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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

kliima- ja energiapoliitika raamistiku kohta aastani 2030

(2013/2135(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut „Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 
2030” (COM(2013)0169),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 191, 192 ja 194,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta määrust (EL) 
nr 994/2010, milles käsitletakse gaasivarustuse kindluse tagamise meetmeid,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiivi 
2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust,

– võttes arvesse komisjoni valget raamatut „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava 
– Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas” (COM(2011)0144) 
ja Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2011. aasta resolutsiooni Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna tegevuskava ning konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi kohta1,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus 
aastaks 2050 – edenemiskava” (COM(2011)0112 ja Euroopa Parlamendi 15. märtsi 2012. 
aasta resolutsiooni konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava kohta2,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ressursitõhusa Euroopa tegevuskava” (COM(2011)0571) 
ja Euroopa Parlamendi 24. mai 2012. aasta resolutsiooni ressursitõhusa Euroopa kohta3,

– võttes arvesse oma 21. novembri 2012 resolutsiooni kildagaasi ja põlevkiviõli 
ammutamise keskkonnamõju kohta4,

– võttes arvesse oma 21. novembri 2012 resolutsiooni kildagaasi ja põlevkiviõli tööstuslike, 
energeetiliste ja muude aspektide kohta5,

– võttes arvesse oma 22. novembri 2012. aasta resolutsiooni Kataris Dohas toimuva 
kliimamuutuste konverentsi (COP 18) kohta6,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Energia tegevuskava aastani 2050” (COM(2011)0885) ja 
Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2013. aasta resolutsiooni energia tegevuskava kohta 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, 15.12.2011, P7_TA(2011)0584.
2 Vastuvõetud tekstid, 15.3.2012, P7_TA(2012)0086.
3 Vastuvõetud tekstid, 24.5.2012, P7_TA(2012)0223.
4 Vastuvõetud tekstid, 21.11.2012, P7_TA(2012)0443.
5 Vastuvõetud tekstid, 21.11.2012, P7_TA(2012)0444.
6 Vastuvõetud tekstid, 22.11.2012, P7_TA(2012)0452.
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aastani 2050 ja tuleviku kohta koos energiaga1,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Taastuvenergia, Euroopa energiaturu oluline osaline” 
(COM(2012)0271) ja Euroopa Parlamendi 21. mai 2013. aasta resolutsiooni 
taastuvenergiaga seonduvate tänaste ülesannete ja võimaluste kohta Euroopa energia 
siseturul2,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Toimiv energiaturg” (COM(2012)0663) ja Euroopa 
Parlamendi 10. septembri 2013. aasta resolutsiooni toimiva energiaturu kohta3,

– võttes arvesse komisjoni aruannet „CO2-turu olukord 2012. aastal” (COM(2012)0652),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Kliimamuutustega kohanemist käsitlev ELi strateegia” 
(COM(2013)0216),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ühisarutelu vastavalt kodukorra artiklile 51,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning arengukomisjoni ja tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

A. arvestades, et varustuskindlus, konkurentsivõime ja kliimaeesmärgid on äärmiselt olulised 
ELi jaoks, need on lahutamatult seotud ning neid tuleb käsitleda ja hinnata võrdsetel 
alustel;

B. arvestades, et seda on tunnustatud Euroopa Liidu toimimise lepinguga (edaspidi „ELi 
toimimise leping”), milles sätestatakse, et Euroopa Liidu energiapoliitika eesmärgid 
sisaldavad energiaturu toimimist, varustuskindlust, energiatõhusust, energia säästmist, 
taastuvenergiat ja energiaühendusi;

C. arvestades, et rahvusvaheline kogukond on 2009. aasta Kopenhaageni tippkohtumisel 
lubanud vähendada globaalset soojenemist 2 °C võrra 21. sajandi jooksul;

D. arvestades, et Eurostati andmete kohaselt on EL vähendanud oma CO2 heitkoguseid 
16,97% ajavahemikul 1990–2011 ja liigub oma 2020. aasta eesmärgi saavutamise suunas;

