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 ET 

ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 

ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tunneb heameelt ELi kütte- ja jahutusstrateegiat käsitleva komisjoni teatise 

(COM(2016)0051) üle energialiidu strateegia lahutamatu osana; märgib kütte- ja 

jahutusvaldkonna suurt olulisust ELi energia- ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamisel 

2020., 2030. ja 2050. aastaks ning samuti energiavarustuse kindluse eesmärkide 

saavutamisel; 

2.  juhib tähelepanu asjaolule, et ELi poliitikavahendid ja -võimalused ei ole veel piisavalt 

arenenud, et käivitada kütte- ja jahutussektoris muutusi, kasutada maksimaalselt ära 

võimalusi ning võtta kasutusele lahendused nõudluse vähendamiseks ja 

dekarboniseerimiseks sellises mahus ja tempos nagu vajalik; 

3. märgib, et tööstuslike protsesside käigus toodetavast soojusenergiast, mis seejärel 

atmosfääri või vette heidetakse (selle asemel, et see kuidagi kasutusele võtta), piisaks 

arvestuslikult liidu kõigi elu- ja teenindushoonete küttevajaduste rahuldamiseks; 

4. märgib, et põhjaliku ja integreeritud kütte- ja jahutusstrateegia väljakujundamise meetmed 

energialiidu raames pakuvad õige rakendamise korral nii ELi ettevõtjatele kui ka 

tarbijatele märkimisväärseid võimalusi seoses üldiste energiakulude vähendamisega 

tööstusele, konkurentsivõime edendamisega ning kulude kokkuhoiu võimaldamisega 

tarbijatele; 

5. tuletab meelde, et küte ja jahutus moodustavad ELi energianõudlusest suurima osa; 

rõhutab, kui oluline on järgida tehnoloogianeutraalsuse põhimõtet praegu kättesaadavate 

taastuvate energiaallikate ning turu- ja riigipõhiste stiimulite vahel üleminekul vähese 

CO2-heitega ja kindlale energiavarustusele kütte- ja jahutussektoris; 

6. rõhutab, et energiasäästu saavutamiseks on olulised arukad hooned ja võrgud ning kütte- 

ja jahutussektori suurem energiatõhusus, ning toonitab, et on vaja edendada era- ja avaliku 

sektori rahaliste vahendite mobiliseerimist energiatõhususe turul; tunneb heameelt 

hoonete energiatõhususe direktiivi eelseisva läbivaatamise üle; 

7. tuletab meelde, et kaks kolmandikku ELi hoonetest on ehitatud ajal, mil energiatõhususe 

nõudeid ei olnud või olid need piiratud, ning peaaegu pooltel hoonetest on enne 1992. 

aastat paigaldatud individuaalsed boilerid; märgib, et era- ja avaliku sektori hoonete osa 

ELi lõplikust energiatarbimisest on 40 % ja need tekitavad 36 % CO2-heitest ning et 85 % 

hoonete energiatarbimisest läheb ruumide ja vee soojendamiseks; rõhutab, et 

energiatõhusust tuleb parandada joonete ning kütte- ja jahutussüsteemide renoveerimise ja 

remondiga, et saavutada 2020. aastaks vähemalt 20 % energiavõit, ning tunnistab samas, 

et hoonestuse energiatõhusus on liikmesriigiti väga erinev; 

8. on seisukohal, et elumajade küttesektoris on energiatõhususe suurendamiseks suur 

kasutamata potentsiaal; kutsub liikmesriike üles võtma meetmeid, et suurendada 

küttesüsteemide energiatõhususust, kuna see on kulutõhus viis kärpida elamute CO2-

heiteid; 
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9. tuletab meelde, et vaatamata kütte- ja jahutussektori teatud edule liikumises taastuvenergia 

suunas tuleb 75 % primaarenergia tarnetest ikka veel fossiilkütustest; märgib, et hooned – 

ja nendes elavad inimesed – on kütte ja jahutuse peamised tarbijad; rõhutab, et esmane 

prioriteet on vähendada energiatarbimise arveid renoveerimise abil; nõuab, et kütte ja 

jahutuse täiendav vajadus rahuldataks otseselt või kaudselt taastuvatest energiaallikatest; 

