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ETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et ühissätete määruse artiklis 8 on sätestatud, et „Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide eesmärke tuleb ellu viia kooskõlas säästva arengu põhimõttega“, 

pidades silmas ELi keskkonna kvaliteedi säilitamise, kaitsmise ja parandamise eesmärki 

ning kohustusi Pariisi kokkuleppe raames; rõhutab sellega seoses vajadust suurema 

ühtsuse järele ELi valdkondliku ja rahastamispoliitika vahel; nõuab tungivalt, et 

komisjon ja liikmesriigid kaasaksid linnu, piirkondi ja kodanikuühiskonda, andes neile 

aktiivse rolli konkreetsete meetmete väljatöötamisel ja rakendamisel; 

2. tuletab meelde, et ühissätete määruses nimetatud partnerluslepingute ja programmide 

eesmärk on edendada ressursitõhusust, kliimamuutuste leevendamist ja 

kliimamuutustega kohanemist ning partnerluse, mitmetasandilise valitsemise, 

mittediskrimineerimise ja soolise võrdõiguslikkuse horisontaalseid põhimõtteid; 

3. tuletab meelde, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid pakuvad olulisi võimalusi 

energiaalasteks uuendusteks ja nende turule suunamiseks ning saavad sel moel etendada 

Euroopa energiasüsteemi ümberkujundamises olulist osa; väljendab heameelt selle üle, 

et komisjon kavatseb toetuste ja rahastamisvahendite vahelise õige tasakaalu 

saavutamiseks kehtestada sihtotstarbelised rahastamisvahendid, ning rõhutab, et teadus- 

ja arendustegevuse ning innovatsiooni valdkonna avaliku ja erasektori partnerlused ning 

ühisettevõtted võivad soodustada erasektori investeerimist puhtasse energiasse; rõhutab, 

et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide raames tuleks tõhustada piirkondade ja 

linnade toetamist energiasüsteemi ümberkujundamise valdkonnas; juhib tähelepanu 

eelkõige sellele, et suurendada tuleks kohalike, energiatõhususe parandamisele suunatud 

renoveerimisprojektide rakendamise majanduslikku toetust ja vahendeid; nõuab 

tungivalt, et liikmesriigid ja komisjon lõpetaksid moonutava mõjuga või keskkonnale 

kahjulike toetuste otsese või kaudse toetamise, et suunata rahavood ümber puhta 

energiaga seotud uuringutele; tuletab meelde, et strateegias „Euroopa 2020“ lubatakse 

seada esikohale energiatõhususe ja taastuvenergia algatused; 

4. märgib üldiseid edusamme strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide rakendamisel seoses 

taastuvenergiale üleminekuga; rõhutab siiski, et tulemused erinevad liikmesriigiti 

märkimisväärselt; juhib tähelepanu sellele, et suuremate investeeringute tegemine puhta 

energiaga seotud teaduslikesse püüdlustesse võib aidata täita nii seatud ülesandeid kui 

ka anda reaalseid tulemusi; tuletab meelde, et siduvad standardid ja eesmärgid võivad 

aidata käsitleda kliimamuutusi ja keskkonnaprobleeme, tagada kestliku 

energiavarustuskindluse ning säilitada ELi konkurentsieelise kliimasõbraliku 

energiatehnoloogia valdkonnas; rõhutab, et enamik praegu kasutatavast puhta energia 

tehnoloogiast (nt tuule- ja päikeseenergia) sõltub suurel määral muutlikest looduslikest 

teguritest ja see võib ohustada eri piirkondade või isegi liikmesriikide energiavarustuse 

stabiilsust, ning nõuab seetõttu, et elektrivõrkude vastastikusele seotusele, elektrivarude 

tasakaalustamisele, salvestamisele ja muudele ühtse energiaturu täielikuks toimimiseks 

vajalikele meetmetele pöörataks piisavat tähelepanu; nõuab, et nii teadusuuringute kui 

ka innovatsiooniprojektide investeeringud oleksid suunatud eelkõige 

taastuvenergiaühistutele, taastuvenergia detsentraliseerimisele ja omatootmise 
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algatustele ning VKEde uuenduslikule tegevusele; toob lisaks esile, kui oluline on 

säilitada ELis territoriaalne tasakaal ning pakkuda ulatuslikumat tuge piirkondadele ja 

linnadele, mis on selles valdkonnas vähem arenenud; 