E. arvestades, et Rahvusvahelise Energiaagentuuri hinnangul vastutab EL ainult 11% 
globaalse kasvuhoonegaaside heite eest ning seda osakaalu tulevikus vähendatakse nii, et 
isegi kui globaalse heite vähendamise võimalused on piiratud ühepoolsete meetmete abil, 
on see siiski olulise tähtsusega; et saavutada siduva lepingu sõlmimine 2015. aastal 
Pariisis, peab EL seetõttu kindlaks määrama oma selge seisukoha;

F. arvestades, et investorid ja tööstusharud vajavad selget, pikaajalist ja kindlamat ELi 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, 14.3.2013, P7_TA(2013)0088.
2 Vastuvõetud tekstid, 21.5.2013, P7_TA(2013)0201.
3 Vastuvõetud tekstid, 10.9.2013, P7_TA(2013)0344.
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kliima- ja energiapoliitika raamistikku, et soodustada pikaajalisi erainvesteeringuid ja 
vähendada sellega seotud riske;

G. arvestades, et Euroopa Parlamendi heakskiidetud komisjoni teatises energia tegevuskava 
kohta aastani 2050 märgitakse, et energiatõhusus, taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia ja energiainfrastruktuur on saavutamist väärivad eesmärgid ning et Euroopa 
konkurentsivõime edendamiseks tuleks arvesse võtta asjakohast poliitikat ja vahendeid;

H. arvestades, et EL kulutas 2011. aastal 573 miljardit eurot fossiilkütuste importimiseks 
ning tema sõltuvus energia impordist eeldatavasti kasvab;

I. arvestades, et uuringud osutavad sellele, et võrkude ajakohastamine on parim viis siseturu 
toimimise parandamiseks, energiakulude vähendamiseks ja tööstuse konkurentsivõime 
suurendamiseks;

Eesmärgid

1. tunneb heameelt komisjoni rohelise raamatu üle kliima- ja energiapoliitika raamistiku 
kohta aastani 2030 ning loodab, et Euroopa Ülemkogu annab neile küsimustele 
realistlikud, kuid ambitsioonikad vastused;

2. palub komisjonilt mitmekülgset lähenemisviisi, tõhusust ja kulutõhusust, mida tuleb 
suurendada kooskõlastatud ja sidusa poliitika abil, mis käsitleb võrdselt selliseid küsimusi 
nagu konkurentsivõime, energiajulgeolek ja kliimaeesmärgid (nt kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamine, taastuvad energiaallikad ja energiatõhusus);

3. palub Euroopa Ülemkogul jätkata ELi tasandil tehtud edusammudega ja seadma 
ambitsioonikad, kuid realistlikud eesmärgid ELi poliitikas aastani 2030, kus võetakse 
arvesse majandus-, sotsiaalset, keskkonna-, rahvusvahelist ja tehnoloogilist konteksti, ning 
luua selge, stabiilne, pikaajaline ja kulutõhus raamistik tööstusharude ja investorite jaoks;

4. on arvamusel, et parema kasutamise korral võivad toetuskavad olla taastuvate 
energiaallikate ja energiatõhususe stimuleerimise sobivaks vahendiks; näeb sellega seoses 
komisjoni olulist rolli asjaomaste suuniste andmisel;

5. märgib, et mõningaid taastuvaid energiaallikaid tuleks nüüd pidada täiustatud 
energiaallikateks ning nende toetused tuleks järk-järgult kaotada, et suunata need teadus-
ja arendustegevusse ning taastuvatesse energiaallikatesse, mis ei ole veel kulutõhusad; 
palub komisjonil uurida taastuvate energiaallikate eelistamise mõju üldistele 
energiakuludele;

6. rõhutab, et suurenenud energiatõhusus ja energiasääst mängivad olulist rolli energiasektori 
CO2-heite vähendamisel;

7. palub komisjonil välja töötada paremad meetodid ja vahendid nende edusammude 
arvutamiseks ja jälgimiseks, mis aitaksid kujundada ühtsema ELi lähenemisviisi 
energiatõhususele; usub, et tuleks teha rohkem ära, et aidata ELi tööstusharudel veelgi 
vähendada oma energiamahukust;
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8. märgib, et ELi kliima- ja energiapaketi ühe nurgakivina peaks ELi heitkogustega 
kauplemise süsteem (ELi HKS) suutma paremini täita oma põhiülesannet –
kasvuhoonegaaside heite vähendamine – ning tõhusalt reageerima majandustõusudele ja -
langustele; tuletab meelde, et ELi heitkogustega kauplemise süsteemi põhiülesanne on 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet ning mitte julgustada investoreid investeerima 
vähese CO2-heitega tehnoloogiasse, kuna seda tuleks pelgalt näha teisejärgulise 
eesmärgina ja mitte kava nõuetekohase toimimise hindamise alusena;

