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 ET 

ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et EL ei saa lubada energia siseturu jätkuvat killustatust; nõuab seetõttu kehtiva 

õigusliku raamistiku (kolmanda energiapaketi) täielikku rakendamist, piisavalt 

energiaühendusi liikmesriikide vahel ja võrkude ajakohastamist; on lisaks seisukohal, et 

ELi energiajulgeoleku strateegia peaeesmärk peab olema tagada, et ükski liikmesriik ega 

EL tervikuna ei oleks põhjendamatult haavatav üheainsa energiatarnija tarnehäire tõttu; 

rõhutab, et energiajulgeoleku poliitika koosneb mitmetest aspektidest, mille puhul tuleb 

paremat valmisolekut energiavarustuse häireteks, koostööd ja koordineerimist suhetes 

kolmandate riikidega ning uut infrastruktuuri pidada sama tähtsaks ning arendada 

samavõrd kui taastuvate energiaallikate ulatuslikumat kasutamist, energiatõhususe 

parandamise meetmete rakendamist ja kasvuhoonegaaside heite vähendamist, ning teha 

seda kooskõlastatult; 

2. rõhutab turgude integreerimise positiivset mõju elektrisektori hulgi- ja lõpuks ka 

jaehindadele, mis võimaldab teha kodanikele energia kättesaadavaks taskukohasema 

hinnaga, ning tuletab meelde, et potentsiaalne majanduslik puhastulu energia siseturu 

väljakujundamisest võib ulatuda 16–40 miljardi euroni aastas; 

3. on seisukohal, et ELi energiapoliitika peab tegelema konkurentsivõimetute 

energiahindadega, mis on süvendanud majanduskriisi, nõrgestanud Euroopa tööstuse 

konkurentsivõimet ning mõjutavad meie kodanike üldist energiajulgeolekut; 

4. rõhutab, kui tähtis on, et liikmesriigid eraldaksid piisavalt vahendeid toodete 

energiatõhususe turujärelevalvele, eesmärgiga tagada ettevõtjatele võrdsed tingimused 

ning anda samal ajal tarbijatele vajalikku teavet ja asjakohased vahendid, mida nad 

vajavad teadlike valikute tegemiseks ning oma energiatarbimise teadvustamiseks ja 

vähendamiseks; 

5. juhib tähelepanu sellele, et tarbijaturgude tulemustabeli viimase väljaande kohaselt kuulub 

elektriturg nelja kõige halvemini toimiva turu hulka; rõhutab, et oluline on tarbijaid 

paremini teavitada energiahindade struktuurist ja energiatõhususe meetmetest, mille abil 

kaasata tarbijad aktiivselt oma energiatarbimise juhtimisse, samuti teavitada neid 

võimalusest vahetada hõlpsasti tarnijat; 

6. tuletab meelde oma varasemaid seisukohti seoses ambitsioonikate energiatõhususe 

eesmärkide seadmisega ning seda, et oluline on kiirendada nende eesmärkide 

saavutamiseks võetavate meetmete rakendamist; rõhutab, et Euroopa tasandil 

energiatõhususe meetmete võtmine on ülioluline, et tagada ELi energiasõltumatus ning 

samal ajal kindlustada jätkusuutlik majanduskasv, arendada koolitusvõimalusi, luua 

töökohti ja tugevdada ettevõtete, eelkõige VKEde majanduslikku olukorda, ning kiidab 

sellega seoses heaks ettepaneku luua Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond; nõuab 

sellega seoses investeeringuid energiatõhususse, eriti hoonete puhul; 

7. rõhutab, et olulised sektorid võiksid ELi ja riigi tasandil võetud energiatõhususe 
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meetmetest kasu saada; palub liikmesriikidel ja komisjonil edendada tõhusat 

energiakasutust ning kasutada täies ulatuses ära võimalusi, mida pakuvad riigihankeid 

käsitlevad ELi direktiivid, et soodustada hindamist innovatsiooni ja 

keskkonnakriteeriumide alusel ning muuta energiatõhusad hooned ja tooted üldiseks 

normiks; rõhutab, et oluline on pakkuda tarbijatele täpset ja lihtsas vormis teavet toodete 

energiatõhususe kohta; on seisukohal, et energiatõhususe suurendamise poliitikat aitaks 

edendada ka energiamärgistust ja ökodisaini käsitleva õigusloome parandamine ja 

täiendamine;  

8. rõhutab lisaväärtust, mida pakub IKT integreerimine energiasüsteemidesse, et suurendada 

energiatõhusust, ohjata nõudlust, alandada hinda tarbijatele ning võimaldada tarbijatel 

oma energiakasutust paremini juhtida; kutsub ELi ja liikmesriike üles kasutama pikaajalisi 

kampaaniaid, et suurendada üldsuse teadlikkust mitmesugustest energiatarbimise 

vähendamise meetmetest; rõhutab, kui oluline on ambitsioonikas energiatõhususe poliitika 

elamusektoris, et kiirendada hoonete renoveerimist ja parandada kaugküttesüsteeme; 

9. tuletab meelde, et vaja on tugevdada ELi valmisolekut ja suutlikkust reageerida tõhusalt 

võimalikele gaasitarnekriisidele; rõhutab 15. jaanuaril 2015 Euroopa Komisjoni algatatud 

konsultatsioonide tähtsust, mille eesmärk on kindlaks teha valdkonnad, kus ELi praegusi 

