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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et Rahvusvahelise Energiaagentuuri prognoosi kohaselt suurenevad energiaga 
seotud CO2 heitkogused maailmas 2035. aastaks 21% võrreldes 2008. aasta tasemega, 
juhul kui riigid täidavad Kopenhaageni kokkuleppega võetud kohustusi hoolikalt, ning sel 
juhul on võimatu hoida globaalne soojenemine 2°C piires; arvestades, et maailma 
heitkoguste prognoositava suurenemise põhjustajad on OECDsse mitte kuuluvad riigid1;

B. arvestades, et Rahvusvahelise Energiaagentuuri andmetel tekitab EL ainult 13% maailma 
CO2 heitkogustest;

C. arvestades, et heitkogustega kauplemise süsteemi direktiivi kohaselt peaks see süsteem 
edendama kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemist kulutõhusal ja majanduslikult 
otstarbekal viisil;

20% eesmärgi analüüs praegu

Tööstuspoliitilised aspektid

1. rõhutab, et majanduskriis on toonud kaasa tööstusliku tootmise olulise vähenemise, 
majanduskasvu languse ja suurema tööpuuduse, ja samas ka madalamad heitkogused ning 
väiksema energiatarbimise; on seisukohal, et sellega kaasnevat heitkoguste vähenemist ei 
tohiks võtta märgina, et EL on saavutamas üldiseid heitkoguste vähendamise eesmärke; 
tunnistab, et ehkki käitised saavad kasu üle jäänud kvootidest, on siiski võimalik, et 
majanduskriis on kahandanud tööstuse võimet investeerida edasisse heitkoguste 
vähendamisse;

2. rõhutab, et Hiina on maailma juhtiv tuuleparkide rajaja, et Hiina ja India tuuleturbiinide 
tootjad kuuluvad selliste tootjate esikümnesse ning et Hiina ja Taiwan valmistavad 
praegu suurema osa päikesepaneelidest, mida rahvusvahelisel turul müüakse; palub 
komisjonil ja liikmesriikidel astuda samme, et edendada sellise tehnoloogia ja uute 
innovaatiliste tehnoloogiate arendamist ja tootmist ELis, et saavutada kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise auahned eesmärgid; 

3. märgib, et vastavalt eri tööstussektoritest saadud teabele on ilmne, et ELi praeguse 
kliimapoliitika eeskirjadega, nt heitkogustega kauplemise süsteemiga, kaasneb juba 
praegu tootmise ümberpaigutamine ning tunneb muret selle pärast, et kõrgem CO2 hind 
võimendaks seda suundumust veelgi;

Energiapoliitilised aspektid

4. nõustub komisjoni ja Rahvusvahelise Energiaagentuuri eeldusega, et heidete 
vähendamisse ja vastavatesse energiatehnoloogiatesse tehtavate investeeringute 
edasilükkamine tooks kaasa suuremad kulud hilisemas etapis; on seisukohal, et kui 

                                               
1 Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) 9. novembri 2010. aasta aruanne „World Energy Outlook 2010”
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tahetakse saavutada 2050. aasta pikaajalist eesmärki vähendada heiteid 80–95%, nagu 
Euroopa Ülemkogu taas kord 4. veebruaril 2011 kinnitas, peab EL oma jõupingutusi 
kiirendama; tunneb seepärast heameelt komisjoni kavatsuse üle määrata kindlaks suunad, 
mille eesmärk on saavutada pikaajalised eesmärgid kõige kulutõhusamal ja 
tulemuslikumal viisil;

5. on sügavalt mures selle pärast, et liikmesriikide ja kogu ELi poolse pühendumuse, 
püüdluste ja investeeringute puudumise tõttu ei liigu EL kavakohaselt oma eesmärgi 
täitmisel vähendada 2020. aastaks ette nähtud prognoosidega võrreldes oma 
energiatarbimist 20% võrra; toetab täielikult komisjoni hiljutiste teatiste 
„Energiatõhususe kava 2011” ning „Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus 
aastaks 2050 – edenemiskava” järeldust, et energiatõhususe poliitika on CO2 heitkoguste 
edasise vähendamise võti; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et 
energiatõhususe meetmed – eeskätt ehitiste, linnade kütte ja transpordi valdkonnas –
saksid järgmises mitmeaastases finantsraamistikus rohkem vahendeid; mõistab hukka 
asjaolu, et kui Euroopa Ülemkogu arutas 4. veebruaril 2011 energiaprioriteete, ei pandud 
suuremat rõhku energiatõhususele;

