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Euroopa Parlament, 

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

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 191, 192 ja 194, 

– võttes arvesse oma 17. veebruari 2011. aasta resolutsiooni Euroopa 2020. aasta 
strateegia kohta,1 

– 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,2  

– 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,3  

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta määrust (EL) nr 
994/2010, milles käsitletakse gaasivarustuse kindluse tagamise meetmeid ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2004/67/EÜ,4 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2013. aasta määrust (EL) 
nr 347/20135 üleeuroopalise energiataristu suuniste kohta ja millega tunnistatakse 
kehtetuks otsus nr 1364/2006/EÜ ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 713/2009, (EÜ) 

                                                 
1 ELT C 188 E, 28.6.2012, lk. 42. 
2 ELT L 315, 14.11.2012, lk 1. 
3 ELT L 140, 5.6.2009, lk 16. 
4 ELT L 295, 12.11.2010, lk 1. 
5 ELT L 115, 25.4.2013, lk 39. 
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nr 714/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, ning võttes arvesse esimest ühist huvi pakkuvate 
energiataristuprojektide üleeuroopalist nimekirja, mille Euroopa Komisjon 14. oktoobril 
2013. aastal vastu võttis,  

– võttes arvesse komisjoni 13. novembri 2008. aasta teatist „Teine strateegiline 
energiaülevaade. ELi tegevuskava varustuskindluse ja solidaarsuse tagamiseks 
energiavaldkonnas” (COM(2008)0781), 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 
2002/91/EÜ ehitiste energiatõhususe kohta,1 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu (EL) nr …/2013, 
millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja 
tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010, 

– võttes arvesse komisjoni 28. märtsi 2011. aasta valget raamatut „Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi suunas” (COM(2011)0144) ning Euroopa Parlamendi 15. detsembri 
2011. aasta resolutsiooni Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava ning 
konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi kohta2, 

– võttes arvesse komisjoni 8. märtsi 2011. aasta teatist „Konkurentsivõimeline vähese 
CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava” (COM(2011)0112) ning 
parlamendi 15. märtsi 2012. aasta resolutsiooni konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava kohta3, 

– võttes arvesse komisjoni 20. septembri 2011. aasta teatist „Ressursitõhusa Euroopa 
tegevuskava” (COM(2011)0571) ning parlamendi 24. mai 2012. aasta resolutsiooni 
ressursitõhusa Euroopa kohta4, 

– võttes arvesse komisjoni 15. detsembri 2011. aasta teatist „Energia tegevuskava aastani 
2050” (COM(2011)0885) ning parlamendi 14. märtsi 2013. aasta resolutsiooni energia 
tegevuskava kohta aastani 2050 ja tuleviku kohta koos energiaga5, 

– võttes arvesse komisjoni 10. oktoobri 2012. aasta teatist „Tugevam Euroopa tööstus 
majanduse kasvuks ja taastumiseks” (COM(2012)0582), 

– võttes arvesse oma 15. detsembri 2010. aasta resolutsiooni energiatõhususe tegevuskava 
läbivaatamise kohta,6 

– võttes arvesse komisjoni 27. märtsi 2013. aasta teatist „Taastuvate energiaallikate 
kasutuselevõttu käsitlev arenguaruanne” (COM(2013) 0175), 

                                                 
1 ELT L 1, 4.1.2003, lk 65. 
2 ELT C 168 E, 14.6.2013, lk. 72. 
3 ELT C 251 E, 31.8.2013, lk. 75. 
4 ELT C 264, 13.9.2013, lk 59. 
5 Vastuvõetud tekstid, 14.3.2013, P7_TA(2013)0088. 
6 ELT C 169 E, 15.6.2012, lk. 9. 
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– võttes arvesse oma 21. novembri 2012. aasta resolutsiooni kildagaasi ja põlevkiviõli 
ammutamise keskkonnamõju kohta,1 

– võttes arvesse oma 21. novembri 2012. aasta resolutsiooni kildagaasi ja põlevkiviõli 
tööstuslike, energeetiliste ja muude aspektide kohta,2 

– võttes arvesse oma 22. novembri 2012. aasta resolutsiooni Kataris Dohas toimuva 
kliimamuutuste konverentsi (COP 18) kohta,3 

– võttes arvesse oma 23. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni Poolas Varssavis toimuva 
kliimamuutuste konverentsi (COP 19) kohta,4 

– võttes arvesse oma 12. septembri 2013. aasta resolutsiooni mikrotootmise – 
väikesemahulise elektri- ja soojatootmise kohta,5 

– võttes arvesse oma 21. mai 2013. aasta resolutsiooni taastuvenergiaga seonduvate 
tänaste ülesannete ja võimaluste kohta Euroopa energia siseturul,6 

– võttes arvesse komisjoni 6. juuni 2012. aasta teatist „Taastuvenergia, Euroopa 
energiaturu oluline osaline” (COM(2012)0271) ning oma 21. mai 2013. aasta 
resolutsiooni taastuvenergiaga seonduvate tänaste ülesannete ja võimaluste kohta 
Euroopa energia siseturul7, 

– võttes arvesse komisjoni 15. novembri 2012. aasta teatist „Toimiv energiaturg” 
(COM(2012)0663) ning oma 10. septembri 2013. aasta resolutsiooni toimiva 
energiaturu kohta8, 

– võttes arvesse komisjoni 27. märtsi 2013. aasta teatist süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise tuleviku kohta Euroopas (COM(2013)0180) ning oma 14. jaanuari 2014. 
aasta resolutsiooni 2013. aasta rakendamisaruande kohta, mis käsitleb süsinikdioksiidi 
kogumise ja säilitamise tehnoloogia arendamist ja kasutamist Euroopas9, 

– võttes arvesse komisjoni 14. novembri 2012. aasta aruannet „CO2-turu olukord 2012. 
aastal” (COM(2012)0652), 

– võttes arvesse komisjoni 16. aprilli 2013. aasta teatist „Kliimamuutustega kohanemist 
käsitlev ELi strateegia” (COM(2013)0216), 

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu järeldusi kasvuhoonegaaside heitkoguse 
vähendamise kohta 80%–95% aastaks 2050 (võrreldes 1990. aasta tasemega), 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, 21.11.2012, P7_TA(2012)0443. 
2 Vastuvõetud tekstid, 21.11.2012, P7_TA(2012)0444. 
3 Vastuvõetud tekstid, 22.11.2012, P7_TA(2012)0452. 
4 Vastuvõetud tekstid, 23.10.2013, P7_TA(2013)0443. 
5 Vastuvõetud tekstid, 12.9.2013, P7_TA(2013)0374. 
6 Vastuvõetud tekstid, 21.5.2013, P7_TA(2013)0201. 
7 Vastuvõetud tekstid, 21.5.2013, P7_TA(2013)0201. 
8 Vastuvõetud tekstid, 10.9.2013, P7_TA(2013)0344. 
9 Vastuvõetud tekstid, 14.1.2014, P7_TA(2014)0009. 
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– võttes arvesse oma 6. mai 2010. aasta resolutsiooni info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia aktiveerimise kohta, et hõlbustada üleminekut 
energiatõhusale ja vähem süsinikdioksiidiheidet tekitavale majandusele,1 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ühisarutelusid vastavalt kodukorra artiklile 51, 

