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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

energiainfrastruktuuri prioriteetide kohta aastaks 2020 ja pärast seda
(2011/2034(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga „Energiainfrastruktuuri prioriteedid aastaks 
2020 ja pärast seda – Euroopa integreeritud energiavõrgu väljaarendamise kava” 
(KOM(2010)0677);

– võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti mõjuhinnangu kohta, mis käsitleb 
„Energiainfrastruktuuri prioriteete aastaks 2020 ja pärast seda – Euroopa integreeritud 
energiavõrgu väljaarendamise kava” (SEK(2010)1395);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Energia 2020 – säästva, konkurentsivõimelise ja kindla
energia strateegia” (KOM(2010)0639);

– võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia” (KOM(2010)2020);

– võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga „Taastuvenergia: edusammud 2020. aasta 
eesmärgi täitmisel” (KOM(2011)0031);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 
2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta 
ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise 
kohta1;

– võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga „Kasvuhoonegaaside heite üle 20%-lise 
vähendamise võimaluste analüüs ja kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohu 
hindamine” (KOM(2010)0265);

– võttes arvesse kolmandat õigusaktide paketti energiavaldkonna siseturu kohta, mis on 
koondatud pealkirja „Euroopa varustamine energiaga: tõeline turg kindlate tarnetega”2;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010 määrust (EÜ) nr 
994/2010, milles käsitletakse gaasivarustuse kindluse tagamise meetmeid3;

– võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga „Ressursitõhus Euroopa – Euroopa 2020. aasta 
strateegia kohane juhtalgatus” (KOM(2011)0021);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta otsust nr 
1364/2006/EÜ üleeuroopaliste energiavõrkude suuniste kehtestamise ning otsuse 

                                               
1 ELT L 140, 5.6.2009, lk 16.
2 ELT L 211, 14.8.2009.
3 ELT L 295, 12.11.2010, lk 1.
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96/391/EÜ ja otsuse nr 1229/2003/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta1;

– võttes arvesse komisjoni aruannet üleeuroopaliste energiavõrkude rakendamise kohta 
ajavahemikul 2007–2009 (KOM(2010)0203);

– võttes arvesse oma 25. novembri 2010 resolutsiooni uue Euroopa energiastrateegia 2011–
2020 väljatöötamise kohta2;

– võttes arvesse oma 15. detsembri 2010 resolutsiooni energiatõhususe tegevuskava 
läbivaatamise kohta3;

– võttes arvesse oma 16. juuni 2010 4 ja 17. veebruari 20115 resolutsiooni Euroopa 2020. 
aasta strateegia kohta;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 194;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 170, mille kohaselt aitab liit kaasa 
üleeuroopaliste võrkude rajamisele ja arendamisele transpordi, telekommunikatsiooni ja 
energeetika infrastruktuuri valdkonnas;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni ning regionaalarengukomisjoni arvamusi (A7-
0000/2011),

A. arvestades, et meie peamised energiaga seotud probleemid on kliimamuutus, 
energiasõltumatuse tugevdamine fossiilsete kütuste impordi teel, konkurentsivõimelise 
siseenergiaturu saavutamine ning üldise juurdepääsu tagamine säästvale, vastuvõetava 
hinnaga ja kindlale energiale;

B. arvestades, et Lissaboni leping on konkreetne õiguslik alus ELi energiapoliitika 
arendamiseks, mis edendab ELi muude energiapoliitika eesmärkide (energiaturu 
toimimine, energiatõhusus ja taastuvenergia, tarnekindlus) saavutamiseks vajaliku 
energiavõrkude vahelise ühenduse väljatöötamist);

C. arvestades, et puudujäägid liidu energiainfrastruktuuri õigeaegse kaasajastamise ja 
kohandamise osas säästvama energiatootmise ja -tarbimise mudeli saavutamiseks võivad 
ohustada võimet saavutada energia- ja kliimaeesmärgid 2020. aastaks ning õõnestada ELi 
pikaajalist eesmärki vähendada kasvuhoonegaaside heiteid 2050. aastaks 80 kuni 95% 
võrra;

