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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

nutivõrkude arendamise kohalike ja piirkondlike tagajärgede kohta

(2013/2128(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 174, 175, 176, 177, 178 ja 191,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 37,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 26,

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu vaheliste kolmepoolsete läbirääkimiste 
tulemusi ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ), millega kehtestatakse ühissätted ühisesse 
strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (COM(2013)0246 –
2011/0276 (COD)),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu vaheliste kolmepoolsete läbirääkimiste 
tulemusi ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ), milles käsitletakse erisätteid Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta 
ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006 (COM(2011)0614 
2011/0275 (COD)),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu kolmepoolsete läbirääkimiste tulemusi 
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 
nõukogu määrust (EÜ) Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1084/2006 (COM(2011)0612/2 2011/0274 (COD)),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu kolmepoolsete läbirääkimiste tulemusi 
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 
nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses teatavatele liikmesriikidele Euroopa 
Sotsiaalfondist eraldatavate rahaliste vahenditega (COM(2013)560 2013/0271 (COD)),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu kolmepoolsete läbirääkimiste tulemusi 
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus erisätete kohta, 
milles käsitletakse Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist seoses eesmärgiga 
„Euroopa territoriaalne koostöö” (COM(2011)0611/2 2011/0273 (COD)),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu kolmepoolsete läbirääkimiste tulemusi 
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ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1082/2006 Euroopa 
territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta, et selgitada, lihtsustada ja parandada 
nende rühmituste asutamist ja kasutamist,

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

– võttes arvesse ühenduse suuniseid keskkonnakaitsele antava riigiabi kohta (EMPs 
kohaldatav tekst) (2008/C 82/01),

– võttes arvesse nõukogu 22. juuli 2013. aasta määrust (EL) nr 734/2013, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud 
eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks,

– võttes arvesse komisjoni XXX määrust (EL) nr .../… ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks 
(üldine grupierandi määrus II),

– võttes arvesse komisjoni teatist „ELi suunised riigiabieeskirjade kohaldamiseks seoses 
lairibavõrkude kiire kasutuselevõtuga” (2013/C 25/01),

– võttes arvesse komisjoni 12. aprilli 2011. aasta teatist „Arukad võrgud – innovatsioonist 
kasutuselevõtuni”,

– 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 2012. aasta direktiivi 
2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 
2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ,

– võttes arvesse komisjoni 8. märtsi 2011. aasta teatist „Konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava” (COM(2011)0112),

– võttes arvesse komisjoni 15. november 2012. aasta teatist „Toimiv energiaturg” 
(COM(2012)0663),

– võttes arvesse komisjoni 6. juuni 2012. aasta teatist „Taastuvenergia, Euroopa energiaturu 
oluline osaline” (COM(2012)0271),

– võttes arvesse komisjoni 27. märtsi 2013. aasta rohelist raamatut „Kliima- ja 
energiapoliitika raamistik aastani 2030” (COM(2013)0169),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 12. septembri 2013. aasta resolutsiooni mikrotootmise 
– väikesemahulise elektri- ja soojatootmise kohta (2012/2930(RSP)),
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– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise 
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), Brüssel, 25. jaanuar 2012, COM(2012)0011 
2012/0011 (COD),

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu komisjoni töödokument „Piirkonnad 2020 – ELi 
piirkondade tulevaste väljakutsete analüüs”, Brüssel, 14. november 2008 SEC(2008)2868 
final,

– võttes arvesse komisjoni 6. oktoobri 2010. aasta teatist „Regionaalpoliitika panus aruka 
majanduskasvu saavutamisse Euroopa 2020. aasta strateegia raames”,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

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

A. arvestades, et tõhusa energiakasutuse ja detsentraliseeritud energiatootmise parimad tavad 
näitavad, et ka kohalikud kogukonnad ja kodanikud võivad saada nii tootjaks kui ka 
tarbijaks üheskoos (nn prosumerid), tootes enda energiavajaduse jaoks, kuid müües ühtlasi 
energiat elektrivõrgule ja toimides virtuaalsetes elektrijaamades koos teiste osalejatega, 
saavutades maksimaalse kasu, kaasates kõik osapooled piirkondlike meetmete 
kavandamisse ja rakendamisse, edendades aktiivset kaasatust ja teabevahetust ning 
arendades terviklikku lähenemisviisi, kaasates kõik energeetikaga seotud sektorid, nagu 
transport ja eluase, kasutades arukaid rahalise toetamise mehhanisme ja luues uusi 
töökohti; 

