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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas 
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 663/2009 (millega luuakse abikava majanduse 
elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele)
(KOM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0283);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 194 lõike 1 
punkti c, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0139/2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1;
– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja 
eelarvekomisjoni ning regionaalarengukomisjoni arvamusi (A7-0000/2010),

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha alljärgnevas sõnastuses;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

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[11] raames. 

(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[11] raames. 
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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.

Kõnealuse rahastamisvahendiga tuleks 
toetada pankadele sobivaid 
energiatõhususe ja taastuvenergia projekte 
ning hõlbustada munitsipaalasutustel, 
kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel 
energiatõhusust ja taastuvenergiat 
hõlmavate investeerimiskavade (eriti 
nende, milles keskendutakse 
linnakeskkonnale) rahastamist.

Or. en

Selgitus

Sama teemat käsitlevate eelmiste ja järgmiste väidete ühtlustamine seletuskirjas ja II lisa I 
osa esimeses lõigus.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Eelarvepiirangute ajal on ELi 
rahaliste vahendite vastastikune 
täiendavus eriti oluline. 
Rahastamisvahend peaks tõhusalt 
täiendama ja tuginema olemasolevatele 
vahenditele, eelkõige Euroopa 
Regionaalarengu Fondile (ERF), mida 
muudeti määrusega (EL) nr 437/2010, 
mille tulemusel ERFi rahastamist seoses 
eluasemesektori energiatõhustuse ja 
taastuvenergia kasutamisega suurendati 
aastatel 2007–2013 võimaliku 8 miljardi 
euroni.

Or. en

Selgitus

Suuri finants- ja eelarvepiiranguid arvestades peab iga uue rahastamisvahendi kasutamine 
toimuma energiatõhususse ja taastuvenergia kasutamisse investeerimist toetavaid 
olemasolevaid ELi vahendeid täiendavalt, et tugevdada sünergiat ja maksimeerida ELi 
toetatavate projektide lisandväärtust. Eelkõige tuleb selgelt rõhutada sünergiat 
struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondidega (eriti ERFi), et vältida investeeringute 
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dubleerimist.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
663/2009 rahastatakse rahastamisvahendi 
kaudu üksnes meetmeid, mille mõju ELi 
majanduse elavdamisele on kiire, 
mõõdetav ja oluline ning mis suurendavad 
energiajulgeolekut ja vähendavad 
kasvuhoonegaaside heidet. Määruses (EÜ) 
nr 663/2009 sätestatud kriteeriumidest 
tuleks rahastamisvahendi kaudu 
rahastatavate meetmete valimisel ja 
abikõlblikkuse kindlakstegemisel täiel 
määral kinni pidada. Projektide 
geograafiline tasakaalustatus on ka oluline 
element, mida tuleb arvesse võtta.

(7) Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
663/2009 rahastatakse rahastamisvahendi 
kaudu üksnes meetmeid, mille mõju ELi 
majanduse elavdamisele on kiire, 
mõõdetav ja oluline ning mis suurendavad 
energiajulgeolekut ja vähendavad 
kasvuhoonegaaside heidet. Meetmed 
peaksid aitama toetada 
loodussäästlikumat majanduskasvu, 
töökohtade loomist, konkurentsivõimelise 
ja jätkusuutliku majanduse arendamist 
ning kliimamuutustega tegelemist. 
Määruses (EÜ) nr 663/2009 sätestatud 
kriteeriumidest tuleks rahastamisvahendi 
kaudu rahastatavate meetmete valimisel ja 
abikõlblikkuse kindlakstegemisel täiel 
määral kinni pidada. Projektide 
geograafiline tasakaalustatus on ka oluline 
element, mida tuleb arvesse võtta.

Or. en

Selgitus

Rõhutada tuleks väga olulisi loodussäästlikuma majanduskasvu, töökohtade loomise, 
konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku majanduse ning kliimamuutuste mõisteid. Ka viib nende 
täiendavate eesmärkide nimetamine teksti paremini kooskõlla komisjoni seletuskirjas 
sisalduvate väidetega.

Muudatusettepanek 4

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 1. Säästva energia rahastamise algatuse alla 
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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.

