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ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et enne 21. sajandi keskpaika seisab Euroopa Liit silmitsi kardinaalsete 
muutustega seoses suhtumisega energiasse, selle kättesaadavuse ja kasutamisega; 
arvestades, et kui Euroopa Liit tahab nimetatud muutustega toime tulla ühiskonnale 
mõistliku hinna eest, tuleb teadusuuringute valdkonnas teha äärmiselt järjepidevaid 
pingutusi, mille eesmärk on muu hulgas ka kodanikele tehnoloogia mõistetavamaks 
tegemine; 

B. arvestades, et kasvuhoonegaaside vähendamiseks on energiatõhususe parandamine üks 
parima kulu-tulu suhtega meetmeid;

C. arvestades, et avaliku ja erasektori investeeringud uurimis- ja arendustegevusse 
energiatehnoloogia valdkonnas on äärmiselt olulised; arvestades, et Euroopa Liidus on 
energiaalastesse teadusuuringutesse investeeritud era- ja avaliku sektori vahendeid pärast 
viimast naftakriisi märkimisväärselt vähendatud,

1. tervitab komisjoni teatist ja innustab komisjoni suurendama pingutusi energiatehnoloogia 
teadusuuringute paremaks koordineerimiseks Euroopas ning väljendab sellega seoses 
heameelt komisjoni esitatud Euroopa energiatehnoloogia strateegilise kava (SET-kava) ja 
konsulteerimisprotsessi üle eri sidusrühmadega;

2. kahetseb, et SET-kavas keskendutakse pakkumisele orienteeritud meetmetele ega käsitleta 
meetmeid, millega oleks võimalik energianõudlust vähendada, nagu energiasääst ja 
energiatõhusus;

3. tervitab Euroopa tööstusalgatuste käivitamist, kuid kahetseb, et komisjon ei sea neid 
tähtsuse järjekorda; ootab kannatamatult komisjoni teatist SET-kava rahastamise kohta;

4. kutsub üles seadma algatused tähtsuse järjekorda, et keskenduda nendele algatustele, mis 
kätkevad potentsiaali vähendada heitmeid lühikeses perspektiivis, võttes arvesse eesmärki 
vähendada heitmeid vähemalt 20% võrra aastaks 2020, samas ei tohi unustada võimalikke 
meetmeid toetamaks muid tehnoloogiaid, mis kätkevad potentsiaali vähendada heitmeid 
pikas perspektiivis, et saavutada 2050. aastaks püstitatud eesmärgid; 

5. palub, et eri initsiatiivide prioriteetsuse üle otsustamisel võetaks arvesse tehnoloogiate 
eluiga ja keskkonnamõju; palub, et kaalutaks võimalust edastada arengumaadele 
nimetatud tehnoloogiaid, et vähendada tehnoloogilist lõhet; 

6. on seisukohal, et teatises ei käsitleta konkreetselt energiatõhusust, ehkki see tuleks asetada 
kesksele kohale ning innustab komisjoni lülitama energiatõhususe Euroopa 
tööstusalgatuste hulka; 

7. palub komisjonil võtta algatuste väljatöötamisel arvesse keskkonnasaaste ja rahvatervise 
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ohtusid, mis peituvad teatavate tehnoloogiate kasutamises, eelkõige ohtusid seoses 
võimalike süsinikdioksiidi lekete ja radioaktiivsete jäätmete ladustamisega; soovitab 
pöörata tähelepanu sotsiaalsetele osalejatele, et soodustada uute energiatehnoloogiate 
omaksvõtmist ühiskonna poolt;

8. on arvamusel, et nii majanduslikke kui ka inimressursse tuleb paremini kasutada ning neid 
tuleb suurendada kogu maailmas, et kiirendada tuleviku puhaste tehnoloogiate 
väljatöötamist ja kasutuselevõttu; on seisukohal, et liikmesriigid peaksid tegema vähemalt 
sama suuri pingutusi nagu 1980. aastate energiakriiside ajal.
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