– võttes arvesse 10. juuni 2013. aasta aruannet „Assessment of cumulative cost impact for 
the steel industry” („Terasetööstuse kumulatiivsete kulude mõjuhindamine”), mille 
komisjon tellis Euroopa Poliitikauuringute Keskuselt, 

– võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti „Rohelise majanduskasvu 
tööhõivepotentsiaali rakendamine” (SWD(2012)0092), 

– võttes arvesse oma 12. juuni 2012. aasta resolutsiooni energiapoliitika alase koostöö 
kohta ELi välispartneritega: strateegiline lähenemisviis kindla, jätkusuutliku ja 
konkurentsivõimelise energiavarustuse tagamisele,2 

– võttes arvesse komisjoni ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ühist aruannet „Towards 
a greener economy: the social dimensions” („Üleminek rohelisele majandusele: 
sotsiaalne mõõde”), 

– võttes arvesse oma 2. juuli 2013. aasta resolutsiooni sinise majanduskasvu – 
jätkusuutliku majanduskasvu soodustamise kohta ELi merendussektoris, 
meretranspordis ja turismisektoris,3 

– võttes arvesse komisjoni teatist „Kliima- ja energiapoliitika raamistik ajavahemikuks 
2020–2030” (COM(2014)15), 

– võttes arvesse komisjoni teatist „Energiahinnad ja -kulud Euroopas” (COM(2014)21), 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48, 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning arengukomisjoni ja tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni arvamusi (A7-0000/2014), 

A. arvestades, et energiavarustuse kindlus, majandus- ja tehnoloogiaalane 
konkurentsivõime ja kliimaeesmärgid on ELi jaoks äärmiselt olulised, lisaks on need 
omavahel lahutamatult seotud ning neid tuleb käsitleda ja hinnata võrdsetel alustel; 

B. arvestades, et jätkusuutlik areng põhineb keskkonnaalase, majandusliku ja sotsiaalse 
arengu tasakaalustatud sammastel; arvestades, et 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika 
raamistikus tuleks nii pika- kui ka lühiajaliste kliimakohustuste hoolikas arvessevõtmine 
ühendada vajadusega lahendada tõsised majandus- ja sotsiaalküsimused, nagu 
energiajulgeolek, tööstuse ja majapidamiste suured energiakulud, vajadus töökohtade 

                                                 
1 ELT C 81 E, 15.3.2011, lk. 107. 
2 ELT C 332 E, 15.11.2013, lk. 28. 
3 Vastuvõetud tekstid, 2.7.2013, P7_TA(2013)0300. 
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loomise ja majanduse taastumise järele ning üleminek jätkusuutliku majanduskasvu 
mudelile; 

C. arvestades, et seda tunnustatakse Euroopa Liidu toimimise lepingus (edaspidi „ELi 
toimimise leping”), milles sätestatakse, et Euroopa Liidu energiapoliitika eesmärgid 
hõlmavad energiaturu toimimist, energiavõrkude sidumist, energiavarustuse kindlust 
ning energiatõhususe, energia säästmise, aga ka uute ja taastuvate energiaallikate 
edendamist, ning arvestades, et ELi keskkonnapoliitika peab aitama kaasa keskkonna 
säilitamisele, kaitsmisele ja selle kvaliteedi parandamisele, inimeste tervise kaitsele, 
loodusvarade kaalutletud ja mõistlikule kasutamisele ning meetmete edendamisele 
rahvusvahelisel tasandil, et tegeleda piirkondlike ja ülemaailmsete 
keskkonnaprobleemidega ja eelkõige võidelda kliimamuutuste vastu; 

D. arvestades, et investorid ja tööstus vajavad lihtsat, selget ja pikaajalist ning kindlamat 
ELi kliima- ja energiapoliitika raamistikku, et ergutada keskmise tähtajaga ja pikaajalisi 
jätkusuutlikke investeeringuid, vähendada nendega seotud riske ning kasutada ära 
ülemaailmse turu võimalusi; 

E.  arvestades, et vaja on tagada ELi konkurentsivõime ülemaailmsel turul; 

F. arvestades, et uuringud osutavad sellele, et süsteemide üldkulud ja mõjud erinevad 
märkimisväärselt eri tootmisallikate vahel; arvestades, et selliseid tahke tuleks ELi 
kliima- ja energiapoliitika raamistiku kujundamisel samuti arvesse võtta; 

G. arvestades, et energia lõpphinnad on viimasel kümnendil pidevalt tõusnud, mis tekitab 
ELi kodanikele järjest enam muret ning ettevõtjatele ja tööstusele märkimisväärseid 
kulusid; 

H. arvestades, et üha tõusvad energiahinnad on toonud ELis kaasa suurema 
kütteostuvõimetuse; arvestades, et kliima- ja energiapoliitika puhul tuleb pöörata 
tähelepanu nii selle mõjule ühiskonna kõige haavatavamatele rühmadele kui ka madala 
ja keskmise sissetulekuga majapidamistele, mille elatustase on viimastel aastatel 
langenud; 

I. arvestades, et 2030. aasta raamistiku suhtes vastu võetud otsustest sõltumata on 
energiasüsteemi ajakohastamiseks vaja teha märkimisväärseid investeeringuid, mis 
mõjutab ka energiahindu; arvestades, et poliitiliste valikute tegemisel tuleks võimalikult 
suurel määral vältida eeldatava hinnatõusu suurendamist; 

J. arvestades, et Eurostati andmete kohaselt on EL vähendanud ajavahemikul 1990–2011 
oma CO2-heidet 16,97% ja liigub selles suhtes oma 2020. aasta eesmärgi saavutamise 
suunas; 

K. arvestades, et komisjoni teatises energia tegevuskava kohta aastani 2050, mille ka 
parlament heaks kiitis, märgitakse, et energiatõhusus, taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia ja energiataristu on igal juhul kasulikud valikud ning et arvesse tuleks 
võtta asjakohast poliitikat ja vahendeid; arvestades, et nendega peab kaasnema poliitika, 
mille eesmärk on hõlbustada näiteks teadus- ja arendustegevust ja innovatsiooni, 
energia siseturu täielikku toimimist ning energiaalaste välissuhete suuremat 
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koordineerimist; 

L. arvestades, et energia siseturg on ELi üldise energiajulgeoleku, konkurentsivõimeliste 
energiahindade ja kliimapoliitika eesmärkide kulutõhusa täideviimise eeltingimus; 
arvestades, et uuringud osutavad sellele, et võrkude ajakohastamine ja arendamine ning 
omavaheline ühendamine on olulised viisid siseturu toimimise parandamiseks, 
energiakulude vähendamiseks ja tööstuse konkurentsivõime suurendamiseks, kui 
asjaomaste investeeringute suunamiseks kasutatakse tulude-kulude analüüsi; 

M. arvestades, et taastuvate energiaallikate edendamine ja suurem energiatõhusus võib 
mõjuda kliima- ja energiaalaste eesmärkide seisukohast positiivselt ning suurendada 
pikas perspektiivis ELi energiavarustuse kindlust ja tööstuse konkurentsivõimet; 