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. Täiendavalt eraldatakse 
rahastamisvahendile ELi 
tegevusprogrammist kliimamuutuse vastu 
võitlemiseks 15 miljonit eurot.

Or. en

Selgitus

Me ei tohiks rahalisi vahendeid raisata ning eelarvereal 07 03 23 seisab sellise 
tegevusprogrammi vastuvõtmiseni praegu märkus „p.m.“, kuid komisjonil ei ole ressursse 
sellist ettepanekut teha. Need 15 miljonit eurot on kasutatavad. Seda raha tuleks kasutada, 
kuna sellel on samad energiatõhususe ja taastuvenergia kasutamise edendamise eesmärgid.

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) projektid , mis on suure 
innovatsioonipotentsiaaliga ja mille 
juures kasutatakse uusi menetlusi ning 
tehnoloogiaid, mis võimaldavad 
saavutada parima kättesaadava 
energiatõhususe taseme ülemaailmselt;

Or. en

Selgitus

Innovatsioon on väga oluline aspekt, mida on vaja igas tegevusvaldkonnas majanduse 
taastamise kavade koostamisel arvesse võtta. Euroopa tööstuse ja majanduse 
konkurentsivõime säilitamiseks tuleks alati tähelepanu pöörata innovatsioonile ning see peaks 
olema projektide valikul üks peamisi kriteeriume.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 663/2009
II lisa – I osa – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Abisaajad on soovitavalt piirkondliku ja 
kohaliku tasandi ametiasutused või nende 
nimel tegutsevad erasektori üksused. 
Eelkõige pööratakse tähelepanu 
ettepanekutele, mis hõlmavad selliste 
üksuste koostööd elamuühistute ja 
arendajatega.

Abisaajad on soovitavalt piirkondliku ja 
kohaliku tasandi ametiasutused või nende 
nimel tegutsevad erasektori üksused.

Or. en

Selgitus

Elamuühistuid või arendajaid ei ole mõtet eraldi välja tuua. Paljud muud organisatsioonid, 
liidud ja asutused võivad olla riigiasutuste partnerid projekti ettepanekutes nimetatud 
koostöös.

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamisvahendi kaudu rahastatakse 
üksnes meetmeid, mille mõju ELi 
majanduse elavdamisele on kiire, 
mõõdetav ja oluline ning mis suurendavad 
energiajulgeolekut ja vähendavad 
kasvuhoonegaaside heidet.

Rahastamisvahendi kaudu rahastatakse 
üksnes meetmeid, mille mõju ELi 
majanduse elavdamisele on kiire, 
mõõdetav ja oluline ning mis suurendavad 
energiajulgeolekut ja vähendavad 
kasvuhoonegaaside heidet. Meetmed 
peaksid aitama toetada 
loodussäästlikumat majanduskasvu, 
töökohtade loomist, konkurentsivõimelise 
ja jätkusuutliku majanduse arendamist 
ning kliimamuutustega tegelemist.

Or. en



PE443.045v02-00 10/13 PR\822190ET.doc

ET

Selgitus

Rõhutada tuleks väga olulisi loodussäästlikuma majanduskasvu, töökohtade loomise, 
konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku majanduse ning kliimamuutuste mõisteid. Ka viib nende 
täiendavate eesmärkide nimetamine teksti paremini kooskõlla komisjoni seletuskirjas 
sisalduvate väidetega.
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SELETUSKIRI

Algne ettepanek Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava kohta
Finantskriisile reageerides tegi Euroopa Komisjon 2009. aasta jaanuaris ettepaneku viie 
miljardi euro ümberjagamiseks (kasutamata ELi vahenditest) peamiselt energiavaldkonna 
projektide toetamiseks. Kavakohaselt oleks tulnud seeläbi energiaprojektidele eraldada kokku 
3,5 miljardit eurot, mida hiljem suurendati 3,98 miljardile eurole, et aidata kaasa ELi 
majanduse taastumisele.1 Kavandatud Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava
eesmärk on toetada a) (peamiselt piiriüleseid) gaasi ja elektri infrastruktuuri projekte (nn 
energiasüsteemide omavahelist sidumist), b) avamere tuuleparke ja c) süsinikdioksiidi 
kogumise ja säilitamise projekte.

