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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

uue Euroopa energiastrateegia 2011–2020 väljatöötamise kohta
(2010/2108(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 7. mail 2010. aastal avaldatud ülevaatlikku dokumenti „Uue 
Euroopa energiastrateegia 2011–2020 väljatöötamine”;

– võttes arvesse komisjoni 10. jaanuari 2007. aasta teatist Euroopa Ülemkogule ja Euroopa 
Parlamendile „Euroopa energiapoliitika” (KOM(2007)0001) ning komisjoni hilisemat, 13. 
novembri 2008. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Teine strateegiline energiaülevaade – ELi 
tegevuskava varustuskindluse ja solidaarsuse tagamiseks energiavaldkonnas” koos selle 
lisadokumentidega (KOM(2008)0781);

– võttes arvesse oma 3. veebruari 2009. aasta resolutsiooni teise strateegilise 
energiaülevaate kohta1;

– võttes arvesse kolmandat energiapaketti, kuhu kuuluvad 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) 
nr 713/2009, millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet, 
13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 714/2009 võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta 
piiriüleses elektrikaubanduses ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1228/2003, 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 715/2009 maagaasi ülekandevõrkudele 
juurdepääsu tingimuste kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1775/2005, 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu 
ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ (elektrienergia 
direktiiv), ning 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/73/EÜ, mis käsitleb maagaasi siseturu 
ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/55/EÜ (maagaasi 
direktiiv)2;

– võttes arvesse ELi energia- ja kliimamuutuste paketti, kuhu kuuluvad Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 443/2009, millega kehtestatakse uute 
sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva 
ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 
2009. aasta direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja 
hilisema kehtetuks tunnistamise kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. 
aasta direktiiv 2009/29/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja 
laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/30/EÜ, millega muudetakse 
direktiivi 98/70/EÜ seoses bensiini, diislikütuse ja gaasiõli spetsifikatsioonidega ja 
kehtestatakse kasvuhoonegaaside heitkoguste järelevalve ja vähendamise mehhanism ning 
millega muudetakse nõukogu direktiivi 1999/32/EÜ seoses siseveelaevades kasutatava 
kütuse spetsifikatsioonidega ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 93/12/EMÜ, Euroopa 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0038.
2 ELT L 211, 14.8.2009, lk 1.
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Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/31/EÜ, milles käsitletakse 
süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 
85/337/EMÜ ja direktiive 2000/60/EÜ, 2001/80/EÜ, 2004/35/EÜ, 2006/12/EÜ, 
2008/1/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1013/2006, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
aprilli 2009. aasta otsus nr 406/2009/EÜ, milles käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 20201;

– võttes arvesse oma 26. septembri 2007. aasta resolutsiooni Euroopa ühise energiaalase 
välispoliitika suunas liikumise kohta2;

– võttes arvesse rahvusvahelise energeetikaalase koostöö õigusliku raamistiku kehtestanud 
17. detsembri 1994. aasta energiaharta lepingut ja selle transiidiprotokolli eelnõu;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 
663/2009, millega luuakse abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi 
andmisega energeetikaprojektidele (Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava)3;

– võttes arvesse komisjoni 31. mai 2010. aasta teatist, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
663/2009 (millega luuakse abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi 
andmisega energeetikaprojektidele) (KOM(2010)0283);

– võttes arvesse komisjoni 4. mai 2010. aasta aruannet Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele üleeuroopaliste 
energiavõrkude rakendamise kohta ajavahemikul 2007–2009 (KOM(2010)0203);

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
milles käsitletakse gaasivarustuse kindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2004/67/EÜ (KOM(2009)0363) (Vidal-Quadrase raport);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Energiatõhususe tegevuskava: potentsiaali 
realiseerimine” (KOM(2006)0545;

– võttes arvesse komisjoni 25. juuni 2010. aasta aruannet nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile elektrienergia varustuskindluse ja infrastruktuuriinvesteeringute tagamise 
meetmetega seotud edusammude kohta (KOM(2010)0330);

– võttes arvesse nõukogu 21. mai 2010. aasta järelduste eelnõu „Uue Euroopa 
energiastrateegia 2011–2020 väljatöötamine”4;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiivi 
2006/32/EÜ, mis käsitleb energia lõpptarbimise tõhusust ja energiateenuseid ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/76/EMÜ (energiateenuste direktiiv)5;

                                               
1 ELT L 140, 5.6.2009, lk 1.
2 ELT C 219E, 28.8.2008, lk 206.
3 ELT L 200, 31.7.2009, lk 31.
4 9744/10.
5 ELT L 114, 27.4.2006, lk 64.
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– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta direktiivi 
2004/8/EÜ soojus- ja elektrienergia koostootmise stimuleerimiseks siseturu kasuliku 
soojuse nõudluse alusel, millega muudetakse direktiivi 92/42/EMÜ (koostootmise 
direktiiv)1;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 194;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni 
ja regionaalarengukomisjoni arvamusi (A7-0000/2010),

A. arvestades, et Lissaboni leping tähistab liidu jaoks uue ajajärgu algust, millega seoses 
tuleb meil lepingu täielikuks rakendamiseks oma eesmärke ja strateegiaid kohandada;

B. arvestades, et liidus esineb puudujääke energeetikaalaste õigusaktide ja üldiste 
energeetikastrateegiate rakendamisel, mistõttu komisjon peab võtma liidrirolli selle 
probleemi lahendamisel;

