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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et turvaline, säästlik ja konkurentsivõimeline energeetika ning riigisisese 
tõhusa jaotusvõrguga piisavad, integreeritud ja usaldusväärsed energiavõrgud kujutavad 
endast ELi piirkondade üht peamist tulevikuülesannet; rõhutab, et energiainfrastruktuuri 
uuendamine, üleeuroopaliste energiavõrkude ja taastuvenergia edendamine, kohaliku 
elektri- ja gaasiühenduste arendamine ja ELi isoleeritud osade integreerimine Euroopa 
energiaturuga on 20-20-20 eesmärkide ning Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamise olulised tegurid; märgib, et mitmes riigis on ühenduste tase alla 10%se 
künnise; toonitab, et ELi energiainfrastruktuuri poliitika peab olema kooskõlastatud ja 
määratletud mandri tasandil ning et Euroopa elektrivõrkude ühendamine naaberriikidega 
stimuleeriks konkurentsi Euroopa ühisel energiaturul ja suurendaks liikmesriikide 
solidaarsust; on arvamusel, et sellega seoses peab EL tegema liikmesriikide ja 
piirkondlike omavalitsustega koostööd, et parandada mitte ainult piiriülest infrastruktuuri, 
vaid ka infrastruktuuri, mis võimaldab mõlemasuunalisi ülekandeid 
ülekandemagistraalide suhtes ja jaotust riigi tasemel; rõhutab, et koostöös riiklike 
koondüksustega („one-stop shops”) on piirkondlikel ja kohalikel ametiasutustel oluline 
roll jätkusuutlikus planeerimises, loamenetlustes ning energiainfrastruktuuri projektide
tutvustamisel üldsusele; 

2. rõhutab, et tähtsaimaks ülesandeks on saavutada kohaliku üldsuse nõusolek 
energiainfrastruktuuri projektideks; on veendunud, et kodanike ja otsustajate nõusolek ja 
usaldus on saavutatav ainult otsusele eelnevate avatud ja läbipaistvate arutelude kaudu;

3. rõhutab, et kaasajastada tuleb ELi võrku kui tervikut ning et Euroopa Liit peab 
liikmesriike ja piirkondi selle ülesande täitmisel toetama, ning kõik piirkonnad, kaasa 
arvatud kõige äärepoolseimad piirkonnad tuleb kaasata kõikidesse teostusetappidesse ja -
meetoditesse, et säilitada territoriaalset ühtekuuluvust; 

4. nõuab tungivalt, et komisjon vaataks üle olemasoleva energiainfrastruktuuri ja esitaks 
ettepanekud uute infrastruktuurivõimsuste loomiseks tagamaks, et tema 
energiainfrastruktuuripoliitika annaks igale piirkonnale võimaluse säästlikku energiat nii 
toota kui tarbida; rõhutab, et see on vajalik nii turvalisuse tõttu kui ka majanduslikel 
põhjustel;

5. palub komisjonil esitada ulatusliku kütte- ja jahutussektorile suunatud strateegia;

6. on arvamusel, et piirkondliku elektritootmise arendamine on oluliseks energia 
isevarustuse tagamise vahendiks Euroopa eri osades, eriti Läänemere piirkonnas, mis on 
jätkuvalt isoleeritud ja sõltuv ühest tarneallikast; märgib, et piirkondades on võimalik 
kasutusele võtta mitmesuguseid ressursse, sealhulgas loodusressurssidest tulenevaid 
võimalusi, ja et eesmärk tulevikus peaks olema nende ärakasutamine täiel määral, et 
energiatootmist mitmekesistada;

7. märgib, et Euroopa Regionaalarengu Fond osaleb suures mahus infrastruktuuriprojektide, 
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sh energiainfrastruktuuri projektide rahastamises ning juhib tähelepanu sellele, et 
energiatõhususe suurendamisel ja ELi taastuvenergia eesmärkide täitmisel omab 
ühtekuuluvuspoliitika kohalikul ja piirkondlikul tasandil tähtsat rolli;

8. rõhutab vajadust viia läbi energiainfrastruktuuri projektide põhjalik keskkonnamõju 
hindamine ning et eelkõige katastroofide vältimiseks on tähtis ette valmistada piisav 
vastuabinõude kava energiainfrastruktuuriga seotud eriolukordadeks; peab tähtsaks, et 
vastuabinõude kavas nähtaks ette tehniline ja majanduslik toimetulek selliste 
olukordadega;