Parlamendi taotlus kaasata energiatõhususe ja taastuvenergia projektid
Euroopa Parlament oli seisukohal, et Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava peaks 
ühtlasi sisaldama energiatõhususe ja taastuvenergia projektide tugimeetmeid, nagu komisjon 
algselt ette nägi. Energiatõhususe ja taastuvatest energiaallikatest saadud energiaga seotud 
projektide rahastamine ergutab majanduse taastamist, loob töövõimalusi ja aitab võidelda 
kliimamuutuste vastu. Need projektid on kõige tõhusamad, kui neid rakendatakse 
munitsipaal-, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Enamusi kohalikke projekte iseloomustab 
suur töökoormus ja seega luuakse palju uusi töökohti, mida mujale ei viida. Sellel on ka 
võimendav mõju ning see avaldab positiivset mõju muudele olulistele külgedele, näiteks 
sotsiaalsele kaasatusele ja piirkonna külgetõmbele. Selliselt võivad kaasatud omavalitsused 
olla rollieeskujuks teistele kogukondadele, mis võib luua heade tavade ahelreaktsiooni kogu 
Euroopa Liidus. Energiatõhususele ja taastuvenergia kasutamisele suunatud projektide 
rahastamine toetab ühtlasi otseselt ELi pingutusi saavutada eesmärgid, mis on seotud 
taastuvatest allikatest toodetud energia osakaalu suurendamisega 20%ni ja energia 
säästmisega 20% võrra tavapärase tarbimisega võrreldes. Energiatõhususe meetmete 
toetamine eelkõige ehitussektoris (mille arvele langeb 40% ELis tarbitavast energiast) 
avaldaks kohest positiivset mõju mitte ainult suurema energiatõhususe läbi, vaid toetaks ka 
VKE-sid kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Ka oleks see abi kasulik paljulubavate algatuste 
arendamiseks energiatõhususe valdkonnas kohalikul tasandil, nagu nn linnapeade pakt ja nn 
tarkade linnade algatus, mida mõjutasid praegune laenuraha nappus ja sellest tulenevad 
väiksemad eelarvelaekumised.
Kuigi Euroopa Parlamendil ei õnnestunud kolmepoolsetel läbirääkimistel nõukogu veenda 
kaasama mehhanismi kohustustega sidumata rahaliste vahendite eraldamiseks 
energiatõhususele ja taastuvatele energiaallikatele, võttis komisjon parlamendi seisukohta 
arvesse ja tegi lõplikule määrusele lisatud avalduse ettepanekuga kaaluda 2010. aasta lõpuks 
kasutamata rahaliste vahendite kasutamist energiatõhususe ja taastuvenergia projektideks. 
„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.“
                                               
1 Komisjoni ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse abikava majanduse 
elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele (KOM(2009)035).
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Rakendamisaruanne ja ümberjaotatavad rahalised vahendid
27. aprillil 2010 avaldatud aruanne Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava 1

rakendamise kohta näitas, et siiani ei ole suudetud valitud projektidega seotud kohustustega 
siduda 15 miljonit eurot. Ka seostub projektide rakendamisega nende tehnilise, 
organisatsioonilise, õigusliku ja finantsilise keerukuse tõttu võimalik risk. Kui projekt ei vasta 
kõigile rakendamiskriteeriumitele, hindab komisjon olukorda. Sellest tulenevalt võib 2010. 
aasta lõpus olla ümberjagamiseks rohkem rahalisi vahendeid.

