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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa energiastrateegia tehnoloogilise kava kohta
(2008/2005(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa energiatehnoloogia strateegiline kava (SET-
kava). Eesmärk – süsihappegaasiheite vähendamine tulevikus (KOM(2007)0723);

– võttes arvesse eespool nimetatud teatisele lisatud täielikku mõjuhinnangut 
(SEK(2007)1508);

 võttes arvesse komisjoni teatist „Kaks korda 20 aastaks 2020. Kliimamuutus – Euroopa 
võimalus” (KOM(2008)0030);

 võttes arvesse ELi 2020. aastaks seatud kliimamuutuste ja taastuvenergia eesmärkide 
rakendusmeetmete paketi mõju hinnangut (SEK(2008)0085);

 võttes arvesse komisjoni teatist „Fossiilkütustest säästva elektritootmise varase 
tutvustamise toetamise kohta” (KOM(2008)0013);

 võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa energiapoliitika” (KOM(2007)0001);

 võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta 
(KOM(2008)0019);

 võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteemi (KOM(2008)0016);

 võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles 
käsitletakse süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist ning millega muudetakse nõukogu 
direktiive 85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ, direktiive 200/60/EÜ, 2001/80/EÜ, 2004/35/EÜ, 
2006/12/EÜ ja määrust (EÜ) nr 1013/2006 (KOM(2008)0018);

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsust nr 
1982/2006/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013)1;

 võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 2006. aasta otsust 2006/976/Euratom, mis käsitleb 
Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) tuumaenergiaalase teadus- ja 
koolitustegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2011) rakendamise eriprogrammi2;

                                               
1 ELT L 412, 30.12.2006, lk 1.
2 ELT L 400, 30.12.2006, lk 404.
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 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta otsust nr 
1639/2006/EÜ, millega kehtestatakse konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogramm (2007–2013)1;

 võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühisettevõte 
kütuseelementide ja vesiniku valdkonnas (KOM(2007)0571);

 võttes arvesse oma 25. septembri 2007. aasta resolutsiooni Euroopa taastuvenergia 
tegevuskava kohta2;

 võttes arvesse oma 31. jaanuari 2008. aasta resolutsiooni energiatõhususe tegevuskava 
kohta: potentsiaali realiseerimine3;

 võttes arvesse oma 13. märtsi 2008. aasta resolutsiooni ülemaailmse energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi kohta4;

 võttes arvesse oma 11. märtsi 2008. aasta seisukohta Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi kohta5;

– võttes arvesse eesistujariigi järeldusi 8.–9. märtsil 2007 Brüsselis toimunud Euroopa 
Ülemkogul;

 võttes arvesse transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 28. veebruari 
2008. aasta järeldusi Euroopa energiatehnoloogia strateegilise kava kohta;

– võttes arvesse eesistujariigi järeldusi 13.–14. märtsil 2008 Brüsselis toimunud Euroopa 
Ülemkogul;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja keskkonna-, 
rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A6-0000/2008),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni järgnevates teadaannetes on 
rõhutatud, et kliimamuutuste vastu võitlemine, energiavarustuskindluse parandamine ja 
konkurentsivõimelise majanduse tagamine on ELi prioriteedid;

B. arvestades, et kliimamuutustest tulenev oht suureneb jätkuvalt ning ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste 14. konverents Poznańis ja 15. konverents Kopenhaagenis on 
äärmiselt olulised, et saavutada rahvusvaheline kliimamuutusi käsitlev kokkulepe Kyoto 
protokolli kohase korra asendamiseks;

C. arvestades, et ELi sõltuvus fossiilkütuste impordist võib 2030. aastaks suureneda 65 %ni 
kogutarbimisest;

                                               
1 ELT L 310, 9.11.2006, lk 15.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0406.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0033.
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0096.
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0081.
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D. arvestades, et komisjoni hinnangul läheb see ELile maksma 70 miljardit eurot aastas 2020. 
aastani, et saavutada ELi kasvuhoonegaaside vähendamise ja taastuvenergia eesmärgid;

E. arvestades, et seitsmendas raamprogrammis eraldatakse üksnes 2,3 miljardit eurot 
energiaalastele teadusuuringutele üle seitsme aasta pikkuseks programmiperioodiks;