C. arvestades, et Euroopa muutub jätkuvalt aina sõltuvamaks välismaiste energiaallikate 
impordist, eriti fossiilkütuste osas;

D. arvestades, et järgmise kümnendi jooksul tuleb teha märkimisväärseid investeeringuid 
energeetikasse, eriti uutesse elektrijaamadesse ja -võrkudesse, mis avaldab energiaallikate 
jaotusele mõju veelgi pikema ajavahemiku jooksul ja mille tõttu tuleb 
rahastamisvahendeid uuesti mitmekesistada;

E. arvestades, et energeetikasektorisse tehtavad investeeringud on väga kapitalimahukad ja et 
on vaja luua stabiilne, pikaajaline regulatiivne raamistik, mis võimaldaks ettevõtjatel 
langetada keskkonnahoidlikke ja majanduslikult otstarbekaid investeerimisotsuseid;

F. arvestades, et energeetika infrastruktuuri tuleb rahastada eelkõige energiatariifidest; samas 
kui üksnes turupõhised vahendid ei ole selliste investeeringute rahastamiseks piisavad, 
võib vajalikuks osutuda ka ELi poolne rahastamine ning seda eriti kõige vähem arenenud 
piirkondades;

G. arvestades, et finantskriisile järgnenud majanduslangus on energeetikasektorisse 
investeerimist edasi lükanud; on siiski seisukohal, et ka kriis võib Euroopale pakkuda 
võimalusi reformide läbiviimiseks;

H. arvestades, et jätkusuutlik ja dünaamiline majandus peaks olema suunatud majanduskasvu 
ja energiatarbimise vahelise seose kaotamisele ning seda eelkõige kasvatades 
energiatõhusust ühe toodanguühiku kohta,

Sissejuhatus: Lissaboni lepingu täielikku rakendamist tagav strateegia

1. tunneb heameelt komisjoni ülevaatliku dokumendi „Uue Euroopa energiastrateegia 2011–
                                               
1 ELT L 52, 21.2.2004, lk 50.
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2020 väljatöötamine” üle, mis on Euroopa 2020. aasta strateegia kontekstis esimene samm 
ELi tervikliku energiapoliitika suunas;

2. on seisukohal, et tulevase strateegia siht peaks olema täita Lissaboni lepingu eesmärgid, 
milleks on ühtne energiaturg, varustuskindlus, energiatõhusus, energia säästmine ja 
energiavõrkude edendamine, ning vähendada sõltuvust energiaimpordist ja suurendada 
sisemaist energia tootmist;

3. rõhutab, et kavandatav strateegia tuleks eelkõige ellu viia solidaarselt ja 
vastutustundlikult, nii et ühtegi liikmesriiki ei jäeta kõrvale ega isolatsiooni ja et kõik 
liimesriigid võtavad meetmeid vastastikuse varustuskindluse tagamiseks liidus; juhib 
tähelepanu energeetikat käsitleva eraldi peatüki (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 
194) lisamisele, mis tagab kindla õigusliku aluse ühendusemeetodil põhinevale liidu 
tegevusele;

4. rõhutab, et liit vajab pikaajalist visiooni energiapoliitika kohta, mida täiendaksid täpsed ja 
põhjalikud lühiajalised eesmärkide saavutamise tegevuskavad;

Tagada energiaturu toimimine
5. rõhutab, et ELi poliitiliste eesmärkide saavutamine ei ole võimalik ilma Euroopa energia 

siseturu loomiseta; on veendunud, et seda tuleks teha kindlast õiguslikust raamistikust 
lähtuvalt, mis võimaldaks õigusakte rangelt jõustada ja komisjonil vajaduse korral esitada 
Euroopa Kohtule rohkem kaebusi liikmesriikide rikkumiste kohta;

6. rõhutab tungivalt ja toonitab vajadust täielikult rakendada ELi kehtivaid 
energeetikaalaseid õigusakte ja täita ELi energeetikaalaseid sihtmärke; rõhutab 
kolmandasse energiapaketti kuuluvate õigusaktide kiire rakendamise vajadust;

7. kutsub komisjoni üles liikmesriikide tegevusetuse korral kaaluma, kas kasutada viimase 
vahendina kehtivate direktiivide uuesti esitamist määruste kujul, et tagada nende täielik ja 
otsene kohaldamine kogu siseturul;

8. on veendunud, et energiaturge reguleerivate asutuste rolli ning riiklike reguleerivate 
asutuste ja komisjoni vahelist koostööd tuleks suurendada ning seda eriti jae- ja 
hulgimüügiturgudel; märgib, et kui Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet ja Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustik ei ole piisavalt pädevad suuremal 
määral lõimunud piirkondlike energiaturgude ja Euroopa energiaturu loomiseks, võib 
osutuda vajalikuks nende volituste muutmine;

9. juhib tähelepanu hulgimüügiturgude läbipaistvuse suurendamise vajadusele; tunneb 
sellega seoses heameelt komisjoni avalduse üle, milles ta teatas oma kavatsusest koostada 
ettepanek energiaturgude läbipaistvuse ja terviklikkuse kohta;

10. tuletab meelde komisjoni 2005. aasta sektoriuuringut; nõuab teise energeetikasektori 
uuringu alustamist 2012. aastal;

