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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

taastuvenergiaga seonduvate tänaste ülesannete ja võimaluste kohta Euroopa 
energiaturul
(2012/2259(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Taastuvenergia, Euroopa energiaturu oluline osaline” ja 
selle juurde kuuluvaid töödokumente (COM(2012)0271),

– võttes arvesse ELi toimimise lepingu artikli 194 lõiget 1,

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

– 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 
kohta,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrust (EL) nr 
1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 
2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 
2009/73/EÜ, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2003/55/EÜ,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

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

A. arvestades, et lühiajalises, keskpikas ja pikemas perspektiivis suureneb taastuvenergia 
osakaal ELi energiaallikate valikus;

B. arvestades, et energiapoliitika teostamisel tuleb varustuskindluse, majanduslikkuse ja 
keskkonnasäästlikkuse eesmärke alati tasakaalus hoida;

C. arvestades, et liidu energiapoliitikaga, mida teostatakse liikmesriikide vahelise 
solidaarsuse vaimus siseturu väljakujundamise raames ning arvestades vajadust säilitada 
ja parandada keskkonda, järgitakse muu hulgas ka eesmärki edendada uute ja taastuvate 
energiaallikate arendamist;

D. arvestades, et ELi aluslepingute kohaselt kuulub erinevate energiaallikate vahel valikute 
tegemine liikmesriikide pädevusse;
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E. arvestades, et ELil on praegust seisu arvestades võimalik saavutada oma eesmärk toota 
2020. aastaks 20% energiast taastuvatest energiaallikatest;

F. arvestades, et majandus- ja võlakriisist ei ole Euroopas veel üle saadud ja riigieelarvete 
koostamine on väga keerukas;

G. arvestades, et investorid vajavad kindlust ja järjepidevust oma tulevasteks 
investeeringuteks ka pärast 2020. aastat;

Taastuvenergia kasutatavus

1. on komisjoniga ühel meelel selles, et Euroopas kasvab taastuvenergia osakaal 
energiavarustuses nii elektri kui ka kütte ja jahutuse puhul ning transpordisektoris, ning et 
taastuvenergia vähendab Euroopa energiasõltuvust tavapärastest energiakandjatest;

2. rõhutab, et kindel, hinnalt vastuvõetav ja keskkonnahoidlik energiavarustus on esmatähtis 
Euroopa konkurentsivõime jaoks; rõhutab seepärast, et taastuvenergia osakaalu 
suurendamisega seoses peab energiavarustussüsteemide ümberkujundamine toimuma 
kulutõhusalt ning seejuures ei tohi kannatada energiavarustuse kindlus;

3. nendib, et liikmesriigid edendavad praegu taastuvenergiat iseseisvalt ja väga erinevates 
halduslikes raamtingimustes ning et liikmesriikides on looduslike tingimuste tõttu erinev 
arengupotentsiaal;

4. tõdeb, et taastuvenergia ühiskondlik ja poliitiline heakskiit on erinev ning taastuvenergia 
edendamiseks mõeldud avaliku ja erasektori rahastamisvahendite kättesaadavus on väga 
erinev;

5. peab murettekitavaks asjaolu, et ainult üks osa taastuvenergiast on energiaturul 
turumajanduslikult konkurentsivõimeline, kuid teisedki tehnoloogiad on siiski lähenemas 
turuhindadele; on komisjoniga nõus, et kasutada tuleb kõiki olemasolevaid vahendeid 
kulude vähendamiseks, et muuta taastuvenergia turumajanduslikult 
konkurentsivõimeliseks;

Taastuvenergia Euroopa ühtsel energiaturul 

6. täheldab, et ühtne gaasi- ja elektriturg peab olema välja kujundatud 2014. aastaks; kiidab 
heaks komisjoni kavatsuse esitada lähiajal aruanne selle kohta, mis seisus ollakse energia 
siseturu väljakujundamisel;

7. tõdeb, et Euroopa Liidus on taastuvenergia jaoks 170 erinevat toetusmehhanismi, mis 
tekitab suurt ebatõhusust piiriüleses elektrikaubanduses, sest kinnistab olemasolevad 
erinevused või koguni suurendab neid ning takistab seetõttu energia siseturu 
väljakujundamist;

8. sedastab, et energia siseturu väljakujundamisest saaksid kõige enam kasu tarbijad; toetab 
komisjoni arvamust, et ka taastuvenergia puhul tuleb luua konkurents, mis aitab kõige 
paremini kaasa innovatsioonile ja kulude langetamisele;
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9. võtab murega teatavaks, et direktiiviga 2009/28/EÜ loodud koostöömehhanisme pole 
siiani eriti kasutatud; osutab komisjoni tähelepanekutele, mille kohaselt olemasolevate 
koostöövõimaluste parem kasutamine annaks märgatavat kasu; kiidab heaks komisjoni 
kava töötada välja Euroopa Liidu sisese koostöö suunised; kutsub liikmesriike üles 
paremini kasutama koostöövõimalusi ja tõhustama vastastikust teabevahetust;