N. arvestades, et Rahvusvaheline Energiaagentuur käsitles oma 2013. aasta 
energiatõhususe turuaruandes esmatähtsa kütuseallikana energiatõhusust; arvestades, et 
uuringute kohaselt vähendab energiatõhususe suurendamine kulusid, mis toob kasu nii 
tööstusele kui ka eraisikutele; 

O. arvestades, et rahvusvaheline üldsus kohustus 2009. aasta Kopenhaageni tippkohtumisel 
piirama ülemaailmset kliimasoojenemist 21. sajandil 2°C-ga võrreldes tööstusajastu 
eelse tasemega, ja arvestades, et praegu ollakse selle kohustuse täitmisel ajakavast 
maas; 

P. arvestades, et ÜRO statistikaosakonna andmete kohaselt on ülemaailmne CO2-heide 
kasvanud ajavahemikus 1990–2010 enam kui 50%; arvestades, et vastavalt International 
Energy Outlooki 2013. aasta ülevaatele kasvab ülemaailmne energiatarbimine 
ajavahemikus 2010–2040 56%, kusjuures OECDsse mittekuuluvad Aasia riigid annavad 
kasvust 60%, ning 2040. aastani pärineb peaaegu 80% maailmas tarbitavast energiast 
fossiilkütustest (sh suurel määral söest); arvestades, et ülemaailmsete kliimamuutuste 
probleemiga saab tegeleda ainult siis, kui ühendada kõrgete eesmärkidega ELi poliitika 
kolmandate riikide kohustustega; 

Q. arvestades, et kuigi Rahvusvahelise Energiaagentuuri hinnangul tekitab EL 
ülemaailmsest kasvuhoonegaaside heitest ainult 11%, on Euroopa ühtse turu SKP 
maailma majandusruumidega võrreldes suurim ning see annab ELile märkimisväärse 
diplomaatilise mõjujõu; arvestades, et kuigi ELi võimalused ülemaailmase heite 
vähendamiseks ühepoolsete meetmete abil on piiratud, peab ta siiski etendama juhtrolli 
teiste riikide kliimameetmete võimendamisel, eriti seoses siduva rahvusvahelise 
kokkuleppe saavutamisega 2015. aastal Pariisis; arvestades, et selleks, et ELi 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärk ja muud ELi kliimameetmed oleksid 
edukad, peaksid need olema osa ülemaailmsetest jõupingutustest; 

R. arvestades, et ELi fossiilkütuste impordiarve ulatus 2011. aastal 406 miljardi euroni, 
ning arvestades, et ELi sõltuvus energiaimpordist eeldatavasti kasvab; arvestades, et 
kõnealune sõltuvus muudab liidu maailma energiahindade ja poliitiliste šokkide suhtes 
haavatavaks ning ohustab liidu ja liikmesriikide välispoliitika sõltumatust;  

S. arvestades, et ilma kooskõlastamise ja kulutõhusa rakendamiseta moonutavad eri 
energiaallikatele ja tehnoloogiatele antavad mitmesugused toetused konkurentsi ning 
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takistavad energia siseturu lõplikku väljakujundamist, suurendamata 
investeerimiskindlust;  

T. arvestades, et ELis kasutatakse rohkem kui 40% lõppenergiast kütmise ja jahutamise 
eesmärgil, sh (Euroopa taastuvate energiaallikate kütmise ja jahutamise valdkonnas 
kasutamise tehnoloogiaplatvormi andmetel) 43% majapidamistes, 44% tööstuses ja 
ülejäänu (13%) teenustesektoris; 

U. arvestades, et Rahvusvahelise Energiaagentuuri hinnangul nihkub investeerimisvajadus 
energiataristu valdkonnas energiatarnete üha kasvava detsentraliseerimise tõttu 
ülekandetasandilt jaotustasandile; 

V. arvestades, et kohalikud ja piirkondlikud tasandid etendavad olulist rolli vähese CO2-
heitega majandusele üleminekuks vajalike meetmete edendamisel ja rakendamisel; 

Kliimaalased eesmärgid 

1. tunneb heameelt komisjoni rohelise raamatu üle kliima- ja energiapoliitika raamistiku 
kohta aastani 2030 ning ootab, et Euroopa Ülemkogu pakuks kõigi kolme samba jaoks 
(jätkusuutlikkus, konkurentsivõime ja energiavarustuse kindlus) välja kulutõhusad ja 
paindlikud lahendused, mis toimiks nii lühi- kui ka pikaajalises plaanis; 

2. on veendunud, et nõukogu ja komisjon peaksid valima mitmetahulise, paindliku ja 
tehnoloogiliselt mitmekesise lähenemisviisi, mille tulemuslikkust ja kulutõhusust 
täiendatakse eri valdkondade kooskõlastatud, sidusa ja vastastikku täiendava 
poliitikaga, milles käsitletakse võrdsel määral selliseid küsimusi nagu konkurentsivõime 
(sh ELi taasindustrialiseerimise püüded ja taskukohased energiahinnad), 
energiajulgeolek (sh väiksem sõltuvus impordist) ja kliimaalased eesmärgid (sh 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise, taastuvate energiaallikate ja energiatõhususe 
poliitika) ning mis aitab seeläbi kaasa töökohtade loomisele ja kütteostuvõimetuse vastu 
võitlemisele, vähendades samal ajal ka süsinikdioksiidi lekke ohtu; selline poliitika 
peaks põhinema alt-üles lähenemisviisil, mis võimaldaks liikmesriikidel realiseerida 
oma looduslik, majanduslik ja tehnoloogiline potentsiaal, tingimusel et see ühtib ELi 
eesmärkidega; 

3. on seetõttu veendunud, et ühe õiguslikult siduva kliima- ja energiaalase eesmärgi 
kehtestamine üldise CO2-heite vähendamise eesmärgi näol oleks kõige kulutõhusam 
viis, kuidas vähendada kasvuhoonegaaside heidet ning toetada samal ajal 
tehnoloogiliselt neutraalsel viisil uusi tehnoloogiaid ja energiatõhusust ning vähendada 
majandussektorite ülereguleerimist; 

4. märgib siiski, et taastuvenergia ja energiatõhusus võivad aidata saavutada ELi 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärgi CO2 madalama hinna juures, millega 
vähendataks suure CO2-heitega tööstusharude koormust; on seetõttu veendunud, et 
sellise tehnoloogia väljatöötamist tuleks ergutada kas üleeuroopaliste soovituslike 
eesmärkide seadmisega või, kui tõesti kehtestada teine siduv eesmärk, siis 
energiatõhususe ja taastuvenergia kasutamise kombineeritud eesmärgi abil, mille 
täitmiseks peaksid liikmesriigid tegema kohustuslikus korras ja komisjoni 
koordineerimisel ühiseid jõupingutusi vastavalt oma individuaalsele potentsiaalile; 
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5. on seisukohal, et teise nimetatud eesmärgi puhul peaksid liikmesriigid riiklikes 
tegevuskavades täpsustama (nagu parlament on juba ka nõudnud), kui suure osa 
eesmärgist kavatsevad nad saavutada energiatõhususe parandamise abil ja kui suure osa 
taastuvate energiaallikate kasutuselevõtuga; on veendunud, et komisjon peaks riiklikke 
tegevuskavasid hindama ja need heaks kiitma, muu hulgas seoses ELi energia 
siseturuga sobivuse ja ELi eesmärkidele vastavusega; on veendunud, et sellise 
kombineeritud eesmärgi seadmine võimaldaks liikmesriikidele taastuvenergia ja 
energiatõhususe poliitika rakendamisel paindlikkust ning peaks tagama tööstuse ja 
investorite jaoks kindluse aastani 2030; 

