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ETTEPANEKUD

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

1. toonitab, et taastuvenergiasse investeerimine ja taastuvenergia kasutamine edendab 
Euroopa Liidu piirkondade majandusarengut, innovatsiooni ja uut tehnoloogiat ning 
jätkusuutlikku majanduskasvu; rõhutab, et peale selle tagatakse sellega energiavarustuse 
mitmekesisus ning vähendatakse ELi sõltuvust tavapärastest energiaallikatest, luues samal 
ajal uusi jätkusuutlikke töökohti, konkurentsivõime ning territoriaalse ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse;

2. märgib, et taastuvenergiasektoris on loodud umbes pool miljonit töökohta ning 
taastuvenergia intensiivsem arendamine ajavahemikul kuni aastani 2030 võiks tuua kaasa 
veel 3 miljonit töökohta;

3. palub liikmesriikidel jätkata taastuvenergiasse ja erinevate energiaallikate ühendamisse 
investeerimise toetamist ning peab kahetsusväärseks taastuvenergiat edendavate meetmete
kõrvalejätmist muude selliste energiaallikate kasuks, mis on keskkonna seisukohalt ja 
sotsiaal-majanduslikult vähem jätkusuutlikud;

4. on seisukohal, et ELi regionaalpoliitikal on tähtis osa taastuvenergia tootmise ning 
energiatõhususe edendamisel kogu Euroopas ning seda ka elektrienergia teenuste ja 
energiatranspordi teenuste valdkonnas; loeb positiivseks asjaolu, et taastuvenergia 
kasutamise edendamisele suunatud ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitikasse on aasta-aastalt 
üha rohkem panustatud eesmärgiga, et taastuvad energiaallikad aitaksid täielikult kaasa 
ELi energiapoliitika eesmärkidele ja et ELi energiasihtmärke rakendataks kogu ELis; peab 
eriti oluliseks asjaolu, et ELi poliitikas järgitaks sellist suundumust, mille tagajärjel 
eraldataks piisavalt toetusi ajavahemikul 2014–2020; peab oluliseks, et 2020. aasta 
järgseks ajaks on taastuvenergia jaoks püstitatud sihikindlad eesmärgid, et edendada 
taastuvenergia ja keskkonnasäästliku energia tootmist;

5. on arvamusel, et selleks, et taastuvate energiaallikate kasutamisest tulenevatest eelistest 
saada täielikku kasu, tuleks teha energiainfrastruktuuri valdkonnas tihedamat koostööd 
ning eraldada täiendavaid Euroopa rahalisi vahendeid uute tehnoloogiate 
väljatöötamiseks;

6. on arvamusel, et ühenduse rahaliste vahendite arukas kasutamine järgmisel programmitöö 
perioodil 2014–2020 võimaldab saavutada eesmärgi suurendada Euroopa Liidus 
taastuvate energiaallikate osakaalu 20%ni ning koos sellega ka eesmärgid, mis hõlmavad 
jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet;

7. rõhutab, et ühtse strateegilise raamistiku investeeringud võiksid aidata oluliselt kaasa 
taastuvenergiaga seotud probleemide lahendamisele ja nende energiatõhususe potentsiaali 
ärakasutamisele; samuti juhib tähelepanu eelkõige Euroopast pärit riiklike ja 
erainvesteeringute ning innovaatiliste rahastamisvahendite olulisusele; rõhutab programmi 
Horisont 2020 kõrval ka struktuurifondidest toetatavate, eelkõige rohujuuretasandi 
uurimis- ja arendusprojektide tähtsust taastuvenergia arendamisel Euroopas ja 
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konkreetsete piirkondlike probleemide lahendamisel; toonitab, et investeeringud 
taastuvatesse energiaallikatesse on hädavajalikud, et edendada nende konkurentsivõimet 
muude, palju traditsioonilisemate energiaallikatega võrreldes;