10. toonitab, et ehitussektori ümberstruktureerimine on ülitähtis, et edendada rohelist 

majandust ja kohalike keskkonnahoidlike töökohtade potentsiaali energiasäästu, 

energiatõhususe ja taastuvenergia valdkonnas nii era- kui riiklikus ehitussektoris; 

11. rõhutab, et teadusuuringud ja tehnoloogiline innovatsioon kütte- ja jahutussektoris 

tugevdavad Euroopa tööstuse juhtpositsiooni, ettevõtete konkurentsipositsiooni ja ärilist 

elujõulisust ning aitavad täita ELi energiapoliitika põhieesmärke, muu hulgas tagada 

tarnekindlust ning energia tootmise, tarnimise ja tarbimise säästvat arengut; 

12. tuletab meelde, et investeerimine energiasäästu ja energiatõhususse annab energiasektoris 

suurimat ja kiireimat rahalist kasumit; 

13. nõuab süsteemi tasandil kulutõhusat lähenemisviisi, mis oleks keskendunud 

energiasäästule; 

14. rõhutab, et tarbijatel võib olla säästva Euroopa kütte- ja jahutussüsteemi poole liikumises 

aktiivne roll; rõhutab, et energiamärgistuse uued eeskirjad, mille puhul uute märgiste 

skaala on ettepoole vaatav ja rõhutab erinevusi toodete energiatõhususes, võiks aidata 

tarbijatel teha energiasäästu osas informeeritumaid valikuid ja vähendada arveid; toonitab, 

et konkreetsed vahendid – nt nutiarvestid ja koduautomaatika – võivad parandada tarbijate 

tarbimiskäitumist; 

15. märgib, et ELi regulatiivsete raamistike ülesanne on rõhutada laiemaid eesmärke, kuid 

olulisem on saavutada tõelist edu kütte- ja jahutuse ümberkujundamisel osana laiemast 

energiasüsteemi uuendamisest; 

16. märgib, et kõige tõhusam viis nende ühiste eesmärkide saavutamiseks on tugevdada ja 

toetada piirkondlike ja kohalike omavalitsuste võimalusi kohaldada koos kõigi asjaomaste 

sidusrühmadega täielikult integreeritud süsteemide põhist lähenemisviisi 

linnaplaneerimisele, taristuarendusele, hoonete ehitamisele ja renoveerimisele ning uutele 

tööstusarendustele, et maksimeerida ühendatavust, tõhusust ja muud vastastikust kasu; 

17. kutsub komisjoni üles kasutama täiel määral kütte- ja jahutussektorit selleks, et 

kulutõhusal viisil suurendada energiatõhusust süsteemi tasandil, edendades taastuvenergia 

kasutamist ja ühendades omavahel soojuse ja elektrienergia tootmise, tööstusprotsessid (nt 

heitgaaside energia taaskasutamine), jäätmekäitluse ja nõudluse juhtimise, ning uurima, 

kuidas saaks tööstusliku heitsoojus- ja heitjahutusenergia taaskasutust ning 

keskkonnahoidlikku biogaasi tootmist stimuleerida; toonitab, et eelnimetatud sektorites 

tuleks rohkem kasutada kaastootmist ja kolmiktootmist; rõhutab, et jäätmekäitlusega 

seotud soojus- ja elektrienergia tootmine peaks järgima ringmajanduses kindlaksmääratud 

jäätmehierarhiat, vältides sellega niisuguste ressursside põletamist, mida saab ringlusse 

võtta või taaskasutada; 

18. rõhutab, kui oluline on kasutada kõiki olemasolevaid Euroopa struktuuri- ja 



 

AD\1098419ET.doc 5/8 PE582.292v02-00 

 ET 

regionaalfonde ning Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ulatuslikumalt, 

koostoimega ja integreeritumalt, ning need peaksid olema kättesaadavad kõikidele 

osalejatele, kaasa arvatud VKEdele ja mikroettevõtetele; kutsub liikmesriike üles 

suurendama kasutajate ja tarbijate teadlikkust uutest tehnilistest lahendustest, mis aitavad 

energiat säästa, ning nõuab, et komisjon edendaks parimate tavade vahetamist 

liikmesriikide vahel; 

