutsub üles liikmesriike, kes ei ole seda veel teinud, hakkama kiirelt rakendama ehitiste 
energiatõhususe direktiivi (2002/91/EÜ);

6. kutsub seetõttu piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi üles süstemaatiliselt rõhutama 
neutraalse süsinikdioksiidi heitega uute ehitiste ja hoonete tähtsust, ning lihtsustama ja 
kiirendama haldusmenetlusi taastuvenergia allikate arenguks;

7. palub liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi tagada, et selge teave 
päikeseenergia elektrisüsteemi tehnoloogiliste aspektide edendamise kohta, samuti 
tehniline ja praktiline teave biokütuse kohta oleks elanikkonnale kättesaadav, ja et 
erinevad ametivõimud teeksid kättesaadavaks finantssoodustused;

8. nõuab rahastamise kättesaadavaks tegemist territoriaalse ühtekuuluvuse valdkonnas, et 
edendada piirkondlike ja kohalike ametiasutuste ning valitsusväliste organisatsioonide
piiriülest ja piirkondadevahelist koostööd ning soodustada energiapoliitika ühtset 
lähenemisviisi;

9. nõuab tungivalt, et piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused ning valitsusvälised 
organisatsioonid kasutaksid ära seitsmenda raamprogrammi rahastamist taastuvenergia 
tehnoloogia ja biokütuse kasutamise edendamiseks;

10. on seisukohal, et kliimamuutusest tingitud väljakutseid peaks kasutama kui võimalust 
investeerida uutesse tehnoloogiatesse, et edendada keskkonnasäästlikkust ja suurendada 
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majanduslikku konkurentsivõimet, ning lisaks kui võimalust täiendada gaasi ja elektri 
siseturgu, mis viiks ühendatud ja turvalisema varustamiseni.


