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Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni 31. oktoobri 2019. aasta delegeeritud 
määruse kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 
347/2013 seoses ELi ühishuviprojektide loendiga
(C(2019)07772 – 2019/2907(DEA))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2019)07772),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2013. aasta määrust (EL) 
nr 347/2013 üleeuroopalise energiataristu suuniste kohta ja millega tunnistatakse 
kehtetuks otsus nr 1364/2006/EÜ ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 713/2009, (EÜ) 
nr 714/2009 ja (EÜ) nr 715/20091, eelkõige selle artikli 3 lõiget 4 ja artikli 16 lõiget 5,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrust (EL) 
nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) 
nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/20102,

– võttes arvesse komisjoni 23. novembri 2017. aasta delegeeritud määrust (EL) 2018/540, 
millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 347/2013 seoses 
ELi ühishuviprojektide loendiga3,

– võttes arvesse nõukogu 5. oktoobri 2016. aasta otsust (EL) 2016/1841 Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel vastu võetud Pariisi 
kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta4,

– võttes arvesse oma 28. novembri 2019. aasta resolutsiooni Hispaanias Madridis toimuva 
2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverentsi (COP25) kohta5,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 12. detsembri 2019. aasta järeldusi, milles 
kinnitatakse eesmärk saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalne EL,

– võttes arvesse oma 28. novembri 2019. aasta resolutsiooni kliima- ja keskkonnaalase 
hädaolukorra kohta6,

– võttes arvesse komisjoni 11. detsembri 2019. aasta teatist „Euroopa roheline kokkulepe“ 
(COM(2019)0640),

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni Euroopa rohelise kokkuleppe 

1 ELT L 115, 25.4.2013, lk 39.
2 ELT L 348, 20.12.2013, lk 129.
3 ELT L 90, 6.4.2018, lk 38.
4 ELT L 282, 19.10.2016, lk 1.
5 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0079.
6 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0078.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/AUTO/?uri=OJ:L:2013:115:TOC
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_ET.html
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kohta7,

– võttes arvesse kodukorra artikli 111 lõiget 3,

A. arvestades, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni 
osaliste konverentsi 21. istungjärgu järgselt vastu võetud Pariisi kliimakokkulepe 
(„Pariisi kokkulepe“) kohustab kokkuleppe osalisi hoidma keskmist globaalset 
soojenemist tunduvalt alla 2 °C võrreldes industriaalühiskonna eelse tasemega ning 
piirama temperatuuri tõusu 1,5 kraadini võrreldes industriaalühiskonna eelse tasemega;

B. arvestades, et fossiilkütustest põhjustatud kasvuhoonegaaside heitkogused on suurimad 
kliimamuutuste põhjustajad; arvestades, et uued gaasitaristud on kavandatud töötama 
vähemalt 40–50 aastat, mõnel juhul isegi kauem; arvestades, et komisjon on märkinud, 
et ühishuviprojektide neljandat loendit ei ole kestlikkuse ega kliima seisukohast 
hinnatud;

C. arvestades, et komisjoni delegeeritud määruses loetletud uute gaasitaristu projektide 
ehitamine loob fossiilkütustega uue seotuse, mis ei ole kooskõlas Pariisi kokkuleppest 
tulenevate kohustustega;

D. arvestades, et parlament nõuab oma 15. jaanuari 2020. aasta resolutsioonis, et 
üleeuroopaliste energiavõrkude (TEN-E) suunised vaadataks läbi enne järgmise 
ühishuviprojektide loendi vastuvõtmist, et viia õigusraamistik kooskõlla arukate 
võrkude arendamise ja kasutuselevõtu prioriteediga ning vältida sõltuvuse teket CO2-
mahukatest investeeringutest; arvestades, et oma 17. aprilli 2019. aasta esimese 
lugemise seisukohas ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks 
määrused (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014, on artikli 27 lõikes 2 sätestatud, et 
„[k]omisjon hindab määruse (EL) nr 347/2013 tulemuslikkust ja poliitikavaldkondade 
sidusust ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 31. detsembriks 2020 hinnangu 
läbivaatamise tulemuste kohta. Kõnealuses hinnangus võtab komisjon muu hulgas 
arvesse liidu energia- ja kliimaeesmärke aastaks 2030, ELi pikaajalist 
dekarboniseerimiskohustust ja energiatõhususe esikohale seadmise põhimõtet. 
Asjakohasel juhul võidakse hinnangule lisada seadusandlik ettepanek kõnealuse 
määruse läbivaatamiseks“;

E. arvestades, et parlament väärtustab komisjoni pingutusi hoida ELi ühishuviprojektide 
loendis kindel arv elektrienergia projekte, mis on vajalikud, et tulemuslikult sillutada 
teed Euroopa energiasüsteemi ümberkujundamisele;

F. arvestades, et äärmiselt oluline on saavutada liidu energiavarustuskindluse ja 
energiasõltumatuse eesmärk, samas kui ülehinnatud vajadused, ülevõimsus ja seisvad 
jaamad toovad kaasa üksnes kõrgemad hinnad, mis omakorda kahjustab liidu tööstuse 
konkurentsivõimet ja suurendab kõigi elanike elektriarveid;

1. esitab komisjoni delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ning teatada 

7 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0005.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_ET.html
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talle, et delegeeritud määrus ei saa jõustuda;

3. palub komisjonil esitada uue delegeeritud õigusakti, milles ei oleks ette nähtud uute 
fossiilkütustel põhinevate taristute rajamist, mille tagajärg võib olla nendest sõltuvusse 
jäämine, ja mis oleks täielikult kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppest tulenevate liidu ja 
liikmesriikide kohustustega;

4. rõhutab, et määrus (EL) nr 347/2013 tuleb 31. detsembriks 2020 läbi vaadata ning anda 
samal ajal välja suunised Euroopa ühendamise rahastust tehtavate kulutuste kohta, 
samuti projektide valimiseks ühishuviprojektide viiendasse loendisse kooskõlas Pariisi 
kokkuleppest tulenevate liidu ja liikmesriikide kohustustega;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


