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KOKKUVÕTE 

Käesolevas uuringus käsitletakse taastuvenergia infrastruktuuri arendamise võimalusi, et 
saavutada strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid, rõhuga piirkondlikul/kohalikul tasandil. 
Arvesse võetakse nii ühtekuuluvuspoliitika raames kõnealusesse valdkonda tehtavaid 
investeeringuid strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamise toetamiseks kui ka 
nende investeeringute mõju piirkondade sotsiaalmajanduslikule arengule. Hinnates viie 
Euroopa Liidus taastuvenergiat tootva piirkonna kohta käivaid juhtuuringuid, põhjendatakse 
käesolevas uuringus rohelise energia integreeritud tootmist elektrivõrkude, energia 
salvestamise rajatiste, majapidamiste ja ettevõtete aruka energeetika infrastruktuuri ning 
soojuse ja elektri koostootmisjaamade rajamise kaudu. Tähelepanu pööratakse piiriülese 
energiavahetuse mahu suurendamisele, erilise tähelepanuga naaberriikidevahelistele 
piiriülestele ühisettevõtetele ja mahukamale üleeuroopalisele energeetika infrastruktuurile. 

Kooskõlas regionaalpoliitika kui strateegia „Euroopa 2020” keskse komponendiga, 
käsitletakse käesolevas uuringus erinevaid võimalusi olemasolevate võrkude laiendamisele 
mineva toetuse suurendamiseks ja uue infrastruktuuri loomiseks eesmärgiga kasutada 
maksimaalselt ära taastuvenergia potentsiaal.  
Lisaks sellele hinnatakse, kuidas struktuurifondide praegusel programmiperioodil 
rahastatakse piirkondliku taastuvenergia infrastruktuuri arendamise projekte, millises mahus 
ja kvaliteediga. 

Praegu on ELi energiaturud poliitiliste meetmete surve all, näiteks Venemaa maagaasitarnete 
peatamine, fossiilkütuste hindade kõikumised ja karmid ilmastikuolud, mis kahjustavad 
olemasolevaid struktuure ja pingestavad äärmusliku pakase ja põua perioodidel 
energiatarneid. Jaapani Fukushima tuumaelektrijaama katastroofi tõttu on ka Euroopa riigid 
oma tuumaenergia programmid uuesti üle vaadanud, kusjuures Saksamaa on sulgenud oma 
seitse vanimat reaktorit. 

Pärast 2008. aastat on energiatarbimist vähendanud majanduskriisi põhjustatud rahalised 
raskused ja vastumeelsus puhta energia tehnoloogiatesse investeerimisel. Selle üks 
positiivne tagajärg oli vähenenud tarbimise tõttu planeerimatult vähenenud CO2-heide, kuid 
siiski on olukord ebakindel ja võib tuua kaasa tagasimineku söe- ja gaasijaamade juurde. 
Selle tagasilibisemise vältimiseks on praegu õige aeg, suurematele alustamiskuludele 
vaatamata, põhjendada investeerimist pigem taastuvenergia infrastruktuuri kui 
fossiilkütustesse. ELi järjest kasvav sõltuvus imporditud fossiilkütustest ja piisavate energia 
salvestamise rajatiste puudumine muudab liidu kriisidele ja piirkondlikule konkurentsile 
avatuks, sest ELi piirkondade erinevus on eriti suur kõige haavatavamates piirkondades. 

Energiaturgude tulevikuga seoses tuuakse esile kolm keskset teemat: 

ebapiisavad investeeringud uude energeetika infrastruktuuri, mille tagajärjeks on 
vananev infrastruktuur, mis ei suuda ELi energiavajaduste rahuldamiseks piisavalt tarnida; 

fossiilkütustest toodetud energia ebapiisav pakkumine (ja ebakindlus), sest paljud 
maailma energiaallikad ja varud asuvad väljaspool ELi; fossiilkütuste kättesaadavust võivad 
tõkestada nii transpordi kui ka poliitilised ja rahalised probleemid; 

üha äärmuslikumates ilmastikuoludes saab probleemiks energia tippnõudlus (ja 
tarnekindlus), mis muudab energia tarnimise pingelisemaks. 