5. on seisukohal, et 2014.–2020. aasta reformitud ühtekuuluvuspoliitikas kindlaks 

määratud aruka spetsialiseerumise käsitlust (mille tulemuseks on üle 120 aruka 

spetsialiseerumise teadus- ja innovatsioonistrateegia) tuleks edasi arendada; julgustab 

sellega seoses looma ka piirkondadevahelisi partnerlussidemeid, sealhulgas energia 

valdkonnas, pöörates eritähelepanu piiriülese koostöö projektidele; rõhutab, et kohaliku 

ja piirkondliku tasandi toetusesaajate teavitamist tuleb parandada, tagamaks selles 

valdkonnas tegutsevate väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ning noorte 

ettevõtjate suurim võimalik kaasamine, aga ka koostöö ülikoolidega, et uuenduslikke 

lahendusi rakendataks kiiremas korras; rõhutab, et ELi puhta energia eesmärkide 

saavutamiseks on vaja 2020. aasta järgseks perioodiks järjepidevat ja tugevdatud 

ühtekuuluvuspoliitikat; 

6. rõhutab teatavate piirkondade, näiteks äärepoolseimate piirkondade eriomadusi ja 

võimalusi puhta energiaga seotud innovatsiooni kontekstis; toonitab sellega seoses, et 

kõigi ELi piirkondade energiaalase lähenemise tagamiseks tuleb vähem arenenud, 

äärepoolseimaid ja maapiirkondi täiendavalt toetada; 

7. rõhutab, kui oluline on alt üles, valdkondadevaheline ja tehnoloogianeutraalne 

lähenemisviis, mis hõlmab kõiki asjaomaseid sidusrühmi – kohalikke, piirkondlikke ja 

riiklikke ametiasutusi, ülikoole ja VKEsid –, et edendada teadus- ja arendustegevust 

ning innovatsiooni nii tehnoloogia kui ka partnerluste seisukohast Euroopa 

innovatsiooninõukogu raames, mis võib anda panuse uuenduslike toodete, eelkõige 

VKEdele ette nähtud alustamise ja arendamise meetmete kaudu; rõhutab, et selleks, et 

energiasüsteemi ümberkujundamine oleks edukas, tuleks piirkondlikud ja kohalikud 

ametiasutused ning sidusrühmad, sealhulgas väiksemad sidusrühmad kaasata 

poliitikakujundamise protsessi juba varases etapis; 

8. väljendab muret asjaolu pärast, et rahastamisvahendeid on palju (programm „Horisont 

2020“, Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, Euroopa Kestliku Arengu Fond, 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond jm) ja need on keerukad ning et neid saab 

kasutada täiendava vahendina ainult sektorites, kus need on osutunud 

ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamiseks toetustest sobivamaks, ning nõuab 

jõupingutuste tegemist nende vahendite lihtsustamise ja kooskõlastamise nimel, et 

piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused ning väikesed projektide elluviijad saaksid 

rahastamisallikaid hõlpsamini kasutada ning aidata sel moel kaasa üldisele 

majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele; rõhutab, et vahendeid 

tuleks kohandada vastavalt eri piirkondade vajadustele; märgib, et koostoime 

suurendamiseks ja ELi vahendite vastastikuse täiendavuse vähendamiseks tuleks ühtset 

nõuandeüksust ja Euroopa investeerimisprojektide portaali edasi arendada, et juhtida 

võimalike investorite tähelepanu sobivatele rahastamisvahenditele; rõhutab, et ainuüksi 

ELi rahastamisvahendite lihtsustamisest ja finantsvõimendusest erainvesteeringute 

kasutuselevõtu kaudu ei piisa ning et vajalike ja kaugeleulatuvate taristuprojektide 

rahastamiseks on vaja ELi avaliku sektori vahendeid, võttes arvesse raskusi 

rahastamisvahenditele juurdepääsul ja menetluste keerukust, mida toetusesaajad on 

nimetanud peamisteks takistusteks; märgib, et pärast 2020. aastat rakendatavas 
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ühtekuuluvuspoliitikas ei tohiks olla rahastamisvahendite kasutamisel kohustuslikku 

eesmärki; toetab ideed suurendada pärast 2020. aastat ühtekuuluvuspoliitika raames 

kliimaga seotud kulusid;  