11. palub komisjonil parema üksteisemõistmise tagamiseks korraldada riikide parlamentide 
energeetikakomisjonide esindajate ja Euroopa Parlamendi liikmete iga-aastane 
tippkohtumine ELi energeetikaga seotud poliitika, õigusaktide ja muude asjassepuutuvate 
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teemade kohta;

Toetada kaasaegseid seotud võrke

12. rõhutab tungivalt, et igasugune viivitamine kaasaegse, ELi hõlmava elektrivõrgu 
arendamisega ohustab 2020. aastaks taastuvenergia 20%lise osakaalu suhtes püstitatud 
sihtmärgi ja energiatõhususe alaste eesmärkide saavutamist ELi poolt; tunneb seepärast 
heameelt, et energiastrateegia keskendub infrastruktuurile, sest see aitab kaasa 
kaasaegsete, ELi hõlmavate seotud võrkude loomisele;

13. rõhutab, et energia siseturu lõplik väljakujundamine on võimalik vaid üleeuroopalise, 
liikmesriikide piire ületava energiavõrgu põhjal;

14. usub, et võrgu kümneaastase arengukava kohased ELi elektri- ja gaasivõrkude sidumise 
kavad tuleks teostada ja lõpule viia 2020. aastaks; rõhutab vajadust paremini seotud 
gaasivõrkude ja veeldatud maagaasi terminalide järele, mis peaks viima mõnede 
liikmesriikide turu eraldatuse lõppemiseni;

15. usub, et praegune üleeuroopaliste võrkude (TEN-E) programm ei olnud tõhus ega aidanud 
märkimisväärselt kaasa liikmesriikide vastastikuse seotuse kasvatamisele; usub, et 
energeetika infrastruktuuri paketi kavandamisel ja TEN-E programmi väljavahetamisel 
tuleks seepärast:

a) analüüsida energeetika infrastruktuuri lubade probleemi ja vähendada bürokraatiat;

b) määrata kindlaks esmatähtsad projektid ja kriteeriumid energia siseturu arendamise 
jaoks oluliste investeeringute kindlakstegemiseks;

c) kehtestada liikmesriikidele selged kriteeriumid ja suunised energeetika 
infrastruktuuri rahastamiseks riiklikest ja ELi vahenditest;

d) pakkuda rahalist tuge projektide teostamise etapis;

e) luua piiriülene kulude jagamise skeem ning seda eelkõige infrastruktuuri ja 
taastuvenergia kooskõlastatud arendamiseks;

16. on seisukohal, et uues finantsraamistikus tuleks arvestada Euroopa 2020. aasta strateegias 
sätestatud ELi poliitiliste prioriteetidega, mille alusel tuleks energiapoliitika, sealhulgas 
infrastruktuuri jaoks eraldada rohkem eelarvelisi vahendeid;

17. usub, et uuenduslikud rahastamisvahendid (näiteks riskijagamisrahastud ja riiklike 
pankade laenuskeemid) võivad oluliselt toetada investeerimist energeetika infrastruktuuri 
ja energiatõhususse; kutsub seepärast komisjoni üles suuremal määral asendama 
„klassikalisi” laene uuenduslike skeemidega; toetab täielikult ettepanekut kasutada ELi 
eelarve vahendeid laenutagatisena, et hoogustada investeerimist erasektori ning avaliku ja 
erasektori partnerluse kaudu;

18. rõhutab, et mõnede liikmesriikide infrastruktuuri jaoks (sealhulgas vanade elektrijaamade, 
elektrivõrkude ja tarnevõrkude väljavahetamiseks) on vaja saada liidult lisatoetust, sest 
turud ei suuda üksi vastavaid vajadusi täita;
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19. soovitab kooskõlastusmehhanismide loomist, et tagada elektrivõrkude arendamise riikliku 
kavandamise kooskõla võrgu kümneaastase arengukavaga;

20. rõhutab, et arukate võrkude rakkerühma järelduste kohaselt peaks komisjon tagama ELi 
tasandil arukate võrkude alase soodsa regulatiivse raamistiku ja nende arendamist 
võimaldavate kogu ELi hõlmavate ühiste standardite olemasolu; toetab arukate arvestite 
kasutuselevõtu katseprojekte;

21. palub komisjonil koostada mõjuhinnang maailma ja ELi gaasituru tuleviku kohta, mis 
hõlmaks juba kavandatud gaasiinfrastruktuuri projektide (s.t Nabucco) mõju, uute 
veeldatud maagaasi terminalide mõju, kildagaasi mõju USA gaasiturule (eelkõige 
veeldatud maagaasi importimise vajadusele) ning ELi kildagaasi võimaliku arendamise 
mõju gaasivarustuse kindluse tulevikule ja hindadele enne aasta lõppu;

Paremini ära kasutada ELi energiatõhususe potentsiaali
22. energiatõhusus ja energia säästmine peaksid olema tulevase strateegia keskse tähtsusega 

prioriteedid, sest nad pakuvad ökonoomset lahendust ELi energiasõltuvuse 
vähendamiseks, töökohtade loomisele kaasaaitamiseks, kliimamuutustega võitlemiseks, 
energiatariifide kasvu kahandamiseks ja ressursitõhusa majanduse loomiseks;

23. tunneb heameelt energiatõhususe tegevuskava läbivaatamise üle; kutsub komisjoni üles 
Euroopa Parlamendi arvamusega arvestama;

