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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

toimiva energiaturu kohta
(2013/2005(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Toimiv energiaturg” ja sellele lisatud töödokumente 
(COM(2012)0663),

– võttes arvesse oma 12. märtsi 2013. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse üleeuroopalise energiataristu 
suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 1364/2006/EÜ1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta määrust (EL) nr 
994/2010, milles käsitletakse gaasivarustuse kindluse tagamise meetmeid ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2004/67/EÜ2,

– võttes arvesse määrust (EÜ) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja 
läbipaistvuse kohta3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 
2009/73/EÜ, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi nr 
2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ5,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiivi 
2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust6,

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

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

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühtse turu akt II. Üheskoos uue majanduskasvu eest” 
(COM(2012)0573),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Taastuvenergia, Euroopa energiaturu oluline osaline” 
(COM(2012)0271),

– võttes arvesse oma 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni uue Euroopa energiastrateegia 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0061.
2 ELT L 295, 12.11.2010, lk 1.
3 ELT L 326/1, 8.12.2011, lk 1.
4 ELT L 211, 14.8.2009, lk 94.
5 ELT L 211, 14.8.2009, lk 55.
6 ELT L 315, 14.11.2012, lk 1.
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2011–2020 väljatöötamise kohta1,

– võttes arvesse oma 12. juuni 2012. aasta resolutsiooni energiapoliitika alase koostöö kohta 
ELi välispartneritega ning strateegilise lähenemisviisi kohta kindla, jätkusuutliku ja 
konkurentsivõimelise energiavarustuse tagamisele2,

– võttes arvesse oma 15. märtsi 2013. aasta resolutsiooni „Konkurentsivõimeline vähese 
CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava”3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A7-0000/2013),

A. arvestades, et liikmesriigid on kohustunud energia siseturu kujundamise lõpule viima 
kindlaks tähtajaks – 2014. aastaks;

B. arvestades, et energia siseturg on möödapääsmatu liidu üldise energia varustuskindluse 
saavutamiseks ning omab suurt tähtsust liidu konkurentsivõime, majanduskasvu ja uute 
töökohtade loomise seisukohalt, nagu tunnistatakse ühtse turu aktis II ja Euroopa 2020. 
aasta strateegias;

C. arvestades, et energia tegevuskavas aastani 2050 rõhutatakse, et Euroopa 
energiavõrgustike täielik ühendamine ja turgude avamine on kriitilise tähtsusega, et 
säilitada tasakaal energiavarustuse kindluse, konkurentsivõime, vähesaastava majanduse 
eesmärgi ja tarbijate rahulolu vahel;

D. arvestades, et ühtne energiaturg võimaldab liidul rääkida oma välispartneritega ühel häälel 
ning tagada kõigile ELi ja kolmandate riikide ettevõtetele võrdsed konkurentsitingimused;

E. arvestades, et Euroopa energiaühenduse aluseks peab olema tugev ühtne energiaturg, liitu 
sisseostetava energia ostude kooskõlastamine ja uute vähesaastavate energiatehnoloogiate 
ühtne üleeuroopaline rahastamine;

F. arvestades, et teatavat edu on saavutatud piiriülese koostöö tugevdamisel, nn energiasaarte 
osalisel likvideerimisel ja tarnevajakute vältimisel;

1. on rahul teatise ja sellele lisatud tegevuskavaga, milles tehakse kokkuvõte energia siseturu 
lõpuleviimisel siiani saavutatust ja lahendamist vajavatest probleemidest;

2. tunnistab, et energiahindade kasvutrend tõenäoliselt jätkub, arvestades selle seoseid 
kütusehindade, kliimapoliitika mõju ning energiasüsteemide hooldamiseks ja 
ajakohastamiseks vajalike investeeringutega;

3. tunnistab, et Euroopa lisandväärtust annab liikmesriikide energiapoliitikate parem 
kooskõlastamine solidaarsuse vaimus ning tõhusate ja kindlate piiriüleste 

                                               
1 ELT C 99E, 3.4.2012, lk 64.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0238.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0086.
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energiasüsteemide rajamine, mis loob sünergiat tänu energianõudluse ja -pakkumise 
paremale haldamisele;

Tarbijasuunitlusega turg

4. rõhutab, et kasutajasõbraliku energia siseturu keskmes seisavad energiatarbijad – nii 
ettevõtted kui ka üksikisikud; märgib, et sellistena vajavad nad nõuetekohast kaitset, 
peavad saama oma õigusi täielikult kasutada ning neid tuleb ergutada aktiivselt 
turukonkurentsi õhutama ja muutuma passiivsetest teenusetarbijatest aktiivseteks ja 
tootvateks tarbijateks;