6. juhib tähelepanu asjaolule, et praegune 20% eesmärk põhineb energiaallikate kogumil, 
mis mõnes liikmesriigis sisaldab tuumaenergiat; väljendab heameelt komisjoni otsuse üle 
viia läbi ELis asuvate tuumaelektrijaamade stressiteste, et saaks võtta vajalikud meetmed 
nende turvalisuse tagamiseks; usub, et mõne liikmesriigi otsus mõned olemasolevad 
tuumareaktorid sulgeda ning suurenenud investeeringud uute tuumaelektrijaamade 
ehitamisse võivad sundida mõnda liikmesriiki vaatama läbi praeguse 20% eesmärgi 
saavutamiseks võetud riiklikud meetmed;

7. tervitab asjaolu, et vastavalt hiljuti esitatud riiklikele taastuvenergia tegevuskavadele võib 
EL oma 2020. aasta taastuvenergia eesmärgid ületada, kui need tegevuskavad täielikult 
ellu viiakse ja rahastamisvahendeid parandatakse; kutsub komisjoni üles nende 
rakendamist hoolikalt jälgima ja tegutsema selles suunas, et loodaks kindel 
investeerimiskeskkond perioodiks 2020. aastani ja pärast seda ning saavutataks 
taastuvenergia jaoks parem turuintegratsioon; kutsub komisjoni üles analüüsima ja 
suurendama vajaduse korral õiguslikult siduvat taastuvenergia eesmärki pärast 2020. 
aastat;

8. nõuab, et EL suurendaks oma jõupingutusi selle nimel, et suurendada taastuvenergia 
osakaalu elektrienergia valdkonnas ning kehtestaks raamistiku arukate võrkude loomiseks, 
et tagada detsentraliseeritud energiatootmise suurenemine; rõhutab, et selle saavutamiseks 
tuleb energiainfrastruktuuri projektidesse rohkem investeerida;

9. märgib, et mitmete turu- ja õiguslike tõkete tõttu jäävad paljud energiasäästu võimalused 
ELis kasutamata; nõuab eesmärkide seadmist taastuvenergia kasutamise kohta, 
tootestandardite kehtestamist energiatõhusate toodete ja sõidukite jaoks ning 
keskkonnateadliku avaliku hanke edendamist;

10. rõhutab arukate elektrivõrkude ja arukate mõõturite olulist rolli eri energiaallikatest, sh 
taastuvatest energiaallikatest pärineva elektri integreerimisel; tunneb heameelt töö üle, 
mida on teinud arukate mõõturite teemaline töörühm ning standardiseerimismandaadi 441 
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üle, mis anti 12. märtsil 2009. Euroopa Standardikomiteele (CEN), Euroopa 
Elektrotehnika Standardikomiteele (CENELEC) ja Euroopa 
Telekommunikatsioonistandardite Instituudile (ETSI) mõõtmisvahendite avatud 
arhitektuuri loomiseks, ning palub komisjonil esitada võimalikult kiiresti mitmed 
soovitused ja õigusakti ettepanekud nende täielikuks kasutamiseks, pöörates erilist 
tähelepanu standardite koostamisele ja arukate mõõturite energiasäästu potentsiaalile 
kordab oma nõuet seada poliitiliseks eesmärgiks, et 2015. aastaks oleks 50% Euroopa 
kodudest arukad mõõturid1;

11. rõhutab, et IKT võiks parendada maanteetransporti ja teha rohkem ohutumate, arukamate 
ning rohelisemate autode kasutamise edendamiseks Euroopas; rõhutab digitaalse 
tegevuskava rolli, kus tuleks prioriteediks seada arukate autode ja arukate teede 
keskkonnapotentsiaal, samuti teadus- ja arendustegevuse katseprojektid seoses sõiduki ja 
sõiduki (V2V) ning sõiduki ja maantee (V2R) vahelise kommunikatsiooni seadmetega;

12. rõhutab, et nagu Euroopa Ülemkogu 4. veebruari 2011. aasta järeldustes öeldud, tuleks 
arukate võrkude tehnilised standardid vastu võtta hiljemalt 2012. aasta lõpuks;

13. rõhutab, et IKT standardiseerimispoliitika tuleb tingimata kohandada turgude arenguga, 
mis nõuab ühtesobivust, sest see aitab kiirendada elektrisõidukite ning arukate võrkude ja 
mõõturite tehniliste standardite loomist, mis peaks jõudma lõpule 2012. aastaks;

14. märgib, et kui Euroopa energia- ja kliimaalased eesmärgid tahetakse saavutada 
õigeaegselt, on selle eeldus uute infrastruktuuriprojektide loamenetluste kiirendamine ja 
uute rahastamisviiside leidmine eeskätt energiatõhusate ning innovaatiliste 
infrastruktuuriprojektide rahastamiseks; rõhutab, et uued infrastruktuuriprojektid peavad 
olema kooskõlas ELi pikaajalise energia- ja kliimapoliitikaga;

