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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

1. tervitab rohelist raamatut Euroopa strateegia kohta säästva, konkurentsivõimelise ja 
turvalise energia tagamiseks;

2. rõhutab, et Euroopa Liit on pühendunud eesmärgile tegeleda kliimamuutustega ja seega 
seada globaalse temperatuuri tõusu piiriks industriaalajastu eelse tasemega võrreldes 
+2°C; 

3. tuletab meelde vajadust õigusliku aluse järele, et järgida Euroopa ühtset poliitikat 
energeetikavaldkonnas; mis tagaks turvalise, taskukohase ja detsentraliseeritud tõhusa 
energiamajanduse, samal ajal keskkonda kaitstes; väidab, et transport on sellise säästva 
energiapoliitika põhikomponent ja sellega tuleb tõsiselt tegelda;

4. nõuab tungivalt, et komisjon, võttes arvesse praegust 25 eraldiseisva energiaturu 
reguleerija olemasolu liikmesriikides, viiks lõpule ülevaatuse reguleerijate rolli kohta igas 
liikmesriigis, hinnates igakülgselt ka võimalikku vajadust Euroopa energiaturu reguleerija 
järele;

5. rõhutab, et fossiilkütuste kasutamine energia tootmiseks mõjub halvasti kliimale ning viib 
eelkõige nende ressursside nappuse ja ammendumiseni, muutes liikmesriigid sõltuvaks 
väljaspool ELi toodetavast energiast; nõuab, et väljapakutud tegevuskavad nii 
energiatõhususe kui säästva, konkurentsivõimelise ja turvalise energia osas oleksid 
piisavalt ambitsioonikad, et vähendada Euroopa Liidu praeguse energiatarbimise hulka 
20% võrra aastaks 2020, et nendega kaasneks seire- ja kontrollimehhanism ning et nad 
oleksid üksteisega kooskõlas;

6. rõhutab, et energia turvalisus ja kliima stabiilsus peavad käima käsikäes ning et kõik 
pingutused energiaga varustamise mitmekesistamiseks peaksid pidama prioriteetseks 
energiatõhusust ja madala süsinikusisaldusega alternatiive, kus eelistatud oleksid 
taastuvad energiaallikad; 

7. rõhutab, et ELi energia turvalisus ja kliima stabiilsus sõltub suures ulatuses arengutest 
sellistes riikides nagu USA, Hiina, India jne, ning nõuab tungivalt, et komisjon ja 
nõukogu teeksid suuremaid jõupingutusi mainitud riikide kaasamiseks kliimamuutuste 
leevendamisse; üks oluline algatus oleks aidata finantsiliselt arenevatel riikidel nagu 
Hiina ja India investeerida tõhusamatesse ja madalama süsinikusisaldusega 
energiatehnoloogiatesse;

8. juhib tähelepanu sellele, et nii geotermiline energia kui laineenergia kujutavad endast 
tohutut potentsiaali energiaga varustamise suhtes ka Euroopas ning nendega tuleks 
aktiivselt tegelda; 

9. tuletab meelde, et tähtis on suurendada nii tootmisharu kui ka kodanike teadlikkust sellest, 
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mis puudutab energia ratsionaalset kasutust ja energiajäätmete tekkimise vältimist, ning 
nõuab laiaulatuslike teavituskampaaniate ja harivate kampaaniate käivitamist; samuti 
nõuab taastuvate energiaallikate kasutamise edendamist; 

10. nõuab tungivalt, et Euroopa energiastrateegia püstitaks ambitsioonikad eesmärgid, selleks 
et järg-järgult suurendada madala süsinikdioksiidisisaldusega energiaallikate osa oma 
energiakasutuses; toetab ideed leppida kokku üldine strateegiline eesmärk, näiteks 
saavutada miinimumosa kogu ELi energiatarbimises, mis pärineb turvalistest ja madala 
süsinikusisaldusega energiaallikatest;