Praeguses ELi energiapoliitikas peetakse keskseteks eesmärkideks varustuskindlust, 
konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust. Nende eesmärkide saavutamiseks järgib liit 
dereguleerimise poliitikat, selleks et soodustada konkurentsi, mis toob kaasa madalad hinnad 
tarbijatele ja killustatud piirkondlike turgude ühendamise üleeuroopalise energiavõrguga 
tagamaks tarnekindluse. Püüdes vähendada üldist fossiilkütuste tarbimist, saavutatakse 
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kahekordne kasu nii CO2-heite kui ka fossiilkütuste välistest tarnijatest sõltuvuse vähenemise 
näol, toetades sellega nii jätkusuutlikkuse kui ka varustuskindlusega seotud eesmärkide 
saavutamist.  
See energia asendatakse taastuvate allikate, näiteks tuuleenergia, biokütuste ja 
päikeseenergiaga, mida on võimalik toota ELi pinnal ja avamerejaamades. 

Lisaks sellele hõlmavad „20-20-20 eesmärgid”, mis tuleb 2020. aastaks saavutada, 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 20%-list vähendamist 1990. aastaga võrreldes, taastuvate 
energiaallikate 20%-list osakaalu kogu ELis tarbitavast energiast ja 20% võrra väiksemat 
energiatarbimist võrreldes stsenaariumiga, mille korral jätkusuutlikkuse suurendamise 
meetmeid ei võeta. 

Taastuvenergia ja energiatõhususe meetmete rakendamine on praegu liikmesriikide kätes, 
sest puuduvad kogu ELi hõlmavad üldised õigusaktid. Liikmesriikidele antakse konkreetsed 
eesmärgid, kuid komisjon soovitab ELi tasandil poliitikat, et aidata edasiminekut kiirendada ja 
tagada integreeritud turud. Komisjon on energiasäästliku Euroopa saavutamiseks välja 
pakkunud mitmesuguseid parandusmeetmeid, mille hulgas peamiseks on seni suuresti 
kasutamata võimalus suurendada ehitus- ja transpordisektori tõhusust, näiteks nõudes 
ökodisaini ulatuslikumat kasutamist ja infrastruktuuri elektrisõidukite jaoks.  
Komisjon peab praegust energeetika infrastruktuuri kogu Euroopa ühendamiseks ja 
teenindamiseks ebapiisavaks ja tunnistab, et selle parandamisega on raskusi nii erasektoril 
kui ka riikide valitsustel, seega teeb komisjon ettepaneku kehtestada ELi tasandilt ülalt alla 
direktiivid, selleks et riikide energiavõrke piisavalt ajakohastada ja vastastikku ühendada, 
eesmärgiga saavutada kokkuvõttes ühtne Euroopa turg. Paljude taastuvenergia allikate 
toodang kõigub sõltuvalt ilmaoludest ja seepärast võib hästi ühendatud infrastruktuur 
tulevasi kriise ennetada, suurendades varusid, mida oleks lihtne edastada kogu Euroopa 
energiavõrgu ulatuses. 2020. aastaks võidakse kuni 80% ELi majapidamistes rakendada 
lisameetmeid, näiteks „arukaid mõõdikuid”, selleks et tarbijaid nende energiatarbimisest 
läbipaistvalt teavitada. 

Sellega seoses on tähtis roll regionaalpoliitikal. Taastuvenergia saab küll Euroopa 
Regionaalarengu Fondilt (ERF) tavapärase elektriga võrreldes suhteliselt rohkem toetust, kuid 
üldeelarve ja ELi panusega seoses moodustab taastuvenergia infrastruktuuri toetuse 
kogumaht ainult 4% kogu Euroopa Regionaalarengu Fondi antavast ELi panusest, mis on 
eelarves ette nähtud aastateks 2007–2013. Territoriaalselt kajastab Lõuna- ja Ida-Euroopa 
riikide suurem rahastamine ühtekuuluvuspoliitika rolli infrastruktuuri investeeringutes, 
kusjuures Kesk- ja Põhja-Euroopa riigid saavad taastuvenergia infrastruktuuri jaoks kõige 
vähem toetust. Kokkuvõttes on ERFi poolse rahastamise maht selles valdkonnas üsna väike, 
eriti energiavõrgu investeeringute toetamise osas. 