F. arvestades, et ELi energiaalaste teadusuuringute eelarved on nii avalikus kui erasektoris 
alates 1980. aastatest oluliselt vähenenud,

Vajadus energiatehnoloogia strateegilise kava järele

1. tervitab Euroopa energiatehnoloogia strateegilist kava (SET-kava); on seisukohal, et 
Euroopa energiatehnoloogia poliitika on oluline, et saavutada ELi energia- ja 
kliimamuutustealased eesmärgid 2020. aastaks; 

2. rõhutab, et EL peab saavutama oma kasvuhoonegaaside vähendamise ja taastuvenergia 
eesmärgid, säilitades samas konkurentsivõimelise majanduse; usub, et odavate vähese 
süsinikdioksiidiheitega energiatehnoloogiate väljatöötamine on vajalik, et vähendada heite 
vähendamisega seotud kulusid ja luua uusi turge ELi tööstuse jaoks;

3. usub, et uusi tehnoloogiaid on samuti vaja, et lihtsustada energiaallikate mitmekesistamist 
ja pakkuda vähem saastavaid meetodeid kohalike energiaallikate kasutamisel toetuseks 
energiavarustuskindlusele; kutsub komisjoni üles hindama ELi energiaallikaid, mis 
lihtsustaks nende paremat kasutamist, kaasa arvatud uute tehnoloogiate abil;

4. usub, et SET-kava peaks toetama meetmeid, millega edendatakse uute 
energiatehnoloogiate üldist omaksvõttu;

5. usub, et odavamad, tõhusamad, vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiad on olulised, 
et saavutada uus rahvusvaheline kliimamuutusi käsitlev kokkulepe Kyoto protokolli 
kohase korra asendamiseks;

Kooskõlastamine ja strateegiline planeerimine

6. rõhutab vajadust tõhustada strateegiliste energiatehnoloogiate kooskõlastamist erinevatel 
tasanditel ja erinevate partnerite vahel; rõhutab samuti vajadust vältida ülemäärast 
halduskoormust ning tagada lihtsus ja selgus kooskõlastamise parandamisel, näiteks 
Euroopa Ühenduse juhtrühma ja Euroopa Energiaalaste Teadusuuringute Liidu abil;

7. märgib, et raamprogrammide (ERA-Net, pädevusvõrgustikud, Euroopa 
tehnoloogiaplatvorm) raames välja töötatud vahendeid saab kasutada Euroopa 
energiatehnoloogia infosüsteemi toetamiseks; 

8. rõhutab, et samuti on väga oluline parandada kooskõlastamist kolmandate riikidega, 
sealhulgas arenenud, arengu- ja kiirelt arenevate majandustega; 

9. juhib tähelepanu võimalikule ohule dubleerida ja paljundada uusi algatusi; kutsub 
komisjoni üles hindama, kuidas uued Euroopa tööstusalgatused sobivad olemasolevate 
programmidega, sealhulgas seitsmenda raamprogrammiga ning täpsemalt seitsmenda 
raamprogrammi käigus otsustatud ühiste tehnoloogiaalgatustega, konkurentsivõime ja 
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uuendustegevuse raamprogrammiga ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudiga;

10. usub, et üleeuroopalised energiavõrgustikud mängivad olulist rolli ELi strateegilises 
energiapoliitikas;

Euroopa tööstusalgatused

11. usub kindlalt, et tutvustamis- ja turustamisetapis on kiiresti vaja suurendada toetust vähese 
süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiatele; tervitab seetõttu kavandatud Euroopa 
tööstusalgatusi; rõhutab siiski, et samuti on vaja suurendada toetust teadus- ja 
arendustegevusele tehnoloogia puhul, mis on vajalikud pikemas perspektiivis;

12. on seisukohal, et Euroopa tööstusalgatused peaksid keskenduma valdkondadele, millel on 
suurim potentsiaal aidata saavutada ELi kliimamuutuste ja taastuvenergia eesmärgid 2020. 
aastaks ning vähendada kulusid ja kordusi pikas perspektiivis; 

13. toetab ettepanekut, et Euroopa tööstusalgatused tuleb erinevalt välja töötada, et need 
vastaksid konkreetsete tehnoloogiate vajadustele; usub, et kõnealune paindlikkus 
võimaldab arendada strateegilisi liite liikmesriikide, kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste, teadusuuringute keskuste ja erasektori vahel konkreetsete tehnoloogiate 
väljatöötamiseks; kutsub kõnealuseid asutusi üles tegema koostööd, et töötada kiiresti 
välja üksikasjalikud ettepanekud Euroopa tööstusalgatuste kohta 