Uued võimalused piirkondlikule majandusele

1. väljendab heameelt paradigmanihke üle regioonide jaoks viisil, kuidas energiat toodetakse 
ja tarbitakse, liikudes paindumatult traditsiooniliselt mudelilt, mis toimib 
põhikoormusloogikal põhinedes, muutuvale, detsentraliseeritud ja kohalikule tootmisele, 
lõimides suurt hulka väikeseulatuslikust taastuvenergiast paindliku ja 
reageerimisvõimelise nõudluse ning jaotatud salvestamisega; rõhutab, et nutivõrk on 
sellise paradigmanihke lahutamatu osa ja et nutivõrkude rakendamine tuleb sisse 
programmeerida valdkonnaülesesse lähenemisviisi piirkondlikule arengule, et viia 
maksimumini hüved piirkondade jaoks; 

2. rõhutab sellega seoses võimalusi energiavõrgu geograafilisteks (või territoriaalseteks) 
muudatusteks ebasoodsas olukorras piirkondade heaks, mis võivad areneda 
energiatarbijatest energiatootjateks, saavutades suure majandusliku kasu, tagades samas 
turvalised energiatarned; märgib, et see pakub eriti võimalusi äärepoolseimatele ja 
perifeersetele piirkondadele ja saartele;

3. kutsub liikmesriike ja piirkondi üles investeerima nii vara kui võimalik kohalikesse 
nutivõrkudesse, kasutades Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde, sealhulgas rahalisi 
vahendeid erainvesteeringute võimendamiseks, võttes arvesse konkreetse piirkonna 
keskkonna, majanduslikke, sotsiaalseid ja territoriaalseid vajadusi, sest ei ole olemas ühte 
lahendust kõigi piirkondade jaoks; nõuab paindlikku lähenemisviisi kohalikul tasandil, et 
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soodustada meetmete kombineerimist energia tootmise, salvestamise ja tõhususe tarbeks 
ning teha koostööd teiste sektoritega, nagu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
ning transpordisektor;

4. rõhutab, et nutivõrkude kasutuselevõtmine nõuab stabiilset, pikaajalisele poliitikale 
suunatud raamistikku; palub komisjonil teha ettepanek kaugelevaatavate, siduvate 
eesmärkide kohta 2030. aastaks energiatõhususe ja taastuvenergia jaoks ning 
kasvuhoonegaaside heite jaoks, et anda investoritele ja omavahel seotud tööstusharudele 
tulevikukindlust ja lihtsustada arukaid energiasüsteeme;

5. nõuab paindlikumat lähenemisviisi ELi siseturu alastes määrustes ja direktiivides, et 
soodustada piirkonnaspetsiifilisi lahendusi seoses energia tootmise, sellega varustamise, 
selle salvestamise ja tõhususe meetmete ning selliste meetmete kombinatsiooniga;

6. rõhutab, et kodanikke tuleb kaasata kogu energeetika ja elektrivõrgu kavandamise, 
rakendamise ja ümberkujundamise vältel, kaasates avalikkuse kõigis staadiumides, samuti 
vajadust aktiivselt kaasata jaotusvõrguettevõtjaid ning nutivõrgutehnoloogiate käitajaid; 
julgustab kodanikke hakkama nn prosumeriteks, mille puhul üksikisikud ja kogukonnad 
toodavad iseenda taastuvenergiat ja on suutelised müüma ülejääki tagasi võrku, kasutades 
seega ära majanduslikke võimalusi ja toimides tugevate kohalike partneritena, kes 
osalevad jätkusuutlikus energiatootmises ja energia säästmises üldise piirkondliku 
energiakäsituse raames; 