5. arvab, et arukad tehnoloogiad ei tohi piirduda üksnes automaatvoolumõõtjatega, neid peab 
täiendama dünaamiline veebipõhine energiavõrkude haldamine, mis hõlmab näiteks 
võrgutoe teenuseid, vabatahtliku nõudluse juhtimist ja kohalikke maaklereid;

6. on seisukohal, et kaitsetumaid tarbijaid tuleb kaitsta ning selleks luua tulemuslikud 
mehhanismid ja hoiduda energiaturgu moonutamast;

7. rõhutab, kui tähtis on tagada konkurentsile avatud, lihtsalt hallatav ja läbipaistev 
energiaturg, mis varustab kõiki ELi energiatarbijaid kindla, jätkusuutliku, odava ja 
usaldusväärse energiaga;

Praegused raskused energia siseturu lõplikul väljakujundamisel

8. rõhutab, et energia siseturg ei vasta tarbijate ootustele ja vajadustele, sest hinnad on 
endiselt kõrged, tarnijate valik väike, teenuste üldine kvaliteet madal ja tarnijat vahetada 
on raske; rõhutab seetõttu vajadust luua tarbijasõbralikum turg;

9. on seisukohal, et energia siseturu lõpuleviimise peamiseks takistuseks on endiselt asjaolu, 
et energia siseturu alaseid õigusakte ei rakendata täielikult;

10. rõhutab, et praeguse taristu moderniseerimine ning uue aruka ja paindliku tootmis-, 
ülekande-, jaotus- ja säilitustaristu rajamine omab keskset tähtsust hästi integreeritud ja 
heade ühendustega energiaturu jaoks, kus on tagatud taskukohase hinnaga tarned, kus 
kasutatakse täiel määral ära elektri- ja soojusenergia koostootmise ja tõhususe tõstmise 
ning taastuvate ja ebatraditsiooniliste energiaallikate kasutamise võimalused ning kus 
ühelgi liikmesriigil ei puudu juurdepääs Euroopa gaasi- ja elektrivõrkudele;

11. arvab, et taristutesse investeerimist tuleb julgustada stabiilsete ja uuendusmeelsete 
reguleerivate raamistike abil ning tunnistab, et see on saavutatav vaid turupõhimõtteid 
järgides; tunnistab siiski, et mõnel juhul ei pruugi võtmetähtsusega taristud olla äriliselt 
tasuvad ning vajavad seetõttu riiklikku rahastamist;

12. märgib, et avatud ja mittediskrimineeriva juurdepääsu puudumine ülekandevõrkudele 
takistab endiselt uusi turule tulijaid seal juba tegutsevate ettevõtetega õiglastel tingimustel 
konkureerimast;

13. märgib, et tootjatele, reguleerijatele, võrguhalduritele, energiatarnijatele, nõudlusega 
seotud teenuste pakkujatele ja, mis kõige tähtsam, lõpptarbijatele ja tootvatele tarbijatele 
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suunatud reguleeriv raamistik omab hästitoimiva siseturu ning taristute arendamisse 
pikaajaliste investeeringute kaasamise seisukohalt keskset tähtsust; toonitab, et 
võrgueeskirjade koostamise tulemuseks peaks olema menetluste ühtlustamine ja 
koostalitlusvõime;

14. võtab murega teadmiseks märke sellest, et teatavad riigid astuvad jälle samme 
energiaturgude mõjutamiseks, eriti seoses elektritarnete tagamise püüdlustega, kusjuures 
liikmesriigid rakendavad siseriiklikke võimsuste korvamise mehhanisme, uurimata 
põhjalikult piiriüleste lahenduste võimalusi ning sekkudes nõnda turukorraldusse ja seda 
moonutades;

15. tunnistab, et ilma et see piiraks liikmesriikide õigusi oma energiaallikate struktuuri 
kujundamisel või vähendaks ELi-ülese parema kooskõlastamise vajadust, peab EL 
tervikuna täielikult ära kasutama kõigi liikmesriikide käsutuses olevate energiaallikate 
potentsiaali;

16. on seisukohal, et avatud ja läbipaistev siseturg, kus kõik ELi ja kolmandate riikide 
ettevõtted järgivad energiaalast ühenduse õigustikku, võib aidata tugevdada ELi 
energiatarnijate läbirääkimispositsiooni väliskonkurentide suhtes, mis on eriti oluline 
energia sisseostmise põhjalikuma ELi tasandil kooskõlastamise võimalust arvestades; 
märgib, et suhetes ELi energiatarnijatega tuleb järgida vastastikkuse põhimõtet;