Säästva energia rahastamise algatuse alla kuuluva rahastamisvahendi loomine
Rahaliste vahendite ümberjaotamiseks energiatõhususe ja taastuvenergia valdkonna 
projektidele esitas komisjon 31. mail 2010 selle ettepaneku Euroopa majanduse elavdamise 
energeetikakava muutmiseks. Ettepank vastab suures osas Euroopa majanduse elavdamise 
energeetikakava läbirääkimiste käigus väljendatud parlamendi mõtetele. Mis puudutab 
mehhanisme rahaliste vahendite kasutamiseks energiatõhususe ja taastuvenergiaga seotud 
meetmeteks, siis näeb komisjon ette kasutamata rahaliste vahendite eraldamise 
rahastamisvahendile säästva energia rahastamise algatuse raames. Kõnealuse 
rahastamisvahendiga toetatakse pankadele sobivaid energiatõhususe ja taastuvenergia 
projekte, mis omakorda hõlbustab omavalitsusasutustel ning kohalikel ja piirkondlikel 
ametiasutustel rahastada energiatõhususe ja taastuvenergia projekte. Konkreetsemalt 
väljendudes, innovaatiliste finantsstiimulite (nt tagatised, soodsate intressidega sooduslaenud) 
rakendamise ning tehnilise abi rahastamisega on võimalik toetada paljusid suure võimendava 
mõjuga projekte. Raportööri hinnangul peaksid sellise mehhanismi looma kogenud 
finantsvahendajad ja komisjon peaks hakkama võimalikult kiiresti välja töötama 
kokkuleppeid selliste asutustega. Kohe pärast selliste kokkulepete sõlmimist peaks komisjon 
teavitama neist läbipaistvalt ja üksikasjalikult Euroopa Parlamenti ning liikmesriike. 

Küsimused, mille parandamist kaaluda
Raportöör peab komisjoni ettepanekut üldiselt heaks ja loodab jõuda nõukoguga kiiresti 
kokkuleppele (Belgia eesistumise ajal). Raportöör on seisukohal, et komisjon võiks kaaluda 
parandusi komisjoni algses ettepanekus järgmiste küsimuste osas:

 Kogu tekstis tuleks pöörata asjakohast tähelepanu sellistele väga olulistele küsimustele 
nagu loodussäästlikum majanduskasv, töökohtade loomine, konkurentsivõimeline, 
sotsiaalne ja jätkusuutlik majandus ning kliimamuutuste vastu võitlemine.

 Innovatsioon ja uuenduslikud tehnoloogiad on Euroopa tööstuse ja majanduse 
konkurentsivõime seisukohalt äärmiselt olulised. Innovaatilisi omadusi tuleks sellest 
vahendist toetatavate projektide valimisel arvesse võtta.

 Suuri finants- ja eelarvepiiranguid arvestades peab iga uue rahastamisvahendi 
kasutamine toimuma energiatõhustusse ja taastuvenergia kasutamisse investeerimist 
toetavaid olemasolevaid ELi vahendeid täiendavalt, et tugevdada sünergiat ja 
maksimeerida ELi toetatavate projektide lisandväärtust. Eelkõige tuleb selgelt 
rõhutada sünergiat struktuuri- ja ühtekuuluvusfondidega (eriti ERFi), et vältida 
investeeringute dubleerimist

                                               
1 Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava 
rakendamise kohta KOM(2010) 191 (lõplik).
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 Uuele rahastamisvahendile eraldatavad vahendid on väga piiratud. Samas on algatus 
väga paljulubav ning tal on võimalik suur võimendav mõju. Seetõttu tuleks sellele 
uuele rahastamisvahendile eraldada võimalikult suur summa, ka võiks sellele 
projektile eraldada muid energia ning kliimamuutuste valdkonna kasutamata rahalisi 
vahendeid. Kliimameetmete peadirektoraadi mitmeaastase programmi (mis oli samuti 
suunatud energiatõhususe ja taastuvenergia edendamisele) rahalised vahendid on 
osaliselt kasutamata. Need kasutamata rahalised vahendid võiks samuti eraldada 
säästva energia projektide rahastamisvahendile.

 Lisas on ära toodud tingimused finantsvahendajatele, kellele usaldatakse säästva 
energia projektide rahastamisvahendi rakendamine. Määruses peab sisalduma piisav 
tagatis selle kohta, et need finantsvahendajad on näidanud suutlikkust tegelda selliste 
projektidega tugevate ajaliste piirangute tingimustes ja täita asjaomaseid ELi 
eelarvenõudeid.

Lõpetuseks rõhutab raportöör, et on parlamendi huvides jõuda nõukoguga kiiresti 
kokkuleppele, mis võimaldaks kasutada kasutamata rahalisi vahendeid energiatõhususe ja 
taastuvenergia projektideks, kuna need valdkonnad vajavad avaliku sektori toetust ajal, mil 
juurdepääs rahastamisele on keeruline.