11. juhib tähelepanu sellele, et ELi sõltuvusel imporditud energiast on juba märkimisväärne 
mõju ELi iseseisvusele otsuste vastuvõtmisel muudes poliitikavaldkondades ning see 
sõltuvus nõrgendab iseseisvust jätkuvalt, kui ei võeta otsustavaid meetmeid kohalike 
energiaallikate arendamise ja kasutamise toetamiseks; 

12. tervitab rohelise raamatu kontekstis komisjoni hiljutist algatust viia läbi uurimus 
loodusvarade majandamise ja komisjoni välissuhete konflikti vaheliste seoste kohta, ja 
rõhutab eriti energia turvalisuse ja kliima stabiilsuse vahelisi seoseid; 

13. tuletab meelde, et 40% ELi energiast kasutatakse ehitistes; toetab ideed laiendada praegu 
kehtivat direktiivi ehitiste kohta kõigile ehitistele; selles kontekstis palub komisjonil 
hinnata võimalust luua energiatõhususe valdkonnas üleeuroopaline "valgete 
sertifikaatide" süsteem;

14. nõuab, et strateegias pöörataks piisavalt tähelepanu transpordisektorile;

15. nõuab siduvaid autodest lähtuva CO2 heite sihtkoguseid, s.t 120 grammi CO2 sõiduki 
kohta kilomeetris 2012. aastaks; on seisukohal, et järgnevalt tuleks neid sihtkoguseid 
alandada vähemalt 10 g km kohta iga kahe aasta tagant, kuni 2020. aastal jõutakse 
sihtkoguseni 80g/km kõigi maanteesõidukite suhtes;

16. kutsub komisjoni üles esitama hiljemalt 2007. aasta kevadeks rakendusmeetmeid kõrge 
energiasäästvuse potentsiaaliga toodete kohta energiat tarbivate toodete direktiivi raames 
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2005. aasta direktiiv 2005/32/EÜ, mis käsitleb 
raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, ELT 
L 191, 22.7.2005, lk 29);

17. peab murettekitavaks, et kõik liikmesriigid tõenäoliselt ei täida Euroopa Liidu püstitatud 
eesmärke taastuvate energiaallikate kasutamise suurendamiseks aastaks 2010; kutsub 
komisjoni üles võtma vajalikke meetmeid kindlaksmääratud eesmärkide saavutamise 
tagamiseks; 

18. väidab, et teadustöö ja tehnoloogilise tutvustamise vallas on eriti uutes liikmesriikides 
vaja teha suuremaid jõupingutusi taastuvate energiaallikate kasutamise veelgi tõhusamaks 
julgustamiseks ja arendamiseks; rõhutab, kui oluline on viia transpordisektoris sisse 
maksusoodustused biokütuste kasutamise eest, millest võib mõnedes Euroopa Liidu 
maapiirkondades saada alternatiivne tuluallikas;

19. sellega seoses näeb vajadust rohkem ühtlustada ja kooskõlastada toetust taastuvatest 



AD\633678ET.doc 5/8 PE 374.230v02-00

ET

energiaallikatest saadavale elektrile, nii et seda kasutataks eelkõige parimate looduslike 
tingimustega paikades; usub, et praeguste teadmiste kohaselt oleks taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrit ostma kohustav Euroopa seadus parim võimalus, kuid 
kaaluda tuleb ka teisi süsteeme;

20. loodab, et rohelises raamatus sätestatud taastuvaid energiaallikaid käsitlev tegevuskava 
osutub ambitsioonikaks, et selles peetakse tähtsaks teadustööd, ja et see sisaldab iga-
aastast saavutatud eesmärkide hindamise mehhanismi; 

21. kutsub üles kaaluma võimalust tagada ja muuta prioriteetseks juurdepääsu taastuvatest 
allikatest pärit energia võrgustikule; kutsub üles kooskõlastatud jõupingutustele nn 
mikrotootmist (väikesemahulist madala süsinikusisaldusega allikatest energia tootmist) 
rohkem soosiva raamistiku loomiseks, ning kutsub kaaluma detsentraliseeritud tootmise 
võimalikke kasutegureid;