Arukad energiasüsteemid

7. rõhutab, et selleks, et arukaid võrke saaks edukalt rakendada, peab Euroopa järgima 
piirkondade ja kohalike kogukondade aruka energiasüsteemi strateegiat, mille korral 
nutivõrkudest saab osa piirkondlikust energiasüsteemist ja need lõimivad suurel määral 
energiat taastuvenergiaallikatest, sealhulgas detsentraliseeritud loomissuutlikkus, 
kombineerituna nõudlusepoolse juhtimise, energiatõhusate meetmete, energiasäästu 
suurendamise ja aruka salvestamise lahendustega, transpordisektori (e-transport) ja 
suurendatud teabevahetusega naabervõrkudega;

8. kutsub komisjoni ja tema arukate võrkude töörühma ajakohastama ja laiendama tema 
olemasolevat arukate võrkude määratlust, hõlmamaks arukat energiasüsteemi; kutsub 
kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi üles võtma vastu piirkondlikke arengustrateegiaid, 
mis põhineksid aruka energiasüsteemi strateegial;

9. toonitab, et selleks, et tagada nutivõrkude majanduslik tõhusus piirkondade jaoks, on vaja 
kombineerida otseseid ja kaudseid eeliseid, seondades energiasektori mitme muu 
sektoriga, eelkõige eluaseme ja transpordiga, aga ka keskkonna, linnaplaneerimise, 
sotsiaalse kaasamise, jäätmekäitluse ja ehitussektoriga, et saavutada energia säästmise 
eesmärgid, viies samas maksimumini majandusliku kasu;

10. rõhutab, et IKT-sektoril on määrava tähtsusega roll arukas energiasüsteemi võrgus, sest 
reaalajas digitaalses teabevahetuses kõigi nutivõrgu elementide vahel, tootmisest ülekande 
ja lõppkasutajani, võimaldab IKT kahesuunalist teabevoogu võrgus; kutsub seetõttu 
piirkondi üles lisama erinevate äriliselt ligitõmbavate, koostalitlusvõimeliste IKT-
tehnoloogiate arendamine arukate energiasüsteemide loomisesse, et viia maksimumini 
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energiasääst piirkondlikus planeerimises, mis hõlmab nutivõrke;

11. nõuab innovatsiooni ja suuremaid investeeringuid IKT-sektorisse, et ületada peamised 
probleemid, millega seisavad silmitsi nutitehnoloogiad, mis hõlmavad tehnoloogiate 
koostalitlusvõimet olemasoleva võrguga ja regulatiivseid probleeme; kutsub komisjoni ja 
riiklikke ning piirkondlikke osalejaid üles looma positiivseid regulatiivseid ja 
investeerimisraamistikke, et võimaldada koostalitlusvõimeliste IKT-lahenduste 
arendamist;

Soodne mõju kohalikule tööhõivele

12. julgustab kõiki piirkondi investeerima arukatesse energiasüsteemidesse kui võimalikku 
kohalike ja jätkusuutlike töökohtade allikasse; toonitab, et ehitusharu on üks peamisi 
valdkondi, kus luuakse töökohti, mitte ainult otseinvesteeringute abil arukatesse 
energiavõrkudesse, vaid ka investeeringute abil energiatõhusatesse meetmetesse ja 
renoveerimisse, näiteks eluasemesektoris;

13. märgib, et 2009. aastal hindas komisjon, et 2020. aasta taastuvenergia eesmärkide 
saavutamise abil luuakse umbes 2,8 miljonit töökohta ja 2030. aastaks on kogu 
lisandväärtuse maht umbes 1,1% SKPst; juhib tähelepanu sellele, et Euroopa 
Taastuvenergia Nõukogu hindab, et kui 2030. aastaks tuleks 45% energiast 
taastuvenergiaallikatest, loodaks 4,4 miljonit töökohta ja kui Euroopa energiasüsteem 
oleks 2050. aastaks 100%-liselt taastuv, annaks sektor tööd 6,1 miljonile inimesele;

14. kutsub kõiki piirkondi üles investeerima kõnealuste uute töökohtade erialaoskustesse ja 
koolitusse, võttes arvesse seda, et märkimisväärse arvu uusi töökohti saab luua ka IKT-
teenustes, transpordisektoris ja sektorites, mis varustavad nutitarvikute ja -teenustega, nt 
uute seadmetega;