24. usub, et suurema energiatõhususe poole liikumiseks tuleks keskenduda 
primaarenergiatarbimisele (sealhulgas energia muundamisele, edastamisele, turustamisele 
ja tarnimisele) ning energiatarbimisele tööstuses ja kodumajapidamistes;

25. toetab energiatõhususe parandamiseks lisanduvate mittemaksupõhiste turumehhanismide 
kasutuselevõttu, mis aitab suurendada ELi majanduse konkurentsivõimet;

26. kutsub liikmesriike üles kokku leppima ühises metoodikas riikide energiatõhususe ja 
energia säästmise alaste sihtmärkide mõõtmiseks ning nende saavutamise järelevalveks; 
rõhutab, et õiguslikult siduvaid sihtmärke saab püstitada vaid siis, kui ühise metoodika 
suhtes on kokku lepitud;

27. toetab energiapoliitika ja energiatõhususe, sealhulgas aruka energiakasutusega linnade 
algatuse mitmetasandilist juhtimist ja nende valdkondade detsentraliseeritud käsitlemist;

28. palub komisjonil koostada teatis selle kohta, kuidas kasvatada taastuvate energiaallikate 
kasutuselevõtu tõhusust ELis, püüdes luua kogu ELis taastuvate energiaallikate 
kasutamise ühise stimuleerimise süsteem, mis võimaldaks võtta teatud liiki taastuvaid 
energiaallikaid kasutusele nendes ELi osades, kus nende kasutamine on kõige 
ökonoomsem ja kus nad seepärast ka vähendaksid elektrihindu; usub, et keskpikas 
perspektiivis on võimalik luua piirkondlikud turgude rühmad taastuvenergiaga 
kauplemiseks;

29. kutsub komisjoni üles analüüsima liikmesriikide esitatud riiklikke taastuvenergia 
tegevuskavasid; palub komisjonil vajaduse korral võtta meetmed, et aidata teatud 
liikmesriikidel oma kavasid parandada; palub komisjonil kasutada direktiivis sätestatud 
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koostöömehhanisme abi vajavate liikmesriikide aitamiseks;

Tagada energiavarustuse kindlus 
30. usub, et komisjon peaks Euroopa välisteenistusega kooskõlastatult tagama, et liit esitaks 

energeetika valdkonnas ühtseid seisukohti;

31. on seisukohal, et kõigi väliste torujuhtmete ja muude Euroopa Liidu territooriumile 
sisenevate energiavõrkude toimimist peaksid reguleerima läbipaistvad kokkulepped ning 
et nende suhtes peaksid kehtima siseturueeskirjad, sealhulgas kolmandate osapoolte 
juurdepääsu käsitlevad eeskirjad ja sihtkohta puudutavad sätted; kutsub komisjoni üles 
tagama praeguste ja tulevaste torujuhtmete ja kaubanduskokkulepete vastavus Euroopa 
Liidu energeetikaalasele õigustikule ning vajaduse korral võtma selleks meetmed;

32. nõuab energiaühenduse liikmeks saamise võimaldamist suuremale arvule ELi 
naaberriikidele; rõhutab, et komisjon peaks tagama ELi energeetikaeeskirjade õigeaegse ja 
täpse rakendamise oma liikmete poolt ning jõustama neid eeskirju, eelkõige muutes ELi 
vahendite kättesaadavuse sõltuvaks energiaharta lepingus sätestatud kohustuste täitmisest;

33. on seisukohal, et naaberriikidega sõlmitavatesse kokkulepetesse kuuluvat ning poliitilist ja 
tehnilist koostööd käsitlevat energeetikapeatükki tuleks täiendada, eelkõige tugevdades 
energiatõhususe alaseid programme ja siseturueeskirju;

34. tunneb heameelt Venemaa naasmise üle energiaharta konverentsi istungitele; kutsub 
komisjoni üles töötama selle nimel, et energiaharta lepinguga saaks liituda rohkem riike 
ning et energiaharta konverentsi raames peetavate läbirääkimiste teel oleks võimalik 
saavutada energiaharta lepingu ja selle protokollide täielik ratifitseerimine Venemaa poolt; 
rõhutab, et energeetika peaks olema partnerlus- ja koostöölepingu järgselt Venemaaga 
sõlmitava lepingu keskne teema ja et iga liikmesriigi suhted Venemaaga peaksid 
põhinema sellel lepingul;

35. palub komisjonil tagada, et gaasivarustuse kindluse määrust täiel määral kohaldataks 
pärast tema jõustumist ning seda eelkõige määruse varajase hoiatamise mehhanismide 
osas;

36. kutsub komisjoni ja kaasatud liikmesriike üles jätkama ELi Nabucco torujuhtmeprojekti 
teostamist, mis võib märkimisväärselt kasvatada Euroopa Liidu gaasivarustuse kindlust; 
palub ELi Nabucco koordinaatori vaba ametikoha võimalikult kiiresti täita;

37. nõuab energeetika teemadel eraldi dialoogi alustamist Kaspia mere piirkonna riikidega; 
tunneb heameelt Kaspia mere piirkonnas arengukoostöö alal tehtud töö üle;

38. nõuab algatuste DESERTEC ja „Vahemere päikseenergiakava” edendamist, toetades 
detsentraliseeritud päikeseelektrijaamade rajamist Põhja-Aafrikas ja nende ühendamist 
võrguga;