22. juhib tähelepanu kõrgele primaarenergia nõudlusele ja kõrgele säästupotentsiaalile seoses 
hoonete kütmisega, ning seega toetab volinik Piebalgi avaldust, mille kohaselt ta esitab 
enne 2006. aasta lõppu direktiivi keskkonnasõbralike küttesüsteemide kohta;

23. tuletab meelde, et taastuvad energiaallikad on juba täna mõnel juhul 
konkurentsivõimelised ning vajavad turulepääsemiseks vaid algkapitali või tõkete 
eemaldamist, ning et kõrgemate kulude säilimise puhul tuleb pöörata suuremat 
tähelepanu teiste energiaallikatega seotud riskidele, nagu näiteks CO2 tootmine ja 
toorainete importimine poliitiliselt ebastabiilsetest piirkondadest;

24. tuletab meelde, et pikaajalisele energiaallikate mitmekesistamise strateegiale toob kasu 
võrdsete võimaluste rakendamine, s.t selle tagamine, et allikate võrdlemisel arvestatakse 
kõiki nende väliskulusid (jäätmed, demonteerimine, allikate ammendumine) ja võetakse 
arvesse nende kasutamisest saadavat vastavat keskkonnatulu;

25. kutsub komisjoni näitama üles huvi nii taastuvate energiaallikate kui ka energia säästmise 
vastu ja integreerima nimetatud poliitikavaldkondi kõikidesse meetmetesse, mida 
rahastatakse struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondide (süvalaiendamine) kaudu, ja eriti 
Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmetesse eranditult kõikide ELi piirkondade puhul, 
võttes arvesse nende eriomaseid tunnusjooni, järgmise kavandamisperioodi jooksul 
(2007–2013); 

26. rõhutab vajadust seada ambitsioonikamaid eesmärke heitkogustega kauplemise direktiivi 
läbivaatamiseks ühe osana kliimamuutuse peatükis toodud strateegiast;

27. kutsub komisjoni üles esitama 2010. aastal vahehinnangu lõikes 25 pakutud meetme kohta 
ja kavandamisperioodi lõpus järelhinnangu;

28. on seisukohal, et Euroopa Liidu tegevuse mõju suurendaks oluliselt tugev välispoliitika, 
mis oleks suunatud kõigi tööstusriikide veenmisele ühinema võitluses kliimamuutuste 
vastu, ning puhta ja tõhusa energia programmide suurem kaasamine ELi 
arengupoliitikasse.
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LÜHISELGITUS

Pärast 70ndate energiakriisi ei ole energiaküsimused poliitika- ja sotsiaalvaldkonnas veel nii 
tähtsal kohal olnud kui nüüd. Energeetikasektoris toimuvad muutused on kaalukad ja 
radikaalsed ning pikemas perspektiivis määravad need kõikide riikide majandusliku
arengutee. Energeetika pikaajalise planeerimiseta on oht, et Euroopa Liit võib kannatada 
tagajärgede all, mis tulenevad uue energiaajastu valulisest sünnist.

Sotsiaalsel tasandil keskendub avalik dialoog peamiselt kõrgetele naftahindadele (mille puhul 
ei ole ette näha langemist eelmiste aastate madalatele tasemetele). Puhta energia tasandil 
toimuvad ekspertide arutelud erinevates valdkondades. Peamine vaidlusteema seisneb selles, 
kas argooni tootmine on saavutanud maksimumi või kas naftatootmise kõrgpunkt saabub 
järgmisel aastakümnel. Nimetatud arutlustel on pikaajalise planeerimise jaoks siiski piiratud 
tähtsus. Seepärast peab arvamuse koostaja oluliseks töötada välja vähemalt ühine energiaalane 
välispoliitika. Euroopa peaks võitlema energia raiskamise vastu kõigis suundades. 1980ndate 
aastate alguses, kohe pärast teist naftakriisi alustas Euroopa hiiglaslikke jõupingutusi energia 
säästmiseks, mis lõppes nafta tarbimise umbes 10%-lise vähenemisega OECD riikides kolme 
aasta pärast, säilitades samal ajal majandusliku toodangu kasvu. Raiskamise piiramisest ja 
ratsionaalsest energiakasutusest on saanud hädavajalik ja üleüldine tingimus, kui me tahame 
samaaegselt keskkonda kaitstes muuta ülemineku uue energia ajastule võimalikult valutuks.
Kõrged nafta- ja gaasihinnad rõhutavad vajadust püüda energiat ratsionaalselt kasutada. See 
püüdlus loob lühikeses perspektiivis ELis 1 000 000 töökohta (energiainspektorid, elektrikud, 
hoonete isolatsioonitööd, elupaikade renoveerimistööd jne).

