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LÜHISELGITUS

 SISSEJUHATUS

Euroopa Komisjoni ettepanekus käsitletakse kahte poliitikavaldkonda – majandust ja 
energiajulgeolekut. Meetmete viivitamata võtmise poolt räägib vajadus reageerida Euroopa 
Ülemkogu üleskutsele, selleks et komisjon esitaks Euroopa majanduse stimuleerimiseks 
konkreetsete projektide loetelu1, kusjuures arvesse võetaks nii vajadust tagada piisav 
geograafiline tasakaal kui ka suutlikkust neid kiiresti rakendada.

Paralleelselt finantskriisi ja ülemaailmse majanduslangusega on Euroopale tõsist mõju 
avaldanud toornafta hinna tohutu kontrollimatu kõikumine ning Venemaa gaasitarnete tõsised 
ja korduvad katkestused. Lisaks on Euroopa märkinud selget vajadust tagada, et 
majanduslangusele vaatamata jätkuks investeerimine taastuvate energiaallikate arendamisse ja 
kasutamisse tempos, mis vastab püstitatud ambitsioonidele.

Sellest tulenevalt on komisjoni investeerimisalane ettepanek rajatud kolmele sambale, nimelt:

 gaasi- ja elektrivõrkude ühendamine;

 süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine;

 avamere tuuleenergia projektid.

Käesolevas ettepanekus visandatakse seega finantsabi andmise kord ja meetodid, et 
stimuleerida investeerimist Euroopa integreeritud energiavõrgu loomisse, mis suudaks tagada 
parema energiavarustuskindluse, edendades samal ajal ühenduse poliitikat vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet.
Üleeuroopalise ühendatud energiavõrgu loomine ei ole uus ettevõtmine. Euroopa Liit 
finantseerib juba Euroopale huvi pakkuvaid elektri ja gaasi edastamise infrastruktuuri 
projekte. Umbes 25 miljoni euro suurune aastaeelarve kulub peamiselt teostatavusuuringute 
tegemisele. Enamik projekte on piiriülesed või mõjutavad mitut ELi liikmesriiki. Käesolevat 
ettepanekut tuleb käsitada täiendusena sellele kavale, mis sobib ilusasti praegusesse ELi 
energiapoliitikasse.

 ENERGIAJULGEOLEK JA ENERGIAVARUSTUSE MITMEKESISUS NING SÜSINIKU HEITE 
REGULEERIMINE

Süsiniku heite reguleerimine ja alternatiivsete taastuvenergiaallikate arendamine on kõikide 
Euroopa poliitikate keskne küsimus. Kõikidel valitsemistasanditel realistlikke, kiireid ja 
tõhusaid meetmeid võtmata ei ole liit suuteline täitma endale püstitatud eesmärke vähendada 
süsiniku heidet aastaks 2020 ja tagada majanduslanguse puhul oma energiasektorile 
domineeriv positsioon maailmaturu konkurentsis. Põgus pilk energiaallikate jaotusele kogu 
Euroopa Liidus näitab selgelt, et lähitulevikus on kivisüsi ja kivisöe saadused jätkuvalt 
peamised energiaallikad elektrienergia ja terase tootmiseks. Praegu tuleb 20 % ELi 

                                               
1 Euroopa Ülemkogu kohtumine 11.–12. detsembril 2008.
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süsinikdioksiidi heitest kivisöejõujaamadest ja Euroopa energiatööstus kavatseb ette näha 40 
uue kivisöejõujaama ehitamise järgmise viie aasta jooksul 1. Pidades silmas, et see võimalus 
on tõenäoline, ei ole süsinikdioksiidi säilitamise tehnoloogia mitte üksnes valikuvõimalus, 
vaid realistlik ja absoluutne vajadus.

Loomulikult ei tule elektrienergiat säästlikumalt toota võimaldavate tehnoloogiate, nagu 
tuule- ja päikeseenergia, arendamist mitte ainult jätkata, vaid ka kiirendada, ning igati tuleb 
soodustada niisuguseid projekte, mille puhul on kindlaks tehtud, et nad on kõige 
tõenäolisemalt lühikeses või keskmises perspektiivis edukalt rakendatavad. Siiski tuleks ette 
näha, et nende tehnoloogiate abil suudetakse rahuldada liidu kogu energiavajadus vastavalt 
ettenähtud ajakavale. Euroopa Liit peab enda huvides kasutama kõiki võimalikke 
energiatootmistehnoloogiaid. Käesolev komisjoni ettepanek on kiire reageerimine vajadusele 
energiapoliitikat kohandada ja koordineerida, et võtta arvesse praeguse aja võimalusi.

Ülemaailmsed ning kohalikud majandus- ja finantstingimused ei soodusta kaugeltki 
investeeringute suurendamist energiaalastesse uuringutesse ja infrastruktuuriprojektidesse. 
Kogu Euroopa Liidu energiavarustuskindluse tagamine tulevikus nõuab riiklike energiavarude 
üldist taset, samuti võimalust teha energiaallikad kättesaadavaks kohtades ja piirkondades, 
kus on mingil põhjusel probleeme energia tarnimise või kättesaadavusega. Sellisest 
seisukohast vaadatuna ning selleks, et hoida ära energiapuudus, millega teatavad liikmesriigid 
on lähiminevikus korduvalt kokku puutunud, tuleb viivitamata võtta meetmeid, et toetada 
investeerimist energiavõrkude ühendamisse.

