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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Rohelise raamatu – Euroopa strateegia kohta säästva, konkurentsivõimelise ja turvalise 
energia tagamiseks
(2006/2113(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut – Euroopa strateegiat säästva, 
konkurentsivõimelise ja turvalise energia tagamiseks (KOM (2006)0105),

– võttes arvesse komisjoni ja kõrge esindaja ühisdokumenti energiapoliitika välisaspektide 
kohta,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi teisel lugemisel 8. märtsil 2005 vastu võetud 
seisukohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
maagaasiedastusvõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel 26. oktoobril 2005 vastu võetud 
seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse ühenduse rahalise abi andmise üldeeskirjad üle-euroopalistele transpordi- ja 
energiavõrkude valdkonnas ning muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2236/952,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi teisel lugemisel 13. detsembril 2005 vastu võetud 
seisukohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv energia 
lõppkasutuse tõhususe ja energeetikateenuste kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu direktiiv 93/76/EMÜ3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi teisel lugemisel 4. aprillil 2006 vastu võetud 
seisukohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus üleeuroopaliste 
energiavõrkude suuniste kehtestamise ning otsuse 96/391/EÜ ja otsuse 1229/2003/EÜ4

kehtetuks tunnistamise kohta,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 18. mai 2006. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta 
vastu nõukogu otsus energiaühenduse lepingu sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse poolt5,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 16. novembri 2005. aasta seisukohta ettepaneku kohta 
võtta vastu nõukogu määrus Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, 
Poola, Sloveenia ja Slovakkia Euroopa Liiduga ühinemise tingimusi käsitlevale aktile 
lisatud ja Bohunice V1 tuumaelektrijaama Slovakkias käsitleva protokolli nr 9 
rakendamise kohta6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 16. novembri 2005. aasta resolutsiooni 
tuumaelektrijaamade demonteerimiseks mõeldud rahaliste vahendite kasutamise kohta7,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2004. aasta seisukohta ettepaneku kohta 

  
1 ELT C 320E, 15.12.2005, lk 14.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0403.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0496.
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0118.
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0219.
6 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0429.
7 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0432.
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võtta vastu nõukogu direktiiv, millega liikmesriike kohustatakse säilitama toornafta ja/või 
naftatoodete miinimumvarusid (kodifitseeritud versioon)1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel 5. juulil 2005 vastu võetud 
seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
elektrienergia varustuskindluse ja infrastruktuuriinvesteeringute kohta2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 5. juuli 2006. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta 
vastu nõukogu direktiiv radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude 
järelevalve ja kontrolli kohta3,

- võttes arvesse Euroopa Parlamendi 14. veebruari 2006. aasta resolutsiooni koos 
soovitustega komisjonile kütmise ja jahutamise kohta taastuvatest energiaallikatest4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 29. septembri 2005. aasta resolutsiooni taastuvate 
energiaallikate osa kohta Euroopa Liidus ja konkreetsete meetmete ettepanekute kohta5,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 23. märtsi 2006. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu 
energiavarustuse kindluse kohta6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 1. juuni 2006. aasta resolutsiooni energiatõhusust 
käsitleva rohelise raamatu ehk kuidas saavutada vähemaga rohkem7,

– võttes arvesse 23.–24. märtsi 2006. aasta Euroopa Ülemkogu eesistujariigi järeldusi seoses 
Euroopa energiapoliitikat käsitleva rohelise raamatu kinnitamisega Euroopa Ülemkogu 
poolt ning 15.–16. juuni 2006. aasta järeldusi komisjoni ja kõrge esindaja 
ühisdokumendiga energiavarude turvalisuse välisaspektide kohta,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni sel 
teemal 12. septembril 2006 korraldatud avaliku kuulamise arutelusid,

– võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingut, mille kohaselt energiapoliitika on valdkond, 
kus liikmesriikidel on jagatud pädevus,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
väliskomisjoni, arengukomisjoni, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, majandus- ja 
rahanduskomisjoni, keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni, transpordi- ja 
turismikomisjoni ning regionaalarengukomisjoni arvamusi (A6-0000/2006),

1. tunneb heameelt komisjoni rohelise raamatu üle Euroopa strateegia kohta säästva, 
konkurentsivõimelise ja turvalise energia tagamiseks, kuid rõhutab asjaolu, et meie 
Euroopas ei pruugi mõista, et paikneme seoses energiaga täiesti uutes tingimustes, mis 
nõuavad sellise Euroopa energiapoliitika väljatöötamist, mis tagab taskukohase energia 
tootmise võimalikult suures ulatuses kohalikest allikatest, kaitstes samal ajal keskkonda 

  
1 ELT C 226E, 15.9.2005, lk 22.
2 ELT C 157E, 6.7.2006, lk 61.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0300.
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0058.
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0365.
6 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0110.
7 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0243.
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ja võideldes kliimamuutustega; usub, et energiat tuleks hankida avatud ja õiglaste 
turgude kaudu, mis siiski kajastavad vajadust jääda ülemaailmsetes tingimustes 
konkurentsivõimeliseks.

