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ETTEPANEKUD

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

20% eesmärgi analüüs praegu

1. rõhutab, et majanduskriis on toonud kaasa tööstusliku tootmise võime tohutu vähenemise, 
majanduskasvu languse ja tööjõu ümberasumise; juhib tähelepanu sellele, et igasugust 
SKP kaotust tuleb käsitleda kuluna, mis ohustab tööstuse investeerimispotentsiaali; 
hoiatab üldise järelduse eest, mille kohaselt on majanduskriis heite vähendamise 
odavamaks teinud; 

2. 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;

3. nõustub komisjoni ja Rahvusvahelise Energiaagentuuri eeldusega, et vähese CO2-heitega 
energiatehnoloogiasse tehtavate investeeringute edasilükkamine tooks kaasa suuremad 
kulud hilisemas etapis; on seisukohal, et kui tahetakse saavutada 2050. aasta pikaajalist 
eesmärki, nagu Euroopa Ülemkogu taas kord 4. veebruaril 2011 kinnitas, peab EL pärast 
heite 20%-lise vähendamiseni jõudmist 2020. aastal oma jõupingutusi kiirendama; tunneb 
seepärast heameelt komisjoni kavatsuse üle määrata kindlaks suunad, mille eesmärk on 
saavutada pikaajalised eesmärgid kõige kulutõhusamal viisil; 

4. on sügavalt mures selle pärast, et liikmesriikidepoolse pühendumuse ja püüdluste 
puudumise tõttu ei liigu EL kavakohaselt oma eesmärgi täitmisel vähendada 2020. 
aastaks ette nähtud prognoosidega võrreldes oma energiatarbimist 20% võrra; 

5. tunneb heameelt asjaolu üle, et EL liigub jõudsasti taastuvenergiaga seotud 2020. aasta 
eesmärkide täitmise suunas;

6. rõhutab arukate elektrivõrkude ja arukate mõõturite olulist rolli taastuvatest 
energiaallikatest pärineva elektri integreerimisel; tunneb heameelt töö üle, mida on teinud 
arukate mõõturite teemaline töörühm ning palub komisjonil esitada võimalikult kiiresti 
mitmed ettepanekud; 

7. märgib, et kui Euroopa energia- ja kliimaalased eesmärgid tahetakse saavutada 
õigeaegselt, on selle eeldus uute infrastruktuuriprojektide loamenetluste kiirendamine; 

8. juhib tähelepanu sellele, et eesmärk kulutada 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 kliimasõbraliku tehnoloogia väljatöötamist; 

9. mõistab hukka asjaolu, et energiahindade subsideerimise ja CO2-heitele piirangute või 
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kvootide kehtestamata jätmise abil saavutavad teatud riigid suhtelisi eeliseid; rõhutab, et 
kõnealuste riikide piiramata ja seega odava CO2-heite tõttu ei pruugi need riigid soovida 
mitmepoolse kliimamuutusealase kokkuleppega ühineda; 

Võimalused ja vahendid 20% eesmärgi ületamiseks

10. nõuab, et kohaldataks üldist põhimõtet, mille järgi tuleks kõige kulutõhusamad heite 
vähendamise meetmed võtta esimesena;

11. nõuab, et energiatõhusus oleks edasiste kliimapoliitika meetmete üks prioriteet; tunnistab, 
et ELi energiatõhususe 20% eesmärgi saavutamine 2020. aastaks võimaldaks ELil täita ja 
isegi ületada oma kohustust vähendada 2020. aastaks heidet 20% võrra; arvab, et 
vastavalt komisjoni mõjuhinnangule oleks selline vähendamise määr ikkagi kulutõhus 
suund pikaajalise 80–95% vähendamise eesmärgi poole;

12. palub komisjonil võtta vajalikud meetmed, et tagada liikmesriikide energiasäästmise 
kohustustuste täitmine, kehtestades selleks nõude, mille kohaselt peab komisjon riiklikud 
energiatõhususe kavad heaks kiitma, või võttes lisameetmeid;

13. rõhutab, et paljudes valdkondades pakub energiasäästmine ja energiatõhusus kõige 
kulutõhusamat lisavähendamise võimalust; juhib tähelepanu kasutamata võimalusele 
hoonete energiatõhususe vallas, eelkõige olemasolevate hoonete puhul, 
transpordisektoris, riigihanke valdkonnas ning energia tootmisel, muundamisel ja 
edastamisel, sh kaugkütte puhul; kordab veel kord, et konkreetsed meetmed kõnealustes 
valdkondades on üliolulised ning juhib tähelepanu Bendtseni raportis esitatud 
asjakohastele ettepanekutele; nõuab tungivalt, et energiasäästumeetmeid tuleb rakendada 
esmajoones riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil; 

14. märgib, et ELi energia infrastruktuuri 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 ja vähendada oluliselt Euroopa energiasüsteemi 
CO2-mahukust;

15. nõuab, et ELi heitkogustega kauplemise süsteemi rakendataks paindlikumalt: süsteem ei 
peaks põhinema üksnes vananenud andmetel, vaid rohkem võiks olla võimalik võtta 
arvesse tegelikku majandusarengut ja tootmisnäitajaid; on veendunud, et 
jaotamiseeskirjad peaksid tagama nii pikaajalise investeerimiskindluse kui nägema ette 
paindlikkusmehhanismid majanduslanguste puhuks (nt vältima ülejaotamist); 

