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EHDOTUKSET

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

1. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia monipuolistamaan ja 
hajauttamaan energiantuotantoa;

2. korostaa, että varsinkin lähentymistavoitealueilla on vaikea irrottaa talouskasvua ja 
energiankulutusta toisistaan; kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita selvittämään ne 
tekijät, joilla voitaisiin edistää tämän kytköksen purkamista ja lisätä kyseiseen 
tarkoitukseen suunniteltujen hyvien käytäntöjen vaihtoa;

3. on tyytyväinen 9. maaliskuuta kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmiin ja etenkin 
sen päätökseen asettaa tavoitteeksi uusiutuvan energian osuuden nostaminen
20 prosenttiin Euroopan unionin kokonaisenergiankulutuksesta; kehottaa jäsenvaltioita 
laatimaan ja toteuttamaan tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseen tarkoitetut 
kansalliset suunnitelmat tiiviissä yhteistyössä paikallis- ja alueviranomaisten kanssa;

4. korostaa jälleen, että syrjäisillä ja syrjäisimmillä alueilla on maantieteellisten ja 
ilmastollisten erityispiirteidensä vuoksi valtavasti uusiutuviin energialähteisiin liittyviä
voimavaroja; vaatii painokkaasti hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla näitä 
poikkeuksellisen otollisia olosuhteita;

5. panee merkille biomassaan perustuvan energiantuotannon valtavat mahdollisuudet ja sen
tuntuvan työllisyyttä edistävän vaikutuksen maaseutualueilla;

6. katsoo, että Euroopan unionilla on huomattava maailmanlaajuinen asema puhtaiden, 
tehokkaiden ja vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien energiateknologioiden alalla, mikä 
voi olla aluekehityksen kannalta ratkaiseva tekijä, ja kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
sekä alue- ja paikallisviranomaisia edistämään näihin teknologioihin tehtäviä 
investointeja;

7. painottaa, että jäsenvaltioiden, alueiden ja muiden asianosaisten osapuolten on 
hyödynnettävä tehokkaasti koheesiopolitiikan tarjoamia mahdollisuuksia ja investoitava
uusiin energiateknologioihin, jotka perustuvat sekä uusiutuviin energialähteisiin että 
kestäviin fossiilisiin polttoaineisiin ("päästöttömät voimalat”);

8. katsoo, että Lissabonin toimintaohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on 
oleellista investoida kestäviin energiateknologioihin, ja toteaa suhtautuvansa myönteisesti 
tämänkaltaisten hankkeiden rahoittamiseen rakennerahastovaroista;

9. pahoittelee, ettei energian kulutuksesta, hinnoista ja tuotannosta ole saatavilla 
perinpohjaisempia ja täsmällisempiä aluekohtaisia tietoja; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita laatimaan yhteisvoimin EU:n laajuisen tutkimuksen, josta nämä tiedot 
ilmenevät;

10. kehottaa painokkaasti komissiota arvioimaan sen energiapolitiikan alaa koskevien 



PE 388.628v01-00 4/4 PA\666616FI.doc
FIEELANCEKÄÄNNÖS

FI

ehdotusten alueelliset vaikutukset ja antamaan tulokset jäsenvaltioiden käyttöön;

11. toistaa, että maailman kivihiilivarat ovat hyvin hajanaiset ja että osa niistä kuuluu 
Euroopan unionille, mikä turvaa saatavuuden; suhtautuu näin ollen myönteisesti 
komission ehdotukseen investoida sellaisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää
hiilidioksidin keräämiseen ja varastointiin perustuvia puhtaaseen kivihiiliteknologiaan 
integroituja ratkaisuja, jotta nämä kivihiilisähkön kestävät tuotantoteknologiat saadaan 
taloudellisesti kannattaviksi;

12. toteaa, että kolmannes Euroopan unionin kivihiilivoimaloista tulee todennäköisesti
teknisen käyttöikänsä päähän ennen kuin "kestävästä kivihiiliteknologiasta" tulee 
kaupallisesti kannattavaa, ja vaatii, että uudet fossiilisia polttoaineita käyttävät voimalat 
voivat saada kansallista tukea ja yhteisön rakennerahastotukea;

13. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita myöntämään yhtä paljon varoja tutkimus-, kehitys- ja 
innovointitoimintaan kuin puhtaan kivihiiliteknologian kehittämiseen tarkoitettuihin 
demonstrointihankkeisiinkin.