D. arvestades, et konkurentsivõimeliste energiahindade, turvalisuse ja jätkusuutlikkuse 
                                               
1 ELT L 262, 22.09.2006, lk 1.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0441.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0485.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0223.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0068.
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saavutamiseks on vajalik avatud, integreeritud ja konkurentsivõimeline ELi energiaturg, 
ning arvestades, et sellise turu saavutamine on endiselt oluline väljakutse;

E. arvestades, et liikmesriikide vastastikuse seotuse suutlikkus on endiselt üldjoontes 
ebapiisav, ning arvestades, et teatavad regioonid on endiselt isoleeritud;

F. võttes arvesse, et alternatiivsed tarne- ja transiitmarsruudid ning uued ühendused on 
olulised liikmesriikidevahelise solidaarsuse toimimise tagamiseks;

G. arvestades, et praegu planeeritavad energiainfrastruktuurid peavad olema kooskõlas ELi 
pikaajaliste kliima- ja energiaeesmärkidega;

H. arvestades, et energiatõhusus on võimas ja kulutõhus vahend jätkusuutliku energiatuleviku 
saavutamiseks ning võib osaliselt vähendada vajadust investeerida energiainfrastruktuuri;

I. arvestades, et arukad energiavõrgud ja mõõdikud on oluline võimalus luua tõhus seos 
energiatootmise, energiaülekande ja kasutajate vahel;

J. arvestades, et pikad loamenetlused ja koordinatsiooni puudumine haldusorganite vahel on 
kaasa toonud olulised hilinemised ja lisakulud, eriti piiriülestes projektides;

K. arvestades, et tagada tuleb kvaliteetne avalik arutelu ning et täiel määral tuleb arvesse 
võtta Euroopa keskkonnaalaseid õigusakte;

L. arvestades, et turupõhised vahendid peavad jääma energiainfrastruktuuri rahastamise 
aluseks, ning arvestades, et teatavate projektide, mis ei pruugi olla äriliselt elujõulised, 
rahastamiseks võib olla vaja piiratud hulgal raha riigi eelarvest;

I. Energiainfrastruktuuride strateegiline planeerimine

1. rõhutab, kui oluline on rakendada olemasolevat õigust õigeaegselt ja täielikult, sealhulgas 
kolmanda energiaturu paketi jaoks vajalik õigusloomealane töö;

2. on seisukohal, et uute infrastruktuuride eeliste täielikuks ärakasutamiseks on vaja ELi-
ülest lähenemist, ning rõhutab vajadust töötada välja ühtlustatud meetod 
infrastruktuuriprojektide valimiseks Euroopa ja regionaalsete perspektiivide ning 
sotsiaalmajanduslike ja keskkonnamõjude optimeerimise alusel;

3. rõhutab, et 2020. aasta energiainfrastruktuuri hindamiseks kasutatav lähtestsenaarium 
peab olema kooskõlas üldise energiapoliitika eesmärkide ja ELi 2050. aasta teetähiste 
ning muude ELi poliitika valdkondandega (nt transport, hooned ja heitkogustega 
kauplemise süsteem), sealhulgas energiatõhususe poliitikaga (eriti eelseisva 
energiatõhususe tegevuskava (EEAP) rakendamisega), samuti tehnoloogilise arengu ja nn 
arukate linnade algatuste elluviimise võimaliku mõjuga;

4. toonitab, et tähtsuse järjekorras tuleb teha kindlaks, millal võiks infrastruktuuri 
minimeerida energiatõhususe poliitika abil, millal olemasolevat infrastruktuuri saab 
uuendada või ajakohastada ning millal on vaja uut infrastruktuuri, mille saaks ehitada 
olemasoleva infrastruktuuri kõrvale;
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5. on seisukohal, et elektriinfrastruktuuri arendamine ELi ja kolmandate riikide vahel võib 
tekitada süsinikulekke riski või selle riski suurenemise kohtades, kus see juba on olemas; 
kutsub komisjoni üles looma vajaduse korral meetmeid selle probleemi käsitlemiseks 
süsinikdioksiidi heidetega seotud kulude hõlmamise mehhanismina või nõudma vastavust 
ELi direktiivile 2009/28/EÜ;

6. rõhutab, et rohkem tuleks keskenduda sisemistele ülekandesüsteemidele, mis aitavad 
oluliselt kaasa energiaturgude integreerimisele ning energiaenklaavide ja ülekande 
kitsaskohtade kaotamisele;