Säästvus
Kliimamuutused
2. tunnistab, et kliimamuutused põhjustavad tõsiseid probleeme, mis nõuavad viivitamata 

ELi meetmeid, ning usub, et 2050. aastaks peab valdav osa ELi energiast tulema 
süsinikuvabadest allikatest ja seepärast on vaja määratleda selge kava selle eesmärgi 
saavutamiseks:
a. ELi juhid peaksid järgmise aasta jooksul kokku leppima siduva CO2 eesmärgi 2020. 

aastaks ning soovitusliku CO2 eesmärgi 2050. aastaks vastavalt 2 C° eesmärgile. 
Komisjon peaks tegema ettepaneku vaadata läbi saastekvootidega kauplemise 
süsteem (ETS), sealhulgas ETSi heitelubade täielik enampakkumine alates 2012. 
aastast, kusjuures kogutud raha suunataks ELi energia ja energiatõhususe 
meetmetega seotud uurimis- ja arendustöösse;

b. ETSi tuleks rahvusvaheliselt laiendada ning see peaks toimima 20 aastat;

c. ETS peaks pärast mõjude hindamist hõlmama täiendavaid suure energiakasutusega 
valdkondi, sealhulgas lennundus ja kaubavedu;

d. tuleks esitada õigusloomega seotud ettepanek, et lihtsustada praegu ETSis 
kasutatavat metoodikat ning muuta see läbipaistvamaks;

Uurimis- ja arendustöö
3. julgustab liikmesriike määratlema strateegia riiklike uurimiseelarvete ühiskasutamiseks 

ELi tasandil väljaspool teadusuuringute, tehnoloogiaarengu ja tutvustamistegevuse 
seitsmendat raamprogrammi; 

4. kutsub komisjoni üles viima läbi olemasolevate tehnoloogiaplatvormide energiaauditi;
5. nõuab, et osa seitsmenda raamprogrammi energeetikatoetusest eraldataks energiaga 

seotud sotsiaal- ja majanduskäitumise uurimisele ning et see toetus seotaks 
konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi ja EIPga;

Varustuskindlus
Energiatõhusus
6. kutsub nõukogu ja komisjoni üles seadma energiatõhusust kui energianõudluse 

vähendamise kõige kulutasuvamat meetodit ELis prioriteediks; nõuab tungivalt EÜ 
direktiivide õigeaegset rakendamist asjaomases valdkonnas ning nõuab tungivalt, et 
komisjon rakendaks oma eelmised selleteemalised resolutsioonid;

7. kutsub komisjoni presidenti üles võõrustama ELi 30 suurima linna kohtumist ja looma 
võrdlusalgatusi energiatarbimise vähendamiseks linnapiirkondades koos 
linnaplaneerimise strateegiaga; usub, et tuleks teha tõsiseid jõupingutusi soojuse ja 
energia koostootmisel ning jahutamisel ja kaugkütmisel tekkiva energiakoguse 
suurendamiseks;

8. nõuab, et komisjon uuriks täpsemalt nn arukaid mõõte- ja tasusüsteeme;
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9. pooldab liikumist kõige energiatõhusamate ja puhtamate transpordiliikide suunas, mis 
tuleks saavutada eelkõige uute õigusaktide ja maksusoodustuste kaudu riigi tasandil, 
sealhulgas siduvate õigusaktide kehtestamine autotööstuses; lisaks sellele soovitab välja 
töötada lennuki- ja laevaheite vähendamise strateegia;

Energialiigid
10. usub, et energiaallikate mitmekesistamine soodustab varustuskindlust;

11. teeb ettepaneku, et EL määratleks pikaajalise stabiilse poliitikaraamistiku, andes 
investoritele selged suunised, kuhu turg peaks investeerima; usub, et see raamistik peaks 
sisaldama ELi energiatõhususe eesmärki, mis paraneb aastaks 2020 vähemalt 20%, 
siduvaid valdkondlikke eesmärke taastuvatele energiaallikatele, saavutamaks 2020. 
aastaks primaarenergias taastuvate energiate 25% osakaal, ning ennustatavat CO2 hinda; 
on lisaks seisukohal, et 2040. aastaks peaks taastuvate energiaallikate tarvis kehtima 50% 
soovituslik eesmärk;