9. märgib, et EL vajab ühtset poliitilist raamistikku aastani 2030, mis soodustaks 
investeeringuid ja pikaajalist CO2-heite vähendamist heitkogustega kauplemise süsteemi 
välistes sektorites; palub seetõttu komisjonil ja liikmesriikidel läbi vaadata heitkogustega 
kauplemise süsteemi väliste sektorite jaoks seatud eesmärgid, säilitades samal ajal 
liikmesriikidele paindlikkusse, et kindlaks määrata oma viis, kuidas täita ülesannete 
jagamise kohta seatud eesmärgid;

10. näeb koostootmisel olulist rolli energiatõhususe suurendamiseks tulevikus;

Poliitikavahendite sidusus

11. palub liikmesriikidel teha paremat koostööd ja omavahel aktiivsemalt suhelda ELi 
tasandil, et muuta riiklikud meetmed ühtlasemaks;

12. tuletab meelde, et selge, sidus ja järjepidev poliitika ning reguleeriv raamistik on võti, mis 
aitab ergutada vajalikke investeeringuid energia tegevuskavas aastani 2050 
kindlaksmääratud saavutamist väärivatesse tehnoloogiatesse kulutõhusal ja jätkusuutlikul 
viisil;

13. palub komisjonil uurida kliima- ja energiapoliitika eesmärkide koostoimet, et saavutada 
kõige tõhusam poliitika ELi tasandil, arvestades seejuures mitte ainult riiklikku SKPd, 
vaid ka iga liikmesriigi suutlikust;

14. usub, et liikmesriike ja piirkondi tuleks julgustada koostööd parandama, et optimeerida 
taastuvate energiaallikate tõhusat laienemist; selles kontekstis on komisjonil oluline roll 
koordineerimise vahendajana, kes toetab rahaliselt ja koostab vajalikke analüüse 
taastuvate energiaallikate ja nende potentsiaali kohta liikmesriikide jaoks;

15. kutsub komisjoni üles koostama analüüsi taastuvate energiaallikate säästva arendamise 
kohta, kus võetakse arvesse keskkonnamõju, toorainest sõltuvusega ja elutsükliga seotud 
aspekte ning ennekõike, kuidas toetada stabiilseid taastuvaid energiaallikaid, näiteks 
hüdro-, bio- või maasoojusenergiat;

16. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles integreerima ressursitõhususe tegevuskava 
võimalikult terviklikult kõigisse teistesse poliitikavaldkondadesse;

17. palub komisjonil hinnata energiasäästu arengut ELis;

18. kutsub komisjoni üles looma hõlpsasti juurdepääsetava veebipõhise parimate tavade 
andmebaasi ressursitõhususe kohta;
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Energiajulgeolek

19. rõhutab sellise energiastrateegia tähtsust, mis keskendub energiajulgeoleku ning 
majanduse ja tööstuse konkurentsivõime suurendamisele ELis, töökohtade loomisele, 
sotsiaalsetele aspektidele ja keskkonna jätkusuutlikkusele selliste meetmete abil nagu 
tarnekanalite, energiapakkujate ja energiaallikate mitmekesistamine ning taastuvate 
energiaallikate kasutamise suurendamine;

20. rõhutab, et varustuskindluse saavutamiseks peavad liikmesriigid suutma ära kasutada kõik 
oma kohalikud energiaressursid kooskõlas poliitikaga, mis tagab nende ressursside ohutu 
ja säästva uurimise, kaevandamise ja kasutamise;