14. toetab kindlalt kavandatavaid Euroopa tööstusalgatusi tuuleenergia, päikeseenergia, 
bioenergia, süsinikdioksiidi sidumise, transpordi ja ladustamise, elektrivõrgu ja 
tuumalõhustamise kohta;

15. usub, et energiatõhusus peaks esinema SET-kavas ülekaalukamalt, kuna nimetatud 
valdkonnal on kõige suurem potentsiaal heite kulutasuvaks vähendamiseks keskmise 
pikkusega perioodil; kutsub komisjoni üles lisama energiatõhusustehnoloogiaid, 
sealhulgas koos- ja mitmiktootmist, Euroopa tööstusalgatustega hõlmatud 
valdkondadesse;

16. usub, et süsinikdioksiidi sidumise ja ladustamise tehnoloogia väljatöötamine on äärmiselt 
oluline ülemaailmse kliimamuutuse vastu võitlemisel; kutsub komisjoni üles lisama 
Euroopa tööstusalgatustele 12 kavandatud süsinikdioksiidi sidumise ja ladustamise 
tutvustusprojekti (nn ELi juhtprogramm); märgib, et puhaste söetehnoloogiate kasutamine 
muudab süsinikdioksiidi sidumise ja ladustamise kasutamise lihtsamaks ja odavamaks;

17. märgib vähese süsinikdioksiidiheitega transporditehnoloogiate tähtsust; kutsub komisjoni 
üles hindama ja suurendama toetust nimetatud tehnoloogiatele;

Rahastamine

18. ootab komisjoni kavandatud teatist vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate 
rahastamise kohta; avaldab kahetsust, et nimetatud teatist ei avaldatud koos SET-kavaga;
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19. rõhutab, et SET-kava ei tohiks rahastada seitsmenda raamprogrammi ning 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi raames energeetikale 
kättesaadavaks tehtud rahaliste vahendite ümberjaotamise abil; 

20. usub, et – arvestades kliimamuutustele ja energiapoliitikale omistatud tähtsust – vähese 
süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate jaoks on vaja olulisi täiendavaid ELi vahendeid ja 
neid tuleb kasutada viivitamata, et need aitaksid saavutada ELi 2020. aasta eesmärke;

21. julgustab komisjoni tagama kiiresti nõuetekohane rahastamine ja toetus uute vähese 
süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate alasele teadus- ja arendustegevusele, tutvustamisele 
ja turustamisele, et alates 2009. aastast kulutataks vähemalt 2 miljardit eurot aastas ELi 
eelarvest kõnealuste tehnoloogiate toetamisele sõltumatult seitsmendast raamprogrammist 
ning konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammist, kutsub samuti komisjoni 
üles esitama ettepanekuid täiendavate rahaliste vahendite kohta finantsraamistiku 2007–
2013 vahekokkuvõttes; 

22. märgib vajadust kasutada rahalisi vahendeid partnerluses majandusharuga, et kasutada 
erasektori investeeringuid uutesse vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiatesse; 
rõhutab vajadust selge pikaajalise nägemuse ja finantsraamistiku järele, mida toetavad 
finantseerimisasutused, nagu EIP, et anda erasektori partneritele piisav 
investeerimiskindlus; rõhutab vajadust kaasata VKEd, eriti hajutatud energia 
varustamissüsteemi tehnoloogiate valdkonnas;

23. märgib, et kavandatava ELi saastekvootidega kauplemise süsteemi läbivaatamise raames 
on oksjoni tulud oluliseks rahastamisallikaks uutele vähese süsinikdioksiidiheitega 
tehnoloogiatele; usub, et saastekvootidega kauplemise süsteemiga seotud ettevõtted tuleb 
kaasata otsustamisse rahastamise kasutamise üle;

°

°         °

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Vaja on uusi tehnoloogiaid

23. jaanuaril 2008 algatas Euroopa Komisjon ettepanekute paketi, mille eesmärk on saavutada 
kaks peamist eesmärki, milles lepiti Euroopa Ülemkogus kokku 2007. aastal, nimelt:
 vähemalt 20 %line ELi kasvuhoonegaaside heite vähendamine 2020. aastaks;
 taastuvenergia 20 %line osakaal ELi energiatarbimises 2020. aastaks.