15. väljendab heameelt kokkuleppe üle, mille kohaselt kasutatakse Euroopa majanduskasvu 
taastamise programmi (energiaprojektid) kasutamata vahendeid sihtotstarbelise 
rahastamisvahendi loomiseks, et toetada energiasäästualaseid algatusi kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil; nõuab selle vahendi üle ranget järelevalvet, et hinnata, kas sellist 
rahastamist saaks kasutada mudelina tulevaste energiasäästule ja CO2 heitkoguste 
vähendamisele suunatud investeeringute rahastamisvahendite jaoks;

Teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud aspektid

16. juhib tähelepanu sellele, et poliitiline eesmärk kulutada ELi 2020. aasta strateegia raames 
teadusuuringutele 3% SKPst koosneb 2% ulatuses erasektori ja 1% ulatuses avaliku 
sektori osast; märgib, et 3% eesmärgi saavutamisel on ikka veel konkreetseid probleeme, 
eeskätt teadustegevuse eraviisilise rahastamise osas; juhib tähelepanu sellele, et 
kohustuste võtmata jätmine teadustegevuse rahastamise valdkonnas takistab väga 
energiatõhusa kliimasõbraliku tehnoloogia väljatöötamist;

17. mõistab hukka asjaolu, et energiahindade subsideerimise ja CO2-heitele piirangute või 
kvootide kehtestamata jätmise abil saavutavad teatud kolmandad riigid suhtelisi 

                                               
1 Euroopa Parlamendi 5. mai 2010. aasta resolutsioon Euroopa uue digitaalse tegevuskava kohta: 2015.eu 
(2009/2225(INI)).
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konkurentsieeliseid; rõhutab, et kõnealuste riikide piiramata ja seega odava CO2-heite 
tõttu ei pruugi need riigid soovida ühineda ülemaailmse kokkuleppega globaalse 
soojenemise vastu võitlemiseks;

Võimalused ja vahendid 20% eesmärgi ületamiseks

18. nõuab, et kohaldataks üldist põhimõtet, mille kohaselt EL peaks püüdlema CO2-heidete 
vähendamise poole kõige kulutõhusamal viisil, toetades samas paljulubava uuendusliku 
tehnoloogia õigeaegset kasutuselevõttu ja investeeringuid, mis on kooskõlas ELi 
pikaajalise eesmärgiga kliimamuutuse osas; on seisukohal, et selle põhimõtte 
rakendamisel tuleb järgida subsidiaarsuse põhimõtet;

Energiameetmed

19. nõuab, et energiatõhusus oleks edasiste kliimapoliitika meetmete prioriteet; tunnistab, et 
vastavalt komisjoni edenemiskavale aastani 2050, kui EL jätkab senist poliitikat, eeskätt 
energiatõhususe 20% eesmärgi saavutamiseks 2020. aastaks, võimaldaks see ELil 
vähendada oma heiteid 2020. aastaks 25% ja rohkem; märgib, et vastavalt komisjoni 
analüüsile oleks selline vähendamise määr ikkagi kulutõhus suund pikaajalise eesmärgi 
poole vähendada kasvuhoonegaaside heidet 80–95% võrreldes 1990. aasta tasemega, ning 
et vähemambitsioonikas lähenemine tooks kaasa märkimisväärselt suuremad kulud kogu 
perioodi peale;

20. palub komisjonil luua tõhus õiguslik raamistik, et tagada liikmesriikide energiasäästmise 
kohustustuste täitmine, kehtestades selleks nõude, mille kohaselt peab komisjon riiklikud 
energiatõhususe kavad heaks kiitma, või võttes lisameetmeid; kutsub komisjoni üles 
lihtsustama ja jälgima riiklike energiatõhususe kavade rakendamist ja kaaluma vajaduse 
korral rikkumismenetluste algatamist, kui kohustusi ei täideta; tuletab sellega seoses 
meelde oma 15. detsembri 2010 resolutsiooni energiatõhususe tegevuskava läbivaatamise 
kohta1;

21. on seisukohal, et valdkondlikud lähenemisviisid koos kogu majandust hõlmavate 
piirmääradega tööstusriikides võivad aidata ühitada kliimameetmeid konkurentsivõime ja 
majanduskasvuga; rõhutab, et tähtis on vastu võtta terviklik horisontaalne valdkondlik 
lähenemisviis tööstusele kui lisandväärtus rahvusvahelistele läbirääkimistele ja Euroopa 
CO2 eesmärkidele;