10. rõhutab, et taastuvenergia tuleb kõigis liikmesriikides võimalikult kiiresti integreerida 
ühtsele Euroopa energiaturule ning ta peab pikaajalises perspektiivis täitma süsteemi 
stabiilsuse funktsioone ja ülesandeid, mida siiani on täitnud tavapärased energiakandjad;

Nõuded taristule

11. tõdeb, et taastuvenergia enamasti detsentraliseeritud, koormuskauge ja ilmastikust sõltuv 
võrku sisestamine nõuab teistsugust taristut kui praegune energiataristu, mis arendati välja 
üksnes tavapäraste energiakandjate baasil;

12. täheldab, et kui laiemalt kasutada taastuvenergiat, mille võrku sisestamine on kõikuv, siis 
on vaja tavapäraste energiakandjate seni puuduvat reservvõimsust, et tagada 
energiavarustuse kindlus; märgib, et reservvõimsuse loomisega kaasnevad olulised kulud; 
võtab teadmiseks, et suureneb vajadus selliseid kulusid toetada, et muuta majanduslikult 
atraktiivseks tavapäraste reservide loomine või säilitamine; ei poolda energiakandjate 
võidusubsideerimist ning nõuab turumajanduse põhimõtetest lähtuvat energiaturgu;

13. rõhutab, et kui taastuvenergia moodustab suure osa energiaallikate kogumist, siis toob see 
olemasoleva võrgutaristu jaoks kaasa hulgaliselt lahendamist vajavaid ülesandeid; 
täheldab, et taastuvenergia kasvav võrku sisestamine vähendab mõnedes liikmesriikides 
oluliselt energiavarustuse kindlust; peab murettekitavaks, et Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku (ENTSO-E) andmeil on 80% kõigist kitsaskohtadest 
Euroopa energiavõrkudes otseselt või kaudselt seotud taastuvenergia sisestamisega;

14. märgib, et ELis paiknevad taastuvenergia parimad ja konkurentsivõimelisemad 
tootmiskohad tihti tarbimiskeskustest geograafiliselt üsna kaugel; tõdeb, et neid 
tootmiskohti saab kasutada üksnes siis, kui ehitatakse välja ülekandevõrgud;

15. märgib, et taastuvenergia kasutuse suurendamine ning selle ilmastikust sõltuv ja 
koormuskauge võrku sisestamine võib põhjustada koordineerimatuid piiriüleseid 
energiavooge teistesse liikmesriikidesse (ringvood), mistõttu on tarvis energiavarustuse 
kindluse säilitamiseks reguleerida koormust, kui taastuvenergia kasutuse suurendamisega 
ei ole kaasnenud vajalikku võrgulaiendust; peab murettekitavaks võrgutaristu arendamise 
praegust seisu liikmesriikides;

16. rõhutab, et taastuvenergia integreerimiseks energiavarustusse on vaja 
elektrisalvestustehnoloogiaid; tuletab meelde, et hädasti on vaja energiasalvestuse 
lisauuringuid;

17. on veendunud, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogial on tuleviku energiavarustuses ja 
taastuvenergia majandamisel täita veelgi olulisem roll; kutsub komisjoni üles esitama 
kiiremas korras ettepanekud nutivõrkude ja nutiarvestite kasutuse suurendamise, 
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edendamise ja nende standardimise kohta; rõhutab, et seejuures on lisaks pakkujapoolsele 
kavandamiskindlusele olulised ka tarbijate heakskiit ja andmekaitse;

18. rõhutab, et taastuvenergia kasutuse suurendamine muudab püsivalt ka Euroopa 
maastikupilti; tõdeb, et taastuvenergia ühiskondlikku heakskiitu on võimalik saavutada 
üksnes läbipaistva maakorralduse, ehitustegevuse ja lubade andmise korraga, kuhu on 
kaasatud kõik sidusrühmad;

Rahvusvaheline koostöö ja kaubandus

19. on teadlik, et üleilmne taastuvenergia turg kasvab ning see mõjub positiivselt 
olemasolevate tehnoloogiate kuludele ja edasiarendamisele;

20. rõhutab, et lubamatud konkurentsimoonutused turul on vastuvõetamatud; kutsub 
komisjoni üles käimasolevad konkurentsimenetlused võimalikult kiiresti lõpule viima; 
rõhutab, et üleilmne vaba turg on taastuvenergia kasvuks kõige parem eeldus; rõhutab, et 
kaubanduspiiranguid tuleb veelgi vähendada; kutsub komisjoni üles mitte kehtestama uusi 
kaubandustõkkeid valmistoodetele või tehnoloogiaosadele, mida kasutatakse 
taastuvenergia tootmiseks;