Kõnealused eesmärgid kujutavad endast olulist panust ülemaailmsetesse jõupingutustesse 
kliimamuutuste vastu võitlemisel. Kui soovime pärast 2020. aastat saavutada ELi eesmärgi –
piirata ülemaailmset kliimamuutust 2 Celsiuse kraadiga – on ELis 2050. aastaks tõenäoliselt 
vaja vähendada heidet 60–80 % võrra. Lahenduseks kõnealuse vähendamise saavutamisel on 
süsinikuhinna kasutuselevõtmine ELi saastekvootidega kauplemise süsteemis, mis on tõeline 
läbimurdekontseptsioon meie majanduse jaoks.

EL peab saavutama nimetatud eesmärgid viisil, mis tagab majanduse konkurentsivõime 
säilimise. Komisjoni hinnangu kohaselt läheb ELi eesmärkide saavutamine maksma 0,45 % 
SKT-st või ligikaudu 70 miljardit eurot aastas 2020. aastani. 

Kliimamuutuse väljakutsega koos tuleb meil lahendada ELi energiavarustuskindluse 
säilitamise probleem, kusjuures samal ajal suureneb sõltuvus energiaimpordist, mis 
prognooside kohaselt suureneb 65 %ni 2030. aastaks. Ainuüksi sõltuvus imporditavast gaasist 
suureneb 2030. aastaks tõenäoliselt 84 %ni tarnimisest. 

Mõlemale väljakutsele – keskkond ja varustuskindlus – vastuastumiseks ning ELi majanduse 
konkurentsivõime säilitamiseks maailmas mängivad olulist rolli uute energiatehnoloogiate 
väljatöötamine ja kasutamine.

 Esiteks on uusi tehnoloogiaid vaja tagamaks, et EL saavutaks heite vähendamise 
eesmärgid võimalikult väikeste kuludega. Kuna EL on juhtival kohal kliimamuutuste 
vastases tegevuses, peaks ta püüdma nimetatud positsiooni ära kasutada, tagades, et tema 
ettevõtted juhivad uute odavate vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate ja teenuste 
väljatöötamist. Esimesed tegutsejad vajavad kindlaid stiimuleid, et saavutada läbimurre 
praegu kasutatava tehnoloogia tasemes.

 Teiseks on uusi tehnoloogiaid vaja ülemaailmselt. EL, kelle arvele langeb umbes 14 % 
ülemaailmsete kasvuhoonegaaside heitest, ei saa võidelda kliimamuutuste vastu üksinda. 
Kavandatav heite suurenemine selliste suurte arengumaade nagu Hiina ja India kasvu tõttu 
annab põhjust muretsemiseks. Näiteks ennustatakse, et India energianõudlus 
kahekordistub 2020. aastaks. Nimetatud riikidega on vaja teha tihedat koostööd, et aidata 
neil kasutada tehnoloogiaid, mille abil saab saavutada nende kasvuootusi, minimeerides 
samal ajal heidet.

 Lõpuks on uued tehnoloogiad, nagu taastuvenergia ning süsinikdioksiidi sidumine ja 
ladustamine, samuti energiatootmise tõhusus ja sääst seoses lõpptarbimise tõhususega 
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(eriti sääst energiamahukates tööstustes), olulised energiavarustuskindluse jaoks, näiteks 
pakkudes ELile uusi viise kohalike energiaallikate kasutamiseks ilma heidet 
suurendamata. Peame töötama välja palju selgema idee sellest, mis on ELi kohalikud 
energiaallikad ning kuidas neid saab uute tehnoloogiate kasutamise abil paremini 
kasutada. 

Praegune energiatehnoloogiatesse investeerimise tase on ebapiisav

Üldiselt näitab SET-kava selgelt, et ELis on praegu nii avalikus kui ka erasektoris vajaka 
investeeringutest uutesse energiatehnoloogiatesse. Teadusuuringute eelarved on vähenenud 
alates 1980. aastatest. ELi teadusuuringute eelarved ei ole nõuetekohaselt kaasatud, et astuda 
vastu väljakutsetele, mida kujutavad endast meie keskmise pikkusega perioodi ja pikaajalised 
eesmärgid; ning ei kajasta tähtsust, mille komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament on 
omistanud kliimamuutuste vastu võitlemisele korduvates poliitilistes seisukohtades. 