12. kinnitab vajadust seada sisse strateegiline energiaaruanne, mis täiendab kavandatava 
energiavarustuse vaatluskeskuse tööd, kusjuures see ei peaks olema sõltumatu organ, 
ning et strateegiline energiaaruanne peaks hõlmama ELi ees energiavaldkonnas seisvate 
probleemide strateegilist analüüsi;

13. julgustab komisjoni kasutama strateegilist energiaaruannet sellise valemi 
väljatöötamiseks, mis võimaldab liikmesriikidel analüüsida erinevate poliitiliste 
võimaluste omavahelisi seoseid keskkonna, varustuskindluse, konkurentsivõime ka 
töökohtade loomise puhul ning aidata seega riske minimeerida; kutsub komisjoni üles 
korraldama kõigi energiaallikatega kaasnevate toetuste ja kulude, sealhulgas väliste 
mõjude internaliseerimise üksikasjalik uuring; 

14. nõuab kindlalt, et komisjon töötaks välja süstemaatilise lähenemise biokütuste 
tootmisele, turustamisele ja tarbimisele, eelkõige transpordis kasutatavate kütuste puhul, 
ning nõuab samuti kindlalt, et selles valdkonnas on vaja kehtestada siduvad eesmärgid;

15. kutsub komisjoni üles tunnustama keskpikas perspektiivis fossiilkütuste tähtsat rolli ja 
nõuab, et komisjon teeks täiendavaid uuringuid seoses nende süsinikuheite määra 
vähendamisega ning julgustama süsiniku sidumise ja ladustamise ökonoomse meetodi 
väljaarendamist seoses söe ja gaasi ja naftaga ning nõuab kindlalt, et 2020. aastaks oleks 
ELis kümme suurt toimivat näidisjaama;

16. kutsub komisjoni üles üleeuroopalisi võrke uuesti maha märkima, mis peaks tagama, et 
taastuvatele energiaallikatele antakse õiglane juurdepääs energiavõrkudele; on 
seisukohal, et avamere tuuleenergiarajatised tuleks integreerida kõigepealt piirkondlikku 
võrku ja lõpuks üleeuroopalisse energiavõrku;

17. kutsub komisjoni üles tõlgendama paindlikumalt ELi keskkonnaseadustest tulenevat 
üleüldist kasu, kui energiaga seotud edusammude abil õnnestub süsinikku säästa;

18. on nõus, et tuumaenergia jääb vastuoluliseks valdkonnaks ning kõik selle arendamist 
käsitlevad otsused jäävad liikmesriikide vastutusalasse;

Välisaspektid
19. usub, et struktureeritud arutelu mehhanismi üle, kuidas EL saab rääkida kolmandate 

riikidega ühel häälel, suurendab ELi suutlikkust pidada läbirääkimisi energiat tootvate ja 
tarbivate riikidega ning et sellistesse läbirääkimistesse tuleks kaasata 
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energeetikaküsimuste kõrge esindaja; 
20. nõuab tungivalt, et seoses tõhustatud koostööga ELi institutsioonidega määratleksid 

liikmesriigid prioriteetvaldkondade nimistu, kus nad on jõudnud kokkuleppele 
energeetika välispoliitika asjus, muuhulgas kliimamuutuste eesmärkide, energiatõhususe 
eesmärkide ja säästueesmärkide, taastuvate energiaallikate, inimõiguste ja sotsiaalse 
dialoogi arendamise asjus;

21. nõuab tungivalt, et liikmesriigid suhtuksid väga tõsiselt Venemaalt pärit gaasitarnete 
defitsiidi reaalsesse ohtu pärast 2010. aastat investeeringute puuduse, ulatuslike lekete ja 
Vene kohalikul turul olevate energiajäätmete tagajärjel; nõuab kindlalt, et liikmesriigid 
teeksid selgeks, et sedalaadi investeeringuid ei tehta tõenäoliselt ilma investeeringute 
suurema turvalisuseta, mis tagataks ainult energiaharta lepingu ratifitseerimisega;

Ühtne energiaturg ja konkurentsivõime 
22. kutsub liikmesriike üles tunnistama, et ELi energiaturu praegune mudel ei toimi ning 

uude energiategelikkusesse jõudmiseks ei saa me tugineda ainult turumajanduslikele 
lahendustele; usub, et ulatusliku sõltumatuse, pikaajalise stabiilsuse, tõhususe, 
keskkonnatundlikkuse ja varustuskindluse sisseseadmiseks on vaja selget poliitilist 
raamistikku; on seisukohal, et vastutavad valitsused, seadusandjad ja turuosalised tuleb 
nõuetekohaselt toimiva turu saavutamiseks täpsemalt määratleda;