39. usub, et oleks kasulik määrata kindlaks ELi miinimumnõuded uute tuumaelektrijaamade 
lubade väljastamiseks ja projektide sertifitseerimiseks;

40. innustab ja toetab veeldatud maagaasi terminalide ehitamist ning seda eelkõige riikides, 
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kus gaasivarustus võib kõige tõenäolisemalt katkeda;

Edendada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni energeetika valdkonnas
41. nõuab, et teostataks Euroopa energiatehnoloogia strateegilise kava rakendamise ranget 

järelevalvet ning tehtaks kindlaks erasektori investeeringute kaasamist takistavad 
asjaolud;

42. toetab uute ökonoomsete elektri säilitamise tehnoloogiate arendamist, sealhulgas vesiniku-
ja muude kütuseelementide kasutamist, mis aitaks suurendada erinevate taastuvenergia 
allikate osakaalu;

43. kutsub komisjoni üles edendama ja rahaliselt toetama ebatavaliste sisemaiste 
energiaallikate, sealhulgas kildagaasi kasutuselevõtu katseprojekte ELis; palub, et 
komisjon toetaks liikmesriike geoloogiliste uuringute läbiviimisel liidu olemasolevate 
ressursside taseme kindlakstegemiseks ja et see muudetaks liidu pikaajalise strateegia 
osaks;

44. usub, et enne üleminekut mittefossiilsetel kütustel põhinevale majandusele pakuvad 
tavalised ja ebatavalised maagaasiallikad keskpikas perspektiivis kõige kiiremat ja 
lihtsamat võimalust CO2-heite vähendamiseks; nõuab seepärast, et Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilise kava CO2 kogumise ja säilitamise alased algatused 
keskenduksid muu hulgas gaasi põletavatele elektrijaamadele ja muude biokütuste heitele;

45. teise energiaülevaate kohaselt on süsi endiselt keskse tähtsusega sisemaine energiaallikas 
ja seepärast peaks liit jätkama teadustegevust puhaste söetehnoloogiate, sealhulgas söe 
gaasistamise ja söe veeldamise alal;

46. toetab komisjoni ja liikmesriikide vahelise koostöö jätkamist, et tagada jätkusuutliku 
biomassi turu loomiseks vajalikud stiimulid, arvestades samal ajal bioloogilise 
mitmekesisuse ja toiduainete tootmisega seotud teemadega;

47. usub, et teadus- ja arendustegevus energiatehnoloogilise innovatsiooni alal peaks olema 
keskse tähtsusega prioriteetne teema uues, kaheksandas teadus- ja arendustegevuse 
raamprogrammis ning et seepärast tuleks vastavate allprogrammide jaoks eraldada 
märkimisväärselt rohkem vahendeid;

48. tuletab meelde, et teadustegevus energeetika valdkonnas peaks mitte ainult aitama kaasa 
kasvuhoonegaaside vähendamisele ja varustuskindluse suurendamisele, vaid ka Euroopa 
tööstuse konkurentsivõime kasvatamisele; usub sellega seoses, et ELi strateegiliste 
partnerite (nt Hiina, Jaapani, India, Venemaa ja USA) kaasamine uute 
energiatehnoloogiate, sealhulgas elektrisõidukite alaste standardite kehtestamisse on 
ülimalt vajalik Euroopa innovaatiliste toodete kaubastatavuse tagamiseks rahvusvahelisel 
turul;

Panna tarbijate ja kodanike huvid ELi energiapoliitika keskmesse
49. usub, et arukate arvestite kasutamisest ja üldiselt energeetikaprojektidest saadava kasu 

selgitamiseks kodanikele tuleb läbi viia teadlikkuse tõstmise kampaaniaid; rõhutab, et 
arukate arvestite edukaks kasutuselevõtuks tuleb avalikkust teavitada nendest saadavast 
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kasust;

50. palub, et komisjon teostaks kolmanda siseturu paketi rakendamise järelevalvet 
kütteostuvõimetuse ennetamiseks liikmesriikide võetavate meetmete osas ja esitaks 
Euroopa Parlamendile selle kohta aruande, ning tuletab liikmesriikidele meelde nende 
kohustusi, mis tulenevad kehtivatest õigusaktidest;

51. tuletab energiatööstusele meelde, et ta on kolmanda energiapaketi kohaselt kohustatud 
hakkama väljastama selgeid ja mõistetavaid energiaarveid; usub, et komisjoni käivitatud 
kodanike energiafoorumil välja töötatud arvete vorme tuleks kasutada ühtsele standardile 
vastavate energiaarvete alusena kogu liidus;

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



PE445.675v01-00 12/15 PR\823053ET.doc

ET

SELETUSKIRI

Euroopa Liidu varustamine energiaga tekitab palju probleeme, mis tulevikus aina suurenevad. 
EL on üha enam sõltuvuses välismaiste energiaallikate impordist. Meie energeetikasüsteem 
vajab ulatuslikke investeeringuid, samal ajal kui majanduskriisi tagajärjed avaldavad 
Euroopale jätkuvalt mõju. Lisaks ei ole me suutnud omaenda energeetikaalaseid õigusakte 
rakendada.