9. rõhutab, et uuenduslike projektide arendamiseks on vaja stabiilset, kestlikku, 

läbipaistvat ja prognoositavat regulatiivset keskkonda, vahendite jaotamist teemade ja 

asukoha järgi ning kodanike vahetumat teavitamist uuendustest; on seisukohal, et 

liikmesriigid täidavad energiasüsteemi ümberkujundamises esmatähtsat osa, ning 

rõhutab, et ELi energiaalaste eesmärkide saavutamiseks tuleb kooskõlastada 

teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud meetmeid, mis on suunatud energiasüsteemi 

ümberkujundamisele ELi tasandil; rõhutab, kui tähtis on suurendada jõupingutusi 

vähem arenenud piirkondade ümberkujundamisel, et nad saaksid ühtekuuluvuse 

kiiremaks tagamiseks kasutada ära puhta energia ja ringmajanduse potentsiaali; 

julgustab liikmesriike ühinema innovatsioonimissiooni algatusega ja suurendama 

teadusuuringutele tehtavaid kulusid; usub, et tulevikus peaks Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide kavandamine olema paremini lõimitud 2030. aasta riiklike 

energia- ja kliimakavadega; 

10. on seisukohal, et ELi linnade tegevuskava on oluline vahend ELis linnade kaasamiseks 

ja energiasüsteemi ümberkujundamise edendamiseks, ning rõhutab, kui tähtsad on 

innovatsiooniga seotud stiimulid hoonete energiatõhususe valdkonnas, et vähendada 

energiatarbimist 2050. aastaks nii palju kui võimalik; nõuab paindlikku ja kohandatud 

käsitlust linnade tegevuskava rakendamisel, pakkudes stiimuleid ja suuniseid linnade 

potentsiaali täielikuks ärakasutamiseks; märgib, et piirkonnad ja linnad sobivad kõige 

paremini lõimitud energialahenduste katsetamiseks ja rakendamiseks otseses seoses 

kodanikega; on seisukohal, et ELi poliitikavaldkondade koostoimet tuleks parandada 

dumpinguvastaseid meetmeid käsitleva ELi ühtse ja järjepideva seisukoha abil, 

tagamaks, et töötlev tööstus kasutab energiasüsteemi ümberkujundamist täiel määral 

ära; 

11. väljendab heameelt hoonete energiatõhususe direktiivi peatse läbivaatamise üle; palub 

liikmesriikidel teha siiski täiendavaid algatusi kütteostuvõimetute kodumajapidamiste 

tingimuste parandamiseks; näeb suuremat energiatõhusust uute töökohtade loomise 

võimalusena, eelkõige ehitussektoris; soovitab seetõttu edendada biomajandust, eriti 

sektoris tegutsevate noorte ettevõtjate seas; 

12. rõhutab, et Euroopa investeerimiskava tuleb laiendada, nii et see hõlmaks võimalikult 

suurel määral VKEde rahastamist, mida tuleks kohandada vastavalt nende vajadustele; 

13. on veendunud, et energiasüsteemi ümberkujundamise keskmes peaksid olema 

kodanikud ja et innovatsiooni edasiviivaks jõuks on detsentraliseeritum, alt ülespoole 

suunatud ja kasutajakeskne energiasüsteem, kus tarbijad, kohalikud energiakogukonnad, 

linnad ja väikesed idufirmad saavad tulevastest arendustest ja uuendustest osa võtta ning 

neid edendada; kiidab seetõttu heaks jõupingutused, mida tehakse ELis laste ja noorte 

tehnikaalase hariduse toetamiseks ja ühtlustamiseks; märgib, kui tähtis on 

haldussuutlikkus ja kodanike teadlikkus seoses energiasüsteemi ümberkujundamises 

osalemise lõppeesmärkide ja võimalustega; 

14. rõhutab, kui tähtis on ülemäärase bürokraatia ja ebaausate turutavade kindlakstegemine 

ja kõrvaldamine, arvestades nende negatiivset mõju murrangulistele kujunemisjärgus 
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tehnoloogiatele nende varastes etappides; 

15. tunnustab piirkondade ja linnade olulist rolli energiasüsteemi ümberkujundamise 

vastutuse suurendamisel kogu maailmas ning kliima ja energiaga seotud ja alt ülespoole 

suunatud innovatsiooni edendamisel; nõuab samade keskkonnakvaliteedi standardite 

kohaldamist kõigi ELi turule sisenevate energiatehnoloogiate suhtes; väljendab muret 

linnade rohealade kaitsmise pärast. 
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