8. juhib tähelepanu asjaolule, et arukad võrgud on tulevikus – nagu ennustatakse Euroopa 
Komisjoni energiapoliitika kavas – olulised, et lahendada ELis taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia kättesaadavuse probleemid ning luua üleeuroopaline 
energiaturg, mis suudaks pakkuda sellist energiat kõigile piirkondadele; 

9. rõhutab, et taastuvenergia tehnoloogiate kasutamist tuleks optimeerida lähtuvalt taastuvate 
energiaallikate kättesaadavusest piirkonnas; tuletab meelde, et taastuvenergia toodangu 
kasv tekitab probleeme praeguse energiataristu toimimise seisukohalt, kuna allikad asuvad 
sageli kaugel ning nõuavad seetõttu suuri ülekande- ja jaotusliinide arendustöid; on 
seisukohal, et taastuvate energiaallikate suurema integratsiooni eesmärgil tuleb ELis teha 
kohandusi taristus nii transpordi kui ka jaotustasandil, ning on seisukohal, et siseriiklike 
õigusaktidega tuleb tagada kavandamisprotsesside lihtsustamine ja kiirendamine, kuna 
need nõuavad sageli erinevate kavandamise tasandite koostööd; rõhutab energiataristusse 
investeerimisel nii avalike kui ka erasektori vahendite tähtsust; nõuab, et Euroopa ühtse 
energiaturu loomises ja arendamises tehtaks edusamme; toonitab struktuurifondide 
potentsiaali praeguse energiataristu ajakohastamisel ja hästi ühendatud Euroopa taristu 
teenindamisel eesmärgiga integreerida taastuvad energiaallikad Euroopa energiaturule; 
rõhutab ka arukate energiavõrkude loomise olulisust; on siiski arvamusel, et jooksval 
rahastamisperioodil toetatakse ERFi rahalistest vahenditest uusi energia tootmise 
võimalusi üsna vähe; on seisukohal, et näiteks rahastamisvahendist ELENA tuleks 
senisest paremini toetada suuremaid ning ka detsentraliseeritud taastuvenergiaprojekte 
ning Euroopa aruka energiakasutuse programm võiks toetada taastuvate energiaallikate 
edasiarendamist ning peale selle väikeste kogukondade, sealhulgas maapiirkondade 
vahelisi ühiseid taastuvenergiaprojekte;

10. märgib, et Euroopa Liidus paiknevad taastuvenergia kõige tõhusamad ja 
konkurentsivõimelisemad tootmiskohad on tarbimiskeskustest tihti üsna kaugel, mistõttu 
on vaja arendada keskkonnasäästlikele energiaallikatele kohandatud ülekandevõrke; 
rõhutab, et samuti tuleks julgustada tõhusat taastuvenergia tootmist kohapeal, et 
vähendada transpordikulusid, suurendada varustuskindlust ja soodustada piirkondade 
energiaga isevarustamist;

11. toetab energiapoliitika ja taastuvate energiaallikate valdkonnas mitmetasandilist juhtimist 
ja detsentraliseeritud lähenemisviisi, mis hõlmaks muu hulgas linnapeade pakti, arukate 
linnade algatuse edasiarendamist ning parimate lahenduste edendamist piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil teavituskampaaniate abil;

12. tuletab meelde energia isevarustuse ja energiavarustuse kindluse tähtsust terves ELis ning 
Euroopa taastuvate ja aeglaselt taastuvate energiaallikate olulist rolli piirkondade 
majanduses; tuletab meelde, et energia tegevuskavas aastani 2050 ning Euroopa 2020. 
aasta strateegias püstitatud eesmärkide täitmiseks on pikas perspektiivis tähtsad 
pingutused fossiilsete energiaallikate ja imporditava energia asendamiseks Euroopas 
kohapeal toodetud ja taastuvenergiaga; on arvamusel, et oluline on tagada, et kõikidel 
Euroopa kodanikel on juurdepääs kindlale, jätkusuutlikule ja taskukohasele energiale; 
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väljendab kahetsust asjaolu üle, et ELi sõltuvus imporditud fossiilkütustest teeb Euroopa 
piirkonnad kriiside ja konkurentsi suhtes vastuvõtlikuks;

