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ENERGIAPOLIITIKA ÜLDPÕHIMÕTTED

Euroopa probleemid energiavaldkonnas hõlmavad selliseid küsimusi nagu kasvav sõltuvus
impordist, vähene mitmekesistamine, kõrged ja kõikuvad energiahinnad, kasvav ülemaailmne
energianõudlus, tootmis- ja transiidiriike mõjutavad julgeolekuriskid, kliimamuutusega
seotud ohtude suurenemine, energiatõhususe edendamise aeglus, taastuvenergia kasvavast
osakaalust tulenevad probleemid ning vajadus muuta energiaturud läbipaistvamaks ja
ühtsemaks ning need omavahel paremini siduda. Euroopa energiapoliitika keskmes on
mitmesugused energiaturu integreerimisele, energiavarustuse kindlusele ja energiasektori
säästvusele suunatud meetmed.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikkel 194.
Erisätted on järgmised:
— varustuskindlus: ELi toimimise lepingu artikkel 122;

— energiavõrgud: ELi toimimise lepingu artiklid 170–172;

— kivisüsi: protokollis 37 täpsustatakse 2002. aastal aset leidnud Euroopa Söe- ja
Teraseühenduse (ESTÜ) asutamislepingu kehtivuse lõppemise finantstagajärgi;

— tuumaenergia: Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping (Euratomi
asutamisleping) on enamiku Euroopa tuumaenergia valdkonna meetmete õiguslik alus.

Teised energiapoliitikat mõjutavad sätted on järgmised:
— energia siseturg: ELi toimimise lepingu artikkel 114;

— energiaalane välispoliitika: ELi toimimise lepingu artiklid 216–218.

EESMÄRGID

Lissaboni lepingu kohaselt on ELi energiapoliitika peamised eesmärgid järgmised:
— tagada energiaturu toimimine;

— tagada energiaga varustamise kindlus liidus;

— edendada energia tõhusat kasutamist ja säästmist ning uute ja taastuvate energiaallikate
väljaarendamist; ning

— edendada energiavõrkude sidumist.

ELi toimimise lepingu artikliga 194 jagatakse pädevus mõnes energiapoliitika valdkonnas,
mis annab märku liikumisest ühise energiapoliitika suunas. Igale liikmesriigile jääb siiski
õigus määrata kindlaks oma energiavarude kasutamise tingimused, oma valikud erinevate
energiaallikate vahel ning oma energiavarustuse üldstruktuur (artikli 194 lõige 2).
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SAAVUTUSED

A. Üldpoliitiline raamistik
Kehtivas poliitikakavas juhindutakse 2007. aasta märtsis toimunud Euroopa Ülemkogu
kohtumisel vastu võetud kõikehõlmavast terviklikust kliima- ja energiapoliitikast, millega
tahetakse aastaks 2020 saavutada järgmist:
— vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 20% võrra 1990. aasta tasemetega

võrreldes;

— suurendada taastuvate energiaallikate osakaalu energiatarbimises 20%-ni;

— suurendada energiatõhusust 20% võrra.