õigusnorme on vaja gaasivarustuse kindluse tagamiseks täiendada; märgib, et 

energiajulgeoleku valdkonnas on liikmesriikide vahel vaja paremat ja tihedamat koostööd 

ja koordineerimist; 

10. rõhutab, et taastuvate energiaallikate kasutuselevõtu arendamine avaldab positiivset 

keskkonnaalast ja majanduslikku mõju ning aitab ühtlasi kaasa ELi energiasõltumatusele; 

rõhutab vajadust kasutada täielikult ära taastuvate energiaallikate potentsiaal kütte- ja 

jahutussektoris ning arendada välja arukad võrgud ning uued energia salvestamise 

lahendused; rõhutab, et kuna tehnoloogia on oluline tegur, mille abil vähendada 

energianõudlust, siis on äärmiselt tähtis toetada innovaatilisi projekte, mille keskmes on 

taastuvad ja puhtad energiaallikad; nõuab, et säilitataks turvalise, puhta ja tõhusa energia 

(nagu on osutatud määruse (EL) nr 1291/2013 II lisas), rahastamine, sest see võimaldaks 

ELil tõusta taastuva ja puhta energia valdkonnas maailmas juhtivale kohale; kutsub 

liikmesriike ja komisjoni üles tagama taastuvate energiaallikate jaoks stabiilsed 

õigusnormid ning kindlustama ELi energiaeesmärkidega vastavuses tehtud investeeringute 

kaitse, luues ELi tasandil võrdsed tingimused; 

11. nõuab suurema tähelepanu pööramist arenevale energiateenuste turule (sh energiatõhususe 

ja energiateenuste lepingud); rõhutab, et on oluline välja töötada standardid 

energiatõhususse investeerimise protsessi igale osale; nõuab sellega seoses 

investeeringuid energiatõhususse, eriti hoonete puhul; rõhutab, et olulised sektorid, nagu 

turism, võiksid ELi ja riigi tasandil võetud energiatõhususe meetmetest kasu saada; 

rõhutab, et kooskõlastatud ja ambitsioonikas energiatõhususe poliitika ja elamusektori 

meetmed on stabiilne, strateegiline ja pikaajaline lahendus kütteostuvõimetusele; 

12. tuletab liikmesriikidele meelde hiljuti välja töötatud Euroopa energiajulgeoleku strateegiat 

ja kutsub sellega seoses üles tugevdama regulatiivset ja avaliku sektori rahalist abi, et 

kiirendada hoonete renoveerimist ja kaugküttevõrkude parandamist ja/või väljaehitamist; 

13. palub komisjonil, liikmesriikidel ja piirkondadel suunata rahalisi vahendeid 
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süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogia arendamisse; 

14. nõuab, et Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) pööraks 

rohkem tähelepanu riikide piiridel esinevate ülekandepiirangute probleemiga võitlemisele; 

märgib, et aastas oleks võimalik säästa 15 miljardi euro suurune summa (10% gaasi 

hulgihinnast), kui kõrvaldada praegused turu vajakajäämised, mis võimaldavad ELi 

liikmesriikide vahelisi konkurentsi pärssivaid hinnaerinevusi; on seisukohal, et korralikult 

toimiv energia siseturg eeldab ACERi suuremat rolli, kuna nõuab nii taristu ja piiriülest 

kaubandust võimaldavate süsteemidevaheliste ühenduste märkimisväärset väljaarendamist 

kui ka olemasolevate võimsuse jaotamise eeskirjade rangemat jõustamist; nõuab 

suuremate pingutuste tegemist, et parandada piiriüleseid energiaühendusi ja arendada 

arukaid võrke; peab kahetsusväärseks, et mõned liikmesriigid on endiselt energiasaared, 

kuna neil puuduvad toimivad energiaühendused ülejäänud ELiga, ja et ELi teatud 

piirkondades ei ole piisava taristu puudumise tõttu üha suuremaid vahelduva iseloomuga 

taastuvenergia koguseid võimalik tarbijateni transportida; 

15. rõhutab, et energiahindade reguleerimine avaldab negatiivset mõju konkurentsile ja 

investeeringutele ning selle kaotamine on korralikult toimiva energiaturu eeltingimus; 

16. nõuab, et komisjon rakendaks meetmed (nagu kolmandas energia siseturu paketis 

sätestatud), mille eesmärk on tagada, et inimesed saavad kasutada õigust valida 

energiatarnijat; rõhutab, et selle õiguse teostamine ei ole tarbijate jaoks mitte üksnes 

olulise tähtsusega, vaid ergutab ka energia hulgimüügiturge; 

17. on veendunud, et parandatud ja stabiilsem heitkogustega kauplemise süsteem peaks 

tagama ELi pikaajaliste energia- ja kliimaeesmärkide saavutamiseks vajalike 

investeeringute saamise; rõhutab, et heitkogustega kauplemise süsteemi tugevdamiseks 

mõeldud meetmed peaksid säilitama energiamahukate tööstusharude konkurentsivõime, 

et hoida ära ettevõtete ümberpaigutamine, töökohtade kaotus ja ajude äravool väljapoole 

Euroopa Liitu. 
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