9. rõhutab, et koostöö omavalitsuste ja piirkondade vahel riiklikul ja Euroopa tasandil annab 
panuse energiaenklaavide kaotamisse, energia siseturu teostumisele ning 
energiainfrastruktuuri projektide rakendamisele; on arvamusel, et Euroopa territoriaalse 
koostöö ühtekuuluvuspoliitikat käsitlev eesmärk ning makropiirkondlikud strateegiad 
võivad suurendada koostöövõimalusi piiriüleste projektide jaoks eesmärgiga saavutada 
alternatiivsete kohalike ja piirkondlike energiaallikate ja suurte energiavõrkude tõhus ja 
arukas sidusus; rõhutab, et infrastruktuuriprojektide nõuetekohase koordineerimisega 
saab tagada parima võimaliku kulude ja tulude suhte ning ELi fondidest tehtud kulutuste 
suurima tõhususe; on siiski seisukohal, et soovitav on parandada piirkondlikku koostööd, 
eelkõige Euroopa piirkondades kindlaksmääratud prioriteetide sidususe osas;

10. rõhutab erinevate energiavõrkude sidusvõimsuse tõstmise tähtsust piiriülesel tasandil 
ning juhib tähelepanu piisava rahastamise olemasolu olulisusele, et saavutada seatud 
eesmärgid;

11. väljendab rahulolu selle üle, et piirdutakse väheste üleeuroopalise tähtsusega projekte 
puudutavate infrastruktuuri prioriteetidega aastaks 2020 ja kiidab heaks neile 
keskendumise; õhutab komisjoni välja töötama täpseid kriteeriume nende väljavalitud 
projektide jaoks ja seejuures kooskõlastama aktiivselt oma tegevust liikmesriikidega ning 
piirkondlike ja kohalike omavalitsustega;

12. rõhutab, et on vaja jätkata energia siseturu integreerimise suunda, edendades eelkõige 
projekte, mis tagaksid ühtsuse naaberriikide riiklike energiapakettide koostises;

13. palub Euroopa Liidul ja liikmesriikidel seada liikmesriikide omavaheliseks ühendamiseks 
siduvad eesmärgid, kas spetsialiseeritud piirkondlike strateegiate või piirkondlike 
algatuste kaudu, et hõlbustada seatud prioriteetide planeerimist, rakendamist ja 
järelevalvet ning arendada investeerimiskavasid ja kindlaid projekte;

14. rõhutab lõunakoridori projektide tähtsust ELi põhieesmärgi ehk energiavarustuskanalite 
mitmekesistamise taotlemisel;

15 nõuab tungivalt, et ühtekuuluvuspoliitika oleks järjekindel, ning kutsub komisjoni üles 
hoiduma uute valdkondlike rahastute loomisest, nt energia või kliima valdkonnas; ergutab 
komisjoni energiapoliitika meetmete koostamisel, eelkõige projektide valikul 
ühtekuuluvuspoliitika kogemustest õppust võtma;

16. näeb struktuurifondide võimalusi kindlate energiainfrastruktuuri tehtavate investeeringute 
toetamiseks; nende puhul peaks aga siiski piirduma regioonidega, kus energiaga 
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varustamise turumajanduslikud lahendused on poliitilistel ja geograafilistel põhjustel 
oluliselt piiratud; nõuab ka, et struktuurifondide toetuse eelduseks oleks põhimõtteliselt 
järgnev äriline lähenemine ning jagatud vastutus vahendite eest; 

17. kutsub ELi üles rahastama energiaprojekte, millest erainvestorid ei ole huvitatud, kuid 
mis on isoleeritud ELi osade energiavajaduse rahuldamiseks olulised, sidudes neid 
Euroopa elektri- ja gaasivõrkudega, mistõttu need projektid on ühtse ELi energiaturu 
loomisprotsessi lahutamatuks osaks; 

18. toetab innovatsioonipartnerluse „Aruka energiakasutusega linnad” kiiret rakendamist 
ning õhutab asjaomaseid partnereid paremini edendama ja kasutama JESSICA ja Elena 
võimalusi aidata linnadel ja piirkondadel rakendada elujõulisi investeeringuprojekte 
energiatõhususe, energia põletamise ja taastuvenergia ning säästva linnatranspordi 
valdkonnas; juhib veel tähelepanu piiriülese rahastamise võimalustele koostöös 
naaberriikidega Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi (ENPI) raames;

19. märgib, et riiklikus õiguslikus raamistikus leiduvatest stiimulitest ei piisa ikka veel, eriti 
suurema riskiga ja uuenduslike projektide puhul, nagu arukad võrgud; rõhutab, et 
riiklikke õigusraamistikke tuleb kohandada ja palub komisjonil sellega seoses uurida, 
millises ulatuses on riiklikud õiguslikud stiimulid rahuldavad ja piisavad; palub 
komisjonil kaaluda piirkondadele ja liikmesriikidele suunatud soodustuste ja 
stiimulsüsteemide loomist, mis võimaldaksid mitte ainult üleeuroopalist huvi pakkuvate 
projektide uurimist, vaid ka edendaksid tehnoloogilisi investeeringuid ja parandaksid 
energeetika infrastruktuuride kvaliteeti ning innovatsiooni.

