
 

AD\1094909ET.doc  PE578.551v03-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 
 

2016/2041(INI) 

27.4.2016 

ARVAMUS 

Esitaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 

taastuvenergia kasutuselevõttu käsitleva arenguaruande kohta 

(2016/2041(INI)) 

Arvamuse koostaja: Franc Bogovič 

 



 

PE578.551v03-00 2/7 AD\1094909ET.doc 

ET 

PA_NonLeg 



 

AD\1094909ET.doc 3/7 PE578.551v03-00 

 ET 

ETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et hinnangute kohaselt peaks biomassi import aastatel 2010–2020 

kolmekordistuma ning ELi nõudlust bioenergia tootmiseks vajaliku tahke biomassi järele 

tuleb siiski rahuldada peamiselt oma toorainevaru kasutades; arvestades, et bioenergia 

valdkonnas on vaja ületada Euroopa kahel kiirusel arenemine ning et bioenergia sektori 

arendamisel tuleks järgida läheduse põhimõtet, et tagada kõnealuse valdkonna 

majanduslik elujõulisus ja tasakaalustatud regionaalareng sektoris, mille üle kohalik 

elanikkond säilitab kontrolli; arvestades, et taastuvate loodusvarade astmeline kasutamine 

on siiski põhimõte, mis – juhul, kui seda seadusega nõutakse – võib riivata omandiõigust 

ja takistada innovatsiooni, eriti VKEde jaoks; arvestades, et viimasel kümnendil on 

metsade pindala ELis suurenenud 2 %, samas kui liidus töötatakse igal aastal üles üksnes 

60–70 % metsa looduslikust juurdekasvust; arvestades, et põllumajandusliku päritoluga 

taastuvad energiaallikad võimaldavad vähendada ELi energiasõltuvust, kuivõrd EL 

impordib rohkem kui 50 % oma energiatarbest umbes 400 miljardi euro eest, mistõttu on 

ta maailma suurim energiaimportija; 

B. arvestades, et 79 % ELi turul tarbitavast bioetanoolist on pärit ELis toodetud lähteainetest; 

arvestades, et pingutada tuleks selle nimel, et kõnealust osakaalu säilitada või suurendada; 

arvestades muude lähteainete potentsiaali mitte üksnes taastuvate energiaallikatena, vaid 

ka kõrge valgusisaldusega söödana, millel võib olla osa ELi sõltuvuse vähendamisel 

imporditavatest geneetiliselt muundatud valkudest; 

C. arvestades, et põllumajandussektoris säästvalt toodetud taastuv bioenergia aitab suuresti 

kaasa ELi määrava tähtsusega eesmärkide saavutamisele, nagu kliimamuutuste mõju 

leevendamine, energiaimpordist sõltuvuse vähendamine, töökohtade loomine ja sektori 

sissetulekute parandamine; arvestades Euroopa põllumajandusliku tootmise 

ajakohastamise olulisust, et vähendada põllumajanduse võimalikku negatiivset mõju 

keskkonnale ja aidata kaasa taastuvate energiaallikate kasutamise suurendamisele; 

1. rõhutab seda, kui oluline on detsentraliseeritud energiasüsteemide propageerimine ja 

edendamine, sealhulgas põllumajandus- ja metsandusettevõtetes taastuvenergia tootmise 

arendamine, kaasa arvatud vajaduse korral põllumajandusettevõtte jäätmete baasil, mis 

võib omada märkimisväärset positiivset mõju uute keskkonnahoidlike töökohtade 

loomise, kliimamuutuste vastu võitlemise ja maapiirkondades jätkusuutlike tuluallikate 

loomise, samuti selliste piirkondade majandusliku ja sotsiaalse arengu toetamise 

seisukohast; on veendunud, et see mõjutaks positiivselt maapiirkondade demograafilist 

olukorda ja võiks hea haldamise korral kaitsta põllumajandust, kuivõrd see võiks olla eriti 

kasulik ELi neis piirkondades, kus põllumajandusega tegelemise tingimused on eriti 

keerulised ja sissetulekud madalaimad; nõuab parimate tavade tõhusat vahetamist, et 

edendada taastuvenergia jätkusuutlikke lahendusi, sealhulgas maksusoodustused, 

tehnoloogilised võimalused ja maakogukondade üldsuse teadlikkuse suurendamine, 

samuti kohalike ja piirkondlike ametiasutuste abistamine asjakohaste abikavade 

planeerimisel ja rakendamisel; soovitab tulemuslikult kasutada programmi „Horisont 