16. juhib tähelepanu süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogia tähtsuse 
suurenemisele CO2-heite vähendamisel ning seda mitte üksnes energiasektoris; märgib, et 
vastavalt Rahvusvahelise Energiaagentuuri süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tegevuskavale viiakse 2030. aastal pool CO2 kogumise ja säilitamise projektidest läbi 
tööstusliku tootmise sektoris1;
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17. 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 raamprogrammi raames läbiviidavatele 
kliimasõbraliku ja energiatõhusa tööstustehnoloogia teadusuuringutele;

Lisahüved ja mõju

18. 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; märgib, et 
ELi sõltuvust energiaimpordist võiks seega vähendada kuni 56% võrra;

19. märgib, et heitkogustega kauplemise süsteemi vähendamiseesmärgi karmistamine tooks 
kaasa elektrihindade edasise tõusu, mis oleks ELi tööstusele ja tarbijatele oluline 
probleem; 

20. märgib, et rahvusvahelise konkurentsivõimega seoses võivad ELi poolt vähendamiseks 
tehtavad suuremad jõupingutused luua ELi rahvusvahelistele konkurentidele kulueeliseid 
ning samal ajal tuua ELi ettevõtete jaoks kaasa konkurentsimarginaalid kliimatehnoloogia 
valdkonnas; arvab, et ELi konkurentide jaoks tähendaks rahvusvahelisele kokkuleppele
allakirjutamine kulueelistest loobumist, samas kui ELi konkurentsimarginaali see 
tõenäoliselt ei mõjutaks; seetõttu palub komisjonil analüüsida, kas ELi ühepoolne 
kasvuhoonegaaside heite üle 20%-line vähendamine võiks ergutada muid riike 
rahvusvahelise lepinguga ühinema;

21. rõhutab, et Euroopa kliimasõbralikku innovatsiooni on vaja selleks, et säilitada tugev 
positsioon vähese CO2-heitega tehnoloogia kiirelt areneval ülemaailmsel turul;

22. tunneb muret selle pärast, et juba praegu toimub säästva tehnoloogia innovatsiooni 
kandumine Euroopast kaugemale, maailma teistesse osadesse; 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;

Kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohu hindamine

23. märgib, et kooskõlas heitkogustega kauplemise süsteemi sätetega peaks tööstus 
vähendama oma CO2-heidet 2020. aastaks 168 miljoni tonni võrra; juhib tähelepanu 
sellele, et kavandatud võrdlussüsteemi kohaselt peab tööstus siiski ostma märkimisväärse 
koguse saastekvoote, tekitades ELi ettevõtetele suuri kulusid, mida nende ülemaailmsed 
konkurendid kandma ei pea; 

24. 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 
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tekib elektrisektori kulude edasisuunamise tõttu; 

25. märgib, et prognoosid 2020. aasta CO2-turu kohta varieeruvad oluliselt alates 55 eurost 
CO2 tonni kohta, nagu eeldavad komisjoni arvutused, kuni 67 euroni CO2 tonni kohta, kui 
võtta aluseks 30%-line liidusisese vähendamise võimalus; seetõttu peab 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohu hinnangu osana tehtud komisjoni prognoose 
suhteliselt optimistlikeks ja ebausaldusväärseteks; 

Edasised võimalused ja ülesanded

26. on seisukohalon seisukohal, et tuleks võtta meetmeid tagamaks, et ELi kliimamuutuse 
alase poliitika tulemusena tekkinud tööjõu- ja energiakulude suurenemine ei too kaasa 
sotsiaalset dumpingut või kasvuhoonegaaside heite ülekandumist; seetõttu väidab, et 
muud arenenud ja arenguriigid peaksid kohustuma tegema asjakohaseid või võrreldavaid 
jõupingutusi;

27. 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; nõuab 
tungivalt, et komisjon töötaks kiiresti välja suunised elektrikulude hüvitamiseks;

28. väljendab muret selle üle, et tarbimisega seotud CO2-heite 47%-lise suurenemise põhjus 
ELis aastatel 1990–2006 seisneb impordis madalamate CO2 piirangutega maadest; palub 
komisjonil hinnata, kas see suund jätkub heitkogustega kauplemise süsteemi raames ning 
kas see võib suureneda kolmanda rakendusetapi ajal (20/30%); on seisukohal, et selliste 
CO2 tarbimissuundumuste takistamiseks võetavad meetmed – eeldusel, et need on 
õiglased ja kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni eeskirjadega – võivad aidata 
julgustada ELi kaubanduspartnereid rahvusvahelise kokkuleppega ühinema; 

29. kutsub komisjoni üles võtma järgmisi praktilisi meetmeid:
 hindama liidusisese heite vähendamisega seotud poliitika mõju tööhõivele, sh 

töövõimalustele, ümberõppe ja ametioskuste parandamise vajadusele ning haridus- ja 
koolitusnõuetele; 

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

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

eelkõige energiatõhususega seotud meetmeteks; 
 seadma sisse uuendusliku rahastamismehhanismi (nt pöördskeemid); 
 eraldama lisaraha Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikidele heitkogustega kauplemise 

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

 seadma teadusuuringute kaheksandas raamprogrammis prioriteediks kliimamuutuse ja 
energia.