15. toonitab, et avaliku sektori investeeringud arukatesse energiasüsteemidesse, sealhulgas 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu, saavad edendada kohalikke säästvaid 
tööhõivevõimalusi ja pikaaegseid kohalikke hüvesid piirkondade jaoks ning neid saab 
kasutada samahästi ka majandusraskuste ületamise vahendina, eriti kriisist haaratud 
riikide piirkondades;

Kodanike roll

16. toonitab, et arukate energiavõrkude edu on, nagu on näidanud uuringud parimate tavade ja 
peamiste näidete vallas, sageli tingitud üksikute kodanike, ühiste, kohaliku kogukonna või 
nende osalejate kombinatsiooni kohaliku tasandi omanikutundest; tunnistab, et selline 
omanikutunne suurendab kõikidesse arukate energiasüsteemide elementidesse tehtavate 
investeeringute aktsepteerimist; pooldab seda, et kodanikud peavad kogu arukate 
energiasüsteemide arendamise vältel olema kaasatud; 

17. nõuab, et komisjon kõrvaldaks praegustes ELi õigusaktides, eelkõige riigiabi eeskirjades, 
kõik tõkked kohaliku tasandi omanditundele; kutsub liikmesriike toetama kohalikke 
energia sisseveo ja kohaliku energia jagamise võimalusi, mitte ainult kahesuunaliselt 
võrgu ja lõpptarbija vahel, vaid ka piiriüleselt ja lõpptarbija üksuste vahel, julgustades 
kohaliku tasandi energiatootmise omanditunnet ja kohalikult toodetud energia jagamist;



PE523.006v01-00 8/11 PR\1009267ET.doc

ET

18. rõhutab, et arukate energiasüsteemide rakendamine muudab oluliselt era- ja avalikke 
sfääre, sest elektri pakkumine seotakse andmete kogumise ja teabeedastusega reaalajas; 
nõuab seetõttu läbipaistvaid menetlusi kõigil tasanditel, hõlmates kõiki osalejaid, 
sealhulgas kodanikke, ettevõtjaid, tööstust, kohalikke võime, jaotusvõrguettevõtjaid, 
ülekandesüsteemi haldureid, kohalikke ja piirkondlikke andmekaitseametnikke või 
ombudsmane ja nutivõrgutehnoloogiate pakkujaid;

Andmekaitse ja isikuandmete kaitse

19. toonitab, et arukaid energiasüsteeme käitatakse suure hulga isikuandmete ja paljude 
profiilidega ning see kannab suurt andmeohutuse rikkumise ohtu; märgib, et on muresid 
eriti seoses arukate arvestite tarbijahüvedega ja nõuab kõnealuse valdkonna paremat 
hindamist ja edasisi teadusuuringuid arukate arvestite andmekaitse ja andmeohutusega; 
rõhutab seetõttu, et isikuandmeid tuleb eranditult kaitsta, nii et need jäävad kaitstuks ja 
kindlaks; 

20. nõuab, et liikmesriigid tagaksid, et andmekaitsemäärust tugevdatakse ja võetakse kiiresti 
vastu; palub komisjonil töötada välja tugevad suunised andmekaitse, andmete 
minimeerimise, andmete ülekande ja andmeturvalisuse kohta arukas energiasüsteemis;

21. rõhutab vajadust parandatud andmekaitse ja privaatsuse reguleerimise ning tava järele, kui 
arukate arvestite süsteemid paigaldatakse; toonitab, et andmekaitse ja andmete privaatsuse 
garanteerimine kõigi võrguga ühendatud üksikisikute ja majapidamiste jaoks on 
vaieldamatu käsk nutivõrkude toimimise ja kasutuselevõtmise jaoks; rõhutab, et kogutud 
andmeid tuleb kasutada ainult elektritarnete turvalisuse tagamiseks; palub liikmesriikidel 
jõustada andmekaitse-eeskirju ja kaitsta üksikisikute õigusi käesolevas valdkonnas;

22. palub komisjonil ja liikmesriikidel keskenduda kõrgetasemeliste salastamisvahendite 
alasele uurimistööle, nende arendamisele ja neisse investeerimisele, et avalikkus võtaks 
arukad energiasüsteemid paremini vastu;