20. toetab loamenetluse kiirendamist (mitte üle 5 aasta) ja lihtsustamist (kõik teenused ühest 
kohast); toonitab, et komisjonil on vaja vastu võtta infrastruktuuri arendamise 
mitmetasandilise valitsemise mudel ning et piirkondliku ja kohaliku tegevuse osakaalu 
tuleks suurendada sellistes valdkondades nagu energiajulgeoleku, varustusteede, 
energiatoodete tootmise ja töötlemise kohtade, jäätmete ladustamise ja käitlemise 
prioriteetide kindlaksmääramine, kuna kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on 
vajalikud partnerid kavandamisel, rahastamisel ja suhtlemisel ning nad tuleks täielikult 
kaasata kõikidesse projektide kavandamise ja elluviimise etappidesse, eelkõige 
prioriteetide kindlaksmääramisel, projektide väljatöötamisel, otsustusprotsessides, 
Euroopa tähtsusega projektidena määratletud projektide rakendamisel ja rahastamisel, 
täitmisel ja hindamisel; rõhutab, et loamenetluse ühtlustamine kogu ELis on võimalik 
üksnes subsidiaarsuse põhimõttest kinni pidades; rõhutab, et lähenemine 
ühtekuuluvuspoliitikale oleks kompleksne ja hõlmaks paljusid fonde, ning kutsub 
komisjoni üles seda lähenemist jätkama;

21. palub komisjonil hinnata, kas olemasolevate energiakoridoride ajakohastamist ja 
uuendamist tuleks eelistada uutele koridoridele, pidades silmas kulutõhusust ja avalikku 
arvamust; lisaks palub, et hinnataks piirkondade ühendusvõimalusi;

22. on arvamusel, et praegused majandusolud rõhutavad veelgi vajadust lähtuda 
energiaküsimustes integreeritud käsitusviisist, võttes arvesse selle majanduslikke, 
keskkondlikke ja sotsiaalseid aspekte. on seisukohal, et tuleb pöörata tähelepanu sellele, 
millised positiivsed ja negatiivsed kõrvalmõjud on tööde teostamisel selleks, et tagada 
kõikidele Euroopa kodanikele keskpikas ja pikas perspektiivis kindel, kestlik ja 
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jõukohase hinnaga energiavarustus;

23. tuletab meelde, et kolmas energiapakett loob seadusandjale kohustuse hinnata tariifide 
kehtestamisel investeeringuid mitte ainult vastava liikmesriigi tulude baasil, vaid ka ELi 
tulude baasil; palub tungivalt, et Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet 
tagaks, et tema liikmed pööraksid sellele kohustusele tähelepanu ning palub komisjonil 
kaaluda hüvitusmehhanisme juhtudeks, kui kulusid ja tulusid ei saa tariifide kehtestamise 
kaudu õiglaselt jaotada, määramaks vastavate linnade ja piirkondade vahel jagatavat 
hüvitist;

24. palub komisjonil tagada, et infrastruktuuri-investeeringute rahastamine oleks turupõhine, 
et hoida ära konkurentsimoonutusi ja valesid stiimuleid investeeringuteks, ja et seega 
välditaks põhjendamatuid kõikumisi liikmesriikide vahel, kuid tingimusel, et kaitstakse 
ka avalikku huvi, eriti kohalikul ja piirkondlikul tasandil, ning geograafilise eripäraga 
piirkondades, nagu saared, mägialad ja väga madala asustustihedusega piirkonnad, tehes 
seda piiratud riikliku rahastamise kaudu, mis peab kaasa tooma uudse, erainvesteeringuid 
ärgitava finantsinstrumentide kombinatsiooni;

25. juhib tähelepanu nende piirkondade probleemidele, kus turuosaliste arv on piiratud, mille 
tagajärjel on infrastruktuuri arendamine ja uuendamine aeglane; tunneb kahetsust, et see 
takistab põhimõtte „kasutaja maksab” üldist kasutamist ning usub seepärast, et niisugustel 
juhtudel võib siiski olla vajadus riikliku rahastamise järele eesmärgiga rajada 
infrastruktuur, mis on vajalik vastava riikliku ja piirkondliku energiaturu kui Euroopa 
energiaturu osa arendamiseks; palub komisjonil vaadata sellega seoses läbi riigiabi 
eeskirjad ning vajadusel esitada ettepanekud nende eeskirjade muutmiseks, et 
liikmesriikidel oleks võimalus ergutada infrastruktuuri kaasajastamist;

