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TAASTUVENERGIA

Taastuvad energiaallikad (tuuleenergia, päikeseenergia, hüdroenergia,
ookeanienergia, geotermiline energia, biomass ja biokütused) on fossiilkütuste
alternatiivid, mis aitavad vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid,
mitmekesistada energiavarustust ning vähendada sõltuvust ebakindlatest ja
heitlikest fossiilkütuse-, eelkõige nafta- ja gaasiturgudest. ELi seadusandlik
tegevus taastuvate energiaallikate edendamiseks on viimase 15 aasta jooksul
märkimisväärselt arenenud. Aastal 2009 seadsid ELi juhid eesmärgiks, et
2020. aastaks oleks 20% ELi energiatarbimisest pärit taastuvatest energiaallikatest.
Aastal 2018 lepiti kokku, et 2030. aastaks tuleb 32% ELi energiatarbimisest
saada taastuvatest energiaallikatest. Võttes arvesse ELi uusi kliimaeesmärke, tehti
2021. aasta juulis kaasseadusandjatele ettepanek suurendada seda eesmärki
2030. aastaks 40%-ni. Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse ja sellest tulenevat
energiakriisi leppis EL kokku vähendada enne 2030. aastat kiiresti oma sõltuvust
Venemaa fossiilkütustest, kiirendades üleminekut puhtale energiale. Praegu
on arutamisel kaasajastatud poliitikaraamistik 2030. aastaks ja selle järgseks
perioodiks.

ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRGID

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 194.