6. palub komisjonil koos mõjutatud tööstussektoritega ja osana 2030. aasta kliima- ja 
energiaraamistikust töötada välja sektoripõhised tegevuskavad, mis võimaldavad 
tööstuses osalejatele piisavat paindlikkust; 

7. peab kasvuhoonegaaside heite vähendamise konkreetse eesmärgi viivitamatut 
kehtestamist siiski ennatlikuks; on veendunud, et kuigi komisjoni ettepanek (40% 
võrreldes 1990. aasta tasemega) on ELi tasandil teostatav ja kulutõhus, peaks EL siiski 
hoiduma lõplike kohustuste võtmisest vähemalt enne 2015. aastal Pariisis toimuvat 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 21. konverentsi, mis peaks 
eeldatavasti hõlbustama kasvuhoonegaaside heite vähendamise õiguslikult siduva 
ülemaailmse korra kehtestamist; 

8. on seetõttu veendunud, et 2030. aasta eesmärgid peaksid olema kooskõlas uue 
kliimaalase kokkuleppe üle peetavate rahvusvaheliste läbirääkimistega, sest 
ülemaailmse heite kiire ja oluline vähendamine on võimalik saavutada üksnes 
ülemaailmsete jõupingutuste abil ning see hõlmab kõikide suurt heidet põhjustavate 
riikide (sh nii arenenud kui ka arenguriigid) lubadust võtta enda kanda õiglane ja 
võrreldav osa heite vähendamise alasest tegevusest; 

9. märgib, et need jõupingutused toetuvad kõige jätkusuutlikumate tehnoloogiate eri 
osakaalule liikmesriikides (taastuvenergia, tuumaenergia ning süsinikdioksiidi 
kogumine ja säilitamine, kui see on õigel ajal võimalik); märgib, et suurem 
taastuvenergia osakaal nõuab märkimisväärset ülekande- ja jaotusvõrgu laiendamist, 
täiendavat reguleeritavat varuvõimsust ja/või salvestamissuutlikkust; 

10. tuletab meelde, et liikmesriikidele jääb õigus valida ise oma energiaallikate jaotus ja 
neil tuleks seega otsustada, milline on energiapoliitika eesmärkide saavutamiseks 
optimaalne jaotus; on siiski veendunud, et parim viis ELi energiavajaduse täitmise 
kindlustamiseks praegu ja tulevikus on tasakaalustatud ja diferentseeritud 
energiaallikate jaotus, milles vähendatakse sõltuvust ainult ühest energiaallikast, 
loomata uusi sõltuvusi, pidades silmas, et komisjon soovitab vähendada meie sõltuvust 
fossiilenergiast; nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid neid tegureid arvesse; 

11. on seisukohal, et nii ELi poliitika pikaajalised eesmärgid kui ka eriomased 
poliitikavahendid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks peavad jätkuvalt põhinema 
1990. aasta tasemel; 

12. märgib, et ELi heitkogustega kauplemise süsteem on peamine vahend 
kasvuhoonegaaside heite kulutõhusaks vähendamiseks osalevates sektorites; tuletab 



 

AM\1017273ET.doc  PE527.300v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

meelde, et ELi heitkogustega kauplemise süsteemi põhieesmärk on vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet ning ideaalis peaks see julgustama investoreid investeerima 
ELis vähese CO2-heitega tehnoloogiasse; juhib siiski tähelepanu asjaolule, et kvootide 
turuhind ei saa olla ainsaks teguriks, mille põhjal heitkogustega kauplemise süsteemi 
kavakohast toimimist hinnata; on seisukohal, et heitkogustega kauplemise süsteemi 
läbivaatamisel tuleks tulevaste turule sekkumiste vältimiseks võtta meetmeid selle 
tagamiseks, et tegemist on jätkuvalt täielikult ainult turul põhineva süsteemiga, mis on 
suuteline kohanduma majanduse kõikumistega; palub komisjonil kaaluda 
enampakkumistel saadud tulude kohustuslikku eraldamist innovatiivsetele ja 
jätkusuutlikele tehnoloogiatele ning säilitada vähemalt rahvusvahelise kliimamuutuste 
vastu võitlemise alase kokkuleppe saavutamiseni sätted nende sektorite ja allsektorite 
kohta, keda puudutab suur süsinikdioksiidi lekke oht; 

13. on seisukohal, et iga sektori parimad eesmärkide täitjad ei peaks kandma mingeid ELi 
energia ja kliimapoliitika raamistikust tulenevaid otseseid või kaudseid kulusid ning 
palub komisjonil see põhimõte oma asjaomastes ettepanekutes ette näha; on sellega 
seoses seisukohal, et ELi heitkogustega kauplemise süsteemi süsinikdioksiidi lekke 
alased sätted ja kvootide tasuta jagamine parimatele eesmärkide täitjatele on 
rahvusvahelise konkurentsiga rinda pistvate sektorite kaitsmise seisukohast 
tulemuslikud vahendid; palub komisjonil seetõttu teha ettepanek aastani 2030 ulatuvate 
asjaomaste meetmete vastuvõtmiseks ja nende parandamiseks; palub komisjonil hinnata 
alternatiivseid võimalusi tööstuse kaitsmiseks süsinikdioksiidiga seotud kulude 
energiahindadesse ülekandumise eest, eraldades näiteks elektrimahukatele sektoritele 
nende kaudsete CO2 kulude alusel tasuta kvoote; 

14. rõhutab, et ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kulude nii otsene kui ka kaudne kasv 
tuleb energiamahukate tööstusharude jaoks täielikult hüvitada; juhib siiski tähelepanu 
asjaolule, et see ei tohi suurendada liikmesriikide konkurentsivõime erinevusi ning 
seega peaks iga liikmesriik rakendama seda ELi tasandi süsteemina; 

15. on seisukohal, et 2030. aasta kliimaraamistiku puhul tuleks arvesse võtta valdkondlikke 
erinevusi ning tehnilist ja majanduslikku teostatavust; juhib tähelepanu asjaolule, et 
heitkogustega kauplemise süsteem mõjutab tootvat tööstust ja energiamajandust 
erinevalt ja aitab vältida süsinikdioksiidi leket; on seisukohal, et neid valdkondi tuleb 
heitkogustega kauplemise süsteemis edaspidi teistmoodi käsitleda; 

