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ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab, et energiatõhusust saavad mõjutada mitmed sektorid; rõhutab, et ainult 
ülemaailmse ja koordineeritud lähenemisviisi abil ELi ja siseriiklike poliitikate vahel 
(näiteks ühtekuuluvuse, põllumajanduse, transpordi, keskkonna jm valdkonnas) saab 
koostada tulevikku vaatava pikaajalise strateegia, mis tagab projektidevahelise 
järjepidevuse ja annab parimad tulemused;

2. rõhutab energeetika ja territoriaalse ühtekuuluvuse vahelist suhet, nagu sellele on 
tähelepanu juhitud rohelises raamatus territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, nii 
energiatõhususe meetmete positiivse panuse seisukohalt säästvasse arengusse kui ka 
isoleeritud piirkondade jaoks võimalike pikaajaliste lahenduste leidmise osas; palub 
komisjonil võtta täielikult arvesse neid piirkondi, eriti mägi- ja äärepoolseimaid 
piirkondi, ning esitada kiiresti konkreetsed meetmed, mis on kohandatud nende 
iseloomulikele tunnustele ja piirangutele eesmärgiga tagada suurem energiatõhusus; 

3. täheldab, et enamikus liikmesriikides on energiaga seotud projektidele eraldatud 
vahendid endiselt ebapiisavad; julgustab liikmesriike ja piirkondi kasutama sel eesmärgil 
rohkem struktuurifonde ning korraldama temaatilisi ettepanekute esitamise üleskutseid 
energiaalaste prioriteetide kohta;

4. palub komisjonil visandada struktuurifondide järgmise programmiperioodi jaoks 
prioriteetsed kriteeriumid, püstitades energiatõhususe eesmärgid või võttes kasutusele 
konkreetsed meetmed ja tehnoloogiad energia säästmiseks, sealhulgas partnerluste 
kasutamise abil sellistes projektides nagu hoonete renoveerimine, kaugkütteseadmete 
ajakohastamine ning kütte ja elektri tootmine;

6. rõhutab ELi ametiasutuste strateegilist rolli – eriti piirkondlikul ja kohalikul tasandil –
vajaliku institutsionaalse toetuse tagamisel energiatõhususe algatustele; soovitab 
käivitada kitsalt piiritletud teabekampaaniaid, kasutades näiteks lihtsasti mõistetavaid 
energiatõhususe märgiseid ning energiaga seotud katseprojekte ja koolitusi nende 
piirkondlike ja kohalike asutuste territooriumidel, kelle eesmärk on tõsta kodanike 
sellealast teadlikust ja muuta nende käitumist; 

7. on seisukohal, et kõikide tasandite ametiasutused peaksid olema esimesed, kes näitavad 
eeskuju oma tööruumides energiatõhusate seadmete kasutamisega, säästvuskriteeriumide 
lisamisega hankemenetlustesse ning energiasäästlike tavade edendamisega oma 
igapäevases tegevuses.


	749603et.doc

