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LÜHISELGITUS

Elavdamiskava
2009. aasta märtsis lepiti Euroopa Ülemkogus kokku Euroopa majanduse elavdamise kavas.
2009. aasta aprillis leppisid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kokku viisides, kuidas 
rahastada Euroopa majanduse elavdamise kava, mis koosnes kahest osast –
energeetikaprojektidest ja lairiba-interneti arendamisest maapiirkondades.

Kolme institutsiooni 2. aprilli 2009. aasta deklaratsiooniga ette nähtud rahastamine on 
kokkuvõtlikult järgmine:

miljonites eurodes
Euroopa majanduse 
elavdamise kava –

projekti tüüp
Aasta 2009 Aasta 2010 Kokku

Energeetika 2000 miljonit 1980 miljonit 3980 miljonit
Lairiba-internet 600 miljonit 420 miljonit 1020 miljonit

KOKKU 2600 miljonit 2400 miljonit

Kui 2009. aasta rahastamine korraldati peamiselt vahendeid rubriigi 2 alt rubriigi 1a alla 
ümber paigutades, siis kokkulepe rahastamise kohta 2010. aastal saavutati lepitusmenetluse 
käigus 18. novembril 2009. Suur osa kulukohustuste assigneeringutest muutus kättesaadavaks 
seeläbi, et vaadati läbi mitmeaastane finantsraamistik nii 2009. kui ka 2010. aasta osas.
1,98 miljardi euro suurune summa energeetikaprojektide rahastamiseks 2010. aastal sisaldas:
1776 miljonit eurot rubriigi 1a ülemmäärade suurendamisest, 120 miljonit eurot 
paindlikkusinstrumendi kasutamisest ja 81 miljonit eurot ümberpaigutamistest rubriigis 1a.
Sel eesmärgil loodi 2009. aastal majanduse elavdamist toetavate energeetikaprojektide jaoks 
eraldi peatükk 06 04 14.

Energeetikaprojektid – õiguslik alus
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 663/2009, millega 
luuakse abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega 
energeetikaprojektidele1.
Määrusega loodi rahastamisvahend: Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava (EEPR) 
energeetikaprojektide arendamiseks ühenduses, mis – pakkudes finantsstiimulit – aitab 
elavdada majandust, suurendada energiavarustuse kindlust ja vähendavad kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid. Nende eesmärkide saavutamiseks loodi kolm allprogrammi: gaasi- ja 
elektrivõrkude infrastruktuur, avamere tuuleenergia ning süsinikdioksiidi kogumine ja 
säilitamine. Määrusega määrati kindlaks iga allprogrammi kaudu rahastatavad projektid ja 
esitati kriteeriumid osutatud projektide teostamiseks vajalike meetmete määramiseks ja 
rakendamiseks. ELi eelarves loodi konkreetsed eelarveread: 06 04 14 01, 06 04 14 02 ja 06 04 
14 03.
Komisjon rõhutas määrusele lisatud avalduses, et ELi energiapoliitika põhiprioriteetideks on 
energiatõhusus ja taastuvad energiaallikad, seda nii keskkonna- kui ka energia 
varustuskindluse põhjustel, mis on kooskõlas EP taotlustega.

                                               
1 ELT L 200, 31.7.2009.
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(10). Kui komisjon 2010. aastal artiklis 28 ettenähtud määruse rakendamist käsitleva aruande 
koostamisel leiab, et määruse lisas loetletud projektidele ettenähtud rahalistest vahenditest ei 
ole 2010. aasta lõpuks osa vahendeid võimalik eraldada, teeb komisjon vajadusel ja 
geograafiliselt tasakaalustatud viisil ettepaneku määruse muutmiseks, et võimaldada lisaks 
eelnimetatud algatustele energiatõhususe ja taastuvate energiaallikate valdkonna projektide 
rahastamist, kasutades abikõlblikkuskriteeriume, mis on sarnased nendega, mida 
kohaldatakse käesoleva määruse lisas loetletud projektide suhtes.
Energeetikaprojektid – ettepanek võtta vastu läbivaadatud määrus
Kooskõlas nimetatud avaldusega võttis komisjon 31. mail 2010 vastu ettepaneku võtta vastu 
määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 663/2009 (millega luuakse abikava majanduse 
elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele).
Nimetatud ettepanek esitati 27. aprilli 2010. aasta aruande alusel, milles käsitletakse EEPRi 
rakendamist ja milles eeldati, et ligikaudu 114 miljoni euro suurust summat ei seota 
kohustustega EEPRi määruse raames. Kohustustega sidumata summa täpne suurus selgub 
2010. aasta lõpuks.
Komisjon teeb ettepaneku kasutada kohustustega sidumata vahendeid sihtotstarbelise 
rahastamisvahendi loomiseks, et toetada energiatõhususe ja taastuvenergia algatusi
säästva energia rahastamise algatuse raames. Kõnealuse rahastamisvahendiga toetatakse 
pankadele sobivaid energiatõhususe ja taastuvenergia projekte ning hõlbustatakse 
energiatõhususse ja taastuvenergiasse investeerimist, eriti linnakeskkonnas. Selleks, et 
investeerimine oleks suures ulatuses detsentraliseeritud, on abisaajateks omavalitsusasutused 
ning kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused. Rahastamisvahendit peaks haldama üks või 
mitu sellist finantsvahendajat nagu rahvusvahelised finantsasutused, kelle hulgas valiku 
tegemise alus peaks olema tõendatud suutlikkus kasutada rahalisi vahendeid kõige tõhusamalt 
ja tulemuslikumalt ning selliselt, et ELi rahastamise ja koguinvesteeringute vaheline 
võimendus oleks võimalikult suur, et kaasata olulised investeeringud ELis.

