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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ELi ühtekuuluvuspoliitika ja selles osalejate rolli kohta Euroopa uue energiapoliitika 
rakendamisel
(2012/2099(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 194,

– võttes arvesse 10. novembri 2010. aasta teatist „Energia 2020 – säästva, 
konkurentsivõimelise ja kindla energia strateegia” (COM(2010)0639),

– võttes arvesse 15. detsembri 2011. aasta teatist „Energia tegevuskava aastani 2050” 
(COM(2011)0885),

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles 
käsitletakse energiatõhusust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 
2006/32/EÜ (COM(2011)0370),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ja tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni arvamust (A7-0000/2012),

A. arvestades, et Euroopa energiapoliitika ühised eesmärgid on varustuskindlus, säästvus ja 
konkurentsivõimelisus;

B. arvestades, et ELi ühtekuuluvuspoliitika ühine eesmärk on majanduskasvu ja töökohtade 
loomisesse tehtavatel investeeringutel põhinev Euroopa piirkondade majanduslik, 
sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus;

C. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika raames energeetikasse tehtavad investeeringud võivad 
aidata mõlemas poliitikavaldkonnas eesmärke täita, toetades madala arengutasemega 
piirkondades majanduskasvu ja kohalike töökohtade loomist ning tagades 
energiavarustuse kindluse kogu ELis;

Üldine lähenemisviis

1. toonitab, pidades silmas kriisi tagajärjel suurenevat kohalikku ja piirkondlikku 
ebavõrdsust Euroopas, et ühtekuuluvus vajab ELi tugevat toetust; usub, et Euroopa 
energiaprojektid võivad regionaalarengule kaasa aidata investeeringutega 
detsentraliseeritud energiaallikatesse, energiatõhususse ja muudesse meetmetesse, millega 
toetatakse majanduskasvu ja töökohtade loomist;

2. rõhutab siiski, et ühtekuuluvuspoliitika programmides ei tohiks näha asendusvarianti 
Euroopa energiapoliitika alaste ettepanekute nõuetekohasele rahastamisele; rõhutab, et 
ühtekuuluvuspoliitika võib toetada meetmeid, näiteks energiatõhususe meetmeid, 
täiendava rahastamisallikana, kuid ainult siis, kui need programmid edendavad 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärke;
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3. usub, et Euroopa piirkonnad peaksid olema võimelised keskenduma sellistele 
energiaallikatele, mis sobivad kohalike oludega kõige paremini, ning et EL peaks 
hakkama Euroopa energiaeesmärke mõõtma kogu ELi hõlmavalt; 

4. rõhutab, et ELi kliimamuutustega seotud eesmärkide tõttu võivad ELi vähemarenenud 
piirkondade elanikud sattuda energia hinnakujunduse tõttu eriti ebasoodsasse olukorda; 
palub seepärast ühtekuuluvuspoliitika kavandamisel arvestada nimetatud asjaoludega;

Suutlikkuse suurendamine

5. rõhutab, et kõik tulevikus seatavad sihid energia valdkonnas peaksid põhinema õiglasel 
koormuse jaotumisel Euroopa piirkondade vahel ning võimaldama neile edasist arengut; 
usub kindlalt, et seepärast tuleb mistahes mitmeaastase finantseraldise puhul arvesse võtta 
mitte ainult üleeuroopalisi üldeesmärke, vaid ka kõigi ELi piirkondade institutsioonilist 
suutlikkust;

6. juhib tähelepanu asjaolule, et suurte energiaprojektide puhul võib eri piirkondlike ja 
kohalike ametiasutuste suutlikkus olla ebapiisav, mis võib rakendamist oluliselt takistada; 
usub selletõttu, et mitte üksnes tuleks tõhustada algatusi JESSICA ja ELENA ning 
kohalike energiainvesteeringute kaasamist Euroopa aruka energiakasutuse programmi 
raames (IEE-MLEI), vaid aastaks 2018 tuleks läbi vaadata ka kõik energiavaldkonna 
rahaeraldised ühtekuuluvuspoliitika vahenditest nimetatud rahastute ja programmide 
vastuvõtumäärast lähtuvalt;

7. rõhutab, toetades uusi energiaprojektide rahastamisvahendeid, et need peaksid täiendama 
otsetoetusi ja energiaprojektide kaasrahastamist ning mitte neid asendama; juhib 
liikmesriikide ja komisjoni tähelepanu asjaolule, et üksikisikutel, väikestel ja keskmise 
suurusega linnadel ning maakogukondadel peaks olema võimalus taotleda 
energiatõhususe ja ehitiste renoveerimise projektide jaoks otsetoetusi, sest tõenäoliselt 
puudub neil muude rahastamisvahendite täielikuks ärakasutamiseks haldussuutlikkus;