23. õnnitleb komisjoni energiavaldkonna uuringu puhul; kutsub komisjoni üles kasutama 
konkurentsieeskirju rikkuvate ettevõtete vastu sunnimeetmeid, sealhulgas trahve;

24. julgustab komisjoni välja selgitama liikmesriike, kes kaitsevad lubamatult riiklikke suuri 
energiaettevõtteid või püüavad tõkestada ühinemisi ja omandamisi;

25. on seisukohal, et energiapoliitika erilist olemust tuleks konkurentsipoliitikas, 
reguleerivate meetmete ning siseturueeskirjade parema jõustamise katsetes arvesse võtta;

26. kutsub komisjoni üles võtma meetmeid ettevõtete vastu, kes on omandanud pikaajalised 
lepingud, mis tõrjuvad turge eemale ja töötavad vastu EÜ asutamislepingu eeskirjadele;

27. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks lisameetmeid koondumiste vältimiseks eelneval 
energiaturul;

28. teeb ettepaneku suurendada märgatavalt liikmesriikide seadusandjate volitusi, võimaluse 
korral ühiste läbipaistvus- ja avaldamiseeskirjade, siduvate miinimumsuuniste, 
sealhulgas sõltumatust käsitlevate suuniste, seadusandjate määramise, läbipaistvuse ja 
vastutuse kehtestamise kaudu; on seisukohal, et riiklikele energiaturu reguleerijatele 
tuleks anda liikmesriikides ülesanne konkurentsiasutusi nõustada, tagada, et 
energiaettevõtetel on seaduslik kohustus kliente energia säästmise alal nõustada ning 
kehtestada minimaalne investeerimisnõue;

29. nõuab, et liikmesriigid annaksid riiklikele seadusandjate ELi tasandil kokku lepitud 
volitused, et anda neile vahendid otsustamaks piiriülese elektri- ja gaasiedastuse, 
sealhulgas mittediskrimineeriva juurdepääsu üle võrgule, edastustasude, võimsuse 
eraldamise, ülekoormuse juhtimise ja võrgu käitamise ning selge ajakava üle seoses 
energiaturu pakkumistega; on seisukohal, et kui seda kahe aasta jooksul ära ei otsustata, 
peaks komisjon liikuma selle poole, et asutada piiriüleste energiaühenduste tarvis 
Euroopa seadusandja;

30. kutsub komisjoni üles kehtestama õigusakte tagamaks, et liikmesriigid jõuavad otsusele, 
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kas anda piiridel neljaks aastaks ehitusluba ning et kui selle perioodi lõpul antakse eitav 
vastus, tuleks ehitusluba lugeda antuks; 

31. kutsub komisjoni üles seadma hästitoimiva piirkondliku energiaturu sisseseadmise 2008. 
aastaks prioriteediks ning määrama teise tähtaja Euroopa ühtse energiaturu ja -võrgu 
loomiseks;

32. nõuab, et komisjon esitaks kolmanda ettepanekute paketi, et arendada täielikult välja 
elektri- ja gaasituru potentsiaal, mis peab hõlmama energiavõrkude omandiõiguse 
täielikku eristamist;

33. kutsub liikmesriike üles tegema otsust õigusliku eristamise kohta ning täitma nii elektri-
kui ka gaasidirektiivide tingimusi;

34. usub, et komisjon peaks esitama põhjaliku gaasistrateegia, milles uuritakse 
gaasitarbimise vähendamise vajadust, varude mitmekesistamist ning gaasiinfrastruktuuri 
täiustamist, vajadust mõnedes liikmesriikides gaasi voolusuunda muuta ning lahendada 
ladustamise ja varude küsimus;

Energiaga kaasnev vaesus ja tarbijate õigused
35. usub, et tarbijad tuleb tulevases energiapoliitikas seada kesksele kohale ning et energiaga 

kaasnev vaesus peaks komisjoni ettepanekutes selgemini esile tulema;
36. nõuab tungivalt, et energia ja transpordi peadirektoraat annaks hinnangu liikmesriikide 

tõukefondide kavade suutlikkust ja püsivust energiaküsimuste lahendamisel;
37. nõuab, et liikmesriikide energiaturu reguleerijad tagaksid üleüldiste teeninduskohustuste 

täitmise, keskendudes haavatavatele ja vaestele tarbijatele, kellele tuleks pakkuda 
sotsiaalsetel põhjustel kehtestatud tariife või toetust;

38. kutsub liikmesriike üles asutama energeetika valdkonnas tarbijakaitseüksuse, kelle 
ülesanne oleks muuhulgas tagada, et tarbijatel on igas liikmesriigis hõlbus juurdepääs 
hinna- ja valikuteabele, hõlpsasti võimalik energiatootjat vahetada ja süstemaatiline 
juurdepääs seadusandjatele;

°
° °

39. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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