7. väljendab heameelt komisjoni jõupingutuste üle edendada piirkondlikku koostööd ning 
nõuab sellistele piirkondlikele algatustele täiendavaid juhiseid;

II. Põhjalik infrastruktuuri arendamise stsenaarium

8. on seisukohal, et kuigi liiduülese võrgu kümneaastases arengukavas nimetatakse 
asjakohased elektriinfrastruktuuri projektid, tuleks seada prioriteedid ka ELi energia- ja 
kliimaeesmärkide saavutamiseks; 

9. kutsub komisjoni seoses ELi tulevase elektri- ja gaasiinfrastruktuuri planeerimise parema 
juhtimise tagamisega üles esitama konkreetse ettepaneku läbipaistvuse ja avalikkuse 
osalemise parandamiseks ELi prioriteetide määratlemisel, kaasates selleks laiemalt 
sidusrühmi, mis hõlmaksid energiasektorit, sõltumatuid eksperte, tarbijaorganisatsioone ja 
valitsusväliseid organisatsioone;

10. on seisukohal, et liiduülese võrgu kümneaastane arengukava peaks olema Euroopa 
pikaajalises planeerimisperspektiivis Euroopa elektriülekande infrastruktuuri arendamise 
libiseva programmi alus ning seda peaksid jälgima Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet ja komisjon;

11. rõhutab, et taastuva energia tõhusa ja aruka infrastruktuuri loomise edendamine on üldiste 
energiaeesmärkide edukaks saavutamiseks oluline ning väljendab heameelt Põhjamere 
võrgule kui tulevasele Euroopa supervõrgule omistatud prioriteetsuse üle; palub 
komisjonil konsulteerida kõigi asjaomaste sidusrühmadega, eesmärgiga kiirendada 
elektrikiirteede määratlemist ning esitada Euroopa Parlamendile kava 2014. aastaks;

12. kinnitab tõhusa gaasiinfrastruktuuri tähtsust tarnete mitmekesistamise ja kindluse 
parandamisel ning energiasõltuvuse vähendamisel; rõhutab vajadust täiendavate 
paindlikkusnõuete järele gaasiinfrastruktuuri valdkonnas, eriti seoses eesmärgiga tagada 
energiavoogude tagasisuunamine, ning rõhutab, et välja tuleb töötada, võttes täiel määral 
arvesse veeldatud maagaasi / maagaasi terminalide panust; 

13. on seisukohal, et komisjon ei ole ebatraditsiooniliste gaasiallikate infrastruktuuride 
arendamisel pööranud siiani vajalikku tähelepanu õigusküsimustele, olelusringi
hindamisele ja keskkonnamõjudele; palub komisjonil viia selles küsimuses läbi põhjalik 
hindamine;

14. rõhutab põllumajanduse valdkonna ja maapiirkondade väikesemahuliste energiaallikate 
infrastruktuuri integreeritud planeerimise tähtsust eesmärgiga edendada detsentraliseeritud 
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energiatootmist ja maaelu arengut;

15. rõhutab jaotustasandi infrastruktuuri tähtsust ning tootjate-tarbijate ja jaotussüsteemide 
operaatorite rolli detsentraliseeritud energiatoodete integreerimisel süsteemi;

16. kutsub komisjoni tungivalt üles esitama 2012. aastaks konkreetsed algatused 
energiasalvestusvõimaluste arendamise edendamiseks (sealhulgas mitmeotstarbelised 
gaasi-/vesinikuseadmed, hüdroenergia, kõrge temperatuuriga päikeseenergia ja muud 
tehnoloogiad);

17. on arvamusel, et komisjoni poolt siiani väljatöötatud CO2 kogumise ja transpordi 
infrastruktuuri projektid peaksid jätkuma; palub komisjonil koostada vahearuande, milles 
hinnatakse ELi rahastatud projektide selles valdkonnas seni saavutatud edu;

18. nõuab tungivalt, et komisjon hindaks kriitiliselt ja vaataks vajaduse korral läbi 
energiainfrastruktuuri prioriteetide alases suhtluses esitatud investeerimisvajaduste arvud 
ning palub komisjonil teavitada nõukogu ja parlamenti tõenäoliselt vajaminevatest 
investeeringutest;