Energiatõhususe ja taastuvenergia toetamise ja edendamise kaks suurt ELi poolt 
kaasrahastatavat otsest poliitilist rahastamise allikat on programm Arukas Energeetika – 
Euroopa (IEE) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD). IEE programmist 
rahastatakse pakkumiskutsete alusel konkreetseid projekte ja EAFRD toetab peamiselt 
põllumajandusliku tootmisega soetud biokütuseid. Kuid suures plaanis panustavad mõlemad 
allikad ainult tühiseid summasid. Täiendavat rahastamist on võimalik saada mitmesuguste 
programmide kaudu, näiteks ühisabi projektide toetamiseks Euroopa piirkondades 
(JASPERS), ühine rahastamisskeem väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks 
(JEREMIE), ühine Euroopa toetus jätkusuutlikeks investeeringuteks linnapiirkondades 
(JESSICA), ja sellistes allikatest, nagu Euroopa Investeerimispank (EIP). 
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JUHTUURINGUD 

Juhtuuringuteks valiti üheksa piirkonda ja analüüsiti nende olemasolevaid ja tulevasi 
taastuvenergia infrastruktuuri meetmeid ja nendest saadavat kasu sotsiaalsele, 
majanduslikule ja territoriaalsele arengule. Iga juhtuuring käsitles järgmisi teemasid:  

 ELi regionaalfondide sobivus, vastastikune täiendamine ja tõhusus selle 
infrastruktuuri toetamisel; 

 erinevate infrastruktuuri loomise ja toetamisega tegelevate osapoolte vastutus 
(mitmetasandiline valitsemine); 

 investeeringute mõju majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele arengule. 

Austriast valiti kaks omavalitsust, sest nad on rakendanud mitu edukat taastuvenergia 
kasutamise meedet. Güssing Burgenlandis ja Vöckla-Agar Ülem-Austrias esindavad riigi eri 
majanduslikke, geograafilisi ja ajaloolisi piirkondi ja nende edu taastuvenergia kasutamisel on 
olnud erinev. Güssing on hea tava näiteks, mille puhul seni vaene viletsate 
tulevikuväljavaadetega ääremaapiirkond on muudetud jätkusuutlikkuse eeskujuks, kusjuures 
kogu energia toodetakse taastuvatest allikatest. Energia tootmisel kasutatakse kohalikku 
biomassi, päikeseenergiat ja fotogalvaanilist energiat ja praegu toodavad Güssingi piirkonna 
27 detsentraliseeritud elektrijaama piisavalt energiat, et jääks üle kasumi tootmiseks ja 
taastuvatesse energiaallikatesse reinvesteerimiseks.  
Seevastu Vöckla-Agar paikneb Austria jõukas tööstuspiirkonnas suurte majanduskeskuste 
läheduses. Piirkonna strateegiasse kuulub tehnoloogiakeskus, mis edendab jätkusuutlikku 
innovaatilist ettevõtlust ja levitab energiatõhususe ideid, kuid piirkond ei ole veel saavutanud 
seatud tõhususe eesmärke, et saada näidispiirkonnaks. Nagu Güssingis ei ole siingi 
eesmärgiks ainult energiasüsteemi jätkusuutlikuks muutmine, vaid ka kohaliku majanduse 
toetamine, et hoida piirkonnas võimalikult palju lisandväärtust, kindlustada olemasolevad ja 
luua uusi töökohti ja kaitsta põllumajandustootjate elatusallikaid. Vöckla-Ageri strateegiaks 
on sektoritevaheline töö ja mitmekesisuse tagamine. 