SAAVUTUSED

A. Taastuvenergia direktiiv
1. Taastuvenergia direktiiv (I taastuvenergia direktiiv): 2020. aasta suunas
Algses taastuvenergia direktiivis, mis võeti kaasotsustamismenetluse teel vastu
23. aprillil 2009 (direktiiv 2009/28/EÜ, millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid
2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ), sätestati, et 2020. aastaks peab 20% ELis tarbitavast
energiast pärinema taastuvatest energiaallikatest. Lisaks pidi 10% transpordikütusest
kõigis liikmesriikides pärinema taastuvatest energiaallikatest. Direktiivis esitati
ka mitmesugused mehhanismid, mida liikmesriigid võisid oma eesmärkide
saavutamiseks kohaldada, nagu toetuskavad, päritolutagatised, ühisprojektid ning
koostöö liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel, ning sätestati biokütuste
kestlikkuskriteeriumid.
Kuni 2020. aastani kinnitati direktiivis iga riigi olemasolevad riiklikud taastuvenergia
eesmärgid, võttes arvesse lähtepunkti ja üldist taastuvate energiaallikate potentsiaali
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(taastuvate energiaallikate osakaal alates 10%st Maltal kuni 49%-ni Rootsis). Iga
ELi liikmesriik täpsustas riiklikus taastuvenergia tegevuskavas, kuidas ta kavatseb
oma individuaalset eesmärki täita ja milline on tema üldine taastuvenergiapoliitika
tegevuskava. Riiklike eesmärkide täitmisel tehtud edusamme hinnati iga kahe aasta
järel, kui ELi riigid avaldasid oma riiklikud taastuvenergia eduaruanded.
2. Taastuvenergia direktiiv (II/III/IV taastuvenergia direktiiv): 2030. aasta suunas
2021. aasta juulis esitas komisjon osana Euroopa rohelise kokkuleppe paketist
taastuvenergia direktiivi muudatusettepaneku (II taastuvenergia direktiiv), et viia selle
taastuvenergia eesmärgid kooskõlla komisjoni uute kliimaeesmärkidega. Komisjon tegi
ettepaneku suurendada 2030. aastaks taastuvate energiaallikate siduvat eesmärki ELi
energiaallikate jaotuses 40%-ni, soovitas tööstuses ja transpordis kasutusele võtta
taastuvad kütused, näiteks vesiniku, ning seada asjakohased lisaeesmärgid.
Tulenevalt Venemaa agressioonist Ukraina vastu esitas komisjon 2022. aasta mais
esitas osana kavast „REPowerEU“ uue muudatusettepaneku (III taastuvenergia
direktiiv), et kooskõlas Venemaa fossiilkütustest sõltuvuse järkjärgulise kaotamisega
kiirendada üleminekut puhtale energiale. Komisjon tegi ettepaneku paigaldada
soojuspumbad, suurendada fotogalvaanilise päikeseenergia võimsust ning importida
taastuvallikatest toodetud vesinikku ja biometaani, et suurendada 2030. aastaks seatud
taastuvate energiaallikate eesmärki 45%-ni.
9. novembril 2022 esitas komisjon nõukogu määruse uue muudatusettepaneku
(IV taastuvenergia direktiiv), millega kehtestatakse raamistik taastuvenergia
kasutuselevõtu kiirendamiseks. Ettepaneku kohaselt eeldatakse, et
taastuvenergiajaamad pakuvad ülekaalukat avalikku huvi, mis võimaldaks uute lubade
kiiremat väljastamist ja võimaldaks teha konkreetseid erandeid ELi keskkonnaalastest
õigusaktidest.
Praegu on arutamisel energiapoliitika raamistik 2030. aastaks ja selle järgseks
perioodiks.
Detsembris 2018 jõustus läbivaadatud taastuvenergia direktiiv (direktiiv
(EL) 2018/2001), mis on osa paketist „Puhas energia kõikidele eurooplastele“, mille
eesmärk on säilitada ELi ülemaailmne juhtpositsioon taastuvenergia valdkonnas ja
aidata ELil täita Pariisi kokkuleppest tulenevaid heitkoguste vähendamise kohustusi.
Läbivaadatud direktiiv kehtib alates 2018. aasta detsembrist ning see tuli ELi
liikmesriikide õigusse üle võtta 2021. aasta juuniks ja see jõustus 1. juulist 2021.
Direktiiviga kehtestatakse ELile uus siduv eesmärk, mille kohaselt taastuvenergia peab
moodustama 2030. aastaks vähemalt 32% energia lõpptarbimisest, ning klausel selle
võimaliku ülespoole korrigeerimise kohta 2023. aastaks, ja suurem, 14% eesmärk
taastuvkütuste osakaalule transpordis 2030. aastaks.
Kui riiklikke eesmärke ei muudeta, peaksid riiklikud taastuvenergia eesmärgid
aastaks 2020 kujutama endast iga liikmesriigi minimaalset panust aastaks
2030. ELi liikmesriigid esitavad programmi „Horisont 2030“ raames oma riiklikud
energiaeesmärgid ning koostavad kümneaastased riiklikud energia- ja kliimakavad,
mille kohta esitatakse iga kahe aasta tagant eduaruanded. Neid kavasid hindab
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komisjon, kes võib võtta ELi tasandil meetmeid, et tagada nende kooskõla ELi üldiste
eesmärkidega.
B. Euroopa roheline kokkulepe
11. detsembril 2019 esitas komisjon oma teatise Euroopa rohelise kokkuleppe kohta.
Rohelises kokkuleppes esitatakse üksikasjalik nägemus sellest, kuidas muuta Euroopa
2050. aastaks kliimaneutraalseks maailmajaoks ning tagada energiavarustus, mis on
puhas, taskukohane ja kindel.
1. Kava „REPowerEU“
Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse muudeti 18. mail 2022 kavaga
„REPowerEU“ energiavaldkonna õigusaktide paketti, sealhulgas läbivaadatud
energiatõhususe direktiivi, et kaotada järk-järgult sõltuvus Venemaa fossiilkütustest.
Uue muudatusettepanekuga tehti ettepanek suurendada 2030. aastaks siduvat
eesmärki suurendada taastuvate energiaallikate osakaalu ELi energiaallikate jaotuses
45%-ni ning viia kõik alleesmärgid kooskõlla uute REPowerEU eesmärkidega,
sealhulgas:
— järk-järgult kohaldatav kohustus paigaldada uutele hoonetele päikesepaneelid;

— eesmärk, et 2030. aastaks toodetakse liidus ja imporditakse 10 miljonit tonni
taastuvallikatest toodetud vesinikku;

— soojuspumpade praeguse kasutuselevõtu määra kahekordistamine üksikutes
hoonetes;

— eesmärk muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest toodetud kütustele
(75% tööstusele ja 5% transpordile);

— biometaani tootmise suurendamine 35 miljardi kuupmeetrini 2030. aastaks;

2. Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimine
14. juulil 2021 avaldas komisjon uue energeetikat käsitleva õigusaktide paketi
pealkirjaga „Eesmärk 55:ELi 2030. aasta kliimaeesmärgi saavutamine teel
kliimaneutraalsuseni“ . Taastuvenergia direktiivi läbivaadatud versioonis tehti
ettepanek suurendada 2030. aastaks siduvat eesmärki taastuvate energiaallikate
osakaalu kohta ELi energiaallikate jaotuses kuni 40%-ni ning lisada riiklikul tasandil
sellised eesmärgid, nagu:
— uus sihttase, mille kohaselt kasutatakse 2030. aastaks hoonetes 49% ulatuses

taastuvenergiat;

— uus sihttase, mille kohaselt suureneb tööstuses taastuvate energiaallikate
kasutamine igal aastal 1,1 protsendipunkti võrra;

— liikmesriikide jaoks siduv 1,1 protsendipunkti suurune aastane kasv taastuvate
energiaallikate kasutamisel kütteks ja jahutuseks;

— taastuvenergia ning heitsoojuse ja -jahutuse kasutamise soovituslik suurenemine
2,1 protsendipunkti võrra aastas kaugkütte ja -jahutuse puhul.

Selleks et vähendada süsinikdioksiidiheidet ja mitmekesistada transpordisektorit,
kehtestatakse sellega:
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— eesmärk vähendada 2030. aastaks transpordikütuste kasvuhoonegaaside
heitemahukust 13% võrra, mis kehtib kõigi transpordiliikide kohta;

— eesmärk saavutada 2030. aastaks täiustatud biokütuste ja biogaasi 2,2%-ne
osakaal, vahe-eesmärgiga 0,5% 2025. aastaks (ühekordne arvestus);

— vesiniku tarbimise puhul tööstuses eesmärk suurendada 2030. aastaks
mittebioloogilise päritoluga taastuvkütuste osakaalu 2,6%-ni ja taastuvenergia
osakaalu 50%-ni, sealhulgas energiaga mitteseotud kasutusaladel.

Praegu on veel arutamisel tulevane poliitikaraamistik 2030. aastaks ja selle järgseks
perioodiks.
3. Puhas energia kõikidele eurooplastele
Komisjon avaldas 30. novembril 2016 õigusaktide paketi „Puhas energia kõikidele
eurooplastele“, mis on osa laiemast energialiidu strateegiast. 2018. aasta detsembris
jõustus läbivaadatud taastuvenergia direktiiv (direktiiv (EL) 2018/2001), millega
edendatakse taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamist järgmiselt:
— taastuvate energiaallikate laiem kasutuselevõtmine elektrisektoris;

— taastuvenergia lõimimine kütte- ja jahutussektorisse (suurendada taastuvenergia
osakaalu kütte- ja jahutussektoris igal aastal soovituslikult 1,3% võrra);

— transpordisektori CO2 heite vähendamine järgmiste vahenditega:

— 2030. aastaks peaks taastuvenergia osakaal moodustama 14% kogu
transpordisektori energiatarbimisest;

— 2030. aastaks peaks täiustatud biokütuste ja biogaasi osakaal olema
3,5%, vahe-eesmärgiga 1% 2025. aastaks (topeltarvestus);

— esimese põlvkonna biokütuste osakaalu ülempiir 7% maantee- ja
raudteetranspordi sektoris ning kavad 2030. aastaks palmiõli ja
muude CO2 heitkoguseid suurendavate toidukultuuripõhiste biokütuste
kasutamise järkjärguliseks lõpetamiseks sertifitseerimiskava kaudu;

— ELi bioenergia kestlikkuskriteeriumide tugevdamine;

— ELi tasandi kohustusliku eesmärgi õigeaegne ja kulutõhus saavutamine.