Seega käesoleva algatusega Euroopa Liit mitte ainult ei kiirenda energiavarustuskindlusega 
lähedalt seotud projektide arendamist, vaid ka töökohtade loomist ja säilitamist kõrgelt 
spetsialiseeritud ja tehniliselt arenenud tööstusharudes, mis on elulise tähtsusega kõikide 
Euroopa piirkondade jaoks.

 ELI ENERGIAVARUSTUSE GEOPOLIITILISED ASPEKTID

EL on maailma ühe suurima nafta, gaasi ja kivisöe importijana tähtis osaleja rahvusvahelisel 
energiaturul2, kuid tema sõltuvus imporditud energiatarnetest suureneb järgmise 20 aasta 
jooksul eksponentsiaalselt. Euroopa Komisjoni hinnangul3 suureneb ELi energiasõltuvus 50 
%-lt 2000. aastal 70 %-le 2030. aastal, kui mingeid meetmeid ei võeta. ELi peamised gaasiga 
varustajad on Venemaa (30 %), Alžeeria (25 %) ja Norra (25 %), samas kui sõltuvus 
Venemaa allikatest suureneb prognooside kohaselt 2030. aastaks 80 %-ni. Ajaloolistel ja 
geograafilistel põhjustel on need liikmesriigid, mis kuulusid varem Nõukogude Liidu 
mõjusfääri, kõige haavatavamad ebajärjekindluse puhul, mida Venemaa ilmutab 
lepingutingimuste järgimisel4.

Samas kui ebakindlad gaasitarned on olnud esiuudis kogu Euroopas, nähakse ette 
kahekordistada Euroopa Liidu sõltuvust Lähis-Idast pärit nafta impordist järgmise kahekümne 
aasta jooksul, kusjuures importida tuleb ka 66 % ELile vajaminevast kivisöest. Nagu Euroopa 
Komisjon rohelises raamatus „Euroopa strateegia säästva, konkurentsivõimelise ja turvalise 

                                               
1 Allikas: Climate Action.
2 Allikas: EurActiv.
3 Roheline raamat energiavarustuskindluse kohta, november 2000.
4 Vt 2006. ja 2009. aasta talvel mõju Bulgaariale, Rumeeniale ja Ungarile.
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energia tagamiseks” rõhutab, kahjustab majandust 27 eraldiseisva energiapoliitika olemasolu, 
mille raames liikmesriigid peavad läbirääkimisi väliste energiatarnijatega, ning ühise 
energiaalase välispoliitika poolt rääkiv argument muutub praeguses erakorralises finants- ja 
majanduskliimas üha enam kohustavaks.

Valitsuste kulutuste äärmuslike tasemete puhul, mida maailmamajandus on viimastel kuudel 
näinud, on loomulikult oluline olemasolevaid rahalisi vahendeid täpselt suunata, et mõjutada 
neid projekte, millel on potentsiaali tagada optimaalne kindlus nii tarnete tasemes kui ka 
keskkonnahoiu ja süsiniku heite vähendamise tasandil.

 PROJEKTIDE VALIK JA MÕJU EELARVELE

Euroopa Komisjon ütleb meile1, et selleks, et majanduskriisile vahetu mõju avaldamiseks on 
vaja loetleda projektid, millele võib kohe anda finantsabi. Euroopa Komisjoni loetletud 
projektide valik koos kaasneva mõjuga eelarvele on mõistete poolest äärmiselt tehniline. 
Enesestmõistetavalt võib Euroopa Parlament esitada muudatusettepanekuid projektide loetelu 
kohta, kuid enamik neist põhineks nende projektide uuesti algatamisel, mida komisjon või 
liikmesriik ühel või teisel põhjusel ei ole välja valinud. Arvamuse koostaja seisukoht on, et 
sellisel viisil toimimine annaks soovitule vastupidise tulemuse, samas kui kiirus, millele ongi 
tähelepanu juhitud, on ülioluline. Sama kehtib suures osas igale projektile eraldatud summade 
puhul. Ilma üksikasjaliku tehnilise teabeta, mis on vajalik esitatud summade sobivuse 
hindamiseks, oleks see üksnes taotlus, et neid muudetakse.

 JÄRELDUS

Eelnevast lähtudes ning võttes arvesse kiireloomulisust, millega kõnealuseid küsimusi tuleb 
käsitleda, ning selget kasu Euroopa majandusele, energiavarustuskindlusele ja süsiniku heite 
vähendamisele, mida käesoleva õigusakti viivitamatu ja kiire rakendamine tähendaks, 
soovitab arvamuse koostaja tungivalt võtta käesolev ettepanek vastu muutmata kujul.

*******

Regionaalarengukomisjon kutsub tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni vastutava 
komisjonina üles tegema ettepaneku komisjoni ettepaneku heakskiitmiseks.

                                               
1 Vt KOM(2009)0035, lk 7.
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