Praegu on seitsmenda raamprogrammi raames ELi kulutused energiaalastele 
teadusuuringutele murdosa 2020. aasta eesmärkide maksumusest (2,3 miljardit eurot versus
potentsiaalsed 700 miljardit eurot). SET-kava ei saa rakendada nende väheste rahaliste 
vahendite abil, mis on kättesaadavad seitsmenda raamprogrammi raames, või lihtsalt 
julgustades vabatahtlikke rahalisi panuseid majandusharult, liikmesriikidelt, kohalikelt ja 
piirkondlikelt valitsustelt ning finantseerimisasutustelt. Kui soovime, et nimetatud asutused 
toetaksid lisavahenditega, peame alustama lisavahenditega toetamisega ELi tasandil.

Seetõttu on selge, et ELi tasandil tuleb suurendada olulisel määral toetust 
energiatehnoloogiatele. Energiaalaste teadusuuringute, tutvustamise ja turustamise eelarve 
suurendamine täiendava 10 miljardi euro abil kuni finantsperspektiivi 2007–2013 lõpuni näib 
antud olukorras olevat pigem tagasihoidlik panus.

Rahalistest vahenditest on vajaka eriti uute tehnoloogiate tutvustamise ja turustamise etapis. 
Need on eriti olulised tehnoloogiate väljatöötamiseks, mida on vaja ELi 2020. aasta eesmärgi 
saavutamiseks. Kuid tõenäoliselt on samuti vaja suurendada investeeringuid 
teadusuuringutesse, mis on lahenduseks tehnoloogiate väljatöötamisele enne ja pärast 2030. 
aastat; seega on samuti oluline suurendada raamprogrammide energiaprioriteetide rahastamist.

See on kiireloomuline küsimus. Kui lähtuda uute tehnoloogiate tutvustamise ja turustamisega 
seotud üleminekuaegadest, ei ole 2020. aasta kaugel. Uusi investeeringuid on vaja 
viivitamata, et need avaldaksid mõju nimetatud ajakavale ning juhul, kui soovime tõepoolest 
aidata oma energiatööstust ja kogu ELi majandust.

Kahjuks ei käi ELi eelarve koostamine ühte jalga SET-kavaga. Kuid komisjon peaks uurima 
võimalusi täiendavate rahaliste vahendite kasutamiseks. Vahekokkuvõte annab samuti olulise 
võimaluse esitada ettepanekuid uue rahastamise kohta ning komisjon peaks seda kasutama.

ELi tasandi rahastamise suurendamine ei saa olla aseaineks mis tahes muu avaliku või 
erasektori rahastamisele. Tuleb kavandada rahastamismehhanismid, mis kasutavad ja võtavad 
kokku era- ja muud rahastamisallikad. ELi rahastamine peab samuti tegema koostööd 
turunõudluse suurendamise vahenditega, nagu tootestandardid ja saastekvootidega 
kauplemine. Ent rahastamise suurendamine ELi tasandil suurendab kõigi ametiasutuste ja 
erasektori kindlust koostöö tegemiseks ja investeerimiseks. 
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Kavandatavad Euroopa tööstusalgatused on selles suhtes oluline ettepanek. Komisjon tegi 
ettepaneku, et nimetatud algatused peaksid esinema mitmel kujul vastavalt konkreetse 
tehnoloogia/sektori vajadustele. See peaks olema altpoolt tulevate algatuste protsess, mida 
ajendavad ettepanekud majandusharult, huvitatud liikmesriikidelt, piirkondlikelt ja kohalikelt 
valitsustelt ja/või teadusuuringute keskustelt, kusjuures ELi rahastamine võib olla oluliseks 
katalüsaatoriks. Sel moel on nad aluseks strateegilistele liitudele kõnealuste asutuste vahel 
ning mehhanismiks, mille raames saab rahalist toetust ühendada ja suunata. 