4. Taastuvenergia rahastamismehhanism
Komisjon on loonud ELi rahastamismehhanismi (määrus (EL) 2020/1294), mis
põhineb paketis „Puhas energia kõikidele eurooplastele“ sisalduva energialiidu ja
kliimameetmete juhtimist käsitleva määruse ((EL) 2018/1999) artiklil 33. See jõustus
2020. aasta septembris ja komisjoni rakendamisprotsess on alles käimas. Kava
„REPowerEU“ uued eesmärgid nõuavad praegusest ajast kuni 2027. aastani 210
miljardi euro suuruse lisainvesteeringu tegemist.
Mehhanismi peamine eesmärk on aidata riikidel saavutada oma individuaalsed
ja kollektiivsed taastuvenergia eesmärgid. Rahastamismehhanism seob projektide
rahastamises osalevad riigid (toetavad riigid) riikidega, kes nõustuvad uute projektide
rajamisega oma territooriumile (vastuvõtvad riigid). Komisjon kehtestab mehhanismi
rakendusraamistiku ja rahastamisvahendid ning näeb ette, et mehhanismi raames
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võetavaid meetmeid võib rahastada liikmesriikide maksetest, liidu rahalistest
vahenditest või erasektori osalusest.
Rahastamismehhanismi kaudu toodetud energiat võetakse arvesse kõigi osalevate
riikide taastuvenergia eesmärkide täitmise arvestamisel ja Euroopa rohelise
kokkuleppe eesmärgi puhul, saavutada 2050. aastaks CO2-neutraalsus.

C. Edasised sammud
1. Üleeuroopaline energiavõrk
Detsembris 2020 võttis komisjon vastu ettepaneku vaadata need eeskirjad
läbi, et ühendada praegu Euroopa energiaturgudest eraldatud piirkonnad.
Läbivaatamise eesmärk on edendada taastuvenergia osakaalu märkimisväärset
suurendamist Euroopa energiasüsteemis, kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe
üldise eesmärgiga saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.
Euroopa Parlament võttis 2020. aasta juulis vastu resolutsiooni üleeuroopalise
energiavõrgu (TEN-E) suuniste muutmise kohta, mille eesmärk on neid ajakohastada
ja viia need kooskõlla ELi kliimapoliitikaga. Algset otsust nr 1254/96/EÜ on mitu korda
muudetud ning määrusega (EL) nr 347/2013 kehtestati praegused üleeuroopalise
energiataristu suunised.
2. Energia maksustamise direktiivi läbivaatamine
2021. aasta juulis avaldas komisjon ettepaneku energia maksustamise direktiivi
(direktiiv 2003/96) läbivaatamise kohta, milles tehti ettepanek viia energiatoodete
maksustamine kooskõlla ELi energia- ja kliimapoliitikaga, edendada puhast
tehnoloogiat ning kaotada aegunud maksuvabastused ja vähendatud maksumäärad,
mis praegu soodustavad fossiilkütuste kasutamist.
D. Ressurssidega seotud küsimused
1. Päikeseenergia
Kavaga „REPowerEU“ kehtestati strateegia fotogalvaanilise päikeseenergia
võimsuse kahekordistamiseks 2025. aastaks 320 GW-ni ja 2030. aastaks
600 GW paigaldamiseks. Kava sisaldas ka järk-järgulist õiguslikku kohustust
paigaldada päikesepaneelid uutele üldkasutatavatele, äri- ja eluhoonetele, ning
strateegiat soojuspumpade kasutuselevõtu kahekordistamiseks kaugkütte- ja
ühisküttesüsteemides. Kava kohaselt peavad liikmesriigid määrama kindlaks ja võtma
vastu kavad taastuvenergia eelisarendusalade kohta koos lühendatud ja lihtsustatud
loamenetlustega.
2. Biomass ja biokütused
Praegu kehtiv taastuvenergiadirektiiv (direktiiv (EL) 2018/2001) sisaldab täiustatud
biokütuste ja biogaasi puhul transpordisektoris 2030. aastaks eesmärki 3,5% ning
2025. aastaks vahe-eesmärki 1%. Kuigi esimese põlvkonna biokütustele kehtiv 7%
ülempiir maantee- ja raudteetranspordi sektoris säilitatakse, nähakse kütusetarnijatele
ELi tasandil ette kohustus tagada vähese heitega ja taastuvkütuste teatav osakaal
(6,8%) ning laiendatakse ELi bioenergia kestlikkuskriteeriumide kohaldamisala (et
hõlmata biomassi ja biogaasi tootmine soojus- ja jahutusenergiaks ning elektrienergia
tootmiseks). 2021. aasta juulis avaldas komisjon taastuvenergia direktiivi ettepaneku,
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mille kohaselt peaks 2030. aastaks täiustatud biokütuste ja biogaasi osakaal olema
2,2% ning 2025. aastaks 0,5%, mis peab olema kooskõlas uue kava „REPowerEU“
eesmärkidega.
3. Vesinik
2020. aasta juulis võttis komisjon vastu Euroopa energiasüsteemi integreerimise
strateegia ja Euroopa uue vesinikustrateegia, et uurida, kuidas vesiniku tootmine
taastuvallikatest ja selle kasutamine võib aidata vähendada ELi majanduse CO2