Portugali Madeiral ja Assooridel kui isoleeritud saarestikel on spetsiifilised probleemid, 
kusjuures elanikkonna jaotus ja majanduslik olukord on erinevad. Kuna asutakse suurtest 
asustuskeskustest väga kaugel, siis on juurdepääs energia siseturule piiratud ja tuleb kas 
kulutada palju fossiilkütuste transpordile või toota energiat ise. Madeira kasutab 
hüdroenergiat, tuuleenergiat, jäätmete põletamist ja päikeseenergiat, mille arendamist 
kaasrahastas suures osas ERF. Socorridosi elektrijaam suudab madala tarbimise perioodidel 
energiat salvestada, suurendades sellega saarte energiatõhusust. Assooridel on suur 
kasutamata taastuvenergia, eriti geotermilise energia potentsiaal, sest saared asuvad 
mandrilava serval. Praegu annavad kaks geotermilist elektrijaama 40% selle energiast ja 
saartel kasutatakse ka tuule- ja hüdroenergiat. Aastatel 2000–2007 olid Assoorid üks ELi 
kõige energiatõhusamaid piirkondi. Mõlemas piirkonnas on pooleli mitu algatust, mis 
käsitlevad taastuvate energiaallikate uurimist ja ulatuslikumat kasutamist, samuti energia 
tootmist uutest allikatest (näiteks lained, looded, vesinik). Kõnealused saared said muudes 
juhtuuringutes käsitletud piirkondadega võrreldes ELi rahastamisvahenditest rohkem toetust 
ja sellel oli taastuvenergia tootmisvõimsuse arendamisel oluline roll.  
Rumeenia järgib regionaalpoliitikas tsentraliseeritud lähenemisviisi ja seetõttu ei valitud 
selles riigis juhtuuringute jaoks välja ühtegi konkreetset piirkonda. Riik on küll hästi 
elektrivõrguga kaetud, kuid vananev infrastruktuur (30% sellest on ehitatud 1960. aastatel) 
põhjustab olulisi kadusid energia tarneahelates, mida sunnivad tagant hoogsalt areneva 
majanduse üha kõrgemad nõuded. Siiski on riigis suur potentsiaal taastuvenergia allikate 
arendamiseks, milleks on peamiselt tahke biomass, hüdroenergia, geotermiline ja 
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tuuleenergia, viimane eriti Musta mere rannikul ja mägistes piirkondades. EL on seadnud 
Rumeeniale eesmärgiks taastuvenergia tootmise 24% osakaalu aastaks 2020, kuid samuti on 
nad osutanud suurele investeerimisvajadusele ja suurtele ärikuludele kui peamistele tõketele 
suuremate tootmisvõimsuste eduka rakendamise teel. Uue liikmesriigina on Rumeenial ELi 
fondidega vähe kogemusi ja praegu investeerib riik taastuvatesse energiaallikatesse väga 
vähe, kuid see võib lähimas tulevikus muutuda.  
Rootsi osutab Norrlandi põhjapoolsetele maakondadele kui piirkonnale, kust võib leida 
hea tava näiteid ja kasutamata potentsiaali. See on hõredalt asustatud piirkond, kus on 
hüdro-, tuule- ja bioenergia arendamiseks soodsad looduslikud tingimused. Palju vaba maad 
ja konkureerivate huvide puudumine loovad suurepärased tingimused energiatootmiseks ja 
piirkonnas ongi toodetud hüdroelektrit juba enam kui 100 aastat; hüdroelektrijaamu leidub 
kogu riigis ja need annavad 50% Rootsis toodetud energiast. Rootsis Põhja-Norrlandis võiks 
märkimisväärselt suurendada soojusenergia, biogaasi, tuuleenergia, rafineeritud kütuste ja 
biomassi tootmist, kuid piirkonna kauguse tõttu on selle takistuseks näiteks elektri 
edastamine riiklikus võrgus, samuti piisavalt arenenud infrastruktuuri puudumine, mis 
suudaks suurte energiakogustega hakkama saada. Praegusel võrgul on vähe kasutamata 
potentsiaali, seega tootmise laiendamiseks tuleks seda oluliselt tõhustada. Lisaks takistavad 
võrgu tugevdamist kohalikud omavalitsused, sest mõned kohalikud omavalitsused ei 
tunnista, et taastuvenergia on majanduskasvule viiv tööstusharu ja isegi rakendavad 
poliitikat selle pidurdamiseks. Kohalikel ametiasutustel on Rootsis üsna palju võimu ja 
seepärast võib kõnealuses valdkonnas edasimineku saavutamiseks olla vajalik 
toetussüsteemide loomine või positiivsete näidete tutvustamine sellest, kuidas kohalik 
omavalitsus või piirkond võib taastuvenergia infrastruktuuri investeeringutest kasu saada. 