Partnerluslepingud

8. märgib, et projektide nõuetekohase rakendamise huvides tuleks partnerluslepingute osas 
konsulteerida piirkondlike ja kohalike ametiasutustega, et nad saaksid tõepoolest mõjutada 
oma eesmärkide seadmist ja täitmist ning kulude struktuuri;

9. juhib tähelepanu asjaolule, et ühtekuuluvuspoliitika rahastamiskord peaks tagama, et 
piirkondade majanduslikud, sotsiaalsed ja territoriaalsed erinevused võetakse täiel määral 
arvesse; 

10. usub, et kuigi ühine strateegiline raamistik näeb üldiselt ette vahendite sihtotstarbe, 
lahushoidmise ja muud temaatilised raskuspunktid, tuleks partnerluslepingute raames neid 
meetmeid võtta paindlikult, et anda liikmesriikidele võimalus lähtuda oma eelistustest 
2020. aastaks seatud eesmärkide täitmisel;

11. tõstab esile vajadust kasutada ühtekuuluvuspoliitika raames rahalisi vahendeid taotlevate 
energiaprojektidega seoses võimalikult laiaulatuslikke võrdlusaluseid ja määratlusi;
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Rakendamine ja poliitilised ettepanekud

12. märgib, et kuigi liikmesriigid kohandavad oma energiaallikate jaotust ELi kliimaga seotud 
eesmärkide järgi, sõltuvad paljud piirkonnad veel fossiilkütustest; usub seepärast, et tuleks 
heaks kiita mitte üksnes vähese CO2-heitega vaid kõik vähese heitega energiaallikaid, 
näiteks kildagaas, sealhulgas ka üleminekuvariandid;

13. toetab ühtekuuluvus- ja energiapoliitika vahendite kasutamist piiriüleste projektide jaoks 
partneritega kolmandatest riikidest; rõhutab, et piiriregioonid tuleks hõlmata ELi 
süsteemiga, tagamaks säästva arengu mõlemal pool piiri; rõhutab, et nimetatud 
rahastamise suhtes tuleks kohaldada ELi energiaturu eeskirju;

14. usub, et ühtekuuluvuspoliitika rahalisi vahendeid tuleks kasutada VKEde ja üksikisikute 
koolitamiseks riiklike taastuvenergiakavade teemal; märgib, et see on eriti vajalik 
liikmesriikides, kus on kasutusel nn päritolusertifikaat;

15. toetab ELi ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ läbivaatamist, et 
võimaldada käibemaksumäära alandamist selliste piirkondlike ja kohalike projektide 
puhul, mille eesmärk on energiatõhususe suurendamine, samuti selliste toodete ostmisel, 
mille energiatõhususe klass on direktiivi 2010/30/EL kohaselt kõrgeim;

16. usub, et võimalikult direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisalasse kuuluvate projektide 
väljaarvamisel Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi rahastamisest on 
tõenäoliselt ebaproportsionaalne mõju vähemarenenud piirkondadele ja see võib 
pikendada nende jõudmist vähesaastavate piirkondade hulka; palub komisjonil veelgi 
täpsustada ja selgemalt määratleda, millised energiasektorid ei oleks ühtekuuluvuspoliitika 
raames rahastamiskõlblikud, ning loobuda sellisest väljaarvamisest lähenemispiirkondades 
asuvate projektide puhul;

Energiatõhusus, taastuvenergia ja infrastruktuur 

17. nõustub, et energiatõhusus on ELi energiavaldkonna eesmärkide puhul keskne ning seda 
tuleks edendada ennekõike temaatilise kontsentratsiooni struktuuris; on veendunud, et ELi 
meetmed peaksid energiatõhusust toetama nii energia tarbimise kui ka tootmise poolel;

18. rõhutab, et mis tahes ELi energiapoliitika nõuab elektri ja gaasi puhul kohalike ja 
piirkondlike arukate jaotus- ja ülekandevõrkude ning gaasihoidlate arendamist; usub, et 
võrkude arendamist ja uuendamist peaks toetama energia temaatiline kontsentratsioon;

19. märgib vajadust edendada energiatõhusust ja taastuvenergia arendamist maapiirkondades; 
rõhutab suurenevat energiasäästu potentsiaali maamajapidamistes, mis võib nõuda uudseid 
rahastamiskavasid; toetab samme, mis hõlbustavad juurdepääsu uuele tehnoloogiale 
maapiirkondades;

20. märgib liikmesriikide erinevat säästvust ressursside kasutamisel ning on seisukohal, et 
tõhustada tuleks ressursitõhusust ja materjalide ringlussevõttu toetavaid meetmeid;

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


