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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

energia tegevuskava kohta aastani 2050 ja tuleviku kohta koos energiaga
(2012/2103(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Energia tegevuskava aastani 2050” ja sellele lisatud 
töödokumente (COM(2011)0885),

– võttes arvesse resolutsiooni ettepanekut fotogalvaaniliste paigaldiste mõju kohta 
karjamaadele (B7-0186/2012),

– võttes arvesse resolutsiooni ettepanekut loodete laineenergiat kasutavate elektrijaamade 
rajamise kohta (B7-0192/2012),

– võttes arvesse oma 12. juuni 2012. aasta1 resolutsiooni „Energiapoliitika alane koostöö: 
strateegiline lähenemisviis kindla, jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise energiavarustuse 
tagamisele”,

– võttes arvesse oma 15. märtsi 2012. aasta resolutsiooni konkurentsivõimelise vähese CO2-
heitega majanduse kohta aastaks 2050 – edenemiskava (2011/2095(INI))2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning 
regionaalarengukomisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

Energia tegevuskava aastani 2050 eesmärgid

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid saavad energiasüsteemi ümberkujundamise alasest 
koostööst, millega tuleb alustada kohe; toetab seetõttu komisjoni energia tegevuskava 
aastani 2050, mis on energiapoliitika seadusandlike ja muude algatuste ettepanekute 
tegemise aluseks, et välja töötada poliitikaraamistik 2030. aastaks, sealhulgas vahe-
eesmärgid ja eesmärgid; märgib, et 2050. aasta energiaeesmärkide määratlemine eeldab 
üleeuroopalist valitsemistava; järgib liidu vaimus strateegiat, mis lubab liikmesriikidel 
koostööd teha ja mitte end tegevuskava osas allasurutuna tunda;

2. märgib, et esitatud 2030. ja 2050. aasta strateegiad ei ole deterministliku olemusega, vaid 
on pigem tööstuse, teadusuuringute ja energeetikaga seotud probleemide alase 
konstruktiivse dialoogi aluseks; 

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust keset finantskriisi; rõhutab osa, mis energial võiks 
potentsiaalselt olla majanduskasvu ja konkurentsivõime ergutamisel ELis; kutsub 
komisjoni üles tegema ettepanekuid 2020. aasta järgsete strateegiate kohta ja esitama 
Euroopa energiapoliitika 2030. aasta poliitikaraamistik; kutsub liikmesriike üles 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0238.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0086.
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tõhustama käimasolevaid jõupingutusi, et saavutada praegused ELi 2020. aasta 
energiapoliitikaalased eesmärgid;

4. rõhutab, et selge poliitika- ja õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-heitega energiasse 
investeerimiseks vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise energiastrateegia tähtsust, mis 
keskendub ELi energiajulgeoleku ja majanduse konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -allikate mitmekesistamine ning 
energiatõhusus;

5. tuletab meelde, et iga liikmesriigi pädevuses on oma energiaallikate määratlemine; 
tunnistab, et energia tegevuskava aastani 2050 täiendab riiklikke, piirkondlikke ja 
kohalikke meetmeid energiavarustuse ajakohastamiseks; tunnistab seetõttu nii 
liikmesriikide vajadust teha ühistest eesmärkidest lähtudes koostööd kui ka ELi olulist 
osa; nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja komisjon jätkaksid võimaluste rakendamist, mis 
suudavad saavutada ELi CO2-heite vähendamise eesmärgid majanduslikult tõhusal, 
turvalisel ja säästval viisil, ning jätkaksid jõupingutusi, et kasutada täielikult ära 
potentsiaal kulutõhusateks energiasäästudeks, mida toetavad muu hulgas saadavalolevad 
liidu finantsinstrumendid; tunnistab samal ajal kooskõlastatud ja vajaduse korral ühise ELi 
lähenemisviisi väljatöötamise asjaolusid;

6. tunnistab energia tegevuskavas tehtud järeldusi, et energiasektori üleminek kogu ELis on 
tehniliselt ja majanduslikult teostatav ning võib olla pikemas perspektiivis vähem kulukas 
kui teatud eeldustel olemasolevate poliitikameetmete jätkamine;

Pikaajalise strateegia peamised elemendid

7. tunnistab energia tegevuskavas aastani 2050 tehtud järeldusi, et meetmete vahel, mis tuleb 
analüüsitud stsenaariumides võtta ELi energiasüsteemi ümberkujundamiseks, olenemata 
vähese CO2-heitega 2050. aasta energiasüsteemi saavutamiseks valitud konkreetsest teest, 
on sarnasused; usub, et taastuvenergia, energiatõhusus ja energiataristu on nii-öelda 
kindlad valikud (mida ei ole vaja hiljem kahetseda);

