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ETTEPANEKUD

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

1. palub liikmesriikidel ning piirkondlikel ja kohaliku tasandi ametivõimudel energiatootmist 
mitmekesistada ja detsentraliseerida;

2. rõhutab, et majanduskasvu ja energiatootmist on raske lahutada, eelkõige piirkondades, 
mille suhtes kehtib lähenemiseesmärk;  palub seetõttu komisjonil ja liikmesriikidel uurida, 
millised on need elemendid, mis sellist lahutamist soodustaksid ja mille abil saaks 
julgustada heade tavade vahetust;

3. tervitab 9. märtsi Euroopa Ülemkogu järeldusi, eelkõige otsust seada eesmärgiks 
taastuvenergia osakaalu viimine 20%-ni kogu Euroopa Liidu energiatarbimisest; palub 
liikmesriikidel teha selle ambitsioonika eesmärgi saavutamiseks vajalike riiklike kavade 
koostamisel ja elluviimisel tihedat koostööd kohaliku tasandi ja piirkondlike 
ametiasutustega; 

4. märgib veelkord äärepoolseimate alade suurt potentsiaali taastuvenergia kasutuselevõtuks 
seoses nende geograafiliste ja klimaatiliste iseärasustega; nõuab tungivalt, et seda võrratut 
potentsiaali parimal viisil ära kasutataks;

5. märgib, et energia tootmisel biomassist on samuti suur potentsiaal ning lisaks võimaldaks 
see luua rohkelt uusi töökohti maapiirkondades;

6. on arvamusel, et Euroopa Liidule kuulub ülemaailmsel tasandil juhtiv positsioon puhta, 
tõhusa ja vähese süsinikutarbega energiatehnoloogia vallas, mis võib kujutada endast 
piirkondliku arengu ühte võtmefaktorit; palub tungivalt liikmesriikidel ning piirkondlikel 
ja kohaliku tasandi ametiasutustel julgustada investeeringuid nimetatud tehnoloogiasse;

7. innustab komisjoni, liikmesriike, piirkondlikke ametiasutusi ja teisi asjaomaseid osapooli 
kasutama võimalusi, mida pakub ühtekuuluvuspoliitika, ning investeerima uude 
energiatehnoloogiasse, kasutades nii taastuvaid energiaallikaid kui ka säästvaid 
fossiilkütuseid (elektrijaamad, mis ei tekitada heiteid);

8. on arvamusel, et oluline on investeerida säästavasse energiatehnoloogiasse, et saavutada 
Lissaboni tegevuskavas seatud eesmärgid; kinnitab nõustumist struktuurifondide 
kasutamisega seda laadi projektide rahastamiseks;

9. avaldab kahetsust selle üle, et piirkondlikul tasandil ei ole põhjalikumat ega täpsemat 
teavet energiatarbimise, -hindade ja tootmise kohta; palub komisjonil ja liikmesriikidel 
teha Euroopa tasandil uuring sellise teabe saamiseks;

10. palub tungivalt komisjonil hinnata oma energiapoliitika ettepanekute territoriaalset mõju 
ning teha sellised tulemused liikmesriikidele kättesaadavaks;

11. kordab, et kivisöevarud paiknevad üle terve maailma laiali, kuid mitmed neist asuvad 
Euroopa Liidus, tagades kivisöega varustatuse; tervitab seetõttu komisjoni ettepanekut 
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investeerida projektidesse, mille abil esitada kahjulike gaaside vaba integreeritud 
söepõletustehnoloogia lahendusi, mille puhul kasutatakse süsinikdioksiidi sidumist ja 
ladustamist, et muuta see tehnoloogia ja elektri tootmine säästva söepõletuse meetodil 
majanduslikult tasuvaks;  

12. märgib, et Euroopa Liidus peaks kolmandiku söeküttel töötavate rajatiste tehniline 
kasutusaeg lõpule jõudma enne, kui säästev söepõletustehnoloogia on majanduslikult 
tasuvaks muutunud; palub võimaldada riiklike ja ühenduse tasandi toetuste eraldamist 
uute fossiilkütusel töötavate elektrijaamade rajamiseks (struktuurifondid);

13. palub tungivalt liikmesriikidel eraldada võrdselt vahendeid nii teadustegevusele, 
arendustegevusele ja innovatsioonile kui ka näidisprojektidele kahjulike gaaside vaba 
söepõletustehnoloogia arendamiseks.
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