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EHDOTUKSET

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

1. on tyytyväinen 9. maaliskuuta kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmiin ja 
erityisesti sen päätökseen, että ennen vuoden 2012 jälkeistä aikaa koskevan 
maailmanlaajuisen ja kokonaisvaltaisen sopimuksen tekemistä EU sitoutuu 
määrätietoisesti ja riippumattomasti vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä vähintään 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 1990, sekä energiatehokkuutta, 
uusiutuvia energialähteitä ja biopolttoaineiden käyttöä koskevien erittäin 
kunnianhimoisten määrällisten tavoitteiden asettamiseen;

2. on tyytyväinen myös siihen, että Euroopan uudessa energiapolitiikassa kunnioitetaan 
täysin jäsenvaltioiden vapautta valita energialähteidensä yhdistelmä ja niiden kansallista 
itsemääräämisoikeutta ensisijaisten energialähteiden valinnassa samalla kun siinä
nojataan jäsenvaltioiden väliseen solidaarisuuden henkeen, millä varmistetaan 
ilmastonmuutosta ja ympäristön kestävyyden edistämiseen liittyvää haastetta koskevan 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan omaksuminen;

3. vaatii, että energian toimintasuunnitelman vuosittaisen tarkistamisen yhteydessä 
parlamentille tiedotetaan vuosittain EU:n energia- ja ilmastonmuutospolitiikan 
täytäntöönpanossa saavutetuista edistysaskelista ja tuloksista ennen Eurooppa-neuvoston 
vuosittaista tarkastelua;

4. kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman pian ehdotuksensa direktiiviksi 
uusiutuvista energialähteistä ja selkiyttämään alueiden ja paikallisviranomaisten tehtäviä
ja vastuita kyseisen politiikan täytäntöönpanossa;

5. kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole panneet täytäntöön rakennusten 
energiatehokkuudesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä (2002/91/EY), panemaan sen viipymättä täytäntöön;

6. kehottaa myös alueita ja paikallisviranomaisia vaatimaan järjestelmällisesti, että uudet 
rakennukset ovat hiilineutraaleja, sekä yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan uusiutuvien 
energialähteiden kehittämiseen tarvittavia hallinnollisia menettelyjä;

7. pyytää jäsenvaltioita, alueita ja paikallisviranomaisia huolehtimaan siitä, että kansalaisille 
annetaan selkeää tietoa aurinkoenergiaan pohjautuvan sähköntuotannon teknisistä 
näkökohdista sekä teknistä ja käytännön tietoa biopolttoaineista samoin kuin eri 
viranomaisten tarjoamista asianomaisista taloudellisista kannustimista;

8. vaatii, että alue- ja paikallisviranomaisten sekä valtioista riippumattomien järjestöjen olisi 
voitava käyttää alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämiseen tarkoitettua rahoitusta rajat 
ylittävän ja alueiden välisen yhteistyön edistämiseen energiapolitiikkaa koskevan 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan edistämiseksi;



PE 388.438v01-00 4/4 PA\663160FI.doc

FI

9. kehottaa alue- ja paikallisviranomaisia sekä valtioista riippumattomia järjestöjä
hyödyntämään seitsemännen TTK-puiteohjelman mukaista rahoitusta uusiutuvan 
energiateknologian ja biopolttoaineiden käytön edistämiseksi;

10. katsoo, että ilmastonmuutoksen tuomat haasteet olisi nähtävä mahdollisuutena investoida 
ympäristön kestävyyttä ja yritysten kilpailukykyä edistävään uuteen teknologiaan ja
mahdollisuutena täydentää kaasun ja sähkön sisämarkkinoita, mikä merkitsee toimitusten 
yhteentoimivuuden ja varmuuden paranemista.
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