Lissaboni leping kujutas endast esimest sammu nende probleemide lahendamise suunas. 
Leping püstitab liidule selged eesmärgid: ühtne toimiv energia siseturg, varustuskindlus, 
energiatõhusus ning energiavõrkude ja taastuvate energiaallikate edendamine. Liidul on nüüd 
ka kindel õiguslik raamistik ja õiguslik alus (artikkel 194) energiapoliitika elluviimiseks.

Leping juhatab liidu jaoks sisse uue ajajärgu. Käes on aeg oma eesmärke ja strateegiaid 
kohandada selleks, et me saaks lepingut täielikult rakendada. Just selle pärast arvab Euroopa 
Parlamendi raportöör, et artiklis 194 sätestatud eesmärkide ning kliimamuutuste paketi kolme 
20%lise sihtmärgi saavutamiseks on vaja strateegilist juhtimist ja uut energiastrateegiat. ELi 
meetmeid saab mitmes osas tugevdada. Esiteks saab ELi energia- ja kliimapoliitika jaoks ette 
nähtud ELi eelarvelisi vahendeid paremini kasutada. Teiseks saab luua ökonoomseid 
toetussüsteeme üleeuroopaliste energiavõrkude edasiseks arendamiseks ja kaasajastamiseks 
ning vähem CO2-heidet tekitavate energiasüsteemide arendamiseks. On äärmiselt oluline, et 
ELi energiapoliitika sise- ja välismõõtme vahel tekitataks rohkem sünergiat. Raportöör usub, 
et praegu on olemas kindel poliitiline tahe energiapoliitikaga seoses täiendavate meetmete 
võtmiseks kogu ELi tasandil.

Raportöör nõustub täiel määral komisjoni arvamusega, et „praegune ELi energeetikaalaste 
õigusaktide rakendamise üldine tase on madal”, kusjuures see käib ka varasemate 
õigusaktide, sealhulgas 2003. aastal vastu võetud teise energia siseturu paketi kohta. 
Komisjon tegutseb vägagi õigesti, pannes suuremat rõhku 2007. aastast alates kokku lepitud 
poliitika rakendamisele. Samuti on asjakohane komisjoni hoiatus, et kuigi „edasiste sammude 
astumine on vajalik, ei anna need ilma olemasolevate õigusaktide ja programmide täieliku 
rakendamiseta usaldusväärseid ega tõhusaid tulemusi”.

Strateegilised eesmärgid. Uued meetmed energeetika valdkonnas peaksid toetama kolme 
ELi praegust energeetikaalast põhieesmärki:
1. esimene eesmärk on liikumine vähem CO2-heidet tekitava energiasüsteemi suunas (seda 

käsitleti komisjoni esimeses strateegilises energiaülevaates ja kliimamuutuste paketis);
2. teine eesmärk on energiavarustuse kindluse tagamine kõigile (sellele keskendus komisjon 

2008. aastal avaldatud teises strateegilises energiaülevaates), samaaegselt liikudes vähem 
CO2-heidet tekitava energiasüsteemi ja majanduse suunas;

3. kolmas eesmärk on selle tagamine, et kahe esimese eesmärgi saavutamine aitaks 
kasvatada ELi konkurentsivõimet ja võimaldaks kõigil energiat tarbida jõukohase 
hinnaga.

Esimene eesmärk on kindlaks määratav – ja seda on kindlaks määratud – heitkoguste 
vähendamise sihtmärkidena, millele lisanduvad allsihtmärgid taastuvenergia ja biokütuse 
osakaalu kohta energiaallikate jaotuses. Samas on raske ja isegi ebasoovitav kehtestada sama 
täpsed eesmärgid energiaallikate jaotuse teiste komponentide suhtes (nafta, süsi, gaas, 
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tuumaenergia) – raske sellepärast, et nende energiaallikate hinnad maailma tooraineturgudel 
kõiguvad, mistõttu muutub ka nende kasutusmäär, ja ebasoovitav sellepärast, et fossiilkütuste 
osakaal peaks sõltuma taastuvenergia osakaalust, mistõttu seda ei tohiks – ega ei saagi –
eelnevalt kindlaks määrata. See-eest on mõistlik sihtmärgi püstitamine taastuvenergia 
osakaalu suhtes (sõltumata kasutatava taastuvenergia liigist) energiaallikate kogujaotuses, et 
tasakaalustada aina suurenevat sõltuvust fossiilkütuste impordist ja saavutada CO2-heite 
vähendamise sihtmärgid. Üldisemalt võttes aga peab energiaallikate jaotus sõltuma turul 
tegutsejatest ja ettevõtjatest, kes leiavad endale sobiva lahenduse ELi kehtestatud selge 
poliitika, stiimulite ja karistuste põhjal.

Pikas perspektiivis lihtsustab esimese eesmärgi saavutamine (vähem CO2-heidet tekitava 
majanduse poole liikumine) teise eesmärgi saavutamist (energiajulgeolek), sest see vähendab 
Euroopa vajadust nafta- ja gaasiimpordi järele. Samal ajal tuleb tähelepanu pöörata ka ELi 
konkurentsivõimele ja energiahinna jõukohasusele ELi tööstuse ja eratarbijate jaoks.

ELi eelarvelised vahendid. Praeguse ELi energiapoliitika suur puudus on see, et ELi 
vahendeid ei ole suunatud valdkonda, mis majanduslangusest hoolimata on ELi valitsuste ja 
kodanike jaoks endiselt üks peamisi prioriteete. Nagu väidab komisjon: „ELi 
energiasüsteemid vajavad miljardeid eurosid investeeringuid energiavõrkudesse, tootmis- ja 
transpordivõimsuse kasvatamisse ja säästvasse tehnoloogiasse. See peab olema tulevase 
energiastrateegia põhiteema.”