22. rõhutab, et paljudes valdkondades pakub energiasäästmine suurema energiatõhususe 
kaudu kõige kulutõhusamat CO2 lisavähendamise võimalust; juhib tähelepanu 
kasutamata võimalusele hoonete elutsükli energiatõhususe vallas, eelkõige olemasolevate 
hoonete puhul, transpordisektoris (sh õhutranspordis), riigihanke valdkonnas, 
energiamahukate toodete valmistamisel, energia tootmisel, muundamisel ja edastamisel, 
sh kaugkütte ja -jahutuse puhul; kordab veel kord, et konkreetsed meetmed kõnealustes 
valdkondades on üliolulised ning juhib tähelepanu Bendtseni ja Kolarska-Bobińska 
raportites esitatud asjakohastele ettepanekutele; nõuab tungivalt, et 
energiasäästumeetmeid tuleb rakendada esmajoones riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil ning et ELi projektide jaoks tuleb koostada kommunikatsioonistrateegia, et nii 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2010)0485.
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ettevõtted kui ka tarbijad saaksid täielikku teavet; rõhutab suurt potentsiaali 
energiatööstusele energiasäästu kohustuste kava kehtestamisel, nagu on soovitatud 
komisjoni energiatõhususe kavas, mis on mõnes liikmesriigis juba positiivset mõju 
avaldanud;

23. juhib tähelepanu VKEde energiasäästu potentsiaalile, kuna kõigest kuni 24% Euroopa 
VKEdest rakendab praegu aktiivselt meetmeid oma keskkonnamõju vähendamiseks; 
rõhutab, et samal ajal kui iga VKE jaoks on olemas vähemalt üks finantskonsultant, ei saa 
nad samasugust nõu energiasäästu ja energiatõhususe küsimustes, mistõttu oleks VKEdel 
vaja ka keskkonna- ja energeetikaeksperdi abi;

24. juhib tähelepanu asjaolule, et komisjoni andmetel on peaaegu 8 miljardit eurot ELi 
energiatõhususe vahenditest kasutamata; väljendab seepärast heameelt komisjoni 
kavatsuse üle hõlbustada ja edendada struktuurifondide kasutamist hoonete energiaalase 
renoveerimise projektideks; ootab konkreetseid ettepanekuid, muu hulgas rahastamise 
kohta;

25. rõhutab, et ELi kliimaeesmärkide tugevdamine tähendaks oluliselt suuremaid 
jõupingutusi ja investeeringuid vähese CO2-heitega tehnoloogia arendamise ja kiire 
kasutusele võtmise, arukate võrkude ja energiaala teadusuuringute valdkonnas; peab 
hädavajalikuks tagada energiatehnoloogia strateegilise kava piisav rahastamine pärast 
2013. aastat; rõhutab, et energiastrateegia, mis soovib täita 20%-st suuremaid 
kliimaeesmärke, peab põhinema kõikidel kliimasõbralikel energiatehnoloogiatel;

26. märgib, et energia tootmisvõimsuse valdkonda ning ELi energia edastamise ja 
jaotusinfrastruktuuri uuendamiseks 2020. aastaks on komisjon kindlaks määranud ühe 
triljoni euro suuruse investeerimisvajaduse, mida rahastatakse peamiselt energiatariifide 
kaudu; nõuab nende investeeringute tegemist eesmärgiga kujundada välja omavahel 
ühendatud energia siseturg, mis tagab varustuskindluse, parandades taastuvenergia 
integreerimist Euroopa energiasüsteemi, võttes seejuures arvesse iga riigi energiaallikate 
jaotuse spetsiifilisust; suurendades energiatõhusust ning võimaldades tarbijatel uutest 
tehnoloogiatest kasu saada; rõhutab, et on vaja liikmesriikide elektrivõrkude vahelisi 
ühendusi, et täielikult ära kasutada suuri investeeringuid paljudes riikides, eeskätt 
taastuvenergiasse; 

Tööstuspoliitilised meetmed

27. nõuab, et ELi HKS tagaks nii pikaajalise investeerimiskindluse kui näeks ette 
paindlikkusmehhanismid majanduslanguste puhuks (nt vältima ülejaotamist);

28. on arvamusel, et sektoripõhiste lähenemisviiside integreerimine ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemiga suurendaks üldist majanduslikku tasuvust kõigis osalevates 
riikides; toonitab, et tasub kaaluda sektoripõhiste lähenemisviiside laiendamist 
hõlmamaks täiendavaid sektoreid ja riike;