19. toonitab, kui oluline on hoida ära kulukat kinnijäämist kütteinfrastruktuuri, mis toodab 

energiat suure süsinikuheitega allikatest; rõhutab, et tuleb hinnata vajadust avaliku sektori 

rahalise toetuse järele, võttes arvesse ELi eesmärki vähendada kasvuhoonegaase 

2050. aastaks 1990. aasta tasemega võrreldes 80–95 % ning tagada energiamajanduse 

sujuv üleminek; 

20. on veendunud, et tarbijad peavad olema selle strateegia keskmes, mille puhul kasutatakse 

nüüdisaegseid tehnoloogiaid ja uuenduslikke lahendusi, et minna üle arukale, tõhusale ja 

säästvale kütte- ja jahutussüsteemile, mis võib tuua äriühingutele ja kodanikele energia- ja 

eelarvesäästu, parandada õhu kvaliteeti, suurendada inimeste heaolu ja tuua kasu 

ühiskonnale tervikuna; 

21. rõhutab, et tuleb suurendada investeeringuid investeerida teadus- ja arendustegevusse, et 

töötada välja innovaatilisi ja tehnoloogilisi lahendusi; rõhutab samal ajal, et olemasolevate 

tehnoloogiate laialdasema kasutamisega saaks kütte- ja jahutussüsteemide tõhusust 20 % 

suurendada; 

22. toonitab, et suur osa Euroopa hoonetest praeguse seisuga raiskab energiat, kuna nende 

soojustus on ebakvaliteetne ning küttesüsteemid vanad ja ebatõhusad, kuid samal ajal 

puudutab kütteostuvõimetus ligi 11 % ELi elanikkonnast; 

23. märgib, et hoonete energiatõhususe oluline parandamine võib olla otsustav tegur 

kütteostuvõimetuse probleemi lahendamiseks; 

24. märgib, et tingimused liidus varieeruvad; on seisukohal, et mida lühem on primaarenergia 

teisteks energiavormideks ja soojusenergiaks muundamise ahel, seda suurem on kogu 

energiasüsteemi energiatõhusus, ja kutsub komisjoni üles edendama tehnoloogiliselt 

neutraalseid vahendeid, mis võimaldaksid igal kogukonnal arendada välja kulutõhusaid 

lahendusi kütte- ja jahutusvaldkonna CO2-mahukuse vähendamiseks; 

25. nõuab, et koostataks kavad fossiilkütuste toetamise järkjärguliseks kaotamiseks ja 

rahaliste vahendite suunamiseks energiatõhususe projektidesse, mis aitavad saavutada ELi 

eesmärki dekarboniseerida energiasektor aastaks 2050; 

26. tuletab meelde, et mõned tööstusettevõtted või elektrijaamad toodavad soojust või jahutust 

kaastootena, mida saaks jaamas endas taaskasutada või müüa naabruskonna hoonete 

kütmiseks; märgib, et heitjahutusenergia tootmise, tarbimise ja uuesti kasutamise 

ühendamine toob keskkonnaalast ja majanduslikku kasu ning vähendab jahutamiseks 

vajaliku primaarenergia nõudlust; rõhutab, kui oluline on heitsoojuse ja -jahutuse 

kasutamine ning palub komisjonil seda edendada; 

27. märgib, et 72 % ühepereelamute kütte- ja jahutusenergiast tarbitakse maapiirkondades ja 

keskmise asustusega piirkondades; märgib, et kaugetes ja eraldatud maapiirkondades 
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asuvad kodumajapidamised võivad seepärast vajada eritähelepanu ja ainulaadseid 

lahendusi; 

28. rõhutab, et kütte- ja jahutussektori kõrgel tasemel elektrifitseerimisel võib olla määrav roll 

dekarboniseerimises, seda nii kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kui ka 

linnaõhu kvaliteedi parandamise osas; 

29. rõhutab tahke biomassi, biogaasi ja geotermilise energia laialdast kättesaadavust ja 

potentsiaali kaugkütte ning soojus- ja elektrienergia koostootmise jaoks energiasektori 

