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EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että useat sektorit voivat vaikuttaa energiatehokkuuteen; korostaa, että 
ainoastaan EU:n ja kansallisten politiikkojen (esimerkiksi yhteenkuuluvuuden, 
maatalouden, liikenteen ja ympäristön aloilla) välisellä laajalla ja yhteen sovitetulla 
lähestymistavalla voidaan hahmotella pitkän aikavälin visionäärinen strategia, joka takaa 
johdonmukaisuuden eri projektien välillä ja tuottaa parhaan lopputuloksen;

2. korostaa alueellista yhteenkuuluvuutta koskevan vihreän kirjan osoittamaa energian ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden välistä suhdetta, mitä tulee niin energiatehokkaiden 
toimien positiiviseen vaikutukseen kestävään kehitykseen kuin mahdollisiin pitkän 
aikavälin ratkaisuihin eristyksissä oleville alueille; kehottaa komissiota ottamaan 
mahdollisimman hyvin huomioon erityisesti vuoristoiset seudut ja syrjäisimmät seudut 
sekä esittämään pikaisesti juuri näiden alueiden erityispiirteisiin soveltuvia konkreettisia 
toimenpiteitä ja rajoituksia, joiden tarkoituksena on taata parempi energiatehokkuus;

3. huomauttaa, että suurimmassa osassa jäsenvaltioista energiaan liittyviin hankkeisiin 
myönnetyt määrärahat ovat yhä riittämättömiä; kehottaa jäsenvaltioita ja alueita 
hyödyntämään tätä tarkoitusta varten rakennerahastoja entistä tehokkaammin ja 
järjestämään aihekohtaisia ehdotuspyyntömenettelyjä tärkeimmistä energiaan liittyvistä 
tavoitteista;

4. kehottaa erityisesti jäsenvaltioita ja alueita käyttämään rakennerahastoja perustaakseen 
alueilleen Euroopan älykästä energiahuoltoa koskevan vuoden 2008 työohjelman alaiseen 
yhteiseen toimintaan liittyviä aihepiirikohtaisia verkkoja, joiden avulla jäsenvaltiot ja 
alueet saavat tietoa siitä, kuinka muut EU:n alueet käyttävät energiaa tehokkaasti, ja 
voivat hyötyä toistensa energiatehokkuutta koskevasta taitotiedosta ja kokemuksesta;

5. pyytää komissiota laatimaan rakennerahastojen seuraavaa ohjelmakautta varten 
ensisijaiset kriteerit, joiden mukaan voidaan asettaa energiatehokkuutta koskevat 
tavoitteet tai esitellä konkreettisia toimenpiteitä ja teknologioita, joilla voidaan säästää 
energiaa, mukaan lukien yhteishankkeet esimerkiksi rakennusten kunnostamisessa, 
taajamien lämmitysjärjestelmien nykyaikaistamisessa sekä sähkön ja lämmityksen 
tuotannossa;

6. korostaa EU:n viranomaisten merkittävää asemaa etenkin alueellisella ja paikallisella 
tasolla sen varmistamisessa, että energiatehokkaat aloitteet saavat tarvittavan kannatuksen 
toimielimissä; suosittelee tiedotuskampanjoiden aloittamista, esimerkiksi helppotajuisten 
energiatehokkuutta osoittavien etikettien käyttämistä, energiaan liittyviä kokeiluhankkeita 
ja alueellisten ja paikallisten viranomaisten alueilla tapahtuvaa koulutusta, jonka 
tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietoisuutta energia-asioista ja muuttaa heidän 
käyttäytymistään;
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7. katsoo, että kaikilla hallinnon tasoilla toimivien viranomaisten on oltava ensimmäisinä 
näyttämässä esimerkkiä käyttämällä energiatehokkaita laitteita toimitiloissaan, 
sisällyttämällä kestävän kehityksen vaatimukset hankintamenettelyihinsä ja edistämällä 
energiaa säästäviä käytäntöjä jokapäiväisessä toiminnassaan.
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