29. tunnistab, et süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogiale kui pikemas 
perspektiivis fossiilkütusevabale energiavarustusele ülemineku tehnoloogiale CO2-heite 
vähendamisel pööratakse suuremat tähelepanu ning seda mitte üksnes energiasektoris, 
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märkides samal ajal, et investeeringud süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogiasse vajaksid võrreldes praeguse tasemega oluliselt kõrgemat süsinikuhinda, et 
need oleksid majanduslikult elujõulised; toonitab, et ühiskonna nõusolek on vajalik 
võimalike süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise projektide terviklikuks hindamiseks; 
toonitab asjaolu, et vastavalt Rahvusvahelise Energiaagentuuri süsinikdioksiidi kogumise 
ja säilitamise tegevuskavale viiakse 2030. aastal pool CO2 kogumise ja säilitamise 
projektidest läbi tööstusliku tootmise sektoris; juhib tähelepanu asjaolule, et kriteeriumide 
täitmine, milleks uued kivisöel töötavad elektrijaamad on vastavalt süsinikdioksiidi 
kogumist ja säilitamist käsitlevatele kliima- ja energiapaketi sätetele kohustatud, peaks 
olema eeltingimus gaasil töötavate elektrijaamade ehitamisele; juhib tähelepanu asjaolule, 
et kõnealune tehnoloogia ei tohiks vähendada Euroopa tööstuse konkurentsivõimet; 

30. kutsub komisjoni üles tegema viivitamata ettepaneku selle kohta, kuidas EL saaks kõige 
paremini täiendada oma kliimamuutuse leevendamise meetmeid jõupingutustega, mille 
eesmärk on vähendada muude gaaside kui CO2 heitkoguseid, näiteks fluorosüsivesinikke, 
mis on maailmas kõige kiiremini kasvavad kliimat mõjutavad saasteained, ja HFC23; 
kutsub komisjoni üles edendama algatust, mille eesmärk on viia fluorosüsivesinike 
tootmine Montreali protokolli raamesse ning sõlmida kolmandate riikidega kahepoolsed 
kokkulepped HFC23 mõju leevendamise kohta, et vähendada järk-järgult muude gaaside 
kui CO2 heitkoguseid ja leevendada HFC23 mõju kulusäästlikult, praeguste
süsinikuhindadega võrreldes suurusjärgu võrra väiksema avaliku hinnaga;

31. märgib tuumaenergia panust CO2 heite vähendamisse, sest ELis töötavate 
tuumaelektrijaamade sulgemine põhjustaks heitkoguste 50%-list suurenemist; 

32. märgib, et kivi- ja pruunsöe tuleviku osas ei tohiks süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise tehnoloogiat pidada ainukeseks võimaluseks säilitada söekasutus ELi 
majanduses, ja et tuleks samuti välja töötada ja kasutusele võtta muu vähesaastav 
söetehnoloogia;

Teadusuuringute ja innovatsiooni meetmed

33. rõhutab, et murrangulise tehnoloogia väljatöötamine ja kasutuselevõtt võib olla lahendus 
võitluses kliimamuutuse vastu ning samal ajal võib see veenda ELi partnereid kogu 
maailmas, et heite vähendamine on võimalik ilma konkurentsivõimet ja töökohti 
kaotamata; peab ülioluliseks, et Euroopa oleks eeskujuks ja suurendaks oluliselt kulutusi, 
mis on ette nähtud teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi raames 
läbiviidavatele kliimasõbraliku ja energiatõhusa tööstustehnoloogia teadusuuringutele, 
mis peaksid olema nõuetekohases vastavuses Euroopa energiatehnoloogia strateegilises 
kavas esitatud strateegilise energiatehnoloogiaga; toonitab, et Euroopa peab asuma 
juhtpositsioonile kliimahoidliku ja energiatõhusa tehnoloogia alastes teadusuuringutes 
ning töötama selles valdkonnas välja tiheda teaduskoostöö rahvusvaheliste partneritega, 
nagu BRIC-riigid ja USA;

34. toonitab, et põllumajandus võib anda olulise panuse kliimamuutusega võitlemisse ning 
eelkõige kasutada põllumajanduse jääke säästva energia tootmiseks, mis loob 
põllumajandustootjatele täiendava tuluvoo; on arvamusel, et tulevane ühine 
põllumajanduspoliitika peaks olema vahend, mis aitab liikmesriikidel saavutada 
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keskkonna- ja kliimamuutusealased eesmärgid, ning et see peaks aitama 
põllumajandustootjatel kasutada ära rohelise majanduskasvu pakutavaid eelised; on 
veendunud, et ühise põllumajanduspoliitika keskkonnahoidlik komponent peab kuuluma 
otsetoetuste korralduse alla esimese samba raames, vältimaks keerukat halduskorda, 
tagamaks, et see ergutab põllumajandustootjaid keskkonnahoiu kohustusi võtma ning 
kindlustamaks võrdne rakendamine kõigis liikmesriikides;