CO2-heite vähendamise kulutõhusa vahendina, mis ühtlasi aitab kaasa energiavarustuse 

kindluse eesmärkidele; rõhutab, et Euroopa gaasikriis tähendaks küttekriisi; kiidab heaks 

biomassi säästlikkuskriteeriumid, mis peavad olema tasakaalus, et edendada selle 

keskkonnasäästlikku ja konkurentsivõimelist kasutamist; palub komisjonil teha 

viivitamata ettepanek biomassi säästlikkuse poliitika kohta; 

30.  rõhutab, et taastuvenergial põhinev kaugküte hoiab ära rohkem reostavate individuaalsete 

küttesüsteemide levimist, mis suurendavad elurajoonide õhureostust ja mida on palju 

raskem kontrollida kui laialt levinud kaugküttesüsteeme; rõhutab siiski, et taristud ja 

kliimatingimused on liidus erinevad ja et neid süsteeme tuleb nende tõhususe 

suurendamiseks sageli moderniseerida; nõuab seepärast, et analüüsitaks vajadust toetada 

kaugküttetaristuid, samuti maksustamise tavasid seoses taastuvate energiaallikate ja 

kaugküttega;  

31. rõhutab, et on vaja töötada välja spetsiaalne energiapoliitika nende piirkondade jaoks, mis 

ei ole maagaasi võrku ühendatud; 

32. toonitab, kui tähtis on suurendada taastuvatel energiaallikatel põhinev kütte- ja 

jahutustehnoloogia kasutamist koos energiatõhususe olulise paranemisega; 

33. juhtides tähelepanu vajadusele kindlustada tehnoloogianeutraalsus sõltuvalt erinevatest 

sotsiaal-majanduslikest ja geograafilistest tingimustest liikmeriikides, rõhutab, et 

innovaatilistel energianeutraalsetel majadel on tohutu potentsiaal vähendada kulutõhusalt 

ehitussektori ja tavaliste majapidamiste süsinikuheidet; 

34. rõhutab, et jäätmetest energia tootmisel on kütmises jätkuvalt tähtis roll, kuna 

alternatiiviks on sageli prügilasse ladestamine ja fossiilkütuste kasutamine, ning tuletab 

meelde, et ringlussevõttu tuleb suurendada; 

35. nõuab tehnoloogia neutraalsuse kaitsmisele ja kulutõhususele keskendunud olemasolevate 

õigusaktide läbivaatamist, et kindlustada, et need ei edendaks või seaks kahtluse alla 

mõnd tehnoloogiat rohkem kui teisi – kohapeal või hoone lähiümbruses (nt elumajade 

päikesepaneelidega) toodetud taastuvenergiat tuleks hoone energiatõhususe arvutamisel 

arvesse võtta, olenemata selle allikast; 

36. tunneb heameelt ELi kütte- ja jahutusstrateegia üle, milles öeldakse, et selle strateegia 

keskmes peab olema tarbija, ning mille eesmärk on võimaldada neil kasutada 

nüüdisaegseid tehnoloogiaid ja uuenduslikke lahendusi, et minna üle arukale, tõhusale ja 

säästvale kütte- ja jahutussüsteemile, mis võib tuua äriühingutele ja kodanikele energia- ja 

eelarvesäästu; 
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37. kutsub komisjoni, liikmesriike ja kohalikke ametiasutusi üles suunama tähelepanu maal 

asuvatele hoonetele, mis on tavaliselt vanemad, vähem energiatõhusad, rohkem 

tervistkahjustavad ning pakuvad ebapiisavat soojustusmugavust; 

38. tuletab meelde, et taastuvenergia aitab tugevdada Euroopa energiavarustuskindlust ja 

rõhutab, et hüdroenergia tootmine saab kiiresti reageerida tippkoormusele ning 

elektrikatkestuste ohule; 

39. palub, et komisjon, liikmesriigid ja kohalikud ametiasutused arvestaksid võimalikke 

tulevasi gaasivarustuse kriise ning integreeriksid biogaasi tootmise sõnnikust täielikult 

ringmajandusse.  
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