2020“ teadustegevuse ja innovatsiooni jaoks põllumajandussektoris, et suurendada 

taastuvenergia tootmist; tuletab meelde, et bioenergial võib olla oluline osa ELi 
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majanduse CO2-heite vähendamisel; palub seetõttu komisjonil tunnistada, et bioenergia 

antavat panust ei tohiks lasta ohtu seada; märgib, et innovatsioon bioenergia tootmise 

valdkonnas toob kaasa biomassi tõhusama kasutamise ja vähendab pikas perspektiivis 

tootmiskulusid; juhib tähelepanu sellele, et põllumajandustootjate bioenergiasse 

investeerimisel on otsustava tähtsusega rahaline aspekt; 

2. rõhutab asjaolu, et eksisteerib suur hulk taastuvaid energiaallikaid, ja tunnistab eelkõige 

metsa biomassi energeetilist väärtust, mis aitab täita 2030. aasta kliima- ja 

energiaraamistiku taastuvenergia alaseid eesmärke ning avada uusi ärivõimalusi; rõhutab, 

et jäätmetest energia tootmise potentsiaali ei ole veel täielikult ära kasutatud; juhib 

tähelepanu asjaolule, et liikmesriikidel on metsa biomassi energia tootmiseks kasutamise 

võimaluste osas erinevad lähtepunktid ja see peaks kajastuma ka ELi poliitikas; palub 

komisjonil luua süsteem, et hinnata metsade antavat panust kasvuhoonegaaside sidujana, 

ja aidata seeläbi kaasa taastuvenergia sektori arendamisele; palub komisjonil ja 

liikmesriikidel luua metsade süsinikdioksiidi arvestuse mudelid, et käsitleda 

metsapoliitika võtmetähtsusega küsimusi ja haldusvõimalusi ning nende mõju 

süsinikuvarudele ja CO2 sidumisele nii metsade kui ka puittoodete osas, tagamaks, et 

bioenergia lähteainete üldist mõju süsinikdioksiidi heitkogustele võetakse nõuetekohaselt 

arvesse; ergutab liikmesriike ja komisjoni eemaldama tõkked arukate jaotusvõrkude 

arendamiselt ning rõhutab seda, kui oluline on toetada uusi idufirmasid, võttes kasutusele 

arukad võrgud, mis võimaldaksid põllumajandusliku päritoluga taastuvenergia potentsiaali 

täiel määral ära kasutada, ja arendada erivahendeid, et motiveerida põllumajandustootjaid 

ja maapiirkondade ühistuid turule sisenema; on veendunud, et lühikese raieringiga 

madalmetsade ja tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud puuistandike loomise edendamine, 

et vähendada nõudlust metsadest pärineva puidu järele, aitaks oluliselt kaasa looduslike 

metsade säilitamisele; 

3. on veendunud, et taastuvate energiaallikate edendamisega ELis ei tohiks luua asjatuid 

takistusi muude energiaallikate, näiteks turba kasutamisele, mis võiksid edendada liidu 

energiatõhusust; 

4. rõhutab seda, kui oluline on toetada ELi ja riiklikke teadusuuringute raamprogramme, mis 

käsitlevad säästvat taastuvenergiat põllumajanduse jaoks, eriti mis puudutab rafineeritud 

ja teise põlvkonna biokütuseid, biomassi ja põllumajanduse orgaaniliste kõrvalsaaduste 

säästvat kasutamist ning kiiresti kasvavate energiakultuuride ja rohkem kui kahe aasta 

pikkuse elueaga kultuuride arendamist, mis võivad anda üheaastastest energiakultuuridest 

suurema biomassi saagi, ning selliste lähteainete kasutamist, mis ei mõjuta maakasutust; 

juhib tähelepanu ka sellele, kui olulised on teadusuuringud, mis puudutavad võrkude 

sidumist ja hajusalt toodetud taastuvenergia salvestamist ning millega uuritakse 

energiatootmise potentsiaali ärakasutamise meetodeid muud tüüpi biomassi puhul, mida 

energiatootmiseks veel laialdaselt ei kasutata; rõhutab seda, kui oluline on arendada välja 