16. märgib, et EL vajab 2030. aastaks terviklikku poliitikaraamistikku, mis soodustaks 
investeeringute tegemist ja pikaajalist CO2-heite vähendamist heitkogustega kauplemise 
süsteemi mittekuuluvates sektorites, mis toodavad peaaegu 60% ELi 
kasvuhoonegaaside heitest; toonitab, et konkreetsetes sektorites, näiteks hoonete- ja 
transpordisektoris, on kasutamata energiatõhususe potentsiaal märkimisväärne 
(hinnanguliselt vastavalt 61% ja 41%); rõhutab, et heitkogustega kauplemise süsteemi 
välised sektorid võivad oluliselt lihtsustada ELi CO2-heite vähendamise alaseid 
jõupingutusi; palub komisjonil ja liikmesriikidel jätkata tööd 2030. aasta ambitsioonika 
raamistikuga heitkogustega kauplemise süsteemi mittekuuluvate sektorite jaoks, 
säilitades samal ajal liikmesriikide paindlikkuse otsustamisel, kuidas täita ühiselt kokku 
lepitud eesmärgid; kinnitab, et heitkogustega kauplemise süsteemi mittekuuluvatele 
sektoritele seatavad eesmärgid peaksid põhinema iga sektori potentsiaali alt-üles 
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hindamisel; 

17. peab täiustatud biokütuseid transpordisektori kasvuhoonegaaside heite vähendamisel 
tähtsaks, kusjuures need suurendavad samal ajal energiajulgeolekut ja aitavad kaasa 
majanduskasvule ja töökohtade loomisele; 

18. toonitab, et suuremat energiatõhusust tuleks pidada ELi kliima- ja energiapoliitika 
nurgakiviks; on veendunud, et energiatõhusus aitab kaitsta ressursse, vähendada 
energiaarveid, energiasõltuvust imporditud kütustest ja kaubandusdefitsiiti ning 
parandada pikemas perspektiivis ELi majanduse rahvusvahelist konkurentsivõimet, 
hõlbustades samuti ELi kasvuhoonegaaside heite vähendamist; kutsub liikmesriike üles 
rakendama viivitamatult ja täiel määral nii energiatõhususe direktiivi kui ka hoonete 
energiatõhususe direktiivi ning nõustub komisjoniga, et energiatõhususe direktiivi 
läbivaatamine on parim võimalus selles vallas uute meetmete võtmise kaalumiseks; 
toonitab, et uue energiatõhusust käsitleva poliitika kujundamisel on vaja arvestada iga 
majandussektori potentsiaali ja eri majanduslikke asjaolusid ning et üleminek suuremale 
energiatõhususele peaks keskenduma kogu energia nõudluse ja pakkumise ahelale (sh 
energia muundamisele, ülekandele, jaotusele ja tarnimisele), aga ka energiatarbimisele 
tööstuses, hoonetes, kodumajapidamistes ja transpordis; tunnistab energiatõhususe alase 
teadlikkuse suurendamise kampaaniate kasulikkust; 

19. palub komisjonil töötada välja edusammude arvestamise ja jälgimise paremad meetodid 
ja vahendid, mis aitaksid kujundada ühtsema ja läbipaistvama ELi energiatõhususe 
käsituse, ning teha liikmesriikidega poliitiliste takistuste kõrvaldamiseks koostööd; 
võtab teadmiseks, et energiamahukus on võrreldes majandustulemusega aastakümnete 
jooksul paranenud, peamiselt majanduslikel põhjustel; usub, et energiatõhusus võib 
samuti olla oluline materjaliteaduste edendaja ning et vaja on suuremaid jõupingutusi, et 
aidata ELi tööstusharudel veelgi parandada oma energiamahukust ja konkurentsivõimet 
(eelkõige soojus- ja elektrienergia isetootmise abil), mis aitaks vähendada 
süsinikdioksiidi lekke ohtu; palub, et komisjon hindaks energiatõhususe alaseid 
edusamme ja arengut ELis võrreldes ELi peamiste ülemaailmsete konkurentidega, 
parandaks energiaprognoose seoses energiatõhususe parenduse konkreetsete 
mittemajanduslike mootorite ja energiasäästu kasudega ning täpsustaks 
energiatõhususse investeerimist soodustavaid tingimusi seoses riigiabi eeskirjade 
läbivaatamisega; palub, et komisjon jätkaks õigeaegselt energiasäästu arengu hindamist 
ELis seoses energiatõhususe direktiivi rakendamisega ja selle eesseisva 
läbivaatamisega; 

20. rõhutab, et taastuvate energiaallikate osaliselt koordineerimata ja mõningatel juhtudel 
äärmiselt kiire riiklik arendamine avaldab ELi energia siseturule tõsist mõju (muuhulgas 
ringvoogudega); nõuab energiavarustussüsteemide kõikide oluliste aspektide 
arvessevõtmist taastuvate energiaallikate edasise arendamise alaste otsuste tegemisel; 

21. on seisukohal, et toetuskavad on taastuvate energiaallikate ja energiatõhususe 
kulutõhusa arendamise ja kasutuselevõtu ergutamisel asjakohased, kui need on hästi 
kavandatud, paindlikud ja prognoositavad; toonitab, et kõik riiklikud taastuvate 
energiaallikate toetuskavad peaksid järk-järgult üle minema integreeritumale 
toetussüsteemile ELi tasandil või alltasandil, mille puhul võetakse arvesse tehnoloogia 
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küpsuse taset ning piirkondlikke ja geograafilisi erinevusi, millest tulenevalt võiks 
raamistik olla turule lähemal, investeerimiskindel ja võrdsete võimalustega; näeb 
komisjoni jaoks olulist rolli vastavasisuliste suuniste andmisel (sealhulgas seoses 
toetuskavade vastavusega siseturu ja riigiabi eeskirjadele), pidades meeles, kui oluline 
on teadusuuringute ja innovatsiooni programm Horisont 2020; 

22. mõistab, et taastuvate energiaallikate suutlikkuse maksimaalse ärakasutamise 
võimaldamiseks peaksid 2030. aasta eesmärgid keskenduma üldise energiasüsteemi 
arendamisele ning raamistik peaks keskenduma üldise energiasüsteemi optimeerimisele; 

23. usub, et tõhusaks taastuvate energiaallikate tootmiseks on vaja elektrivõrgu 
paindlikkuse, taristu ja energia transpordisuutlikkuse parendamist; 

24. on seisukohal, et ELi regionaalpoliitikal on äärmiselt oluline roll taastuvenergia 
tootmise ja energiatõhususe edendamisel Euroopa mastaabis; märgib, et erinevate 
geograafiliste tingimuste tõttu ei ole võimalik kohaldada kõigi piirkondade suhtes ühtset 
kõigile sobivat energiapoliitikat; 

25. palub taastuvate energiaallikate kiiret integreerimist silmas pidades, et komisjon esitaks 
ettepanekud tuumiksiseturu kohta, mis hõlmab integreeruda soovivaid liikmesriike, kes 
tahavad alustada kiiresti koostööd elektri ühise tootmise, jaotamise ja kasutamise 
valdkonnas; 