heidet. Vesinikustrateegias seatakse kolm eesmärki: 2024. aastaks tuleb ELis toota
vähemalt 6 GW elektrolüüsiseadmeid taastuva vesiniku jaoks ja kuni 1 miljon tonni
taastuvallikatest toodetud vesinikku; 2030. aastaks tuleb ELis toota vähemalt 40 GW
elektrolüüsiseadmeid taastuva vesiniku jaoks ja kuni 10 miljonit tonni taastuvallikatest
toodetud vesinikku; ning pärast 2030. aastat võetakse taastuvallikatest toodetud
vesinik ulatuslikult kasutusele. 2022. aasta mais seadis komisjon oma kavas
„REPowerEU“ eesmärgi toota 2030. aastaks liidus 10 miljonit tonni taastuvallikatest
toodetud vesinikku ja importida 10 miljonit tonni taastuvallikatest toodetud vesinikku.
4. Avamere tuuleenergia
Komisjon avaldas 19. novembril 2020 sihtotstarbelise ELi avamere
taastuvenergia strateegia „ELi strateegia avamere taastuvenergia potentsiaali
kasutamiseks kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgil“’, milles hinnatakse avamere
taastuvenergia võimalikku panust ja minnakse kaugemale energiatootmise tegurite
kitsast määratlemisest. Strateegia eesmärk on suurendada ELi elektritootmist
avamere taastuvatest energiaallikatest 12 GW-lt 2020. aastal rohkem kui 60 GW-le
2030. aastaks ja 300 GW-le 2050. aastaks. Lisaks nähakse sellega ette üleeuroopalise
energiavõrgu õigusaktide läbivaatamine, et neid oleks piiriülese avameretaristu suhtes
hõlpsam kohaldada.
5. Ookeanienergia
Komisjon avaldas 2014. aasta jaanuaris teatise „Sinine energia.Meetmed, mis
on vajalikud Euroopa merede ja ookeanide energiapotentsiaali arendamiseks
2020. aastaks ja pärast seda“. Teatises esitati tegevuskava, mille eesmärk on
toetada ookeanienergia, sh laineenergia, tõusu-mõõnaenergia, ookeani soojusenergia
muundamise ja soolsusgradiendi energia arendamist. Teatises „ELi strateegia avamere
taastuvenergia potentsiaali kasutamiseks kliimaneutraalse tuleviku nimel“ rõhutati ka
seda, et mere taastuvenergia tööstust tuleks 2030. aastaks 5 korda ja 2050. aastaks
25 korda suurendada.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament on pidevalt toetanud taastuvate energiaallikate kasutamist ning
rõhutanud vajadust seada kohustuslikud eesmärgid 2020. aastaks[1] ja hiljem ka
2030. aastaks.