Komisjon avaldas 27. märtsil 2013. aastal rohelise raamatu „Kliima- ja energiapoliitika
raamistik aastani 2030“ (COM(2013)0169), mis käivitas arutelu 2020. aasta järgsete eesmärkide
ja poliitikameetmete üle.
Komisjoni teatises „Energia tegevuskava aastani 2050“ (COM(2011)0885) kirjeldatakse
pikaajalisi stsenaariume ning kajastatakse ELi ees seisvaid probleeme ja võimalusi CO2-heite
vähendamisel pikemas perspektiivis.
B. Energia siseturu väljakujundamine
Euroopa Ülemkogu kohtumisel 4. veebruaril 2011. aastal lepiti kokku ambitsioonikas eesmärgis
kujundada energia siseturg lõplikult välja 2014. aastaks ning tagada, et ELis ei leidu nn
energiasaari. Seda eesmärki kinnitas Euroopa Ülemkogu uuesti 2014. aasta märtsis. Kolmas
energiapakett, üleeuroopalise energiataristu suuniste määrus (EL) nr 347/2013 ja määrus energia
hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (määrus (EL) nr 1227/2011) on mõned
peamistest õigusaktidest, mille eesmärk on aidata kaasa energia siseturu paremale toimimisele
(5.7.2 energia siseturu kohta).
C. Energiaalaste välissuhete tugevdamine
7. septembril 2011 võeti vastu komisjoni teatis energiavarustuse kindluse ja rahvusvahelise
koostöö kohta – „ELi energiapoliitika: koostöö ELi-väliste partneritega“ (COM(2011)0539),
mille eesmärk on edendada ELi piiriülest koostööd naaberriikidega ning laiendada
reguleeritavat piirkonda, vahetades korrapäraselt teavet valitsustevaheliste kokkulepete kohta
ning tehes koostööd konkurentsi, ohutuse, võrkudele juurdepääsu ja varustuskindluse
valdkonnas. Järgnevalt võeti 25. oktoobril 2012 vastu otsus liikmesriikide ja kolmandate riikide
valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitleva teabevahetuse mehhanismi loomise kohta
(T7-0343/2012).
D. Energiavarustuse kindluse suurendamine
Võttes arvesse gaasi ja nafta keskset tähtsust ELi energiavarustuse kindluse jaoks, võttis EL
vastu mitmed meetmed, mille eesmärk on tagada riskide hindamine ning piisavate ennetavate
tegevuskavade ja hädaolukorra lahendamise kavade koostamine. 20. oktoobril 2010 võeti vastu
määrus (EL) nr 994/2010 (milles käsitletakse gaasivarustuse kindluse tagamise meetmeid ja
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2004/67/EÜ), mille eesmärk on tugevdada
ennetus- ja kriisilahendusmehhanisme. Direktiivi 2009/119/EÜ kohaselt peab liikmesriikide
naftavarude suurus olema võrdne vähemalt 90 päeva keskmise netoimpordi mahu või 61 päeva
keskmise sisetarbimise mahuga, olenevalt sellest, kumb kogus on suurem.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0885
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.7.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0539
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0343
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Ukraina kriisi tõttu palus 2014. aasta märtsis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu komisjonil
esitada 2014. aasta juuniks põhjaliku kava ELi energiasõltuvuse vähendamiseks.
E. Energiatõhususe suurendamine
ELi energiatõhususe poliitika põhialus on 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/
EL energiatõhususe kohta, mille eesmärk on tuua liikmesriigid tagasi 2020. aasta
eesmärkide täitmise graafikusse. Mõningad teised olulised poliitikameetmed on näiteks toodete
märgistamine ja meetmed hoonete energiatõhususe parandamiseks (5.7.3 energiatõhususe
kohta).
F. ELi sisemiste energiaressursside (sh taastuvenergia) parimal viisil kasutamine
Üks 2013. aasta mais toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel kokkulepitud prioriteete oli
tõhustada ELi energiavarustuse mitmekesistamist ja arendada kohalikke energiaressursse, et
tagada energiavarustuse kindlus ja vähendada sõltuvust liiduvälistest tarnijatest. Taastuvate
energiaallikate osas nähti 23. aprilli 2009. aasta direktiiviga 2009/28/EÜ ette 20% eesmägi
täitmine aastaks 2020 (5.7.4 taastuvenergia kohta).
G. Teadus-, arendus- ja tutvustamistegevuse projektid
1. Horisont 2020
Aastatel 2014–2020 läbiviidav programm „Horisont 2020“ on ELi peamine energiaalaste
teadusuuringute edendamise vahend. Puhaste, turvaliste ja tõhusate energiaallikate
väljatöötamise ning säästva arengu toetuseks on eraldatud 5,931 miljardit eurot.
2. Euroopa energiatehnoloogia strateegiline kava (SET-kava)
Komisjoni 22. novembril 2007 vastu võetud SET-kava eesmärk on kiirendada vähese
süsinikdioksiidi heitega ja tõhusate energiatehnoloogiate turuleviimist ja kasutuselevõttu.
Kavaga edendatakse meetmeid, mille abil EL saaks asuda arendama oma poliitikaeesmärkide
täitmiseks vajalikke tehnoloogiaid ning samas tagada, et ELi äriühingud saavad
kasutada energiavaldkonna uuest käsitusest tulenevaid võimalusi. Komisjoni teatises
vähese süsihappegaasiheitega tehnoloogia arendamisse investeerimise kohta (Euroopa
energiatehnoloogia strateegiline kava) (COM(2009)0519) hinnati SET-kava rakendamist ja
järeldati, et laia tehnoloogilise profiili väljakujundamise kavade õnnestumiseks tuleks kaaluda
jõulisemat sekkumist ELi tasandil.
3. Tuleviku energiatehnoloogia strateegia
Komisjoni 2. mail 2013 avaldatud teatises energiatehnoloogia ja -innovatsiooni kohta
(COM(2013)0253) esitatakse strateegia selleks, et võimaldada ELil saavutada maailmatasemel
tehnoloogia- ja innovatsioonisektor, mis suudab lahendada probleeme aastani 2020 ja pärast
seda.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament on alati väljendanud kindlat toetust ühisele energiapoliitikale, mis
käsitleb konkurentsivõime, julgeoleku ja säästvuse küsimusi. Parlament on korduvalt nõudnud
liikmesriikidevahelist sidusust, otsustavust, koostööd ja solidaarsust praeguste ja tulevaste
probleemide lahendamisel siseturul ning kõigilt liikmesriikidelt poliitilist tahet ja Euroopa
Komisjonilt tugevat algatusvõimet 2020. aasta eesmärkide suunas liikumisel.
Parlament on püüelnud energiaturu integreerituse parandamise ning ambitsioonikate ja
õiguslikult siduvate taastuvenergia, energiatõhususe ja kasvuhoonegaaside heite vähendamisega
seotud eesmärkide vastuvõtmise poole. Seoses sellega toetab Euroopa Parlament suuremate