35. peab eriti tähtsaks kooskõlastamist Euroopa patendikaitse mehhanismide vahel 
energiasäästu ja taastuvenergia valdkondades, et lihtsustada juurdepääsu väärtuslikule 
intellektuaalomandile, mida ei kasutata piisavalt; toonitab, et energiasäästu ja 
taastuvenergia valdkondades tuleb kavandatud Euroopa patent aktiveerida 
esmajärjekorras;

36. rõhutab vajadust kärpida CO2-heitkoguseid elektrisõidukitele transpordisektoris 
standardiseeritud infrastruktuuri loomise kaudu ja läbi rohkemate stiimulite teise 
põlvkonna biokütuse kasutamiseks fossiilkütuse alternatiivina;

37. on arvamusel, et sellised sektoripõhised lähenemisviisid koos kogu majandust hõlmavate 
piirmääradega tööstusriikides, mis lihtsustavad üleminekut vähese CO2-heitega 
majandusele ja sillutavad teed ülemaailmsele CO2-turule, võivad samuti olla osa 2012. 
aasta järgsest rahvusvahelisest kliimameetmete raamistikust;

38. väljendab heameelt komisjoni kavatsuse üle suunata kliimapoliitika pikaajalistele 
perspektiividele ning toetab vahe-eesmärkide ideed, näiteks aastaks 2030; on veendunud, 
et realistlikud keskmise ja pika tähtajaga eesmärgid pakuvad investoritele selgemaid 
stiimuleid kestlike investeeringute tegemiseks, ning et eesmärkide seadmine praeguses 
2020. aasta raamistikus võib investeeringute seisukohast olla liiga ambitsioonikas;

Lisahüved ja mõju

39. märgib, et vastavalt komisjoni hinnangule kaasneks vähendamiseesmärgi suurema 
määraga nafta- ja gaasiimpordi vähenemine 2020. aastaks kuni 40 miljardi euro võrra, kui 
lähtuda hinnangulisest naftahinnast 88 USA dollarit barreli kohta 2020. aastal; väljendab 
heameelt asjaolu üle, et ELi sõltuvust energiaimpordist võiks seega vähendada kuni 56% 
võrra;

40. märgib, et heitkogustega kauplemise süsteemi vähendamiseesmärgi (mis stimuleerib 
vähese CO2-heitega energiatehnoloogia väljatöötamist) karmistamine tooks kaasa 
elektrihindade edasise tõusu ja – kui sellega ei kaasneks ambitsioonikad energiatõhususe 
meetmed – ka elektrikulude tõusu, mis oleks ELi tööstusele ja tarbijatele oluline 
probleem; märgib, et viimase eurobaromeetri uuringu andmetel peab avalikkus väga 
oluliseks stabiilseid ja kindlaid energiahindasid; juhib tähelepanu, et heitkogustega 
kauplemise süsteemi direktiiv võimaldab liikmesriikidel korvata kõrgemaid 
elektrihindasid palju elektrienergiat tarbivatele tööstusharudele riigiabiga;

41. toonitab, et Euroopa konkurentsivõime võib kasvada tänu innovatsioonile ja suurematele 
investeeringutele, mis võivad tuleneda kestlikule majandusele üleminekust; juhib 
tähelepanu asjaolule, et ELi poolt vähendamiseks tehtavad suuremad jõupingutused 
võivad luua ELi rahvusvahelistele konkurentidele mitmes sektoris kulueeliseid ning 
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samal ajal tuua ELi ettevõtete jaoks kaasa konkurentsimarginaalid kliimatehnoloogia 
valdkonnas; arvab, et ELi konkurentide jaoks asjaomases sektoris tähendaks 
rahvusvahelisele kokkuleppele allakirjutamine kulueelistest loobumist, samas kui ELi 
konkurentsimarginaali sellistes sektorites see tõenäoliselt ei mõjutaks;

42. rõhutab, et Euroopa kliimasõbralikku innovatsiooni on vaja selleks, et säilitada tugev 
positsioon vähese CO2-heitega tehnoloogia kiirelt areneval ülemaailmsel turul, ja et see 
võimaldaks ELil olla suuremate turuosalistega võrreldes konkurentsivõimelisem; toonitab, 
et Euroopas tuleb tagada innovatsiooni tulemuste turuleviimine ja kaubanduslik 
kasutuselevõtt; on seega seisukohal, et kohased rahastamisvahendid peaksid olema 
kättesaadavad, et toetada edukate tehnoloogiate toomist ELi turule; hoiatab roheliste 
töökohtade ülekandumisega seotud ohtude eest, sest hõlmava ja kestliku Euroopa 
majanduse loomisega viivitamine põhjustab investeeringute ja töökohtade suundumise 
teiste piirkondade rohelistesse sektoritesse;

43. märgib, et 2009. aastal toimunud ajutisest energiatarbimise vähenemisest hoolimata 
kasutatakse tulevikus rohkem energiat, sest liikmesriikide majandus taastub, ja seega 
kasvab sõltuvus energiaimpordist;