Arvamuse koostaja kokkuvõte:
1. Arvamuse koostaja väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle kasutada EEPRi 
kasutamata assigneeringuid uue rahastamisvahendi loomiseks, millega toetatakse 
energiatõhususe ja taastuvenergia projekte. Samuti toetab ta tugevalt sel eesmärgil konkreetse 
rahastamisvahendi loomist. Seetõttu kutsub ta õigusliku aluse vastuvõtmisse kaasatud 
institutsioone üles jõudma kiiresti kokkuleppele;
2. Arvamuse koostaja tuletab meelde, et Euroopa majanduse elavdamise kava rahastamine oli 
üks EP 2009. aasta eelarvemenetluse prioriteetidest ning et lõplik kokkulepe nõukoguga 
saavutati raskete läbirääkimiste järel 2008. aasta novembri lepitusmenetluse käigus;
3. Arvamuse koostaja rõhutab, et praegune komisjoni ettepanek on täielikult kooskõlas EP 
algse taotlusega lisada Euroopa majanduse elavdamise kavasse energiatõhususe ja 
taastuvenergia projektid, ning väljendab heameelt komisjoni algatuse üle selle prioriteedi 
elluviimiseks;
4. Sellest hoolimata avaldab ta kahetsust viivituse pärast EEPR rakendamisel, mille eesmärk 
on toetada ja stimuleerida ELi majanduse elavdamist. Seetõttu esitas ta muudatusettepaneku, 
milles palutakse komisjonil võtta koheselt vajalikud eelarvemeetmed, et teha kasutamata 
assigneeringud võimalikult kiiresti kättesaadavaks. Ta on seisukohal, et enne 2010. aasta 
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lõppu tuleb luua konkreetne eelarverida uue rahastamisvahendi jaoks, millega toetatakse 
energiatõhususe projekte;
5. Arvamuse koostaja kutsub komisjoni üles andma eelarvepädevatele institutsioonidele 
läbipaistval viisil teavet rahastamisvahendi loomise ja selle toimimisviiside kohta ning 
finantsvahendajate valimise kohta. Samuti nõuab ta, et komisjon edastaks mõlemale 
eelarvepädevale institutsioonile rakendamisaruanded, mis sisaldavad muu hulgas andmeid 
rahastamisvahendi abisaajate, toetatud projektide ja vahendi võimendava mõju kohta 
projektide elluviimisele;
6. Arvamuse koostaja rõhutab, et praeguste eelarvepiirangute kontekstis ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtet nõuetekohaselt arvesse võttes tuleb ELi eelarves edasi arendada 
sünergiat olemasolevate vahendite vahel, millega toetatakse energiatõhusust ja taastuvenergia 
kasutamist ning kliimamuutuse vastu võitlemist.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kooskõlas Euroopa tööhõive ja 
majanduskasvu 2020. aasta strateegiaga 
aitab täiendavate taastuvate energiaallikate 
arendamine ja energiatõhususe edendamine 
kaasa keskkonnasäästlikumale 
majanduskasvule, konkurentsivõimelise ja 
jätkusuutliku majanduse arendamisele ning 
kliimamuutuste vastasele võitlusele.
Kõnealuste poliitikavaldkondade 
toetamisega luuakse Euroopas uusi 
töökohti ja keskkonnasäästikke võimalusi, 
millega soodustatakse 
konkurentsivõimelise, kindla ja 
jätkusuutliku majanduse arendamist.