13. on seisukohal, et Euroopa piirkonnad vajavad suuremat paindlikkust, et kohaneda oma eri 
piirkondade taastuvenergiaga ja seda ära kasutada; selleks on vaja maksimaalselt ära 
kasutada detsentraliseeritud energiatootmist, et toime tulla varieeruvate energiavarudega 
ja neid kasutusele võtta seal, kus energiavarud on kõige suuremad; rõhutab, et seda tuleks 
kaaluda, pidades silmas detsentraliseerimist, mis panustaks arukatesse võrkudesse ja 
tehnoloogiasse, ning edendades innovatsiooni ja jätkusuutlikult investeerimise vahelist 
suhet;

14. on seisukohal, et piirkondlikud jätkusuutlikud energiastrateegiad on piirkondliku ja 
sotsiaalse arengu seisukohalt tähtsad, kuna tugevdavad piirkondlike osapoolte osalemist 
taastuvenergiaprojektides; märgib, et liikmesriikidel ja piirkondadel on 
taastuvenergiaallikate osas omad tugevad küljed geograafiliste erinevuste tõttu; märgib, et 
taastuvenergiapoliitika ei saa olla igas piirkonnas samasugune, mistõttu tuleb olla 
paindlik; on arvamusel, et tuleb tõsta esile iga piirkonna eriliselt tugevad küljed ning 
kasutada neid võimalikult hästi ära; tuletab meelde, et taastuvate energiaallikate 
potentsiaali väljaarendamisel tuleb võtta arvesse kohalikke ja piirkondlikke tingimusi ning 
ressursse; rõhutab bioenergeetika ja muude taastuvenergiaallikate tähtsust eelkõige 
hõredalt asustatud ja maapiirkondade energiahalduse, majanduskasvu ja elujõu 
seisukohalt, eriti äärepoolseimates piirkondades, saartel ning kaugetes piirkondades, 
hõredalt asustatud ja maapiirkondades; on seisukohal, et taastuvate energiaallikate ühisest 
strateegilisest raamistikust rahastamine peaks aitama kaasa toodetud energia kohalikule 
jaotusele ning taastuvenergia väikestele projektidele; rõhutab, kui oluline roll on 
taastuvenergiapoliitikas VKEdel;

15. märgib, et taastuvenergia kasutuse hoogustamiseks on vaja terviklikku lähenemisviisi 
piirkondlikul tasandil; on arvamusel, et taristu loomises peaksid osalema erinevad 
osapooled, lisamata täiendavat bürokraatiat;

16. arvab, et tõhusad taastuvenergiaprojektid ei tohiks olla piiratud ei ELi sise- ega ka 
välispiiridega; rõhutab piiriüleste energiaprojektide tähtsust ning märgib, et taastuvenergia 
kasutuselevõtuks tuleks täiel määral ära kasutada Euroopa piirkondliku koostöö 
programme, samuti ühinemiseelse abi rahastamisvahendit (IPA) ja Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendit (ENI); lisaks rõhutab, et nende programmide raames 
tuleks jagada ja arvesse võtta parimaid tavasid; toetab regionaal- ja energiapoliitika 
rahastamisvahendite kasutamist piiriüleste projektide rahastamiseks kolmandate 
partnerriikidega ning ühenduste loomiseks riikide võrgustike vahel kolmanda 
energiapaketi raames; rõhutab, et välispiiri ääres asuvad piirkonnad tuleks võimalikult 
suures ulatuses hõlmata ELi süsteemiga, et tagada säästev areng mõlemal pool piiri; 
märgib sellegipoolest, et paljude erinevate taastuvenergia edendamise süsteemide 
olemasolu liikmesriikides tekitab ebatõhusust eelkõige piiriülestes piirkondades; 