Edukate arukate energiasüsteemide jaoks vajalik raamistik

23. toonitab, et uute Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide määruste alusel 
ajavahemikuks 2014–2020 on liikmesriigid kohustatud koondama Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide vahendeid investeeringuteks aruka, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa 
jaoks; väljendab heameelt miinimumosa üle, mis tuleb kehtestada piirkondade jaoks, et 
koondada, sõltuvalt nende majanduslikust arengust kuni 20% Euroopa Regionaalarengu 
Fondi vahenditest taastuvatest energiaallikatest pärit energia tootmisele ja jaotamisele, 
energiatõhususele ja nutivõrkudele jaotuse tasandil; juhib tähelepanu sellele, et ka 
Ühtekuuluvusfond lubab investeerimist sellesse valdkonda ja palub liikmesriikidel 
kasutada seda uut võimalust parimal võimalikul viisil; 

24. rõhutab, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid toimivad investeeringute 
katalüsaatorina ja et rahastamis- ja otsuste tegemise protsessis on kaasatud mitu 
territoriaalset tasandit, mängib mitmetasandiline juhtimine olulist rolli eduka rakendamise 
jaoks; väljendab heameelt rahastamisvõimaluste üle programmi „Arukas energeetika –
Euroopa raames”;



PR\1009267ET.doc 9/11 PE523.006v01-00

ET

25. leiab, et toetust nutivõrkudele jaotuse tasandil ei tohi lisada riigiabisse; rõhutab, et 
nutivõrkude ja taastuvenergia kasutuselevõttu ei tohiks negatiivselt mõjutada äsja 
väljapakutud riigiabi reform; nõuab komisjonilt sellega seoses, et ta hoiduks 
tehnoloogiliselt neutraalse pakkumissüsteemi kehtestamisest, sest suuremalt jaolt jääksid 
detsentraliseeritud projektid kõrvale, mis takistab innovatsiooni ja regioonispetsiifilisi
lähenemisviise;

26. nõuab, et komisjon vähendaks takistusi investeeringutele arukatesse energiasüsteemidesse, 
eelkõige laiendades erandeid riigiabi ajakohastamise piires, et lubada avaliku sektori 
toetust kõigile piirkondlike ja kohalike arukate energiasüsteemide elementidele, 
sealhulgas valdkonnaülesed investeeringud ja toimingud; nõuab tungivalt, et arukad 
energiasüsteemid lisataks liigina tulevasse komisjoni määrusesse ELi aluslepingu artiklite 
107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga 
kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus II) ja millega kohandatakse määrusi muude 
rühmaerandi liikide kohta, mis mõjutavad üksteist vastastikku arukate energiasüsteemide 
arendamisega;

27. toonitab, et koostalitlusvõime seoses aruka infrastruktuuriga on ülimalt tähtis, sest 
regulatiivne ebakindlus ja erinevad standardid aeglustavad aruka infrastruktuuri levikut; 
seetõttu nõuab suuremat koostööd erinevate Euroopa tehniliste standardiorganisatsioonide 
vahel; toonitab, et koostalitlusvõime toetamise jaoks on vaja avatud standardeid;

28. kutsub piirkondi üles võrgustuma ja jagama hüvesid, teadmisi ja parimaid tavasid ning 
tegema koostööd tasuvusanalüüside mõttes arukate energiasüsteemide kohta Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide territoriaalkoostöö eesmärgi raames; palub komisjonil 
luua arukate energiasüsteemidega piirkondade jaoks piiriülene võrgustik; kutsub 
piiriüleseid piirkondi kasutama Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse õiguslikku 
vahendit, et luua koos üldist majanduslikku huvi pakkuvad teenused taastuvenergia ja 
energiasäästu valdkonnas ning nutivõrkude infrastruktuur sellises võrgustikus;

29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
Regioonide Komiteele.
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SELETUSKIRI

Tõusvate energiahindade, kliimamuutuse ja sotsiaal-majanduslike probleemide ajajärgul 
peavad kõik ELi piirkonnad leidma viise, kuidas varustada kõik elanikud taskukohase, 
stabiilse ja kindla energiaga ning järgida samas keskkonna- ja jätkusuutlikkuse kriteeriumeid. 