(3) Kooskõlas Euroopa tööhõive ja 
majanduskasvu 2020. aasta strateegiaga
ning ELi kliima- ja energiapaketi ja selle 
energiatõhususe tegevuskavaga aitab 
täiendavate taastuvate energiaallikate 
arendamine ja energiatõhususe edendamine 
kaasa keskkonnasäästlikumale 
majanduskasvule, konkurentsivõimelise ja 
jätkusuutliku majanduse arendamisele ning 
kliimamuutuste vastasele võitlusele.
Kõnealuste poliitikavaldkondade 
toetamisega luuakse Euroopas uusi 
töökohti ja keskkonnasäästikke võimalusi, 
millega soodustatakse 
konkurentsivõimelise, kindla ja 
jätkusuutliku majanduse arendamist.

Selgitus

Kliima- ja energiapaketis leppisid Euroopa Parlament ja nõukogu kokku 2008. aasta 
detsembris ja see jõustus seadusena 2009. aasta juunis. Selles kajastub integreeritud 
lähenemisviis kliima- ja energiapoliitikale, mille eesmärk on võidelda kliimamuutuse vastu ja 
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suurendada ELi energiajulgeolekut, tugevdades samas ELi konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 
663/2009 II peatüki kohaseid kohustustega 
sidumata vahendeid kasutada 
sihtotstarbelise rahastamisvahendi 
loomiseks, et toetada energiatõhususe ja 
taastuvenergia algatusi säästva energia 
rahastamise algatuse raames. Kõnealuse 
rahastamisvahendiga tuleks toetada 
pankadele sobivaid energiatõhususe ja 
taastuvenergia projekte ning hõlbustada 
kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel 
energiatõhusust ja taastuvenergiat 
hõlmavate investeerimiskavade (eriti 
nende, milles keskendutakse 
linnakeskkonnale) rahastamist.

(5) Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 
663/2009 II peatüki kohaseid kohustustega 
sidumata vahendeid kasutada 2010. aasta 
lõpuks sihtotstarbelise rahastamisvahendi 
loomiseks, et toetada energiatõhususe ja 
taastuvenergia algatusi säästva energia 
rahastamise algatuse raames. Nimetatud 
assigneeringute ELi eelarvesse 
kandmiseks tuleks sel eesmärgil luua 
konkreetne eelarverida. Kõnealuse 
rahastamisvahendiga tuleks toetada 
pankadele sobivaid energiatõhususe ja 
taastuvenergia projekte ning hõlbustada 
kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel 
energiatõhusust ja taastuvenergiat 
hõlmavate investeerimiskavade (eriti 
nende, milles keskendutakse 
linnakeskkonnale) rahastamist.

Selgitus

Uus rahastamisvahend, millega toetatakse energiatõhususe ja taastuvenergia projekte, tuleb 
luua võimalikult kiiresti, et tagada selle tegevuse alustamine 2010. aasta lõpuks. Samuti tuleb 
see vahend esitada läbipaistval viisil ELi eelarves; seetõttu oleks soovitatav luua uus 
konkreetne eelarverida.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et maksimeerida ELi rahaliste 
vahendite mõju lühikeses perspektiivis, 
peaks rahastamisvahendit haldama üks või 
mitu sellist finantsvahendajat nagu 

(6) Selleks et maksimeerida ELi rahaliste 
vahendite mõju lühikeses perspektiivis, 
peaks rahastamisvahendit haldama üks või 
mitu sellist finantsvahendajat nagu 
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rahvusvahelised finantsasutused. Valiku 
tegemise alus on finantsvahendaja 
tõendatud suutlikkus kasutada rahalisi 
vahendeid kõige tõhusamalt ja 
tulemuslikumalt ning selliselt, et ELi 
rahastamise ja koguinvesteeringute 
võimendus oleks võimalikult suur, et 
kaasata olulised investeeringud ELis.

rahvusvahelised finantsasutused. Valiku 
tegemise alus on finantsvahendaja 
tõendatud suutlikkus kasutada rahalisi 
vahendeid kõige tõhusamalt ja 
tulemuslikumalt ning selliselt, et ELi 
rahastamise ja koguinvesteeringute 
võimendus oleks võimalikult suur, et 
kaasata olulised investeeringud ELis.
Finants- ja majanduskriisi ajal, mis 
mõjutab eriti ebasoodsalt piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste rahalisi 
vahendeid, tuleb siiski tagada, et 
mehhanismi abisaajate raske 
eelarveseisund ei takistaks neid 
vahenditele juurde pääsemast.

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Komisjoni ettepaneku II lisa III osa teise lõiguga on oluline rõhutada 
tõsiasja, et kohaliku või piirkondliku omavalitsuse raske eelarveseisund ei takista 
juurdepääsu rahastamisvahendi mehhanismile kooskõlas selle eesmärgiga leevendada 
majanduskriisi ja leida lahendus ELi olulistele energiavajadustele, nagu on sätestatud 
komisjoni ettepaneku põhjenduses 10.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 663/2009
Artikkel 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega võimaldatakse luua 
rahastamisvahendid energiatõhususe ja 
taastuvenergia algatuste rahastamiseks

Käesoleva määrusega võimaldatakse luua 
rahastamisvahendid kohalike või 
piirkondlike energiatõhususe ja 
taastuvenergia algatuste toetamiseks. Uus 
rahastamisvahend luuakse 2010. aasta 
lõpuks.

