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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:
1. väljendab heameelt komisjoni teatise üle ning rõhutab vajadust konkreetsete poliitiliste 

ettepanekute järele; usub, et tööstusharu ja tarbijate jaoks on prognoositavuse seisukohast 
äärmiselt oluline, et kui Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid on täidetud, valitseks 
liidu pikaajalise poliitika suuna osas üksmeel;

2. rõhutab, kui oluline on 2014. aastaks integreeritud ja konkurentsivõimelise Euroopa 
siseturu tekkimise seisukohast see, et komisjon ja liikmesriigid rakendaksid olemasolevad 
õigusaktid õigel ajal, korrektselt ja täielikult (mis hõlmab ka energia siseturu kolmanda 
paketiga nõutavat regulatiivset tööd ja kõigi liidu territooriumil tegutsevate 
energiaettevõtjate suhtes kohaldatavaid õiglasi konkurentsieeskirju); kutsub komisjoni ja 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametit üles kontrollima rangemalt 
riiklike rakendusmeetmete võtmist ja töötama välja uusi ärimudeleid;

3. rõhutab energia siseturu tähtsust ning toonitab, et sõltuvuse vähendamiseks kolmandate 
riikide energiast ning 2050. aastaks sõltumatuma ja energiat rohkem ise tootva ELi nimel 
tuleb veel jõupingutusi teha; palub liikmeriikidel rakendada üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunised ning tagada energiasüsteemide seotavus ja koostoimimisvõime 
ELi tasandil;

4. usub, et konkurentsivõimeliste energiahindade, varustuskindluse ja jätkusuutlikkuse 
saavutamiseks ning taastuvenergia ja mittetraditsioonilistest allikatest pärineva energia 
tõhusaks laiaulatuslikuks kasutuselevõtmiseks on vaja avatud, läbipaistvat, integreeritud, 
ühtlustatud ja konkurentsil põhinevat energia siseturgu, ning et sellise turu kujundamine 
on endiselt oluline väljakutse kõikidele liikmesriikidele; väljendab heameelt energia 
siseturu liberaliseerimise üle, sest see aitab vähendada elektrienergia ja gaasi hinda 
tarbijate jaoks ning tagada energiaturgude parema läbipaistvuse ja järelevalve ning 
kehtestada sealjuures konkurentsivõimelised ja tarbija seisukohast õiglasemad hinnad; 
peab seetõttu samuti oluliseks, et tagataks riikide reguleerivate asutuste tõhus toimimine ja 
nende kooskõlastatus Euroopa tasandil;

5. usub, et üleminek vähese CO2-heitega ja energiatõhusale majandusele on võimalus mitte 
ainult jätkusuutlikkuse, vaid ka varustuskindluse ja Euroopa konkurentsivõime 
suurendamiseks, ning et kasvuhoonegaaside heite vähendamine võib energiaga seotud 
toodete ja teenuste kasvaval ülemaailmsel turul anda konkurentsieelise; rõhutab, et see on 
võimalus taastuvenergiasektoris tegutsevatele Euroopa VKEdele ning et see stimuleerib 
suurepäraselt ettevõtlust ja innovatsiooni ja võiks ehk olla ka üks peamisi töökohtade 
allikaid;

6. rõhutab, et energiatõhusus on Euroopa jaoks äärmiselt kulutõhus viis oma energia-, 
kliima- ja majanduseesmärkide saavutamiseks; tuletab meelde energiatõhususe tohutut 
potentsiaali sõltuvuse vähendamisel imporditud energiast ja majanduse elavdamisel; 
tunnistab, et majanduse energiatõhusamaks muutmine kiirendaks innovaatiliste 
tehnoloogiliste lahenduste levikut ning parandaks liidu tööstussektori konkurentsivõimet, 
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edendaks majanduskasvu ja looks kvaliteetseid töökohti mitmes energiatõhususega seotud 
sektoris;

7. osutab vajadusele toetada taastuvenergia hajutatud väiketootjaid, kaasa arvatud 
piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi, et aidata neil ühineda võrku, ning on seisukohal, 
et piirkondlikel ja kohalikel ametiasutustel peaks ka edaspidi olema hõlbus juurdepääs 
Euroopa Investeerimispanga säästva energia rahastamiseks mõeldud vahenditele; 

8. juhib tähelepanu asjaolule, et praegune taastuvenergiaallikate edendamise süsteem ei ole 
majanduslikult tõhus, sest liikmesriikides on liiga palju eri programme; nõuab liidu 
tasandil selget poliitilist raamistikku, et strateegiliselt toetada majanduslikult tõhusaid 
investeeringuid vähese CO2-heitega energiaallikatesse kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja 
liidu tasandil;