17. rõhutab, kui tähtis on kõikides Euroopa piirkondades järk-järgult välja kujundada Euroopa 
taastuvenergia siseturg, milles võetakse arvesse kõiki selle energiaallikaid, võimaldades 
neil jätkusuutlikult konkurentsivõimelisemaks muutuda;

18. märgib, et taastuvate energiaallikate integreerimine ja laialdaselt kasutusele võtmine aitab 
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märkimisväärselt vähendada tavapäraste energiaallikate keskkonnakulusid, vähendades 
fossiilkütuste kasutamist ja kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mistõttu tuleks neid 
arendada edasi, pöörates tähelepanu looduskaitsele ja bioloogilisele mitmekesisusele;

19. tuletab meelde, et ühtsus ja sihikindlus, uuenduslikkus ja jätkusuutlikkus on olulised 
elemendid Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitikas, et saavutada ELi 2020. aastaks 
seatud eesmärgid ning suurendada 2050. aastaks taastuvatest energiaallikatest pärit 
energia varustust; tuletab meelde, et taastuvenergia kasutamist piiravad õigusnormid 
raskendavad halvimal juhul eesmärkide täitmist, mis võib mõjuda halvasti piirkondade 
majandusele;

20. rõhutab vajadust suurendada selles valdkonnas kooskõlastatud toetust konkreetsetele ja 
sihipärastele teavituskampaaniatele, milles võetaks arvesse iga piirkonna eripära ja mis 
hõlmaksid tulemuste tutvustamist, et näidata, millist kasu on piirkond saanud 
taastuvenergia kasutamisest;

21. rõhutab, kui väärtuslikud on kohalikul tasandil saadud kogemused, et saavutada 
energiasõltumatus taastuvenergia tootmise ergutamise teel; soovitab edendada 
taastuvenergia küla ja energiaühistuid ning hõlbustada heade tavade vahetamist ja 
võrgustike loomist, et saada edukatest mudelitest suurimat kasu;

22. märgib, et kui EL soovib oma taastuvenergia ja energiatõhususe eesmärke täita, on 
piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel kõige vajalikumate uuenduste elluviimisel 
energiasektoris tähtis roll ja neil peaks olema tegelik võimalus neid eesmärke mõjutada; 
toetab mitmetasandilise valitsemise lähenemisviisi, mille eesmärk on luua tihe ja tõhus 
side riiklike taastuvenergia tegevuskavade ja piirkondlike rahastamisstrateegiate vahel. 
tuletab meelde, et energiaprojektide laialdast heakskiitu ja toetust on võimalik saavutada 
läbipaistva kavandamise, ehitustegevuse ja lubade andmise korraga, kuhu on kaasatud 
kõik sidusrühmad;

23. palub komisjonil ja liikmesriikidel lihtsustada loa andmise menetlusi, luua stabiilne ja 
lihtne reguleerimisraamistik, vähendada turutõkete keerukust ning luua stiimulid ja 
lihtsustada juurdepääsu rahalistele vahenditele, et aidata kaasa taastuvenergiarajatiste 
kasutuselevõtule; kutsub veel komisjoni ja liikmesriike üles tagama ühtekuuluvuspoliitika 
rahastamisvahendite kaasarahastamist Euroopa Investeerimispanga vahenditest;

24. juhib tähelepanu vajadusele edendada neid meetmeid, millega kasutatakse taastuvenergia 
potentsiaali Euroopa äärepoolseimates piirkondades, saartel ning muudes kaugemates 
piirkondades, kus sõltuvust kütusest raskendavad kaugus ja geograafiline eraldatus; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles looma taastuvenergia valdkonnas eriprogrammi, mis 
oleks sarnane POSEI meetmetele, et kasutada täielikult ära nende piirkondade ainulaadset 
potentsiaali. 
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