21. rõhutab, et kuna EL püüdleb oma energiajulgeoleku eesmärkide poole, tuleb rõhuasetus 
panna liikmesriikide vastastikuse energiasõltuvuse mudelile, et tagada ELi energia 
siseturu kiire väljakujundamine; on ühtlasi veendunud, et ELi põhja-, lõuna-, ida- ja 
lääneosa ühendav superinfrastruktuurivõrgu väljakujundamine võimaldab ELil paremini 
ära kasutada iga liikmesriigi suhtelisi eeliseid, ning nõuab täiendavat toetust 
detsentraliseeritud energia tootmisele ja energia mikrotootmisele ning arukatele energia 
infrastruktuuridele kõigis liikmesriikides; rõhutab seepärast, et liikmesriikide meetmeid 
tuleb tugevalt kooskõlastada ning vaja on ühismeetmeid, solidaarsust ja läbipaistvust, 
pidades silmas asjaolu, et siseriiklikku energiapoliitika käsitlevad otsused võivad 
mõjutada teisi liikmesriike; soovitab kindlaks teha, kas ja kuidas oleks võimalik eeltoodud 
ülesannete täitmiseks kasutada Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 
(ACER) kogemusi ja vahendeid;

22. on seisukohal, et ühtse turu väljakujundamise üks peamisi takistusi on endiselt asjaolu, et 
energia siseturu alaseid õigusakte ei rakendata täielikult; rõhutab, kui tähtis on kaotada 
infrastruktuuri allesolevad kitsaskohad ja turutõrke juhtumid ning tagada, et elektri- ja 
gaasituru integreerimisele ei seataks uusi takistusi;

23. rõhutab, et energia lõpptarbijad – üksikisikud, VKEd ja tööstus – on energia siseturu 
eelduseks ning neile peaksid olema kättesaadavad madalamad energiahinnad, nad peaksid 
olema nõuetekohaselt kaitstud ning täpselt teavitatud, mille tagab lihtne juurdepääs 
teabele; kutsub sel eesmärgil komisjoni ja liikmesriike üles kujundama kiiremas korras 
välja siseturg, tagama varustuskindlus ja võrkude omavaheline ühendatus, nagu on nõutud 
ELi toimimise lepingu artiklis 194;

24. märgib, et varustuskindluse tagamiseks peab olema tootmisvõimsus piisav, et vastata 
kõrghooaja ja (poliitiliselt või majanduslikult) raskete perioodide nõudlusele ning et see 
liigne tootmisvõimsus või varu tuleb tagada ja säilitada; juhib tähelepanu säilitamise ja 
võrgu suurema paindlikkuse vajadusele, arvestades mõnede taastuvate energiaallikate 
muutlikku võimsust;

25. märgib, et mõned liikmesriigid, mis on energiasaared, on ikka veel Euroopa gaasi- ja 
elektrivõrkudest täielikult isoleeritud ja tasuvad jätkuvalt energia eest kõrgemat hinda, mis 
kahjustab nende konkurentsivõimet; juhib tähelepanu sellele, et ilma oluliste 
infrastruktuuri investeeringuteta ei saa Euroopa Ülemkogu nõuet, et ükski liikmesriik ei 
tohi pärast 2015. aastat jääda eraldatuks ELi võrkudest, täita need liikmesriigid, kes on 
majanduslikes raskustes; pooldab seetõttu energia siseturu kiiret väljakujundamist;
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26. palub komisjonil uurida energia salvestamise võimalusi ELis ja erinevaid võimalikke 
tehnoloogiaid selles valdkonnas;

27. rõhutab, et olemasoleva energiainfrastruktuuri ajakohastamine ning uue, aruka ja 
paindliku infrastruktuuri ehitamine energia tootmiseks, ülekandmiseks, jaotamiseks ja 
säilitamiseks on hädavajalik stabiilse, hästi integreeritud ja ühendatud energiaturu ning 
piirkondlike ja ka kohalike võrkude jaoks;

ELi majanduse konkurentsivõime edendamine

28. usub, et avatud ja läbipaistev siseturg, kus kõik ELi ja kolmandate riikide ettevõtted 
järgivad ühenduse õigustikku energiavaldkonnas, aitab tugevdada ELi energiapakkujate 
positsiooni läbirääkimistel väliskonkurentidega;