9. väidab, et kuigi iga liikmesriik otsustab ise oma energiaallikate jaotuse üle, tuleks valiku 
puhul arvesse võtta ühiseid eesmärke ning vajaduse korral rakendada kooskõlastatud 
Euroopa lähenemisviisi, kuna soovitatud eesmärke ei ole teisiti võimalik saavutada, eriti 
kui tegemist on taastuvenergiaallikate kombineerimisega; osutab, et ligikaudset energia 
taristusse tehtavate investeeringute vajadust ei ole võimalik ennustada ilma 2030. aasta 
energiaallikate jaotuse võimalikku koosseisu prognoosimata;

10. toonitab energia osa majanduskasvu ja konkurentsivõime ergutamisel ELis; kutsub 
komisjoni üles koostama 2020. aasta järgse strateegia ja esitama Euroopa energiapoliitika 
2030. aasta poliitikaraamistiku, mis keskenduks ühele kindlale eesmärgile 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks vastavalt ELi 2050. aastaks seatud CO2-heite 
vähendamise eesmärkidele ja mõjuhinnangu toetusel; julgustab liikmesriike tõhustama 
käimasolevaid jõupingutusi, et saavutada praegused ELi energiapoliitika valdkonnas 
2020. aastaks seatud eesmärgid;

11. peab esmatähtsaks juhtida liidu ja liikmesriikide tähelepanu taristusse investeerimisele, et 
suurendada energiajulgeolekut ja ajakohastada energiavarustust, pidades silmas, et kõige 
tõhusam viis selliste investeeringute suurendamiseks pikas perspektiivis on kombineerida 
need konkreetsete regulatiiv- ja fiskaalmeetmetega ning asjakohase avaliku poliitikaga 
liikmesriikides;

12. juhib tähelepanu asjaolule, et süsinikdioksiidi kogumise, transportimise ja säilitamise 
mõju on endiselt ebaselge; võtab teadmiseks Rahvusvahelise Energiaagentuuri aruande 
„World Energy Outlook 2011”, milles rõhutatakse CO2 kogumise ja säilitamise osa 
teatavates poliitilistes stsenaariumides; on teadlik üldsuse murest seoses kõnealuse 
tehnoloogiaga ning palub komisjonil koostada vahearuanne, milles hinnatakse ELi 
rahastatud näidisprojektide tulemusi kivisöel töötavates elektrijaamades;

13. rõhutab nutivõrkude osa, sest need võimaldavad kahesuunalist kommunikatsiooni 
elektritootjate ja tarbijate vahel, ning osutab, et nutivõrkude abil saaksid tarbijad oma 
elektrikasutust jälgida ja muuta; juhib tähelepanu asjaolule, et tõhus isikuandmete kaitse ja 
tarbijate koolitusprogrammid, nagu näiteks teavituskampaaniad koolides ja kõrgkoolides, 
on hädavajalikud, eriti kui nutiarvestitelt loodetakse reaalset mõju; rõhutab, et 
liikmesriikidel tuleks asjaomane teave teha tarbijatele kättesaadavaks veebilehtedel, ning 
et kõigil asjaomastel pooltel nagu ehitajad, arhitektid ning soojus-, jahutus- ja 
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elektriseadmete tarnijad peaks olema võimalus saada ajakohastatud teavet ning võrrelda 
hindu ja teenuseid, et selle alusel valida endale sobivaim energiateenuse osutaja;

14. usub, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia osa tuleb suurendada ning et Euroopa peab 
võtma kindla kohustuse tegeleda teadusuuringute ja innovatsiooniga, sest innovaatiliste 
tehnoloogiate arendamine aitab suurendada ohutust ja leida rahastajaid;

15. juhib tähelepanu Euroopa energiapoliitikale, milles tunnistatakse tuumaenergia osa 
konkurentsivõime, kulutõhususe, CO2-heite vähendamise ja varustuskindluse valdkonnas; 
märgib, et tuumenergiatehnoloogia võib aidata täita energeetika ja kliimaga seotud 
eesmärgid nii lühikeses kui ka pikemas perspektiivis, tingimusel et selle kasutamiseks 
kohaldatavad ohutusnõuded täidetakse täiel määral projektide kogu olelustsüklit arvesse 
võttes;

16. tunnistab, et sellised vahendid nagu energiamaksud, süsinikumaksud ja saastekvootidega 
kauplemise süsteemid on võtmetähtsusega heite vähendamise eesmärkide saavutamiseks 
kulutõhusal viisil, kuid on arvamusel, et lõpptulemusena koormavad need tarbijaid 
kõrgemate energiahindadega;