Ühendkuningriigis on Šotimaa ja Wales juhtuuringutes piirkondadeks, millel on mõlemal 
suur taastuvenergia tootmise potentsiaal, kuid infrastruktuuri arengus ollakse eri etappides. 
Programmis Iiri-Šoti energeetikauuringute kontaktid (ISLES) peetakse kaht Ühendkuningriigi 
avamere piirkonda peamisteks kandidaatideks ülisuure avamerevõrgu arendamiseks, mis 
kasutaks ära tuule, loodete ja lainete energia: Põhjaprojekt Šoti vetes ja Lõunaprojekt Walesi 
rannikul. Praegu on Šotimaa valduses kuni veerand Euroopa avamere tuule ja loodete 
energia varudest, ja seepärast on valitsus kinnitanud ambitsioonikad taastuvenergia 
eesmärgid, lootes neid tohutuid varusid ära kasutada ja muuta riik taastuvenergia 
innovatsiooni, arendamise ja kasutuselevõtmise alal maailma juhtivaks jõuks. Paljud 
jõujaamad asuvad ääremaadel ja on struktuurifondide abisaajad. Vastavalt dokumendile 
„Energiapoliitika deklaratsioon, vähese süsiniku revolutsioon”, kavatseb Wales 2025. aastaks 
praegusega võrreldes kahekordistada taastuvatest allikatest toodetud elektri kogust, 
kusjuures 40% tuleks merest, kolmandik tuuleenergiast ja ülejäänu jätkusuutlikest 
biokütusejaamadest või väiksematelt projektidelt, mis kasutavad tuult, päikest, 
hüdroenergiat või kohalikku biomassi. Siiski ei ole Walesi maapealne võrk praegu piisava 
võimsusega ja mitmetasandilise valitsemise küsimus on osutunud taastuvenergia 
kasutuselevõtule tohutuks takistuseks, arvestades viivitusi, mis tekivad tuuleparkide 
ühendamisel maapealse võrguga. 

Käesolevas uuringus esitati mõned „põhimõttelised küsimused”, mis olid antud tööülesandes 
ja tulemustes püütakse vastata järgmisele: 

 Milline piirkondlik infrastruktuur on vajalik taastuvenergia kasutamise 
suurendamiseks? 

Taastuvenergia kasutamiseks on piirkondlikul tasandil vaja erinevat infrastruktuuri. Tuleb 
kindlaks teha ja parimal viisil ära kasutada kõnealuse piirkonna spetsiifilised tugevad küljed 
(näiteks tuuleenergia, biomass, geotermiline energia jne), see on protsess, mis on juba 
kaugele jõudnud, nagu näitavad juhtuuringutes käsitletud piirkonnad. Kogu ELis 
kättesaadava taastuvenergia tasakaalustamatuse leevendamiseks tuleb võrkude struktuuri 
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tugevdada ja integreerida, selleks et luua üleeuroopaline energiaturg, mis suudab tarnida 
seda energiat kõigile piirkondadele. Komisjoni energiapoliitika projektis ette nähtud arukad 
energiavõrgud muutuvad tulevikus eriti asjakohaseks. 

 Millised on praegu peamised taastuvenergia infrastruktuuri arendamise 
meetmed ERFi programmides ja riiklikes taastuvenergia kavades ja kas 
nad täiendavad teineteist või kattuvad? 

Käesoleva uuringu kohaselt on ERFi poolne taastuvenergia infrastruktuuri rahastamine 
osutunud minimaalseks; pigem on fondi toetus suunatud taastuvenergia tootmisele ja 
energiatõhususe meetmetele. Taastuvenergia infrastruktuuri toetamise üldisest nõrgast 
tasemest tulenevalt ei ole ERFi programmid ja riiklikud taastuvenergia tegevuskavad 
omavahel vastuolus. 

 Miks on ühtekuuluvuspoliitika investeeringud piirkondlikku 
taastuvenergia infrastruktuuri seni olnud nii aeglased? 