Erisuguseid nutivõrgusüsteeme ja -algatusi uurides võime näha, et mitmed lahendused on juba 
olemas. Mõned piirkonnad on muutnud end energiaostjast energiatarnijaks ja seadnud 
olulisele kohale taastuvenergia, pakkudes sel viisil välja säästva energiatootmise mudeli, mis 
võimaldab energiahinnad püsitada ja samal ajal tulu saada. 

Sellised näited hõlmavad Austria Burgenlandi liidumaad. Güssing Burgenlandis oli varem 
vaene ja äärepoolne piirkond, mis on muutnud end jätkusuutlikkuse mudeliks, luues kogu 
oma energiavajaduse taastuvatest energiaallikatest. Ka saared, nagu Madeira Portugalis, El 
Hiero Hispaanias, Samsø Taanis, Ikaria Kreekas, asendavad suure protsendi energiast, mis 
varem tuli fossiilsetest kütustest, samade vajaduste tootmisega taastuvatest energiaallikatest, 
kombineeritult aruka infrastruktuuri ja salvestamise valikutega. 

Taastuvenergia mudelpiirkond Harz on ebasoodsas olukorras olev piirkond Saksamaal, mis 
hõlmab kõiki eespool nimetatud elemente: peamiselt taastuvatel energiaallikatel põhinev 
energiatootmine ja -jaotus, teadus- ja arendustegevus, energia salvestamine, tarbimine ja 
energia säästmine (sealhulgas nutiarvestid, tootmistipu kujundamine, isolatsioon, e-transport), 
kui tuua veel üks konkreetne eeskuju parimate tavade näidispiirkonnast.

Muud näited omavalitsustest ja piirkondadest, mis saavutavad energiavarustuskindluse ja 
vähendavad sõltuvust importidest, hõlmavad Hostětíni Tšehhimaal, projekti „Orkney Micro 
Renewables” Šotimaal ja samuti katseprojektilinnu ja -kogukondi komisjoni CONCERTO 
programmi alusel, mis on toetanud 58 katseprojekti 23 riigis. Veel mõned algatused hõlmavad 
CO-POWERit, mis võimaldab kodanikel luua kogukonna taastuvenergia projekte Euroopas. 

Vaadeldes juhtivaid piirkondi ja kogukondi võib näha, et edu on sageli kohalike 
omavalitsuste, ettevõtjate, tööstuse ja kohaliku kogukonna ning kodanike avatuse ja 
läbipaistvuse tulemus. Ühised kavandamis- ja rakendamisjõupingutused protsessis, kus kõik 
osalised on kaasatud, loob tõhusa koostoime ja paremad pikaajalised hüved piirkondadele 
mitte ainult turvalise ja taskukohase energiatootmise ja -tarnimise, kuid ka majanduslike, 
sotsiaalsete ja keskkonnahüvede mõttes. Seetõttu saavutatakse parimad hüved, kui võetakse 
terviklik lähenemisviis, kus arukas infrastruktuur hõlmab arukat energiasüsteemi, mis on osa 
intelligentsemast üldisest piirkondlikust kavast, mis liidab ühte ka seonduvad sektorid, nagu 
transport, eluasemed ja linnaplaneerimine. E-bussid võivad toimida energia salvestamise 
süsteemidena energia jaoks, mida kohapeal toodetakse, kui energianõudlus on väike, nt kui 
tuul on öisel ajal tugev, salvestades seega ja kasutades energiat kohalikult. Nii kodanike kui 
ka kohaliku äri ja suuremate ettevõtete julgustamine keskenduda energia säästmisele, nt 
parema isoleerimise teel, võimaldab üldsäästmist. Koos katsetega vähendada energia tarbimist 
tipptundidel, nt pannes masinad öösel tööle, saab teostada tipptunni nihutamist ja murda aina 
kõrgema tipuga võrguinfrastruktuuri loogika. Nutivõrgud, sealhulgas arukad arvestid ja 
intelligentsed salvestuslahendused saavad seda arengut lihtsustada, sest nad võimaldavad uut, 
arukamat liiki energiasüsteemi – kus energiat luuakse ja kasutatakse tootmiskoha lähedal 
pikkade vahemaade transportimise asemel – ja kus võimalik on kahesuunaline teabevahetus 
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tootmispoole ja tarbimispoole vahel. 