8. tunnistab, et suurem taastuvenergia osakaal pärast 2020. aastat on jätkusuutlikuma 
energiasüsteemi võtmeaspekt; tunnistab lisaks, et kõik komisjoni teatises analüüsitud 
CO2-heite vähendamise stsenaariumid eeldavad 2030. aastaks taastuvenergia osakaalu 
suurenemist ELi energiaallikates 30%ni lõplikust energiatarbimisest;

9. rõhutab, et paremal energiatõhususel ja energiasäästudel on energiasüsteemi 
ümberkujundamisel oluline osa ja et 2020. aasta eesmärkide saavutamine on edasiste 
edusammude oluliseks aluseks aastani 2050; soovitab sellega seoses, et energiatõhusus 
tuleb liikmesriikides integreerida riiklikku õppekavva;

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka ja paindliku taristu – sealhulgas arukad võrgud ja 
arukad arvestid – ja täielikult integreeritud võrgu kavandamise järele, et muu hulgas 
integreerida kohalikke ja kaugemaid taastuvenergia ressursse kogu ELis, nagu on 
osutunud vajalikuks; rõhutab lisaks, et on vaja kiiresti kehtestada mehhanismid, mis 
võimaldaksid ühist huvi pakkuvate taristute projektide ELi-poolset rahastamist;

Taastuvenergia
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11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis taastuvenergia poliitikale on keskpika ja pika 
perspektiivi keskpunktis; kutsub liikmesriike üles tegema koostööd, et optimeerida 
taastuvenergia kasvu kulutõhusust ja tagada investeeringute tegemine sinna, kus need on 
kõige tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa vahendajana; märgib, et taastuvenergia hõivab pikas 
perspektiivis Euroopa energiaallikate hulgas keskse koha, kui tehnoloogiaarendusest 
jõutakse masstootmise ja kasutuselevõtuni, väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast konkurentsivõimeliseks tootmiseks; rõhutab, et taastuvenergia 
seisundi selline muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et saavutada suurem turgude 
integreeritus; rõhutab, et toetuskavad tuleb järk-järgult lõpetada, kui tehnoloogia välja 
areneb või kui turuprobleemid lahendatakse;

Taristu ja energia siseturg

12. rõhutab, et kui liikmesriigid soovivad saavutada energiajulgeolekut ja energiasõltuvust, 
tuleb rõhuasetust nihutada vastastikku sõltuva energiamudeli suunas, tagades kiire ELi 
energia siseturu ning põhja ja lõunat ning ida ja läänt ühendava ELi supervõrgu taristu 
lõpuleviimise; rõhutab, et on oluline tagada, et poliitika ja õigusnormide areng 
liikmesriikides kaotaksid allesjäänud taristu „pudelikaelad” ja ei tekitaks uusi takistusi 
elektri- ja gaasi- või energiaturu integreerimisele; rõhutab lisaks, et energiapoliitika 
otsused igas riiklikus süsteemis peavad arvesse võtma, kuidas sellised otsused võivad 
mõjutada teisi liikmesriike;

13. rõhutab täielikult integreeritud turu vajadust aastaks 2014; märgib energia siseturgu 
käsitlevate õigusaktide kõikides liikmesriikides täies mahus rakendamise olulisust ja 
vajadust tagada, et ükski liikmesriik ega piirkond ei jääks pärast 2015. aastat välja 
Euroopa gaasi- ja elektrivõrkudest ega näeks oma energiajulgeolekut ohustatuna sobivate 
ühenduste puudumise tõttu; rõhutab vajadust võtta arvesse sotsiaalset mõju, samal ajal 
tagades, et energia hind peegeldab paremini kulusid;

14. rõhutab uusi ülesandeid, nagu näiteks vajadus paindlike ressursside järele 
energiasüsteemis (nt paindlik energia tootmine, salvestamine, nõudluse haldamine), mis 
tekib, kui muutliku tootmisvõimsusega taastuvenergia osa suureneb; rõhutab piisava 
võimsuse saadavuse vajadust, et tagada energiaga varustamise julgeolek; rõhutab sellega 
seoses, et liikmesriikide poliitika areng ei tohiks luua uusi takistusi elektri- või gaasituru 
integreerimisele;