26. palub komisjonil esitada uus suunisdokument projektide riikliku rahastamise ja praeguste 
riigiabi õigusaktide kohta, mis esitaks energiainfrastruktuuri riikliku rahastamise selged 
kriteeriumid; rõhutab, et see dokument tuleb välja töötada koos energeetika, konkurentsi 
ja regionaalpoliitika peadirektoraatidega, vältimaks komisjoni eeskirjade vahelisi 
vasturääkivusi;

27. nõuab tungivalt, et piiriüleste projektide ehitamisel või arendamisel peetaks kinni 
rahvusvahelistest konventsioonidest, nagu Espoo konventsioon, ning osutab tihedama 
koostöö vajadusele energiavõrkude väljaehitamisel ja seda eriti Venemaa ja Valgevene 
ning Baltimaade vahel, kasutada selleks intensiivsemalt ka ELi ja Venemaa vahelist 
energiaalast dialoogi, eriti silmas pidades ELi liikmesriikide ja piirkondade 
energiajulgeolekut;

28. rõhutab, kui oluline on tihedam ja tõhusam koostöö erasektori ja finantsasutustega, 
eelkõige Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Rekonstruktsiooni-ja Arengupangaga, 
et soodustada vajalikku rahastamist, eelkõige prioriteetsete piiriüleste projektide puhul; 
kutsub komisjoni üles uurima teisi uuenduslikke rahastamisvahendeid ja aitama kaasa 
avaliku ja erasektori partnerluste elluviimise edendamisele, mille puhul kohalikel, 
piirkondlikel ja riiklikel ametiasutustel tuleb pakkuda soodustusi, vajalikku õiguslikku 
raamistikku ja poliitilist tuge; rõhutab sellega seoses vajadust töötada välja kohalike ja 
piirkondlike ametiasutuste tasandil tehniline abistamine ja finantskorraldus eesmärgiga 
toetada kohalikke osalejaid energiatõhususprojektide loomisel, nt rakendades Euroopa 
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Investeerimispanga tehnilise abi osutamise rahastamisvahendit ELENA ja energiateenuse 
ettevõtja kogemust, kui tegu on energia tõhususe infrastruktuuriga;

29. tuletab meelde, et saare- ja mägipiirkondadele omased geograafilised takistused 
raskendavad nende piirkondade ELi energiavõrku integreerimist; palub sellega seoses, et 
komisjon võtaks arvesse piirkondade olukordade mitmekesisust ning pööraks erilist 
tähelepanu geograafiliste ja demograafiliste iseärasustega piirkondadele, nagu saared, 
mägipiirkonnad ja hõredalt asustatud alad, et saavutada energiaallikate suuremat 
mitmekesistamist ja taastuvenergia edendamist, vähendades sõltuvust välistest 
energiaallikatest; nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon võtaks oma 
energiainfrastruktuuride prioriteetide hulka 2020. aastaks saarte energiasüsteemide 
eriolukorra;

30. osutab vajadusele keskenduda taastuvenergia infrastruktuurile, eriti koos energiatõhususe 
edendamisega aruka, detsentraliseeritud energiainfrastruktuuri uuendamisele, eesmärgiga 
vähendada sõltuvust fossiilsetest kütustest ja õhku paiskuvate heitgaaside hulka; tõstab 
sellega seoses esile piirkondliku arengu tohutut majanduspotentsiaali piirkonna eripärast 
lähtuva taastuvenergia tootmise vallas; juhib sellega seoses tähelepanu taastuvatele 
energiaallikatele ja nende potentsiaalile paljudes Euroopa piirkondades, samuti 
vajadusele varustada need aruka ja asjakohase vastastikuse ühendusega ning piisava 
tootmisvõimega võrguga; toonitab veel, et taastuvenergia projektid saavad õnnestuda 
ainult siis, kui riiklikud ülekandevõrgud on selle uue energeetika tingimustele 
vastamiseks piisavalt kaasaegsed; julgustab mägipiirkondades ja põhjamaades liitma 
jaotusvõrke hüdroreservide hoidlatega;

31. võttes arvesse piirkondade säästva energeetika strateegiate olulisust nende 
arengupotentsiaalile, rõhutab vajadust luua platvorm piirkondades saavutatud parimate 
tavade levitamiseks, võttes arvesse edunäiteid neist omavalitsusüksustest ja 
piirkondadest, mis on spetsialiseerunud taastuvenergiale, energia säästmisele ja 
tõhususele; nõuab sellega seoses konsultatsioonide ja süsteemse hindamise läbiviimist, 
eesmärgiga määrata kindlaks parimad tavad ja saadud teadmised seoses infrastruktuuri 
vastuvõtuga avalikkuse poolt ning neid levitada ja ise kasutada.
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