26. märgib, et mõned taastuvad energiaallikad (näiteks kaldaaladel toodetav tuuleenergia ja 
päikeseenergia) on hinna osas muutumas konkurentsivõimeliseks tavapäraste 
energiaallikatega, ja on arvamusel, et nendega seotud toetuskavasid tuleks seepärast 
kohandada ja toetused aja jooksul järk-järgult kaotada, et jaotada vahendid ümber 
teadus- ja arendustegevuse programmidele energiatehnoloogiate (näiteks järgmise 
põlvkonna taastuvate energiaallikate ja salvestamistehnoloogia) valdkonnas; toonitab 
siiski, et sellest tuleks teada anda varakult, et vältida kahjulikku mõju kõnealusele 
sektorile, ja et selleks on vaja energiaturu korralduse reformimist, efektiivsemat 
halduskorda ja elektrivõrku ühendamise korda ning energiaturgude suuremat 
läbipaistvust; taunib mõnes liikmesriigis tehtud toetuskavade tagasiulatuvaid muutmisi, 
mis õõnestasid investorite usaldust ja taastuvatesse energiaallikatesse investeerimise 
taset; palub komisjonil uurida, kuidas võiks energiaturge ümber kavandada nii, et 
tagatud oleks kasum investeeringutelt muutuva võimsusega taastuvatesse 
energiaallikatesse, mille mõjul langevad hulgihinnad, kuid mis mõjutab samuti 
investeeringute kasumit; toonitab, et selge taastuvate energiaallikate poliitika koos 
teadus- ja arendusprogrammide on vajalik, et alandada kõikide 
taastuvenergiatehnoloogiate kulusid ning tõhustada uuemate ja vähem täiustatud 
tehnoloogiate alast innovatsiooni, nende arendamist ja kasutuselevõttu; palub 
komisjonil uurida taastuvatele energiaallikatele soodsama võrgujärjekorra andmise 
üldist mõju, sealhulgas üldistele energiakuludele; 

27. on veendunud, et Euroopas on taastuvenergia pikaajalise arengu eeltingimuseks 
turumehhanismid ja konkurents ning taastuvad energiaallikad tuleks integreerida turule 
tavatingimustel võimalikult ruttu; 

28. tunnistab, et kõikide energiaallikate toetamisel võib olla oluline mõju energiahindadele; 
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märgib, et mitmed toetused põhjustavad eri liikmesriikides struktuurseid turumoonutusi; 
kutsub liikmesriike üles sellised toetused võimalikult kiiresti järk-järgult kaotama, 
pidades eelkõige silmas keskkonda kahjustavaid otseseid ja kaudseid toetusi; 

29. palub komisjonil koostada loetelu kõikidest taastuvate energiaallikate riiklikest ja 
Euroopa toetustest ja toetuskavadest ning palub liikmesriikidel juurutada koostöös 
komisjoniga ELi tasandil sidusust ja läbipaistvust; 

30. näeb koostootmisel ning kaugküttel ja -jahutusel olulist rolli energiatõhususe 
suurendamisel, taastuvate energiaallikate kasutamise optimeerimisel sooja- või 
elektritootmise eesmärgil ning kohaliku õhukvaliteedi parandamisel nii praegu kui ka 
tulevikus; kutsub ELi üles kaaluma kütte- ja jahutussektori täielikku lõimimist, et jõuda 
säästva energiasüsteemini; märgib, et kõnealusele sektorile kulub praegu ligi 45% EL 
energia lõpptarbimisest; palub seepärast komisjonil koguda vajalikud andmed kütte ja 
jahutuse puhul rakendatavate energiaallikate ja kasutuse kohta ning soojusenergia 
jaotumise kohta erinevate lõpp-tarbijate rühmade (nt elanikud, tööstus, teenused) vahel; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike lisaks üles toetama hõlpsasti kättesaadavaid tõhusaid 
kütte- ja jahutuslahendusi; 

31. rõhutab kaugkütte ja -jahutuse märkimisväärset potentsiaali energiatõhususe 
suurendamisel soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamades elektrienergia tootmisest 
saadava soojuse ringlussevõtu, jäätmete põletustehaste ning tööstuslike 
energiaprotsesside kaudu, mis läheksid muul juhul kaotsi; märgib lisaks, et see annab 
integreeritud lahenduse linnapiirkondades, mis võimaldab ELil vähendada sõltuvust 
energia impordist ning hoida kütte ja jahutuse hinnad kodanikele taskukohased; 

32. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles analüüsima ülejäänud taastuvate energiaallikate 
potentsiaali seoses kütte ja jahutusega ning uurima taastuvate energiaallikate 
suurenenud tarbimise ning energiatõhususe direktiivi ja ehitiste energiatõhususe 
direktiivi rakendamise vahelist koostoimet; 

33. rõhutab, et suurema kasvu ja seega süsinikdioksiidi sidumisega aktiivne 
metsamajandamine on tähtis ja kulutõhus viis aidata kaasa kliimaeesmärkide 
saavutamisele; märgib, et iga aktiivse majandamisega rajatud metsatihumeetri kohta 
absorbeerib mets ligi 1,3 tonni CO2; palub komisjonil ja liikmesriikidel töötada 
metsaomanike jaoks välja stiimulid, mis ajendaksid neid suuremate kliimaeesmärkide 
saavutamisele aktiivselt kaasa aitama (näiteks keskendudes piirkondlikul tasandil 
pidevat metsa rajamist ja süsinikdioksiidi sidumist edendavatele meetmetele); 

34. märgib, et IKT-sektoril, mis on iseenesest oluline elektritarbija, mille ELis asuvate 
andmekeskuste elektritarbimine moodustab kuni 1,5% elektri kogutarbimisest ning 
mille tarbijad on üha rohkem teadlikud nende poolt kasutatava IT- ja pilvandmeteenuste 
CO2-jalajäljest, on tohutu energiasäästu potentsiaal ning sellest võib saada 
energiatõhususe eeskuju; 

Poliitikavahendite sidusus 

35. kordab, et 2030. aasta energia- ja kliimapoliitika raamistiku eesmärgid tuleb saavutada 
võimalikult kulutõhusalt; usub, et seda on võimalik saavutada selgete 
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investeerimissignaalide andmisega ning tööstuse puhul ülekompenseerimise ning 
ülemäärase keerukuse ja halduskoormuse vältimisega; on arvamusel, et raamistik peaks 
oma kehtestatavates piirides võimaldama liikmesriikidele paindlikkust ja vabadust ning 
sellega tuleks ette näha investeerimisotsuste jaoks vajalik stabiilsus ja selgus; kutsub 
liikmesriike üles ELi raamistikku täielikult järgima; 

36. toonitab, kui oluline on tõhustatud koostöö paljude kliima- ja energiavaldkonna 
üleskutsetega tegelemisel, läbipaistva ELi energiaturu loomisel ning energiaküsimusi 
käsitlevate parimate tavade vahetuse kehtestamisel ELi tasandil, et muuta riiklikud 
meetmed tõhusamaks ja sidusamaks; usub, et 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika 
raamistik peaks hõlmama sätteid, millega nõutakse liikmesriikidelt, et nad arutaksid 
naaberriikidega kõiki plaane, mis puudutavad nende energiavarustuse olulisi muudatusi; 