Samal ajal saaks EL säästa kuni 20% oma praegusest energiatarbimisest ehituses, transpordis 
ja tööstuses. Pool sellest säästust tuleneb olemasoleva Euroopa õigusraamistiku kohaldamisest 
liikmesriikide poolt. Ülejäänud pool tuleneb uuenduslikest lahendustest. See on põhjus, miks 
kutsume Euroopa Komisjoni üles näitama miinimumtolerantsi energiatõhususe ülesehitamist 
käsitleva määruse liikmesriikide poolt kohaldamata jätmise suhtes.

Kõnealune eesmärk säästa energiat 20% võrra peaks arvamuse kooostaja arvates olema 
liikmesriikidele siduv. Samal ajal jääb möödapääsmatuks olemasolevate direktiivide (mis 
käsitlevad hooneid, elektri ja soojuse koostootmist, ökodisaini, energiatõhusust, 
energiatarbimise märgistamist elektriseadmetes kõikides liikmesriikides) täielik ülevõtmine ja 
kohaldamine. Lisaks sellele kutsutakse komisjoni üles tegelema hoonetes paiknevate 
kliimaseadmete märgistamise küsimusega.

Võttes arvesse, et üldkasutatavatel hoonetel on oma osa energia raiskamises, peaks kõnealust 
küsimust püüdma lahendada pidevate iga-aastaste energiaülevaatustega ja tulemuste andmeid 
tuleks avaldada nii, et avaliku kontrolli teostamine oleks kergem. On tarvis luua iseseisev 
institutsioon, mis vastutab energiasäästmisplaani ülevaatamise ning ühenduse 20%-lise 
energia tarbimise vähendamise eesmärgist tulenevate kohustuste täitmise jälgimise ja 
kontrollimise eest. Lisaks sellele peab arvamuse koostaja vajalikuks eespool nimetatud 
hindamise iga-aastast avaldamist ning kohustust teavitada sellest Euroopa Komisjoni ja 
Euroopa Parlamenti.

Arvamuse koostaja tervitab transpordisektoris kütuse säästmiseks hübriidmootorite või 
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STOP- ja START-mootorite abil tehtud jõupingutusi; ta usub siiski, et nimetatud jõupingutusi 
tuleks laiendada ka teistele autoosadele, nagu näiteks kliimaseade. Arvamuse koostaja nõuab 
seega tungivalt, et autotööstus tegeleks kõnealuse teemaga pärast Euroopa Komisjoniga 
konsulteerimist vabatahtlike kokkulepete raames.

ELi kasutuses on siiski vahendid nimetatud poliitikavaldkondade rakendamiseks Euroopa 
tasandil – need vahendid on struktuurifondid. Arvamuse koostaja on seisukohal, et kogu 
rahastamise osas regionaalarengu fondist, mis puudutab hoonete ehitamist või mis tahes 
sekkumist ehitussektoris, tuleks võtta arvesse hoonete energiakäitumist ja võimalust kasutada 
sisemisi energiaallikaid (geotermiline energia, bioklimatoloogia jne).

Euroopa Komisjoni kutsutakse seepärast üles süvalaiendama mitte üksnes üldist ratsionaalse 
energiakasutuse nõuet, vaid ka nõuet edendada taastuvate energiaallikate kasutamist 
struktuurifondide kaudu kõikide Euroopa piirkondade puhul.

Nimetatud viisil toetatakse Lissaboni eesmärke, tugevdatakse energiatarbimise siseturgu ja 
samal ajal edendatakse ELi rahvusvahelist konkurentsivõimet sektori kaudu, kus ELil on 
juhtiv roll.
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