15. on mures viivituste pärast, mis takistavad lõunasuunalise koridori lõpuleviimist; rõhutab 
vajadust saavutada energiajulgeolek energia valdkonna mitmekesistamise kaudu ning 
rõhutab potentsiaali, mida pakub Vahemere idaosa täiendav veeldatud maagaasi koridor 
kui paindlik energiaallikas ja stiimul suurema konkurentsi saavutamiseks ELi energia 
siseturul;

16. tuletab meelde, et turud peavad jätkama keskset rolli energiataristute investeeringute 
finantseerimises, tunnistades samas, et on mõned projektid, mis võivad erarahastamise 
võimendamiseks nõuda piiratud riiklikku toetust; rõhutab, et riigi rahanduse panus peaks 
põhinema selgetel ja läbipaistvatel kriteeriumidel, ei tohiks moonutada konkurentsi ja 
peaks arvesse võtma tarbijate huve;
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17. rõhutab ühtse kontaktpunkti lähenemisviisi osa ELi lihtsustamiseesmärkide täiendamisel 
bürokraatia vähendamiseks, kiirendades seeläbi loamenetlust ja vähendades nende 
ettevõtete halduskoormust, kes taotlevad luba energiataristu arendamisega seoses, tagades 
samas kohaldatavate eeskirjade ja määruste järgimise; kutsub liikmesriike üles vaatama 
läbi oma sellekohased menetlused;

18. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja rahvusvaheline üldsus säilitaksid haridusasutusi, kes 
suudavad koolitada kvalifitseeritud tööjõudu energiaturvalisuse, -julgeoleku ja 
jäätmekäitluse valdkonnas;

Konkreetsete energiaallikate osa

19. nõustub komisjoniga, et maagaas on oluline energiasüsteemi ümberkujundamiseks, sest 
see kujutab endast kiiret ja kulutõhusat viisi vähendada teistele, saastavamatele 
fossiilsetele kütustele tuginemist, vähendades seega kasvuhoonegaaside heidet;

20. tunnistab gaasi võtmerolli nii vähese CO2-heitega energiasüsteemile üleminekus ja 
paindliku varuna kui ka võimsuse tasakaalustajana piirkondades, kus varustatus 
taastuvenergiaga on muutuv;

21. usub, et ebatraditsioonilisel gaasil on osa tulevastes ELi energiaallikates, ja kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles võtma tuleviku energiaväljavaadete strateegiate 
kujundamisel arvesse ebatraditsioonilise gaasi arengut;

22. rõhutab CO2 kogumise ja säilitamise olulisust teel 2050. aastani ja CO2-heite 
vähendamiseni; rõhutab, et CO2 kogumine ja säilitamine peaks olema valmis 2030. 
aastaks, kui fossiilsed kütused jäävad energiaallikate hulgas olulisele kohale; rõhutab, et 
CO2 kogumine ja säilitamine on tähtis ka rasketööstusharude CO2-heite vähendamiseks 
ning seda koos biomassiga kasutades on võimalik jõuda isegi „CO2-negatiivse” 
tulemuseni;

23. märgib, et kohalike energiaressursside optimaalne, ohutu ja säästev kasutamine ning 
kohaliku või imporditava energiaga stabiilseks varustamiseks (sh rafineerimiseks) vajaliku 
taristu konkurentsivõime saab kaasa aidata energiajulgeoleku paranemisele.

Ülemaailmsed probleemid energeetika valdkonnas

24. tunnistades, et EL tegutseb globaalses kontekstis, tuletab meelde transpordi, 
telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 2011. aasta novembri järeldusi ELi 
energiapoliitika välismõõtme tugevdamise kohta, vajadust laiema ja koordineerituma ELi 
lähenemisviisi järele seoses rahvusvaheliste energiasuhetega, et tulla toime ülemaailmsete 
energiaprobleemide ja kliimamuutustega, lahendada konkurentsivõime ja CO2-lekkega 
seotud probleeme ning säilitada ja edendada kõrgeimaid tuumaohutuse standardeid, 
tagades samas ohutu, kindla ja mitmekesistatud energiavarustuse.