37. palub komisjonil uurida kliima- ja energiapoliitika eesmärkide vahelist vastasmõju, et 
saavutada ELi tasandil võimalikult tõhus poliitika ning vältida varem ebajärjekindlate 
meetmete ja eesmärkide kehtestamise puhul tekkinud probleeme, arvestades seejuures 
mitte ainult riiklikku SKPd, vaid ka iga liikmesriigi suutlikust ja potentsiaali heite 
kulutõhusa vähendamise saavutamisel; tuletab meelde, et energiatõhususe parandamine 
sektorites, mida heitkogustega kauplemise süsteem ei hõlma (näiteks ehitus ja 
transport), toob kaasa kasvuhoonegaaside heite märkimisväärse vähenemise; 

38. märgib, et 2030. aasta eesmärkide arutamisel tuleks toetuda kindlale 
majandusanalüüsile nende võimaliku mõju kohta riikide ja sektorite kaupa; palub 
komisjonil avaldada kõik kättesaadavad asjaomased andmed ja analüüsid, et teha 
kindlaks, kas liikmesriikidele tekitatav koormus on ebavõrdne või mitte; 

39. usub, et liikmesriike ja piirkondi tuleks julgustada koostööd parandama, et optimeerida 
taastuvate energiaallikate, sealhulgas avamere tuuleenergia alast teadus- ja 
arendustegevust, innovatsioonialaseid jõupingutusi ja tõhusust; peab kahetsusväärseks 
asjaolu, et siiani ei ole 2009. aasta taastuvenergia direktiiviga kasutusele võetud 
koostöömehhanisme eriti kasutatud, ja nõuab, et neid mehhanisme kasutataks 
sagedamini; võtab teadmiseks komisjoni järeldused, mille kohaselt võib koostöö 
olemasoleva ulatuse parem kasutamine tuua märkimisväärset kasu, näiteks suurendada 
kaubavahetust; rõhutab, et piirkondlikul integratsioonil on taastuvate energiaallikate 
kulutõhusas rakendamises tohutu roll; on sellega seoses arvamusel, et komisjon on 
oluline koordineerimise vahendaja, kes annab rahalist toetust ja koostab vajalikke 
analüüse taastuvate energiaallikate ja nende potentsiaali kohta iga liikmesriigi jaoks, 
ning lisaks on ta riiklike taastuvenergiat käsitlevate poliitikasuundade järkjärgulise 
ühtlustamise mootor; 

40. palub komisjonil esitada analüüs selle kohta, kuidas arendada eri energiaallikaid, 
sealhulgas taastuvaid energiaallikaid, jätkusuutlikumalt ja kulutõhusamalt, võttes 
arvesse keskkonnamõju (sh näiteks visuaalset mõju), süsteemi kogukulusid ning 
toorainetest sõltumise (eriti haruldaste muldmetallide puhul, mida Euroopas leidub 
vähe), ressursitõhususe ja olelusringiga seotud aspekte; 

41. kutsub komisjoni üles esitama analüüsi selle kohta, kuidas saavad stabiilset võimsust 
pakkuvad taastuvad energiaallikad, näiteks hüdroenergia (eelkõige pumphüdrojaamad), 
jätkusuutlik biomass ja geotermiline energia, koos fossiilkütuste allikatega täiendada 
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muutuva võimsusega taastuvaid energiaallikaid; 

42. palub komisjonil uurida ELis erinevaid võimalikke energia salvestamise võimalusi ja 
tehnoloogilisi lahendusi, eriti seoses soojuse ja elektrienergiaga, et toetada 
integreeritumat lähenemisviisi energiavarustusele ja nõudlusele; märgib, et teadus- ja 
arendustegevus ja innovatsioon salvestustehnoloogiate ja rakenduste valdkonnas võib 
etendada olulist rolli ülemäärase taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri 
salvestamisel ja energiavõrkude tasakaalustamisel; palub seepärast, et komisjon 
kasutaks täielikult ära olemasolevad rahastamisvõimalused niisuguste teadusuuringute 
toetamiseks; 

43. rõhutab ressursitõhususe olulist rolli ELi kliima- ja energiaeesmärkide saavutamisel; 
nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid integreeriksid ressursitõhususe 
tulemuslikult teistesse poliitikavaldkondadesse, vahetaksid parimaid tavasid ning 
kaotaksid järk-järgult toetused, mis põhjustavad ressursside ebatõhusat kasutamist; 

44. rõhutab kohalike ja piirkondlike kliima- ja energiaalgatuste tähtsust, kuna need võivad 
aidata märkimisväärselt kaasa riiklikele kliimamuutuste leevendamise jõupingutustele 
ning detsentraliseeritud elektritootmise edasisele arengule; soovitab komisjonil selliseid 
algatusi toetada; 

45. märgib, et praegune ELi energia- ja kliimaraamistik ei kajasta erinevusi linnade ja 
võrguväliste maapiirkondade energiakasutuses; märgib, et teatavad energiaprobleemid 
on palju teravamad maapiirkondades (madal energiatõhusus, energia taskukohasus, 
soojusenergia tootmiseks kasutatavate tahke- ja vedelkütuste suur CO2-jalajälg); 

46. kutsub komisjoni üles koostama osana energia- ja kliimaraamistikust aastaks 2030 
maapiirkondade energiastrateegia, et analüüsida teatavaid konkreetseid probleeme, 
millega võrguvälise energia tarbijad kokku puutuvad, ning esitada liikmesriikidele 
poliitilisi soovitusi; 

47. on arvamusel, et 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistik peaks hõlmama ELi 
regionaalpoliitikas kättesaadavaid vahendeid, et saavutada 2030. aasta eesmärgid, ning 
leiab, et see peaks hõlmama Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide paremat 
kasutamist detsentraliseeritud taastuvenergia projektide, linnade ja maapiirkondade 
puhta kütuse projektide ja energiatõhususe projektide väljatöötamiseks; 

48. ergutab komisjoni kasutama paremini õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse 
programmi, et piirata õigusaktide paljusust ja lõpetada kattuvate keskkonna- ja 
energiaalaste eesmärkide kehtestamine, millel võib mõnikord olla hoopis vastupidine 
mõju; 

Energiajulgeolek ja energia siseturg 

49. rõhutab, et energiavarustuse kindlus on Euroopa kodanike ja ettevõtete jaoks eluliselt 
oluline; toonitab, kui oluline on, et 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistik 
käsitleks vajadust suurema energiajulgeoleku, keskkonna jätkusuutlikkuse ning 
majanduse ja tööstuse konkurentsivõime järele ELis, taskukohast energiahinda kõigi 
eurooplaste jaoks, suuremat vastupanuvõimet ülemaailmsetele energia hinnahüpetele 



 

AM\1017273ET.doc  PE527.300v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

ning töökohtade loomist ja sotsiaalseid aspekte, kasutades selleks niisuguseid meetmeid 
nagu energia tarneteede, tarnijate ja allikate mitmekesistamine; 