Uurimistulemused on näidanud, et taastuvenergia infrastruktuuri on keeruline rahastada, 
erainvestorite jaoks on vähe stiimuleid ja paljudes liikmesriikides sisaldab haldusstruktuur 
energiapoliitika valdkonnas palju tasandeid ja harusid, mis toob rahastamisstrateegiate jaoks 
kaasa tohutud hõõrdumiskulud ja põhjendamatult kõrged tehingukulud fondide abisaajate 
jaoks. Rahaliste vahendite kasutamise tagamise oluline eeltingimus on ELi vahendite 
haldamist puudutav kogemus ja oskusteave, Rumeenia juhtuuring toob esile raskused 
vahendite toimetamisel õigete abisaajateni. 

 Kuidas saaks piirkondlikke ja riiklikke sidusrühmi julgustada 
taastuvenergia infrastruktuuri rohkem investeerima? 

ERFi poolse toetuse suurendamisel on peamisteks takistusteks keeruline olukord turul ja 
reguleerivad raamistikud, mis on ELi energiaturu liberaliseerimise katsetel peamiseks 
teemaks; siiski ei ole neil seni olnud suurt mõju. Komisjon, liikmesriikide valitsused ja 
reguleerivad asutused peaksid suurendama jõupingutusi nende takistuste eemaldamiseks, 
selleks et kiirendada Euroopa elektrivõrgu integreerimist, parandades sellega 
varustuskindlust. Euroopa tehniliste standardite organisatsioonide (TSO) vaheline tihedam 
koostöö muudab elektrivood sujuvamaks, mis omakorda suurendab rasketel aegadel 
riikidevahelist solidaarsust. Piirkondlikud/kohalikud investeeringud peaksid järgima 
integreeritud kavasid, mis on kokku lepitud riikliku ja kogu ELi hõlmava poliitika eri 
tasanditel, mis tähendab, et riiklikud taastuvenergia tegevuskavad tuleb tihedamalt ja 
tulemuslikult siduda riiklike ELi rahastamisstrateegiatega. 

 Millised on sellega seoses liikmesriikidevahelised erinevused ja mis on 
avastatud probleemide põhjuseks? 

Tuvastati järgmised erinevused: regionaalpoliitika juhtimise ja territoriaalse arengu üldised 
valitsemismehhanismid erinevad, kusjuures liitvabariikide hõõrdekaod on väiksemad kui 
tsentraliseeritud riikidel. Energiaturul mõjutab turujõu jaotust poliitika, näiteks riigid, kus 
energiatarnijad on poliitilise kontrolli all, võivad takistada alternatiivsete 
energiatarnesüsteemide arendamist. Taastuvenergia investeeringute takistuseks võivad olla 
ka riigi poliitilised prioriteedid, juhul kui rahastamiseelistused on suunatud mujale. 

 Milline on taastuvenergia investeeringutega seoses mitmetasandilise 
valitsemise, ühise juhtimise ja avaliku ja erasektori partnerluse 
potentsiaal ja roll? 

Siiani on mitmetasandiline valitsemine olnud pigem takistus kui toetav tegur. Lisanduvad 
bürokraatiatasandid tekitavad taastuvenergia kasutuselevõtul viivitusi ja tõkkeid. 
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 Milline on piiriülese koostöö ja makropiirkondlike strateegiate 
potentsiaal taastuvenergia infrastruktuuriga seoses? 

Varustuskindluse tagamiseks on piiriülene energia edastamine eluliselt tähtis. Euroopa 
geograafilised tingimused pakuvad mitmeid paiku, kus kaks riiki saaksid mõlemad mõne 
loodusvara tulemuslikult kasutusele võtta, seega võib riikidevaheline sünergia aidata energia 
tootmisvõimsust suurendada. Analüüs näitab, et rahvuslikud huvid on siiani ülimuslikud, 
sellele vaatamata on suuremahulised investeeringud kõrgepingevõrku samm õiges suunas. 

 Kuidas prognoosida taastuvenergia võimalikku territoriaalset, 
sotsiaalset ja majanduslikku mõju piirkondade arengule? 

Enamiku investeeringute puhul on raske kindlaks teha otsest sotsiaalmajanduslikku mõju, 
kuid võib täheldada positiivset mõju taastuvenergia infrastruktuurile – töökohad, piirkondlik 
lisaväärtus ja CO2-heite vähendamine, sest fossiilkütustele tehtavate kulutuste vähendamine 
võimaldab suurendada avaliku sektori kulutusi sotsiaalmajanduslikku arengut toetavatele 
struktuuridele ja parandada energeetika infrastruktuuri. 