17. rõhutab energia kogutarbimise vähendamise ja energiatõhususe suurendamise olulisust 
transpordisektoris, sealhulgas transpordi planeerimise ning liikmesriikides ühistranspordi 
toetamise abil; rõhutab ka taastuvenergia projektide kiirema rakendamise vajadust 
üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) ja üleeuroopalise energiavõrgu (TEN-E) raames;

18. toonitab, et komisjoni teatises nimetatud eesmärkide saavutamiseks on otsustava 
tähtsusega riiklikud eesmärgid, mis käsitlevad bio- ja teistest taastuvatest kütustest 
transpordi jaoks saadavat energiat; märgib, et nimetatud eesmärgid tagavad investoritele 
kindluse ja edendavad taastuvate energiaallikate arendamist; rõhutab aga, et on oluline 
ergutada jäätmetest, jääkidest ja teistest toiduks mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
toodetud teise põlvkonna biokütuste kasutamist;

19. on veendunud, et liikmesriigid peaksid ergutama kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi 
koostama taastuvenergia tegevuskavasid ning võtma meetmeid, et tõsta avalikkuse 
teadlikkust taastuvatest energiaallikatest toodetava energia eeliste kohta;

20. on seisukohal, et tuleks teha selgeks, mida on võimalik saavutada energiapoliitika ja mida 
sotsiaalpoliitika abil; juhib tähelepanu asjaolule, et kõikides komisjoni esitatud 
stsenaariumides prognoositakse energia- ja transpordikulude tõusu ning nende osa 
tarbijate ja VKEde väljaminekutes üha suureneb; usub, et liikmesriigid peaksid välja 
töötama meetmed, millega tagada taskukohane ja kättesaadav energia kõigile kodanikele, 
eelkõige ühiskonna kõige haavatavamatele liikmetele;

21. on seisukohal, et just energiaalane haridus on see, mis aitaks muuta käitumist ning oleks 
ühtlasi säästva arengu uue mudeli nurgakivi; nõuab tungivalt, et komisjon eraldaks 
järgmises mitmeaastases finantsraamistikus energiaharidusele vajalikud vahendid;

22. on veendunud, et komisjon peaks koos liikmesriikide, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste ning kodanikuühiskonna esindajatega viima perioodiliselt läbi 
energiaharidusalaseid kampaaniaid Euroopa, riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi 
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meedias, sealhulgas interaktiivseid kampaaniaid, et teha selge ja arusaadav teave 
kättesaadavaks kõigile kodanikele, ettevõtetele ja tööstusharuliitudele; tunnistab, et 
nooremate põlvkondade kaasamiseks kultuurilisse muutusesse oleks vaja 
teabekampaaniaid koolidele ja ülikoolidele;

23. tunnustab liidu kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 80–95 % 
võrreldes 1990. aasta tasemega; rõhutab, et kiiresti on vaja meetmeid kohalikul, 
piirkondlikul, riiklikul, rahvusvahelisel ja ülemaailmsel tasandil, et tegeleda asjakohaselt 
ülesandega hoida üleilmselt maapinna keskmise temperatuuri tõus alla 2 kraadi Celsiuse 
järgi, vältimaks kliima edasist ohtlikku muutumist;

24. usub, et finantskriisi tuleks kasutada võimalusena, et muuta meie ühiskonna 
arengumudelit ülimalt energiatõhusa, täielikult taastuvenergial põhineva ja 
kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelise majanduse suunas; rõhutab, et komisjonil 
tuleks esitada 2030. aasta energia- ja kliimapaketi kohta ettepanekud, mis põhinevad 
praegusel kolmel sambal – kasvuhoonegaaside vähendamine, taastuvate energiaallikate 
edendamine ja energiatõhususe suurendamine;

25. rõhutab, et suuremat tähelepanu tuleb pöörata energia kasutamisele, kui energiasüsteemi 
ümberkujundamine tahetakse muuta reaalsuseks; rõhutab vajadust tõsta esiplaanile 
nõudluspõhine juhtimine, millega tagatakse, et lõppkasutajad võtavad kasutusele 
tehnoloogiad ja süsteemid, mis aitavad kujundada energiasüsteemi ümber selliselt, et 
ühiskonna kulud oleksid mõistlikud ja säästvad;

26. palub komisjonil kehtestada kõikehõlmavad lühikese, keskpika ja pika perspektiiviga 
energiapoliitika prioriteedid, mida ELil tuleb järgida suhetes oma naabritega, pidades 
silmas ühise õigusruumi rajamist, mille aluseks on liidu õigustikus sätestatud põhimõtted 
ja energia siseturu standardid.
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