[1]Euroopa Parlamendi 29. septembri 2005. aasta resolutsioon taastuva energia osakaalu kohta ELis ja konkreetsed
tegevusettepanekud (ELT C 227 E, 21.9.2006, lk 599), 14. veebruari 2006. aasta resolutsioon kütmise ja jahutamise kohta
taastuvatest energiaallikatest (ELT C 290 E, 29.11.2006, lk 115), 14. detsembri 2006. aasta resolutsioon biomassi ja biokütuste
strateegia kohta (ELT C 317 E, 23.12.2006, lk 890) ja 25. septembri 2007. aasta resolutsioon Euroopa taastuvenergia
tegevuskava kohta (ELT C 219 E, 28.8.2008, lk 82).
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52020DC0301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=COM:2020:741:FIN&qid=1605792629666
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=COM:2020:741:FIN&qid=1605792629666
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=COM:2020:741:FIN&qid=1605792629666
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=COM:2020:741:FIN&qid=1605792629666
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=COM:2014:0008:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=COM:2014:0008:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=COM:2014:0008:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0741
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0741
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Veebruaris 2014 võttis parlament vastu resolutsiooni, milles ta kritiseeris komisjoni
ettepanekuid 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistiku kohta, märkides, et
need on lühinägelikud ega ole piisavalt ambitsioonikad. Parlament nõudis, et ELi
tasandil kehtestataks siduvate riiklike eesmärkide abil täidetav kohustus saavutada
taastuvenergia osakaal 30% energiatarbimisest ning et transpordikütuse valdkonna
eesmärke laiendataks 2020. aasta järgsele ajale.
Juunis 2016 võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni taastuvenergia
kasutuselevõttu käsitleva arenguaruande kohta, milles ta palus komisjonil esitada
ambitsioonikama 2030. aasta kliima- ja energiapaketi, millega tuleks suurendada ELi
taastuvate energiaallikate eesmärki vähemalt 30%-ni ning mida tuleks rakendada
individuaalsete riiklike eesmärkide kaudu. Taastuvenergia direktiivi läbivaatamisel tuli
minimaalselt aluseks võtta 2020. aastaks juba kokku lepitud eesmärgid.
2018. aasta jaanuaris toetas parlament taastuvenergia direktiivi 2018. aasta
läbivaadatud versiooni silmas pidades liidu siduvat eesmärki saavutada 2030. aastaks
vähemalt 35% taastuvenergia osakaal ning kinnitada omatarbeks toodetud energia
tarbimist kui õigust. Pärast nõukoguga peetud läbirääkimisi vähendati ELi siduvat
eesmärki vähemalt 32%-ni.
Jaanuaris 2020 võttis parlament vastu resolutsiooni Euroopa rohelise kokkuleppe
kohta, milles ta esitas rea soovitusi, sealhulgas puhta, taskukohase ja kindla
energiaga varustamise kohta. Sellest lähtudes nõudis ta, et taastuvenergia direktiivi
muudetaks ja et igale liikmesriigile seataks siduvad riiklikud sihtmärgid, ning soovitas
rakendada energiatõhususe esikohale seadmise põhimõtet kõigis sektorites ja
poliitikavaldkondades.
Mais 2021 võttis parlament vastu resolutsioonid Euroopa energiasüsteemi
integreerimise strateegia ja Euroopa vesinikustrateegia kohta, milles toetati CO2

heite vähendamist ning taastuvate energiaallikate kasutamist elektri ja vesiniku
tootmisel. Samuti kutsus ta komisjoni üles andma taastuvallikatest toodetud vesinikule
päritolutagatise ning kujundama arutelu taastuvenergia direktiivi läbivaatamise ja
riigiabi suuniste läbivaatamise raames, et edendada taastuvate energiaallikate
arendamist.
2022. aasta veebruaris võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni avamere
taastuvenergia Euroopa strateegia kohta. Resolutsioonis märgiti, et avamere
tuuleenergia installeeritud võimsus peaks olema 70–79 GW, et tagada kulude
poolest konkurentsivõimeline üleminek kasvuhoonegaaside 55% vähendamisele 2030.
aastaks, ning kutsuti liikmesriike ning avalikku ja erasektorit üles ületama 2030. aastaks
seatud 55% vähendamise eesmärki.
Oma 14. septembri 2022. aasta esimese lugemise seisukohas taastuvenergia
direktiivi läbivaatamise kohta toetas parlament komisjoni ettepanekut suurendada
taastuvenergia osakaalu ELi energia lõpptarbimises 2030. aastaks 45%-ni. Raportiga
muudeti komisjoni ettepanekut, suurendades teatavaid alleesmärke sellistes sektorites
nagu transport, hooned ning kaugküte ja -jahutus. Transpordisektor peaks
vähendama kasvuhoonegaaside heitkoguseid 16%, kasutades rohkem täiustatud
biokütuseid ja rohkem mittebioloogilisi kütuseid, näiteks vesinikku. Tööstus peaks
suurendama taastuvate energiaallikate kasutamist 1,9 protsendipunkti võrra aastas
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ja kaugküttevõrke 2,3 protsendipunkti võrra. Iga liikmesriik peab välja töötama
kaks piiriülest projekti rohelise elektri laiendamiseks, ning liikmesriigid, kelle
aastane elektritarbimine on üle 100 TWh, peavad 2030. aastaks välja töötama
kolmanda projekti. Parlament võttis vastu ka muudatusettepanekud, milles nõuti
taastuvenergiana arvestatud esmase puidu osakaalu järkjärgulist vähendamist.

Matteo Ciucci
09/2022
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