III. Arukad energiavõrgud

19. on seisukohal, et energiainfrastruktuur peaks muutuma rohkem lõppkasutajale 
orienteeritumaks, keskendudes tugevalt jaotussüsteemi ja tarbimismahtude vahelisele 
koostoimele; osutab uue elektrisüsteemi eelistele, mille hulka kuuluvad kaasaegsed 
tehnoloogiad ja teenused, näiteks arukad mõõdikud, arukad võrgud ja 
koostalitlusvõimelised info- ja kommunikatsioonitehnoloogia põhiselt toimivad väljund-
ja nõudluspoole energiahaldusteenused;

20. on seisukohal, et arukad võrgud ja energiahalduslahendused pakuvad ainulaadset 
võimalust edendada Euroopa tööstuse konkurentsivõimet, eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete osas; kutsub komisjoni üles esitama uut ettepanekut, mis sisaldaks 
kohustuslikku nõuet võtta 2014. aastaks kõigi äriklientide puhul kasutusele arukad 
mõõdikud;

21. nõuab tungivalt, et liikmesriigid kiirendaksid koos Euroopa standardiorganite ja 
tööstusega tööd elektrisõidukite ning arukate võrkude ja arukate mõõdikute tehniliste 
standardite osas, eesmärgiga lõpetada see töö 2012. aastaks;

22. juhib tähelepanu sellele, et liikmesriigid juba on kohustatud võtma 2020. aastaks arukad 
mõõdikud kasutusele vähemalt 80% lõppklientide puhul; rõhutab, et liikmesriigid peaksid 
toetama piisavat arvu kodutarbijatele suunatud pilootprojekte eesmärgiga parandada 
innovatsioonialast tegevust, mis on ette nähtud kolmandas energiaturu paketis; nõuab, et 
kehtestataks vastavalt praegusele ELi õigusele selged eeskirjad privaatsuse ja andmekaitse 
osas;

IV. Selgete ja läbipaistvate kriteeriumide määratlemine esmatähtsate projektide jaoks

23. väljendab heameelt komisjoni määratletud esmatähtsate koridoride üle ning nõustub 
vajadusega optimeerida piiratud vahendeid; kutsub üles selge ja läbipaistva metoodika 
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loomisele, mille tulemusel tuvastataks prioriteetsed projektid, mis vastavad Euroopa 
tungivatele vajadustele kindluse, jätkusuutlikkuse ja siseturu arendamise põhimõtete 
säilitamisel;

24. rõhutab, et Euroopa huvides olevate projektide valimisel tuleks lähtuda objektiivsetest ja 
läbipaistvatest kriteeriumidest ning kaasata kõik sidusrühmad; rõhutab, et Euroopa 
huvides olevad projektid peaksid andma panuse ELi energiapoliitika eesmärkidesse, ning 
on seisukohal, et järgmised kriteeriumid peaksid olema kohustuslikud:

– projekt peab pakkuma Euroopale suurt huvi; 

– projekti vajalikkust tuleb tõendada infrastruktuuri hierarhia alusel;

– projekt peab olema kooskõlas kliima- ja keskkonnaeesmärkidega;

– projektid peavad olema kooskõlas ELi pikaajalise energiapoliitikaga (võimaldades 
paindlikku ja multifunktsionaalset rakendamist ning vältides siduvat mõju);

– projektides tuleb kasutada läbiproovitud tehnoloogiaid, nt info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat ja arukaid võrke;

25. on seisukohal, et sõltuvalt infrastruktuuri olemusest ning selleks, et projekte täiendavalt 
prioriseerida, peaksid arvesse võetavad kriteeriumid hõlmama järgmist:

– panus energiaenklaavide kaotamisse;

– kulutõhusus;

– projektide küpsus;

– võimaliku taastuva energiaallika piiramise vähendamine;

– keskkonnamõju;

– avalik huvi;

26. rõhutab, et tagada tuleb energiainfrastruktuuri turu vajadustest lähtuva arendamise 
võimalike takistuste hindamine;

27. rõhutab, et parandada tuleks läbipaistvust, teavitades avalikkust selgelt iga projekti 
eesmärgist; palub avalike konsultatsioonide kontekstis kontrollida kriteeriumidele 
vastavuse tõendite kontrollimist;