Tohutus tööstuslikus mõõtkavas elektri salvestamisega seotud raskustega toimetuleksuks on 
pakutud mitmeid taastuvenergia tarneid parandavaid lahendusi, näiteks „arukad 
energiavõrgud”, mis nõuaksid suuri investeeringuid. Edastuse ja jaotuse tariifid tuleks ümber 
kujundada (ja neid suurendada), et motiveerida võrkude käitajaid vajalikul määral 
investeerima. 

HAAVATAVUS 

Selleks et hinnata tulevasi vajadusi ja rõhutada toetamise tähtsust, tuleb analüüsida, kus 
territoriaalsed vajadused näitavad sellise abi vajalikkust. Hinnati kõigi ELi piirkondade uue 
energeetika infrastruktuuri haavatavuse näitajaid ja sõltuvust fossiilkütuste puudusest. Olles 
fossiilkütustest väga sõltuv, impordib Euroopa praegu 53,1% esmasest tarbitavast energiast. 
Lääne-Euroopa ja Ida-Euroopa vahel on näha selge erinevus, mis puudutab haavatavust 
fossiilkütuse puuduse korral. Lääne-Euroopa on enamus piirkondi, v.a Iirimaa – fossiilse 
energia tarnete puuduseks hästi valmis, samas kui Ida-Euroopa on üle keskmise haavatav, 
kusjuures kõige haavatavamad on Rumeenia ja Balti riigid. Sisemajanduse koguprodukt 
(SKP) inimese kohta on haavatavuse peamine tegur; Lääne-Euroopa kõrge SKP tähendab 
suurt kohanemisvõimet vastandina Ida-Euroopa ja Iirimaa madalale SKP-le. 

JÄRELDUSED 

Selleks et kasutada neid uurimistulemusi taastuvenergia infrastruktuuri investeeringute 
suurendamiseks sobivate piirkondade leidmiseks, on kasulik võrrelda haavatavuse kaarte 
komisjoni taastuvenergia projektiga. Euroopa piirkonnad erinevad taastuvenergia tootmiseks 
sobivuse poolest ja eriti taastuvenergia liikide tootmise poolest ja seepärast tuleb ELi 
energiapoliitika eesmärkide saavutamise suunas liikumisel ja fossiilkütustest sõltuvuse 
vähendamisel nõudmist ja pakkumist tasakaalustada nii piirkondade vahel kui ka piirkondade 
sees. Selle eduka saavutamise oluline vahend on regionaalpoliitika, sest taastuvenergia 
infrastruktuuri toetamisel on vajalik edaspidi rohkem piirkondadega arvestav lähenemisviis. 
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Taastuvenergia arendamise edendamiseks peavad olema täidetud järgmised olulised 
tingimused: 

Investeeringute suurendamine piirkondlikku taastuvenergia tootmise võimekusse – 
näiteks tuuleenergia potentsiaal, samuti päikeseenergia lõunapoolsetes piirkondades ja 
biomassi energia rohkelt metsaga kaetud piirkondades, kus see potentsiaal on seni 
kasutamata. 

Tuleb teha vahet „kõrgtehnoloogilisel” taastuvenergial (elekter) ja 
„madaltehnoloogilisel” taastuvenergial (soojus), selleks et neid energialiike 
tulemuslikumalt ja tõhusamalt kasutada. Tuleb paremini eristada, milline energia pakkumine 
rahuldab millist energianõudlust. 

Aruka võrgu lahenduste loomine koos kõrgepinge TEN-lahendustega tagab suhteliselt 
väärtusliku energialiigi – elektrienergia – parema jaotuse. Sellel tasandil sujuva ja tõhusa 
edastuse tagamiseks tuleb kõrvaldada turu struktuurist tulenevad takistused. 

ELi ja riiklik toetus tuleks suunata energiatarnete katkestuste poolt kõige 
haavatavamatele ja kõige rohkem fossiilkütustest sõltuvatele piirkondadele, et pikas 
perspektiivis neid nõrkusi tasakaalustada. 

 

 

 

 

 