17. rõhutab, et taastuvenergia ja tõhususega seotud stiimulite ja energiaga seotud täiendavate 
kulude ühtlustamine kõigi liikmesriikide vahel, või vähemalt nende suurem ühtsus on 
tähtis hästitoimiva energia siseturu, nii hulgi- kui ka jaeturu jaoks ning vähesaastavale 
energiasektorile soodsate tingimuste loomiseks;

18. on teadlik käest lastud võimalustest (need tekkisid tänu raamprogrammidest ja Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilise kava taolistest algatustest toetatud teadusprojektidele) 
uute tehnoloogiate väljatöötamiseks, mis võimaldaksid täiustada tõhusust, taastuvenergia 
kasutamist, tuumajaamade ohutust, fossiilkütuste vähesaastavat kasutamist ja arukaid 
energiavõrke, mis kõik on energiaturu jaoks äärmiselt olulised;

Vaja on kiiresti tegutseda

Riigiasutuste ja Euroopa asutuste innustamine

19. kutsub liikmesriike üles võtma täielikult üle kõik asjakohased ELi energiapoliitikat 
reguleerivad õigusaktid ja eelkõige kolmanda energiapaketi;

20. palub komisjonil hoolikalt kontrollida ELi energiaalaste õigusaktide tulemuslikku 
rakendamist, eriti põhiliste tarbijaõiguste aluseks olevate õigusnormide osas, samuti nende 
puhul, mis puudutavad võrgu haldureid, riikide reguleerivaid asutusi ja 
konkurentsieeskirju, ning nende osas, mille eesmärk on vähendada energia siseturu jaoks 
oluliseks probleemiks olevaid ringvoogusid, mis kahandavad energiasüsteemi kindlust; 
nõuab, et komisjon kasutaks kõige sobivamaid tema käsutuses olevaid vahendeid, et 
vähendada asjaomaste ELi õigusaktide jätkuvat mittetäitmist;

21. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid paremini kooskõlastaksid taristuprojekte, 
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tagades seeläbi kulutõhususe ja süsteemide ühendatavuse kogu ELi ulatuses; selleks 
õhutab komisjoni ja liikmesriike tagama Euroopa ühishuviprojektide kiire hindamise, 
väljavalimise ja elluviimise, eriti kui on tegemist elektri- ja gaasivõrkude vaheliste 
piiriüleste ühendustega, veeldatud maagaasi ja ladustamisrajatistega, mis on integreeritud 
ja hästitoimiva energiaturu jaoks eluliselt tähtsad;

22. palub, et liikmesriigid hoiduksid riiklikul tasandil energia jaehindade reguleerimisest 
riiklike subsiidiumide abil, sest sellised meetmed kahjustavad edaspidi oluliselt 
taristutesse investeerimist;

23. on rahul komisjoni otsustavusega trustide ja riigiabi vastaste eeskirjade jõustamisel, mis 
tagab kõigile turuosalistele võrdsed konkurentsi-, sealhulgas turulepääsu tingimused;

24. toetab energiliselt komisjoni püüdeid ühtsete võrgueeskirjade kavakohaseks juurutamiseks 
ja energia siseturu reguleeriva raamistiku stabiilsuse tagamiseks;

25. toetab energiliselt ELi ja liikmesriikide asutuste reguleerivaid meetmeid piiriülese 
energiakaubanduse innustamiseks, täiustamiseks ja lihtsustamiseks ning eri liikmesriikide 
energiasüsteemide erinevuste vähendamiseks;

26. palub komisjonil uurida liikmesriikide energiatootmisvõimsuste piisavust ja paindlikkust 
lähi- ja pikemas perspektiivis ning koostada aruanne, milles hinnatakse võimsuste 
hindamisel ja arengu kavandamisel kasutatavate liikmesriikide meetmete mõju energia 
siseturule, võttes seejuures arvesse sellise täiendava turukorralduspoliitika piiriüleseid 
aspekte;

27. palub, et komisjon, liikmesriigid ja asjaomased sidusrühmad pakuksid stiimuleid ja 
toetaksid piirkondlikke algatusi ja partnerlusi, sealhulgas piirkondlike energiabörside ja 
gaasimüügikeskuste rajamist ning turgude liitmise mehhanismide juurutamist;