44. tunneb muret selle pärast, et juba praegu toimub säästva tehnoloogia innovatsiooni 
kandumine Euroopast kaugemale, maailma teistesse osadesse, mistõttu Euroopast võib 
saada kõnealuse tehnoloogia ja sellega seotud valmistoodete netoimportija; märgib, et 
viimaste uuringute järgi asusid 50-st keskkonnasäästliku tehnoloogia juhtivaks ettevõtteks 
peetavast ettevõttest 24 Aasias, 22 USAs, 3 Euroopas ja üks Kanadas; rõhutab, et 
Ernst&Young’i 2010. aasta baromeetri järgi on Hiina ja USA kõige atraktiivsemad 
maailma piirkonnad taastuvate energiaallikate arendamiseks;

45. märgib, et Euroopa peaks praegu investeerima rohkem energiatõhususse, mis tugevdab 
kohalikku majandust, toetades kohalikke töökohti, mis ei kandu üle kolmandatesse 
riikidesse, kus on madalamad tootmiskulud;

46. märgib, et vähese CO2-heitega majandusele üleminekuga on seotud töökohtade loomine 
ja mõju konkurentsivõimele, sest EList saab taastuvenergiatehnoloogia ning 
energiatõhusate toodete ja teenuste valdkonnas ülemaailmne liider;

Kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohu hindamine

47. toonitab, et Euroopa leevendamispoliitika on tulemuslik tootmissüsteemi rohelisema 
ümberkujundamise edendamisel, kuid ühepoolse rakendamise korral võib see 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise mõju tõttu vähendada keskkonnaalast 
tulemuslikkus1;

48. juhib tähelepanu sellele, et kavandatud võrdlussüsteemi kohaselt peavad tööstuskäitised, 
mis võrdlusalustele ei vasta, siiski ostma teatud koguse saastekvoote, mis võib tekitada 
rahvusvahelises konkurentsis osalevatele ELi ettevõtetele kulusid, mida nende 
ülemaailmsed konkurendid kandma ei pea; märgib, et tänu heitkogustega kauplemise 

                                               
1 Euroopa – Vahemere piirkonna kliimamuutuste keskuse 3. märtsi 2011. aasta uuringu „Macroeconomic impact 
of EU mitigation policies beyond the 20% target” järeldus
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süsteemi paindlikule ülesehitusele on äriühingutel võimalik teises etapis kasutamata 
kvoodid kanda üle kolmandasse etappi;

49. on arvamusel, et heitkogustega kauplemise süsteemi võrdlusalustes tuleks samuti 
arvestada sellega, millised energiaallikad on liikmesriikides kättesaadavad, ja teha 
mööndusi nende kohandamisel vastavalt energiaallikate jaotusele ning hankevõimaluste 
muutusele;

50. mõistab hukka asjaolu, et komisjoni eeldustes kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
kohta ei ole piisavalt kajastatud elektrihindadele avalduvat lisamõju; rõhutab, et 40% ELi 
elektrist on kasutusel tööstuses, mida mõjutab oluliselt igasugune CO2 hinnatõus, mis 
tekib elektrisektori kulude edasisuunamise tõttu; juhib siiski tähelepanu asjaolule, et 
liikmesriigid võivad abiprogrammide raames kasutada oksjonitulusid selle mõju 
piiramiseks;

51. rõhutab, et ei ole ühtset lahendust tööstussektoritele, mida ohustab kasvuhoonegaaside 
heite ülekandumine, ja tootelaad või turustruktuur on põhikriteeriumid olemasolevate 
vahendite valimisel (tasuta kvootide andmine, riigiabi või piiride kohandamine);

52. märgib, et prognoosid 2020. aasta CO2-turu kohta – komisjoni 2010. aasta mai teatise 
kohaselt, võttes aluseks 30%-line liidusisese vähendamise võimalus – varieeruvad 
oluliselt; seetõttu kutsub komisjoni üles esitama uue prognoosi kasvuhoonegaaside heite 
ülekandumise ohu hinnangu kohta;

Edasised võimalused ja ülesanded

53. on seisukohal, et ELi kliimamuutuse alase poliitika tulemusena tekkinud võimalikud 
tööjõu- ja energiakulude muutused ei tohiks tuua kaasa sotsiaalset dumpingut või 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumist, ning palub komisjonil uurida kõiki selliseid ohte; 
sel põhjusel kutsub samuti üles muid arenenud ja arenguriike kohustuma tegema 
asjakohaseid või võrreldavaid jõupingutusi;