Raportöör usub, et käes on hetk, millal EL peab leidma vahendid oma kindlaksmääratud 
poliitiliste eesmärkide, sealhulgas kolme 20%lise sihtmärgi saavutamiseks ja Lissaboni 
lepingu energiajulgeolekut käsitlevate artiklite rakendamiseks. Uus energiastrateegia peaks 
toetama ELi eelarveliste vahendite ulatuslikumat kulutamist energia- ja kliimapoliitikale ning 
seda alates 2013. aasta järgsest finantsraamistikust.

Siiamaani on EL rohkem tegelenud energiapoliitika reguleerimisega kui selle rahastamisega 
(v.a teadus- ja arendustegevuse osas). EL on pööranud enim tähelepanu energiavõrkude ja -
toodete reguleerimisele. ELi kolm järjestikust energia siseturgu käsitlevat õigusaktide paketti 
olid kõik suunatud diskrimineerimise kaotamisele elektrivõrkude ja gaasijuhtmete valdkonnas 
ning põhivõrguettevõtjate muutmisele kogu Euroopat hõlmavateks energiaettevõtjateks. Seni 
on lähtutud teooriast, et kui pakkuda põhivõrguettevõtjatele õigeid stiimuleid, saavad nemad 
ja nende kasutajad kogu vajaliku võrguinfrastruktuuri rahastamisega ise hakkama. Kuid nüüd 
on saamas selgeks, et see ei toimu piisava kiirusega, võimaldamaks kõrvalistes piirkondades 
taastuvenergia kasutamiseks vajalike uute võrguühenduste või arukate võrkude loomist, mis 
aitaksid tootjate ja tarbijate vahelist koostööd suurendada ning energianõudlust paremini 
juhtida. Komisjoni hoiatuse kohaselt „ei suuda ainuüksi turg pakkuda kõiki infrastruktuuri 
jaoks vajalikke investeeringuid”, eriti kui tegu on piiriüleste võrkudega, mille puhul kulude 
jagamine liikmesriikide vahel on keeruline.

Raportöör usub, et komisjon peaks andma oma panuse infrastruktuuriinvesteeringutesse. Ta 
peab arendama kogu ELi hõlmavat strateegilist infrastruktuuri, mis viib edasi ELi ja 
piirkondlike energiaturgude lõimimise protsessi ning kasvatab taastuvenergia 
kasutuselevõtmise suutlikkust. Samas on isegi kogu ELi eelarve väike, võrreldes Euroopa 
energeetikasektori vajadusega investeeringute järele. Siiski aitaks mõistliku suurusega 
eelarveliste vahendite eraldamine energia- ja kliimapoliitikale:



PE445.675v01-00 14/15 PR\823053ET.doc

ET

 viia ELi eelarve prioriteedid kooskõlla ELi poliitiliste prioriteetidega;
 toetada Kesk- ja Ida-Euroopas asuvaid uusi liikmesriike, kellel on suur heitkoguste 

vähendamise ja taastuvenergia tootmise potentsiaal;
 sekkuda ja asjakohaseid stiimuleid pakkuda, kui turumehhanismidest ei piisa ELi 

energeetikaalaste eesmärkide saavutamiseks.

Kuna ELi eelarve on suhteliselt väike, on raportöör seisukohal, et EL peab otsima võimalusi 
oma eelarve kasutamiseks nii, et sellel oleks suur võimendav mõju. Üks võimalus on kasutada 
ELi eelarvet laenutagatisena, et ergutada investeerimist erasektori ning avaliku ja erasektori 
partnerluse kaudu, nagu seda on juba tehtud Euroopa majanduse elavdamise kava kohaselt 
energeetika jaoks ette nähtud vahenditega. Sellised riskijagamisrahastud ja riiklike pankade 
laenuskeemid oleksid energeetika infrastruktuuriinvesteeringuid toetavad vahendid, mis 
võiksid „klassikalisi” laene uuenduslikul viisil üha rohkem asendada.

Muuta taastuvenergia toetamine ökonoomsemaks. Mõnede riiklike rahaliste abikavade 
maht on märkimisväärselt suurem kui kogu ELi kavad kokku. Üks võimalus taastuvenergia 
suuremaks toetamiseks seisneks selliste riiklike fondide ühendamises üleeuroopaliseks 
fondiks. Selleks tuleks kaaluda, kas uus energiastrateegia võiks naasta komisjoni algse 
ettepaneku juurde, milleks oli üleeuroopalise süsteemi loomine taastuvenergiaga või 
päritolutagatistega kauplemiseks. See aitaks kogu Euroopas saavutada mastaabisäästu ja 
suunata investeeringuid sinna, kus nende tootlus on kõige suurem. Üleminekul 
üleeuroopalisele taastuvenergia turule võiks Euroopa keskpikas perspektiivis töötada ka selle 
nimel, et luua piirkondlikud turud taastuvenergiaga kauplemiseks.