28. palub, et komisjon kasutaks oma välispoliitika vahendeid energia siseturu normide ja 
eeskirjade edendamiseks suhetes kolmandate riikidega ja eeskätt ELi naabruskonnaga; 
nõuab tungivalt, et komisjon kahepoolsetes dialoogides asjaomaste kolmandate riikidega 
lahendaks küsimuse selgetest eeskirjadest piiriülestes gaasivõrguühendustes tekkivate 
ülekoormuste käsitlemisel; palub komisjonil tema suhetes välispartneritega tagada, et ELi 
ettevõtted oleksid kogu maailmas oma konkurentidega võrdsetes tingimustes;

Tarbijate abistamine

29. palub komisjonil, liikmesriikidel ja asjaomastel sidusrühmadel parandada tarbijatele 
antava teabe kättesaadavust ja kvaliteeti, pakkuda neile selgeid ja läbipaistvaid 
arveldusviise ning võtta kasutusele hinnavõrdlusmeetodid, mis aitaksid neil teha 
teadlikumaid valikuid, samuti luua kergestikasutatavad mehhanismid tarnijatega tekkivate 
vaidluste lahendamiseks; on rahul komisjoni ettepanekuga luua tarbijaõiguste 
teabeplatvorm;

30. soovitab liikmesriikidel ja komisjonil koostada põhjalik strateegia, mille abil innustada 
tarbijaid ja tootvaid tarbijaid aktiivselt osalema energiaturul, sealhulgas kaasates neid 
kehtivate õigusaktide ja energiatõhususe direktiivi asjaomaste sätete rakendamise kaudu;
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31. kutsub komisjoni üles ergutama energia- ja IKT-sektorit omavahelist koostööd tihendama, 
samuti vaatama läbi kehtivaid energiaalaste uuenduste rahastamist käsitlevaid õigusakte, 
et tuua kasu kõigile tarbijatele ja hõlbustada arukate võrkude tarbijasõbralikku 
kasutuselevõtmist;

32. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ning piirkondlikud ja kohalikud asutused edendaksid 
IKT-lahenduste kasutamist arukates energiavõrkudes ja võtaksid sihtmärgiks tootvate 
tarbijate turu, võttes seejuures arvesse vajadust paindlikkuse, energiatõhususe ja -säästu 
ning nõudluspoole esindajate kaasamise järele;

33. ootab komisjonilt suuniseid, mis aitaksid seada kaugeleulatuvaid poliitilisi eesmärke 
sotsiaalselt kaitsetute tarbijate suhtes, ning aitab liikmesriikidel seda tarbijate kategooriat 
paremini määratleda; palub komisjonil samaaegselt läbi vaadata praegused selliste 
tarbijate kaitse mehhanismid ja vahendid, et pakkuda meetmeid, mille eesmärk oleks 
ühtsem ja põhjalikum lähenemine ELi tasandil;

Tulevaste energia- ja kliimaprobleemide leevendamine

34. kutsub liikmesriike, komisjoni ja asjaomaseid sidusrühmi üles kujundama vajalikud 
toetuskavad läbipaistvateks, ühtseteks ja turupõhisteks mehhanismideks, eesmärgiga luua 
selline ühtne turg, mis tagab toetuskavade vajalike komponentide (nt energiatõhususe, 
tootvate tarbijate, energia ja soojuse koostootmise, taastuvate energiaallikate ja 
abiteenuste) ühilduvuse;

35. palub, et komisjon uuriks põhjalikult, millist mõju avaldaks vähesaastavate, eeskätt 
taastuvate energiaallikate energiavõrkudesse ühendamine finantsabile, kogu süsteemi 
hõlmavatele tehnilistele nõuetele ja turu korraldusele; toonitab, et kuna siiani on nende
allikate suhtes ühtne lähenemisviis puudunud, on see takistanud nende ühildamist Euroopa 
energiasüsteemidega;

36. palub komisjonil ja liikmesriikidel pöörata tähelepanu vajadusele rohkem arendada 
soojus- ja elektrienergia koostootmist kui kõige tõhusamat elektri- ja soojusenergia 
tootmise viisi, ning hakata seda laialdaselt kasutama kaugkütte ja kaugjahutuse otstarbel;

37. soovitab komisjonil ja liikmesriikidel toetada ka programmi „Horisont 2020” ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi projektide raamest välja jäävate 
uuenduslike energiatehnoloogiate arendamist ja sellealast uurimistööd, kuna need on 
ainuke võimalus vähendada heitkoguseid, tõsta energia varustuskindlust ja parandada ELi 
tööstuse konkurentsipositsiooni maailmaturul;

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