Selgitus

Arvamuse koostaja peab vajalikuks rõhutada tõsiasja, et rahastamisvahendid peavad olema 
suunatud kohalikule ja piirkondlikule tasandile. Arvamuse koostaja kutsub komisjoni üles 
võtma vajalikke õiguslikke ja eelarvemeetmeid, et tagada rahastamisvahendi tegevuse 
alustamine enne 2010. aasta lõppu.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 663/2009
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Säästva energia rahastamise algatuse alla 
kuuluva rahastamisvahendi jaoks 
eraldatakse kooskõlas artikli 3 lõikega 2 
vahendid, mida ei saa kohustustega siduda 
II peatüki raames ja mis moodustavad 114 
miljonit eurot, ning muud vahendid, mis 
vabastatakse II peatüki kohaselt projektide 
täieliku või osalise rakendamata jätmise 
tõttu.

1. Säästva energia rahastamise algatuse alla 
kuuluva rahastamisvahendi jaoks 
eraldatakse kooskõlas artikli 3 lõikega 2 
vahendid, mida ei saa kohustustega siduda 
II peatüki raames ja mis moodustavad 114 
miljonit eurot, ning muud vahendid, mis 
vabastatakse II peatüki kohaselt projektide 
täieliku või osalise rakendamata jätmise 
tõttu. Lisaks eraldatakse 
rahastamisvahendile 15 miljonit eurot 
ELi tegevusprogrammist kliimamuutuse 
vastu võitlemiseks (2010. aasta eelarve 
rida 07 03 23). Nimetatud summa 
eraldatakse, kasutades kõiki 17. mai 2006. 
aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe 
sätteid, eriti selle punkti 23, et muuta 
vastavalt rubriikide 1a ja 2 ülemmäärasid.
Seetõttu esitab komisjon vajalikud 
ettepanekud, mis puudutavad 
ülemmäärade kohandamist ning 
rahastamisvahendi jaoks 2010. aasta 
eelarves uue eraldi eelarverea loomist.

Selgitus

Arvamuse koostaja toetab ITRE raportööri seisukohta, et juba saadavalolevad rahalised 
vahendid tuleks hästi ara kasutada ning et seega tuleks ka eelarverea 07 03 23 rahalised 
vahendid rahastamisvahendile üle kanda. Selleks, et 15 miljonit eurot eelarverealt 07 03 23 
rahastamisvahendile üle kanda, tuleb lisada see summa paranduseelarvele, millega 
rahastamisvahend luuakse.

Seda punkti võiks käsitleda ühel järgmistest kolmepoolsetest läbirääkimistest eelarve üle.

Amendment 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 663/2009
Artikkel 22 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Rubriigile 1a leitakse eelarve 
läbivaatamise kontekstis jätkusuutlik 
mitmeaastane kontroll ja lahendus, 
vajalik läbivaatamine toimub 
mitmeaastases finantsraamistikus ning 
selleks kasutatakse kõiki 17. mai 2006. 
aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe 
sätteid, eriti selle punkte 21–23. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 663/2009
Artikkel 22 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon edastab mõlemale 
eelarvepädevale institutsioonile 
korrapäraselt aruandeid lõikes 1 osutatud 
rahastamisvahendi töötamise kohta. 
Aruanded sisaldavad muu hulgas 
andmeid rahastamisvahendi abisaajate ja 
rahastamisvahendi toetatud projektide 
kohta, viidet assigneeringutele, täpset 
teavet projektide maksumuse ning 
vahendi võimendava mõju kohta, et 
tagada projektide tegelik elluviimine.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – III osa – lõik 3 – punkt vi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi a) projektide kulutasuvus;

Selgitus

Arvamuse koostaja on nõus, et alati tuleks pöörata tähelepanu innovatsioonipotentsiaalile 
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ning see peaks olema projektide valikul üks peamisi kriteeriume. Siiski rõhutab ta lisaks 
projektide pikaajalise eesmärgi tähtsust. Selleks ei peaks olema mitte ainult kõrge 
energiatõhususe tase, vaid ka mõistlik kulutasuvuse tase, pidades silmas kiiret, mõõdetavat ja 
olulist mõju ELi majanduse elavdamisele, suuremat energiajulgeolekut ja kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamist, nagu on sätestatud komisjoni 31. mai 2010. aasta ettepaneku II lisa 
III osa esimeses lõigus.
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