Energiatõhusus. Paljud sidusrühmad leiavad, et uus energiastrateegia võimaldab panna 
suuremat rõhku kolme 20%lise sihtmärgi seast mittesiduvale sihtmärgile, milleks oli 
suurendada energiatõhusust 20% võrra 2020. aastaks. Raportöör on aga seisukohal, et 
õiguslikult siduva energiatõhususe alase sihtmärgi saavutamine oleks raske, kuid et selle 
asemel tuleks pöörata rohkem tähelepanu ökonoomsetele meetmetele ELi seni kasutamata 
energiasäästupotentsiaali paremaks realiseerimiseks. Samas on hea, et komisjon avaldab 
liikmesriikidele survet, et nad parandaksid 2008. aastal esitatud riiklikke energiatõhususe 
tegevuskavasid, milles on komisjoni sõnul „palju arenguruumi”. 

Innovatsioon. On ilmselge, et EL peab rohkem pingutama 27 liikmesriigi teadus- ja 
arendustegevuse ühendamiseks ja hoogustamiseks. EL saab seda teha kolmel viisil –
teadustegevust teostades ja kooskõlastades (nt energeetika valdkonna pooleliolevad 
tööstusalgatused), uute tehnoloogiate suhtes tehnilisi ja õiguslikke norme kehtestades (nt CO2
kogumise ja säilitamise suhtes kehtestatud normid) ning rahastamist pakkudes (nt 
raamprogrammi raames pakutav teadustegevuse rahastamine). Samas on komisjon 
väljendanud Euroopa energiatehnoloogia strateegilises kavas seisukohta, et iga-aastased 
riiklikud ja erasektori investeeringud vähem CO2-heidet tekitavasse tehnoloogiasse peavad 
kasvama praeguselt, 3 miljardi euro tasemelt 2020. aastaks 8 miljardi euroni. Raportöör arvab, 
et me peame leidma uue viisi Euroopa energiatehnoloogia strateegilisele kavale vastavate 
erasektori investeeringute kasvatamiseks ning samal ajal pöörama kaheksanda 
raamprogrammi kontekstis rohkem tähelepanu energeetikale.

Energiapoliitika välismõõde. Komisjoni dokumendis viidatakse paljudele 
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energeetikateemalistele dialoogidele ELi ning rahvusvaheliste organisatsioonide, 
välispartnerite ja -tarnijate vahel. Kuid energiajulgeoleku seisukohast vaadates – mis on 
ülioluline – tuleb kõige tähtsamateks pidada neid välisalgatusi, mis keskenduvad:

 ELi energia siseturu eeskirjade kasutuselevõtule naaberriikides; 
 energiaimpordi allikate ja teede mitmekesistamise võimaluste otsimisele. 

Raportöör on seisukohal, et esimese punkti täitmiseks tuleb energiaühendust laiendada ning 
Venemaad jõuliselt kaasata nii energiaharta konverentsi raames kui ka Venemaaga sõlmitava 
uue partnerlus- ja koostöölepingu alaste läbirääkimiste kontekstis. Siinkohal tuleb õnnitleda 
Moldovat selle eest, et ta viis ratifitseerimismenetluse lõpule, ühtlustas oma gaasialased 
õigusaktid ELi õigustikuga ja liitus energiaühendusega 2010. aasta mais. Ukrainat ootavad ees 
samad ülesanded, kuigi ta sai energiaühenduse liikmeks teatud piirangutega juba 2009. aasta 
detsembris, aga ei ole veel viinud oma gaasialaseid õigusakte ELi õigustikuga vastavusse.

Teise punkti täitmiseks tuleks ehitada uusi veeldatud maagaasi terminale, mis teeksid 
võimalikuks gaasi transportimise Euroopasse kogu maailmast. Veeldatud maagaasi terminalid 
võivad pakkuda nii uusi gaasiimpordi allikaid kui ka teid. Lõuna-Euroopa 
gaasitranspordikoridori arendamine selliste projektide abil nagu Nabucco torujuhe võib 
samuti pakkuda Euroopale uusi gaasiimpordi allikaid ja teid. Raportöör kiidab komisjoni selle 
eest, et ta püüab loovalt läheneda „ELi ostujõu võimendamiseks sobivate vahendite 
leidmisele” ja analüüsida uusi võimalusi, näiteks Kaspia mere piirkonna gaasi 
ühisostumehhanismi (Caspian Development Corporation), mis aitaksid Euroopa 
energianõudlust kokku liita nii, et see julgustaks Kesk-Aasia gaasitootjaid gaasi Euroopale 
müüma.

Jättes võimaliku erandina kõrvale Nabucco torujuhtme, leiab raportöör, et üldiselt on parem, 
kui väliste energiašokkide suhtes Euroopa vastupanuvõime kasvatamiseks eraldatud 
vahendeid kulutatakse ELi sees, mitte EList väljaspool, sest uued piiriülesed gaasivõrkude 
ühendused ja gaasihoidlad ELis on jääv täiendus Euroopa energeetika infrastruktuurile, 
väljendades liikmesriikide energiasolidaarsust praktilises vormis. Sellele protsessile aitab 
kaasa pooleliolev gaasivarustuse kindluse määruse läbivaatamine, kuid töö rohkem lõimunud 
gaasituru loomise nimel peab jätkuma ka uue energiastrateegiaga hõlmatud ajavahemikul. 
Seepärast raportöör loodab, et komisjon kasutab ära energeetika valdkonna sise- ja 
välismõõtme vahel tekkivat sünergiat.