V. Kiire ja läbipaistev loamenetlus

28. nõustub vajadusega tagada Euroopa huvides olevate projektide õigeaegne rakendamine 
ning väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle tõhustada loamenetluse koordineerimist 
ja parandamist, eeldusel, et järgitakse subsidiaarsuse põhimõtet;

29. väljendab heameelt iga Euroopa huvides oleva projekti riikliku kontaktasutuse 
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(koondasutuse) üle, mis on ainus haldusliides arendajate ja eri asutuste vahel, kes on 
autoriseerimismenetlusse kaasatud; on seisukohal, et seoses piiriüleste projektidega tuleks 
tagada täiendav koordineerimine riiklike koondasutuste vahel ja suurendada komisjoni 
rolli sellises koordineerimises;

30. kutsub komisjoni üles tegema kindlaks, kas oleks võimalik luua ühised või koordineeritud 
menetlused, mis kehtestaksid konkreetsed põhimeetmed (teabe regulaarne vahetamine, 
otsuste õigeaegne edastamine, ühised probleemide lahendamise mehhanismid jne); kutsub 
komisjoni üles hindama riikliku haldusõiguse teatud aspektide muutmise võimalust;

31. väljendab heameelt ajapiirangute kehtestamise üle, mille jooksul asjaomased 
täitevasutused peavad jõudma lõppotsuseni; kutsub komisjoni üles seda algatust 
täiendavalt hindama, võttes arvesse projektide spetsiifika mitmekülgsust ning projektide 
territoriaalseid omadusi, ning hindama vahekohtumenetluste asjakohasust lõpliku otsuse 
tegemise vahendina;

32. kutsub üles osalevamale lähenemisele ning märgib, et energiainfrastruktuuri projektide 
parema tunnustamise tagamine on seotud kohalike elanike võimalikult varases etapis 
kaasamisega nende projektide väljatöötamisse; nõuab, et kodanikuühiskond osaleks 
Euroopa huvides olevate projektide konsultatsioonides;

33. palub komisjonil hinnata täiendavalt, kas kompensatsioonimehhanismid võiksid olla 
asjakohased selliste piiriüleste projektide heakskiitmisel, mis ei too kasu kindlale 
(ülekande)piirkonnale, kuid on siiski vajalikud ELi energiaeesmärkide saavutamiseks;

VI. Rahastamisvahendid 

34. märgib, et rahastamine on tsükliline ning seda tuleks vaadelda ajaloolisest perspektiivist; 
juhib tähelepanu asjaolule, et suur osa viimastel aastakümnetel tsentraliseeritud 
elektrijaamade ühendamiseks ehitatud infrastruktuurist osutub eesolevatel aastatel 
vananenuks, osutab asjaolule, et ühiskond ootab uute infrastruktuuride kasutuselevõtu
kulude optimeerimist;

35. rõhutab, et suur osa infrastruktuuriinvesteeringute kuludest peab rahastama turg lähtuvalt 
põhimõttest „kasutaja maksab”; on seisukohal, et kui olulised projektid pole turu jaoks 
atraktiivsed, kuid nende arendamine on nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalik, tuleb 
erainvesteeringute mõjutamiseks kasutada eelarvevahendeid, luues rahastamisvahendite 
uuendusliku valiku;

36. rõhutab, et investeeringute edendamiseks on vajalik stabiilne, prognoositav ja 
nõuetekohane õigusraamistik;

37. rõhutab, et turupõhiseid vahendeid tuleks kasutada suurimal võimalikul määral, sh 
projektivõlakirjad, laenutagatised, riskihajutusvahendid, avaliku ja erasektori partnerluse 
finantseerimise algatused, partnerlus EIPga ning Euroopa heitkogustega kauplemise 
süsteemi tulude kasutamine vastavalt ELi energia- ja kliimaeesmärkidele;

38. tuletab meelde läbipaistvate ja mittediskrimineerivate tariifide tähtsust, mille eesmärk on 
tagada piiriüleste investeeringute asjakohane kulujaotus, õiglased hinnad tarbijatele ning 
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suurem konkurentsivõime;

39. väljendab heameelt komisjoni algatuse üle esitada 2011. aastal ettepanek tehnoloogiliselt 
keerukate või piiriüleste projektide kulude jaotamise kohta;

40. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikidele.