Peale energiatarnete turvalisuse tagamise ja fossiilsetest kütustest sõltumise vähendamise
toovad nutivõrgud kohalikele kogukondadele mitmeid muid hüvesid, nimelt tööhõive ja 
keskkonnasäästlike töökohtade mõttes. Taastuvenergia sektor on tulnud toime praeguse 
majanduskriisiga ja suudab jätkata töökohtade loomisega piirkondades, kus neid kõige 
rohkem on vaja, nt ranniku- ja maapiirkonnad. Komisjon arvestas 2009. aastal, et tema 2020. 
aasta taastuvenergia eesmärkide saavutamine looks sektoris umbes 2,8 miljonit töökohta, 
luues 2030. aastaks lisandväärtusena umbes 1,1% SKPst. Oma aruandes „A 100% Renewable 
Energy Vision for the European Union” (100% taastuvenergia visioon Euroopa Liidule) 
hindas Euroopa Taastuvenergia Nõukogu, et kui aastaks 2030 tuleks 45% energiast 
taastuvenergia allikatest, loodaks 4,4 miljonit töökohta ja kui Euroopa energiasüsteem oleks 
2050. aastaks täielikult taastuvad, annaks sektor tööd 6,1 miljonile inimesele. Lisaks loodaks 
või säilitataks kohalikke töökohti, nt ehitussektoris, mis oleks nt seotud investeeringutega 
energiasäästmisse eluasemesektoriga.

Hästi kinnistatud nutivõrkude kasutuselevõtmine osana piirkondlikest kavadest annab ka 
kodanikele võimaluse olla aktiivsem ja võtta vastutus nende piirkondade energeetika ja 
võrkude kavandamises ning saada tehtud otsustest rahalisi ja sotsiaalseid hüvesid. Selline 
võimu andmine viib kodanikud nn prosumeriteks saamiseks, tootes, kasutades ja müües 
omaenda energiat nutivõrgus.

Kõik see näitab, et nutivõrk saab olla jätkusuutliku energiavisiooni nurgakivi, hõlmates 
rohkem taastuvenergia tootmist, energiasäästu ja kohalikult toodetud energia paremat ja 
eelkõige koha peal kasutamist. Seega peame me vaatlema arukaid energiasüsteeme üldise 
käsitusena, mis toob märkimisväärset hüve Euroopa piirkondadele. 

Siiski on probleeme, mida tuleb käsitleda, et saavutada arukamad energiasüsteemid ELi 
piirkondades. Et veelkord kinnitada kodanikele arukat energiasüsteemi luues kahesuunalise 
andmevahetuse põhjal ja seega lõpptarbija andmete põhjal, tuleb igal ajal andmekaitse ja 
privaatsus tagada ja neid jõustada. Üldisemal tasandil tuleb käsitleda regulatiivseid ja 
õiguslikke probleeme, sealhulgas riigiabi. See on eriti tõsi, kui vaadelda sektoriüleseid 
lähenemisviise, mis seovad näiteks IKT- ja energiasektorit. Samavõrd kohtavad algatused 
piiriregioonides mitmeid regulatiivseid ja õiguslikke probleeme üle riigipiiride. Kõnealused 
piirid erinevate sektorite ja riikide vahel tuleb avada, sest vaid laiem terviklik lähenemisviis 
võimaldab arukate energiasüsteemide rakendamisest täit kasu saada. Siin on kõigi arukate 
energiasüsteemidega seotud investeeringute ja pikaajalise koostöö jaoks möödapääsmatu 
stabiilne, positiivne regulatiivne ja õiguslik raamistik. 

Jätkusuutlikumate piirkondade ja kogukondade saavutamine Euroopas on võimalik. Ühiste 
jõupingutustega saavad näidispiirkonnad, -saared ja -kogukonnad, keda on käesolevas 
seletuskirjas mainitud, mitte enam rajaleidjateks, vaid jõukama, jätkusuutlikuma ja energiast 
sõltumatuma ELi status quo’ks.