25. rõhutab vajadust tagada ELi energiajulgeolek alternatiivsete energiaallikate kaudu ja 
vähendada sõltuvust impordist; rõhutab seetõttu Vahemeres ja Arktikas asuvate nafta- ja 
gaasiväljade uurimise suurenevat tähtsust; usub, et on hädavajalik töötada välja ELi nafta 
ja gaasi merel puurimise poliitika, sealhulgas liikmesriikide ja asjaomaste kolmandate 
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riikide majandusvööndite piiritlemine vastavalt ÜRO mereõiguse konventsioonile 
(UNCLOS), millele on alla kirjutanud kõik ELi liikmesriigid ja EL tervikuna;

26. rõhutab, et puurimisõiguste loa andmine ja majandusvööndite piiritlemine muutub 
pingeallikaks kolmandate riikidega ning EL peaks säilitama selles osas suurt poliitilist 
tähtsust; rõhutab, et energiat tuleks kasutada tõukejõuna rahu, koostöö ja stabiilsuse 
saavutamiseks;

27. märgib laialdase koostöö olulisust Arktika piirkonnas, eelkõige Euro-Atlandi piirkonna 
riikide vahel; kutsub seetõttu komisjoni üles esitama terviklikku hinnangut ELi Arktikas 
osalemise kasu ja riskide kohta;

28. rõhutab teiste strateegiliste energiapartneritega koostöö ja dialoogi tugevdamise olulisust; 
rõhutab ELi ühehäälselt energiaküsimustes rääkimise olulisust seoses kolmandate 
osapooltega; rõhutab komisjoni osa liikmesriikide tegevuse kooskõlastamisel ja 
toetamisel;

Saastekvootidega kauplemise süsteem (HKS)

29. tunnistab, et HKS on peamine, kuigi mitte ainus vahend tööstusheidete vähendamiseks ja 
vähese CO2-heitega tehnoloogiatesse investeerimise edendamiseks; märgib, et on vajalik 
edasine HKS täiustamine; märgib, et igasugune HKS muudatus nõuaks, et hinnatakse 
hoolikat mõju elektrihindadele ja energiamahukate tööstusharude konkurentsivõimele; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles lihtsustama uuenduslike tehnoloogiliste lahenduste 
arendamist Euroopa institutsioonide poolt;

30. kutsub ELi üles jätkama aktiivset rolli rahvusvahelistel läbirääkimistel ülemaailmse 
kliimakokkuleppe osas; on arvamusel, et kliimadiplomaatia peaks kuuluma Euroopa 
välisteenistuse alla; rõhutab, et EL peab teadma, millised on tagajärjed, kui ei suudeta 
sõlmida ülemaailmset kliimamuutuste kokkulepet;

Teadusuuringud, uued tehnoloogiad ja alternatiivkütused

31. usub, et hindadel on energiaga ja energia tootmisega seotud investeeringutes otsustav osa; 
märgib, et eri liikmesriikide taastuvenergia edendamise poliitika on edukas, kuid neil on 
ka probleeme; on arvamusel, et hiljutised fossiilsete kütuste suhteliselt kõrged hinnad 
edendavad taastuvenergia arengut; märgib siiski, et mõnes liikmesriigis võib 
taastuvenergia edendamine rahalise toetuse abil tuua kaasa kõrged energia hinnad;

32. usub, et kuigi energiaarved on Euroopas viimastel aastatel tõusnud, on see areng toonud 
kaasa aruka, tervel mõistusel põhineva lähenemisviisi energiatõhususele ja 
energiasäästudele; usub siiski, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate osa on energia 
jaoks üha olulisem; rõhutab selles kontekstis arukate arvestite osa tarbijatele andmete 
pakkumisel energiatarbimise kohta majapidamistes ja ettevõtetes;

33. kutsub komisjoni üles tagama, et programmis Horisont 2020 ja juhtalgatuse „Innovatiivne 
liit” raames toimivates Euroopa innovatsioonipartnerlustes antaks prioriteet vajadusele 
arendada välja igat liiki vähese CO2-heitega säästvaid tehnoloogiaid, et ergutada ELi 
konkurentsivõimet, edendada töökohtade loomist ja muuta tarbijate käitumist;
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34. rõhutab, et tööstusepoolsed täiendavad teadusuuringud ja arendamine maagaasi 
kasutamise suunas merendus- ja lennundusvaldkonnas on olulised;

35. toetab täiendavaid jahutus- ja küttesüsteemide teadusuuringuid, et viia ellu ulatuslik ELi 
poliitika; kutsub ametiasutusi üles looma maa-aluse piirkondliku mõju hindamine, et 
optimeerida ressursikasutust geotermilise energia, kildagaasi ja muude maa-aluste 
ressursside vahel, suurendades seeläbi kasu ühiskonnale;

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