Euroopa võrgustik, mis aitaks ületada põllumajandusest saadava bioenergia uurimisega 

tegelevate teadusasutuste killustatust, andes kogu Euroopas teadlastele juurdepääsu 

kvaliteetsetele uurimiskeskustele ja teenustele; nõuab suuremaid stiimuleid, et kiirendada 

biokütuste säästvat tootmist ja eelkõige biokütuste säästva tootmise rajatiste arendamist, et 

neis saaks tõhusamalt ära kasutada erinevaid kultuure ja põllumajandusjäätmeid, 

tingimusel, et bioenergia lähteainete üldist mõju süsinikdioksiidi heitkogustele võetakse 

nõuetekohaselt arvesse; 
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5. ergutab liikmesriike ja komisjoni edendama säästva metsamajandamise tähtsust ja ühtlasi 

metsa biomassi kui ELi ühe olulise taastuva tooraine võtmetähtsusega rolli 

energiaeesmärkide saavutamisel; juhib tähelepanu suurenevale nõudlusele metsa biomassi 

järele, mis tähendab, et säästvat metsamajandamist tuleks ELi metsastrateegiaga 

kooskõlas veelgi tugevdada ja edendada, kuivõrd see on otsustava tähtsusega bioloogilise 

mitmekesisuse ja metsade ökosüsteemi toimimise jaoks, sealhulgas atmosfäärist CO2 

sidumise jaoks; juhib seetõttu tähelepanu vajadusele kasutada ELis kasvatatud ja 

kolmandatest riikidest imporditud ressursse tasakaalustatult, pidades silmas seda, et 

metsauuendus võtab väga kaua aega; 

6. ergutab liikmesriike ja komisjoni edendama säästva metsapõhise biomajanduse ja puidu 

kui ELi ühe olulise taastuva tooraine tähtsust; palub komisjonil seetõttu suunata rohkem 

ELi rahalisi vahendeid lühikese raieringiga madalmetsade ja tööstuslikuks kasutamiseks 

mõeldud puuistandike loomise edendamisse ELis; 

7. nõuab tungivalt, et liikmesriigid kaotaksid asjatud tõkked ja parandaksid olemasolevaid 

haldusmenetlusi, et ergutada investeeringuid bioenergia arendamisse ja bioenergiat 

kasutavate rajatiste ehitamisse, andes seeläbi panuse keskkonnahoidliku ettevõtluse 

arendamisse ja keskkonnahoidlike töökohtade loomisse maapiirkondades; 

8. tuletab meelde, kui oluline on kohalike, taastuvenergia tõhusa majandamise alaste oskuste 

ja suutlikkusega taastuvenergiakooperatiivide edendamine ja toetamine nii maa- kui ka 

linnapiirkondades, et suurendada üldsuse ja erasektori toetust taastuvenergiale; palub 

liikmesriikidel sellega seoses tagada, et nende õigusraamistik, mis käsitleb taastuvaid 

energiaallikaid ja eriti nende toetuskavasid, ei tekita ELis energiatootmise ja 

konkurentsivõime osas asjatuid moonutusi; palub komisjonil viia läbi uuring selle kohta, 

kuidas praegused toetused mõjutavad investeerimist ja säästvale energiale üleminekut ELi 

maapiirkondades, ning tutvustada selle uuringu tulemusi; julgustab töötama välja 

ringmajanduse põhimõtetega kooskõlas olevaid energiaalgatusi, millega võiks 

põllumajandustootjaid ja maaomanikke motiveerida looma põllumajandusettevõtte 

jäätmeid ja kõrvalsaaduseid kasutavaid kaugkütteskeeme; ergutab komisjoni ja 

liikmesriike kaaluma selliste meetmete võtmist, mille eesmärk on hõlbustada 

põllumajanduspõhise taastuvenergia tootmise ülejäägi müüki; 

9. toonitab transpordisektori tähtsust ELi maapiirkondade jaoks; märgib, et transpordi puhul 

on tegemist sektoriga, milles on toimunud kõige väiksem edasiminek taastuvate 

energiaallikate kasutamisel, kuivõrd taastuvenergia osakaal oli 2013. aastal üksnes 5,4 % 