Olemasolev toetus on killustatud ja vajab paremat kooskõlastamist

SET-kava näitab samuti, et olemasolev toetus on killustatud ja vajab paremat kooskõlastamist. 
Uus Euroopa Ühenduse liikmesriikide juhtrühm ning uus riiklike energeetikauuringute 
instituutide Euroopa Energiaalaste Teadusuuringute Liit on teretulnud. Samuti on äärmiselt 
oluline pakkuda uut teavet tehnoloogia arengu ja suutlikkuse kohta, mis tagab, et kõik 
partnerid töötavad samadel eeldustel, samasuguste prioriteetidega. See on teadmistepõhise 
majanduse esimene valdkond, kus teavet ja meetmeid teadus- ja arendustegevuse, 
tutvustamise ja turustamise kohta kooskõlastatakse ELi tasandil. Nimetatud kooskõlastamise 
edu on põhimõtteliselt seotud ELi energia ühisturu ja ELi ühise energiapoliitika arenguga.

On oluline, et uued SET-kava alusel algatatavad algatused vähendaksid, mitte ei suurendaks
killustatust. Nimetatud uued algatused, näiteks Euroopa tööstusalgatused, peavad looma 
võimalikult palju tihedaid seoseid olemasolevate algatustega (näiteks seitsmendas 
raamprogrammis) ning vältima dubleerimist ja kordusi.

Samuti on oluline, et SET-kava tõhustaks koostööd ka kolmandate riikidega, mitte üksnes 
liikmesriikide vahel. Kliimamuutused on ülemaailmne probleem ning Euroopa võib kasu 
saada, kui seob selle teiste riikide, kaasa arvatud USA, märkimisväärsete jõupingutustega 
teadusuuringute alal. Ülemaailmse kliimamuutuse vastu võitlemisel on vaja kasutada 
tehnoloogiaid seal, kus neil võib olla kõige kulutasuvam mõju: näiteks Hiinas ja Indias võib 
osutuda vajalikuks süsinikdioksiidi sidumise ja ladustamise kasutamine.

Vajadus töötada välja üleeuroopalised energiavõrgustikud on selge ja ilmne ning selle üle ei 
ole vaja täiendavalt arutleda.

Tehnoloogiaalaseid prioriteete on vaja hoolikalt hinnata

Oma tehnoloogiaalaste prioriteetide kindlaksmääramisel SET-kava ja Euroopa 
tööstusalgatuste jaoks arvestas komisjon õigustatult strateegilise kavaga, mis on sätestatud 
Euroopa tehnoloogiaplatvormide raames. Üldjoontes toetab raportöör tehnoloogiaalaste 
prioriteetide valikut. Siiski tuleks SET-kavas pöörata suuremat tähelepanu mõnele 
põhivaldkonnale.

 Esiteks on mitmete märkuste teemaks olnud vähene keskendumine energiatootmise, 
samuti koos- ja mitmiktootmise tõhususele, energia lõpptarbimise säästule ja tööstuse 
energiatõhususele. Näib imelik, et kõige suurema kulutasuvuse potentsiaaliga valdkonda 
ei ole lisatud Euroopa tööstusalgatuste nimekirja.
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 Teiseks ei ole selge seos SET-kava ja ELi olulise kohustuse vahel võtta enda kanda 12 
juhtivat süsinikdioksiidi sidumise ja ladustamise tutvustusprojekti. Süsinikdioksiidi 
sidumine ja ladustamine on potentsiaalselt oluline nii ülemaailmse kliimamuutuse kui ka 
ELi kohalike energiaallikate kasutamise jaoks. Nimetatud tutvustusprojektidele kaasa 
aitamine on seega äärmiselt kiireloomuline küsimus. Nimetatud tutvustusprojektidele 
erilise tähelepanu pööramine Euroopa tööstusalgatustes näib loogiline, eriti üleminekul 
vähese süsinikdioksiidiheitega energiamajandusele fossiilkütuste kasutamisel.

 Kolmandaks tuleb SET-kavas pöörata suuremat tähelepanu üldisele omaksvõtule. 
Tehnoloogiate kasutamiseks peavad need üldsusele vastuvõetavad olema. See küsimus 
mõjutab kõiki peamisi tarnetehnoloogiaid, eriti aga tuumaenergiat. Vajadusega pakkuda 
paremat teavet ja kaasata üldsus tuleb arvestada nii uues üldises Euroopa Ühenduse 
juhtrühmas ja Euroopa Energiaalaste Teadusuuringute Liidus kui ka üksikutes Euroopa 
tööstusalgatustes.
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