54. kutsub komisjoni üles toetama ühelt poolt meetmeid, et täita tööjõuturu nõudmisi, mis 
tulenevad vähese CO2-heitega majandusele üleminekust, ja teiselt poolt algatama 
ümberkorraldavaid meetmeid, mis hõlmavad uute sektorite jaoks kättesaadavaks 
muutuvaid töötajaid;

55. on seisukohal, et ühtekuuluvusfonde tuleb kasutada tõhusamalt, edendamaks 
taastuvenergiat, energiatõhusust ja vähese CO2-heitega energiatehnoloogiat;

56. rõhutab, et CO2 hinnatõus toob kaasa edasise elektrikulude suurenemise; märgib, et iga 
ühe euro suuruse CO2 hinnatõusuga kaasnevad enam kui kahe miljardi euro suurused 
lisakulud ühiskonnale elektrikulude näol, millest 40% langeb tööstuse arvele; kutsub 
komisjoni üles konsulteerima kõikide osalistega, et teha ettepanek asjakohaste lahenduste 
kohta, mis ei moonuta konkurentsi;

57. toonitab, et vastavalt Rahvusvahelise Energiaagentuuri aruandele „World Energy Outlook 
2010” on 2°C eesmärki võimalik saavutada ainult juhul, kui praegusi kohustusi järgitakse 
rangelt aastani 2020 ja seejärel võetakse veelgi jõulisemaid meetmeid; kutsub seepärast 
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komisjoni ja nõukogu üles nõudma G20 poolt kokkulepitud fossiilkütuste subsideerimise 
kaotamise kiiremat, rahvusvaheliselt koordineeritud elluviimist, ja esitama ELi tasandil 
vastavaid ettepanekuid;

58. tuletab sellega seoses meelde komisjoni teatist ELi 2020. aasta strateegia kohta, milles 
nõutakse maksukoormuse ülekandmist tööjõult energiale; väljendab rahulolu iga-aastases 
majanduskasvu analüüsis esitatud ettepanekuga viia Euroopa energia maksustamise 
raamistik vastavusse ELi energia- ja kliimaeesmärkidega;

59. väljendab muret selle üle, et tarbimisega seotud CO2-heite 47%-lise suurenemise põhjus 
ELis aastatel 1990–2006 seisneb peamiselt impordis madalamate CO2 piirangutega 
maadest; märgub, et see ei ole mingil määral seotud ELi viimase aja kliimapoliitikaga ega 
ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga konkreetselt; palub siiski komisjonil hinnata, 
kas niisugused suundumused on pärast 2006. aastat jätkunud;

60. kutsub komisjoni üles võtma järgmisi praktilisi meetmeid:
 hindama liidusisese heidete vähendamise poliitika mõju tööhõivele, sh 

töövõimalustele, ja edendama teadlikkust vähese CO2-heite osas, energiaalast 
ümberõpet ja teadmiste täiendamist, samuti haridust ja koolitust eelkõige VKEde 
jaoks;

 analüüsima, mil määral täidavad liikmesriigid kohustust kulutada vähemalt 50% 
enampakkumisest saadavatest tuludest vähendamis- ja kohandamismeetmetele ning 
vajadusel tegema meetmete ettepanekuid;

 analüüsima ELi heitkoguste vähendamise eesmärkide suurendamisest tulenevat mõju 
liikmesriikide tasandil, nagu seda märgitakse keskkonnanõukogu 14. märtsi 2011. 
aasta järeldustes;

 rahastan rahastama asjakohaselt Euroopa energiatehnoloogia strateegilist kava;
 edendama struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi tõhusat kasutamist liikmesriikides, 

eelkõige energiatõhususega seotud meetmeteks, võttes täiel määral arvesse põhimõtet, 
et sellised investeeringud peavad olema piirkondlikud ja vähendama majanduslikke ja
sotsiaalseid erinevusi ELis;

 seadma sisse uuendusliku rahastamismehhanismi (nt pöördskeemid);
 eraldama lisaraha nõrgematele ja ebasoodsas olukorras asuvatele piirkondadele 

heitkogustega kauplemise süsteemi välistes sektorites (hooned, transport, 
põllumajandus) võetavateks meetmeteks;

 seadma teadusuuringute kaheksandas raamprogrammis prioriteediks kliima- ja 
energiaalased ning teadusuuringud, samuti energiatõhususe, ning uurima 
kliimamuutuse põhjuseid ja sellega kohanemist; 

 analüüsima, millist mõju võiks ELi ühepoolne kasvuhoonegaaside heite üle 20%-line 
vähendamine avaldada muude riikide soovile rahvusvahelise lepinguga ühineda;

 uurima võimalikku mõju seoses roheliste töökohtade ülekandumise ning vähenenud 
investeeringute ja konkurentsivõimega rohelistes sektorites.
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