29. kutsub komisjoni üles algatama uuringu, milles analüüsitakse kavandatavat uut ja 
kulutõhusat turgu, et tagada tarbijatele elektrienergia mõistliku hinna eest ning hoida ära 
süsinikdioksiidi leke; palub seetõttu komisjonil esitada võimalikult kiiresti lisahindamise 
tulemused ning soovitada täiendavaid meetmeid, mille abil saaks ära hoida 
süsinikdioksiidi lekkest tekkivat ohtu, mis tuleneb tootmise viimisest väljapoole ELi, 
keskenduses eelkõige täiendavatele stsenaariumidele, mille puhul võetaks CO2-heite 
vähendamiseks ülemaailmselt meetmeid piiratud hulgal või üldse mitte;

30. märgib, et ELi peamised konkurendid maailmaturul pööravad suurt tähelepanu 
tehnoloogia arendamisele, innovatsioonile ning tööstuslike protsesside parandamisele; 
märgib lisaks, et nende majandused kasvavad palju kiiremini kui ELi majandus; järeldab, 
et EL peab esmatähtsaks seadma teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni;

31. kutsub komisjoni üles töötama välja konkurentsivõime mõõtmise meetod ELi ja tema 
peamiste konkurentide vahel, mille aluseks võiks näiteks olla eelarvepoliitika, teadus- ja 
arendustegevus, innovatsioon, tööstusenergia hinnad ja regulatiivne koormus;

32. rõhutab kindlalt, et tulevases ELi poliitikas peab käsitlema majanduse tugevaid ja nõrku 
külgi, eelkõige iga ELiga sõlmitava vabakaubanduslepingu puhul, eriti kavandatava 
vabakaubanduslepingu kontekstis USAga, kus energia hinnad on oluliselt alanenud, samas 
jõupingutused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ei ole võrreldavad ELi saavutatud 
edusammudega;

Liikmesriikide erinevate võimaluste tunnistamine

33. toetab komisjoni märkust, et ELi kliima- ja energiapoliitika eesmärgid omavad 
liikmesriigiti ja nende kodanike puhul erinevat mõju ning et see õigustab võrdsemal alusel 
jagamist, kus arvestatakse riigi SKPd, saavutusi heitkoguste vähendamisel alates 
1990. aastast, heitkoguseid inimese kohta, majanduslikku potentsiaali ning taastuvate 
energiaallikate ja energiatõhususe potentsiaali;

34. rõhutab, et ELi toimimise lepingu artikli 194 kohaselt on liikmesriigid lõpliku otsuse 
langetajad oma energiaallikate jaotuse puhul ning peaksid olema võimelised kasutama ja 
arendama erinevaid lähenemisviise tehnoloogiate ja energiaallikate puhul, mis ei kahjusta 
keskkonda ning on sotsiaalselt ja majanduslikult vastuvõetavad;
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35. juhib tähelepanu sellele, et kavandatavad meetmed peaksid olema suunatud eelkõige 
selliste tegevuskavade rakendamisele, milles arvestatakse liikmesriikides olemasolevat 
potentsiaali, uute kulutõhusate tehnoloogiate arenguväljavaateid ja kavandatava poliitika 
elluviimise globaalset mõju, et oleks võimalik teha ettepanekuid vähendamise eesmärkide 
kohta järgnevateks aastateks;

36. märgib, et kapitalile juurdepääs on isegi rasketööstuse sektorites sageli puhtamatesse 
tehnoloogiatesse investeerimise takistuseks; palub seetõttu komisjonil uurida sellise fondi 
loomise võimalust, mis aitaks tõhustada investeeringuid, mis on võimaluse korral 
rahastatud heitkoguste kauplemise süsteemi tulust;

EL rahvusvahelisel tasandil

37. märgib, et praegu rakendavad mõned tärkava turumajandusega riigid ning arenguriigid 
diferentseeritud kliimapoliitikat ja investeeringuid, sealhulgas ka oma heitkogustega 
kauplemise süsteemi; 

38. märgib, et ELile on oluline säilitada oma juhtroll ning liikmesriikidele üksmeel, et välja 
töötada tugev ja ühine seisukoht, mida kaitsta Pariisis toimuvatel 2015. aasta 
läbirääkimistel, mille eesmärk on saavutada uus globaalne siduv kliimakokkulepe;

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