(võrreldes ELi 2020. aastaks seatud 10 % eesmärgiga); kutsub seetõttu liikmesriike üles 

suurendama pingutusi kõnealuste eesmärkide õigeaegseks saavutamiseks ning kaaluma 

transpordi ja elektrituru vahelise sideme tugevdamist, edendades eesmärkide 

saavutamiseks elektrisõidukeid ja pistikühendusega hübriidsõidukeid; 

10. palub liikmesriikidel ja komisjonil edendada kohalike põllumajandusenergia piirkondade 

loomist, mis kujutaksid endast territoriaalseid referentskeskusi, kuhu koondatakse kõik 

asjakohased oskused, et vähendada vaheetappe põllumajanduses toodetava taastuvenergia 

ja selle turustamise vahel, alandades seeläbi ühteaegu nii hindu Euroopa tarbijate jaoks kui 

ka vähendades jaotusega seotud raskusi, edendades samal ajal põllumajandusliku 

päritoluga bioenergia turgu ja suurendades sektoris hõivatud inimeste arvu; 

11. ergutab komisjoni ja liikmesriike tunnustama ka soojuspumpade kasutamise kasumlikkust 
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põllumajandus- ja toidutöötlemise sektoris; 

12. ergutab komisjoni ja liikmesriike tunnistama merest taastuvenergia ammutamise 

vähekasutatud potentsiaali, samuti mereressursside kasutamise eeliseid 

põllumajandussektori jaoks biogaasi tootmisel; 

13. rõhutab, et biokütuste tootmine ei tohiks häirida toiduainete tootmist ega seada ohtu 

toiduga kindlustatust; on siiski veendunud, et tasakaalustatud poliitika Euroopas suurema 

saagi edendamiseks selliste lähteainena kasutatavate kultuuride osas nagu nisu, mais, 

suhkrupeet ja päevalilled võiks hõlmata sätteid biokütuste tootmise kohta, võttes arvesse 

maakasutuse kaudset muutmist viisil, mis võiks tagada Euroopa põllumajandustootjatele 

kindla tuluallika, meelitada investeeringuid ja töökohti maapiirkondadesse, aidata 

Euroopas lahendada GMO-vaba valgurikka sööda kroonilise puuduse probleemi, 

vähendada Euroopa sõltuvust fossiilkütuste impordist ning aidata ELil saavutada 

kasvuhoonegaasidega seotud eesmärke, minimeerides samal ajal maakasutuse muutmise 

ja muude keskkonnateguritega seotud muresid; on veendunud, et juhul, kui turul esineb 

eespool nimetatud põllumajandustoodete ülepakkumine, võiks biokütuste ja bioetanooli 

tootmine olla ajutiseks lahenduseks, mis säilitaks jätkusuutlikud ostuhinnad, kaitseks 

põllumajandustootjate sissetulekut kriiside ajal ja toimiks turgu stabiliseeriva 

mehhanismina; rõhutab vajadust ergutada seda, et bioenergia tootmiseks võetaks 

kasutusele ka harimata kuid harimiskõlblik maa, mida ei kasutata toidutootmiseks, et 

saavutada riikliku ja Euroopa tasandi eesmärgid taastuvenergia valdkonnas; 

14. on veendunud, et loomasõnnik võib sõnniku töötlemise tehnoloogia, nt kääritamise kaudu 

olla väärtuslik biogaasi allikas, rõhutades samas, et oluline on muuta see 

põllumajandustootjate jaoks majanduslikult otstarbekaks võimaluseks;  

15. teeb ettepaneku luua mehhanism, et tagada energiatarnijatele biomassist toodetud energiat 

tarnivate üksikute põllumajandustootjate, tootjate või ettevõtete jaoks ostuhindade 

pikaajaline stabiilsus; 

16. võtab teadmiseks selle, kui oluline on elektrivõrguga sidumise võimalus, et 

maapiirkondades tegutsevad energiatootjad saaksid ülemääraselt toodetud taastuvenergiat 

müüa õiglase hinnaga, võimaldades seeläbi motiveerida või kohustada elektriettevõtteid 

ostma sellist elektrit esmajärjekorras. 
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