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.7.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.7.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0519
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0253
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kohustuste võtmist ELi enda eesmärkide saavutamiseks, toonitades, et uus energiapoliitika peab
toetama pikaajalist eesmärki vähendada ELi kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2050. aastaks 80–
95% võrra.
Parlament toetab ka energiaallikate ja tarneteede mitmekesistamist, eriti lõunapoolse
gaasikoridori arendamist, tihedamat koostööd Kaspia mere piirkonna riikidega ning üldisemalt
toonitab Kesk- ja Kagu-Euroopa gaasi- ja elektrivõrkude põhja-lõunasuunalise ühendamise
tähtsust, toetab uute ühenduste loomist, veeldatud maagaasi terminalide mitmekesistamist ja
torustike arendamist ning seeläbi siseturu avamist.
Pidades silmas Euroopa kasvavat sõltuvust fossiilkütustest, väljendas Euroopa Parlament
heameelt SET-kava üle, olles veendunud, et sellest saab väga oluline panus säästvuse ja
varustuskindluse parandamisse ning et see osutub ELi 2020. aasta energia ja kliimamuutusega
seotud eesmärkide saavutamisel täiesti hädavajalikuks. Toonitades teadusuuringute olulist rolli
jätkusuutliku energiavarustuse tagamisel, rõhutas Euroopa Parlament ühiste jõupingutuste
vajadust uute energiatehnoloogiate valdkonnas nii taastuvate energiaallikate kui ka
fossiilkütuseid kasutavate säästvate tehnoloogiate osas, samuti vajadust suurendada riikliku ja
erasektori rahastamist kava eduka rakendamise tagamiseks.
Viimase aja olulisemad resolutsioonid:
— 15. detsember 2015: Reageeringuna komisjoni selleteemalisele teatisele võttis Euroopa

Parlament vastu resolutsiooni „Euroopa energialiidu suunas“. Parlament võttis teadmiseks
komisjoni visandatud viis energialiidu sammast ning rõhutas, et nende sammaste
kohaselt elluviidav poliitika peab alati aitama kaasa energia varustuskindluse tagamisele,
CO2-heite vähendamisele, majanduse pikaajalisele jätkusuutlikkusele ning taskukohaste
ja konkurentsivõimeliste energiahindade saavutamisele. Ta tuletas meelde, et energia
on avalik sotsiaalne hüve ning seetõttu peaks EL pöörama suurt tähelepanu
kütteostuvõimetuse probleemile ja edendama konkreetseid meetmeid selle probleemi
lahendamiseks;

— 5. veebruar 2014: kliima- ja energiapoliitika raamistiku kohta aastani 2030
(T7-0094/2014);

— 10. september 2013: toimiva energiaturu kohta (T7-0344/2013);

— 21. mai 2013: taastuvenergiaga seonduvate tänaste ülesannete ja võimaluste kohta Euroopa
energia siseturul (T7-0201/2013);

— 21. mai 2013: ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus,
milles käsitletakse avamerel nafta ja gaasi geoloogilise luure, uuringute ja tootmise ohutust
(T7-0200/2013);

— 14. märts 2013: energia tegevuskava kohta aastani 2050 ja tuleviku kohta koos energiaga
(T7-0088/2013);

— 12. märts 2013: ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus,
milles käsitletakse üleeuroopalise energiataristu suuniseid ja millega tunnistatakse
kehtetuks otsus nr 1364/2006/EÜ (T7-0061/2013);

— 11. september 2012: ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv, milles käsitletakse energiatõhusust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid
2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (T7-0306/2012);

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2014)0094
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0344
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0201
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0200
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0088
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0061
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0306
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— 12. juuni 2012: energiapoliitika alase koostöö kohta ELi välispartneritega: strateegiline
lähenemisviis kindla, jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise energiavarustuse tagamisele
(T7-0238/2012).

Dagmara Stoerring
05/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0238
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