
PA\913386ET.doc PE496.464v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Regionaalarengukomisjon

2012/2103(INI)

20.9.2012

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: regionaalarengukomisjon

Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Energia tegevuskava aastani 2050 ja tulevik koos energiaga
(2012/2103(INI))

Arvamuse koostaja: Lena Kolarska-Bobińska



PE496.464v01-00 2/4 PA\913386ET.doc

ET

PA_NonLeg



PA\913386ET.doc 3/4 PE496.464v01-00

ET

ETTEPANEKUD

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

1. kiidab komisjoni energia tegevuskava aastani 2050 ning selle eesmärki tagada kõigile 
Euroopa kodanikele võrdne ja üldine juurdepääs energiale;

2. rõhutab, et kliimaeesmärkide kohaldamine tuleb tasakaalustada vajadusega jätkusuutliku 
ja konkurentsivõimelise majanduskasvu ning energiajulgeoleku järele piirkondades; peab 
sellega seoses äärmiselt kahetsusväärseks, et tegevuskava põhineb ainult ELi-ülestel 
stsenaariumidel ega esita poliitiliste valikute mõju üksikutele liikmesriikidele ja nende 
piirkondadele; 

3. rõhutab, et kõigi tulevaste energiameetmete puhul tuleb jagada koormus Euroopa 
piirkondade vahel õiglaselt;

4. arvab, et erilist tähelepanu tuleb pöörata nendele piirkondadele, kus praegu on domineeriv 
energiaallikas süsi ja/või kus söetootmine ja söel põhinev elektritootmine on olulised 
piirkondlikud tööhõiveallikad; arvab, et selleks, et nende piirkondade elanikud kiidaksid 
heaks energia tegevuskava aastani 2050 stsenaariumid, läheb vaja täiendavaid ELi 
toetatavaid sotsiaalmeetmeid;

5. arvab, et energia tegevuskava ettepanekuid tuleb toetada eriprogrammide sobiva 
rahastamisega ja ühtekuuluvuspoliitikat ei tohiks pidada sellise rahastamise asendajaks; 
rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika saab toetada teatavaid tegevusvaldkondi nagu 
energiatõhusus rahalise toetuse lisaallikana, aga ainult siis, kui kõnealused programmid 
edendavad ühtekuuluvuspoliitika eesmärke;

6. rõhutab, et enamik energia tegevuskava stsenaariumeid ei ole teostatavad, kui ei arendata 
kohalikke ja piirkondlikke elektri ja gaasi arukaid jaotusvõrke; arvab, et lisaks piiriülestele 
projektidele peaks liit võtma vastu meetmed, et toetada kohalike võrkude loomist või 
uuendamist ning eelkõige kaitstud tarbijate juurdepääsu;

7. märgib, et kõik tulevased energiaalased projektsioonid, kaasa arvatud energia 
tegevuskava, põhinevad ebakindlatel oletustel tehnoloogia ja majanduse arengu kohta; 
rõhutab sellepärast, et kõiki poliitilisi valikuid ja programme, kaasa arvatud 
ühtekuuluvuspoliitikaga seotuid, tuleb pidevalt läbi vaadata ja kohandada ning nende 
aluseks peavad olema võimalikult ettevaatlikud oletused;

8. arvab – kuna energiahinnad tulevatel aastatel tõusevad energia tegevuskava iga 
stsenaariumi kohaselt –, et liikmesriigid peaksid kokku leppima meetmetes, mille eesmärk 
on tagada, et hinnatõus on proportsionaalne majapidamiste sissetulekute erineva tasemega 
Euroopas ja et kütteostuvõimetus Euroopas ei suurene;

9. märgib, et erinevate geograafiliste tingimuste tõttu ei ole võimalik kohaldada kõigile 
piirkondadele ühtset kõigile sobivat energiapoliitikat; arvab, et igal Euroopa piirkonnal 
peaks olema lubatud järgida tema olukorrale ja majandusele kohandatud individuaalset 
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kava ning arendada neid energiaallikaid, mis suudavad täita energia tegevuskava aastani 
2050 eesmärke kõige tulemuslikumalt; palub seetõttu komisjonil võtta vastu piirkondliku 
energiaalase spetsialiseerumise strateegia; arvab, et sellise spetsialiseerumise alusel peaks 
EL hakkama mõõtma Euroopa energiaeesmärke ELi-ülesel skaalal riiklike eesmärkide 
asemel.