21. rõhutab, et ELi naaberriikidega on vaja teha tihedamat koostööd energiapoliitika vallas; 
rõhutab, et iseäranis Vahemere piirkonnas on suured võimalused elektri tootmiseks 
taastuvenergiast; tuletab meelde selliste projektide potentsiaali nagu Desertec ja Helios 
ning vee-energia kasutuse suurendamise võimalusi Norras ja Šveitsis;

Innovatsioon, teadus- ja arendustegevus

22. tõdeb, et Euroopa on taastuvenergia tehnoloogia vallas juhtival kohal; rõhutab, et sellele 
aitavad kaasa eelkõige VKEd; rõhutab, et Euroopa juhtivat positsiooni taastuvenergia 
tehnoloogia turgudel on võimalik kindlustada üksnes teadus- ja arendustegevusel 
põhineva innovatsiooni abil;

23. peab murettekitavaks, et taastuvenergia tööstuse mõnedes osades on teadus- ja 
arendustegevus unarusse jäänud, mis osaliselt on kaasa toonud majanduslikke raskusi; 
rõhutab, et konkurentsivõime säilitamiseks või loomiseks on vaja investeeringuid 
olemasolevate tehnoloogiate edasiarendamiseks;

24. tervitab komisjoni kava esitada 2013. aastal teatis energiatehnoloogiapoliitika kohta; 
kutsub komisjoni üles pöörama selles tähelepanu salvestustehnoloogiatele;

Taastuvenergia edendamise Euroopa raamistik 

25. rõhutab, et liikmesriigid kasutavad praegu ligi 170 erinevat liiki toetussüsteemi; rõhutab, 
et selline toetus on kaasa toonud tugeva kasvu, ent toetussüsteemid on osaliselt väga 
kulukad ja tarbijatele osaliselt küllaltki suureks rahaliseks koormuseks, ilma et neile oleks 
enne valikuvõimalust antud; tõdeb, et neist toetustest hoolimata on taastuvenergia siiani 
vaid osades valdkondades või siis soodsates geograafilistes asukohtades suutnud olla 
konkurentsivõimeline võrreldes tavapäraste tootmismeetoditega;
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26. rõhutab, et mõnedes liikmesriikides on elektrihind lõpptarbijale ja tööstusele riigipoolse 
mõju tõttu võrdlemisi kõrge; tuletab meelde asjaolu, et 2010. aastal oli 22% ELi 
majapidamistest raskusi oma elektriarvete tasumisega, ning oletab, et olukord on vahepeal 
veelgi pingelisemaks muutunud; rõhutab, et vältida tuleb energiaostuvõimetust ja tööstuse 
konkurentsivõimet ei tohi kahjustada;

27. hoiatab selle eest, et liiga kõrged toetussummad võivad ülekompenseerimisega pidurdada 
tehnoloogilist arengut ja turu integreerimist, sest väheneb stiimul innovaatiliste ja hinnalt 
soodsate toodete arendamiseks;

28. kiidab heaks komisjoni kava töötada välja suunised parimate tavade kohta ja valmistada 
ette taastuvenergia riiklike toetuseeskirjade reform; palub komisjonil esitada need 
suunised võimalikult kiiresti, on samas veendunud, et parimate tavade suunised on alles 
esimene samm ning et sihiks tuleb seada riiklike toetussüsteemide lõpetamine, kuid neid 
ei tohi tagasiulatuvalt muuta või katkestada, sest see annaks väga negatiivse signaali 
investoritele;

29. on veendunud, et üksnes Euroopa toetussüsteem võimaldab taastuvenergial kogu oma 
potentsiaali kõige kulutõhusamas raamistikus avada; on seisukohal, et otsustavaid eeliseid 
pakub taastuvenergia tehnoloogia-neutraalne Euroopa turg, kus energiatarnijad peavad 
eelnevalt kindlaksmääratud taastuvenergiatootmise osa täitma ja nad võivad selle 
etteantud osa saavutada ka kaubeldes sertifikaatidega, mis on mõeldud sellisel turul 
kauplemiseks; tõdeb, et kogemused liikmesriikides näitavad, et mittetäitmise korral on 
tarvis rakendada suuri trahve, et tagada taastuvenergia osa täitmine;

30. kutsub komisjoni üles võimalikult kiiresti esitama Euroopa toetussüsteemi käsitleva 
ettepaneku, kus taastuvenergia sertifikaatide turg võimaldab erinevatel tehnoloogiatel 
üleeuroopaliselt üksteisega konkureerida;

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