50. toonitab, et varustuskindluse saavutamiseks võivad liikmesriigid määrata ise kindlaks 
oma energiaallikate jaotuse ja kasutada ära kõik oma energiaressursid, tingimusel et 
need vastavad liidu pikaajalistele energia- ja kliimaeesmärkidele ning tagavad ohutud, 
keskkonna seisukohast jätkusuutlikud ja sotsiaalselt aktsepteeritavad tavad, sealhulgas 
uurimise ja kaevandamise käigus, võttes samuti arvesse võimalikku kahjulikku piiriülest 
mõju; 

51. märgib, et energiavarustuse kindluse tagamiseks on vaja piisavalt paindlikke ja 
usaldusväärseid ressursse, mis annaksid kõrgnõudluse perioodidel ning poliitiliselt, 
majanduslikult või tehnoloogiliselt keerulistel aegadel vajaliku võimsuse, kusjuures 
sellist võimsust saab pakkuda paindlike varulahenduste, nõudluse juhtimise, piiriülese 
vahetuse ja võrkude omavahelise ühendamisega, aga ka olemasoleva ülemäärase 
võimsuse tõhusama kasutusega; juhib tähelepanu asjaolule, et energiat on vaja 
salvestada ning vaja on ka paindlikumaid ja dünaamilisemaid võrke, pidades silmas 
muutuva võimsusega taastuvatest energiaallikatest pärit energia kasvavat pakkumist; 
kutsub komisjoni üles valmistama ette suunised kõigi paindlike ressursside kasutamise 
ja kasutuselevõtu kohta; 

52. rõhutab, et kuna EL püüdleb oma energiajulgeoleku eesmärkide poole, on üks 
prioriteete töötada välja liikmesriikide vahelise koostöö mudel, et tagada ELi energia 
siseturu kiire väljakujundamine, sealhulgas eriti võrkude omavaheline ühendamine ja 
piiriüleste tõkete kõrvaldamine; on ühtlasi veendunud, et ELi põhja-, lõuna-, ida- ja 
lääneosa ühendava taristu väljakujundamine ja ajakohastamine võimaldab ELil 
paremini ära kasutada iga liikmesriigi suhtelisi eeliseid; toonitab vajadust 
makropiirkondlike energiaturgude täiendava arendamise järele ELis (näiteks Nord Pool 
ja Central West); rõhutab seepärast, et liikmesriikide meetmeid tuleb tugevalt 
kooskõlastada ning vaja on ühismeetmeid, solidaarsust ja läbipaistvust, kuna 
siseriiklikku energiapoliitikat käsitlevad otsused võivad mõjutada teisi liikmesriike; 
soovitab kindlaks teha, kas ja kuidas oleks võimalik eeltoodud ülesannete täitmiseks 
kasutada Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti kogemusi ja 
vahendeid ning kuidas oleks võimalik tagada parem koostöö ülekandesüsteemi haldurite 
vahel; 

53. märgib, et liikmesriikidevaheline energiataristute füüsiline integreerimine on 
energiaturgude nõuetekohase toimimise ning elektri piiriülese jagamise eeltingimuseks; 
tuletab sellega seoses meelde Euroopa Ülemkogu 2002. aastal Barcelonas tehtud otsust 
kehtestada aastaks 2005 mittesiduv elektrivõrkude 10% omavahelise ühendatuse 
eesmärk (riigi tootmisvõimusest); rõhutab, et suurem osa liikmesriikidest ei ole seda 
eesmärki saavutanud; palub seepärast, et komisjon teeks ettepaneku võimaliku uue 
mudeli ja uute kohustuste kohta, mis puudutavad elektritaristu füüsilist integreerimist 
liikmesriikide vahel (võttes arvesse siduvate eesmärkide kehtestamise teostatavust 
seoses minimaalse piiriülese ülekandevõimsusega) ning hõlmaks selget kasutuselevõtu 
ajakava; usub, et see hõlbustaks piiriülest kaubandust; 

54. märgib, et mõned liikmesriigid (ning teatavad saared ja äärepoolseimad piirkonnad), kes 
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on Euroopa energia siseturuga ühendamata või suhteliselt nõrgalt lõimitud, on Euroopa 
gaasi- ja elektrivõrkudest suures jaos ikka eraldatud, sõltuvad sageli ühestainsast ELi 
mittekuuluvast tarnijast (mis on eriti ohtlik poliitiliselt ebastabiilsete või 
ebademokraatlike režiimide puhul) ning maksavad energia eest kõrget hinda, mis 
avaldab negatiivset mõju nende konkurentsivõimele ning majanduslikule ja sotsiaalsele 
arengule, muutes nad ühtlasi haavatavaks välise poliitilise ja majandusliku surve suhtes; 
juhib tähelepanu sellele, et ilma oluliste infrastruktuuriinvesteeringuteta ei saa sellistes 
liikmesriikides täita Euroopa Ülemkogu eesmärki, mille kohaselt ei jää ükski liikmesriik 
pärast 2015. aastat ELi võrkudest eraldatuks; eelistab sellega seoses 2013. aasta 
oktoobris avaldatud ühishuviprojektide loendi kiiret rakendamist; 

55. rõhutab lõunapoolse gaasikoridori saavutamise olulisust; peab sellega seoses 
kiiduväärseks Aadria mere gaasijuhtme kasuks tehtud otsust, kuna see on kõige 
kulutõhusam ja paindlikum valik; rõhutab, kui oluline on lõimida Kreeka-Bulgaaria ja 
Kreeka-Itaalia ühendused Euroopa energia siseturu ning muu asjakohase taristuga, et 
hõlbustada maagaasi tarnimist Lõuna-Euroopast Kesk-Euroopa turgudele; 

56. rõhutab, et olemasoleva energiataristu ajakohastamine ning uue, aruka ja paindliku 
infrastruktuuri ehitamine võrgu kõikidel tasanditel energia tootmiseks, ülekandmiseks 
(eelkõige piiriülene gaasi ja elektrienergia omavaheline ühendatus), jaotamiseks ja 
salvestamiseks on nii kütte kui ka elektri puhul hädavajalik, et luua stabiilne, hästi 
integreeritud ja ühendatud ning mitmekesistatud tarneallikatega energiaturg, kus 
välditakse igasugused negatiivseid mõjusid (näiteks planeerimata energiavood); 
rõhutab, et suuremahulisi investeeringuid tuleks teha paralleelselt investeeringutega 
piirkondlikesse või isegi kohalikesse võrkudesse; rõhutab, et selliste eesmärkidega 
infrastruktuuriinvesteeringutele tuleks anda ELi toetust nende rakendamise igas etapis, 
kooskõlas üleeuroopaliste energiavõrkude infrastruktuuri uute suunistega, ja neid tuleks 
toetada Euroopa ühendamise rahastust, mille eesmärk on kiirendada investeeringuid 
üleeuroopalise tähtsusega üleeuroopaliste võrkude valdkonnas ning võimendada 
rahastamist nii avaliku kui ka erasektori vahenditest; rõhutab 
infrastruktuuriinvesteeringute ühtse, tõhusa ja paremini koordineeritud lubade andmise 
korra toetamist kogu ELis; märgib, et seoses arukate tehnoloogiate kasutamisega tuleb 
samuti arvestada andmekaitse küsimusi; 

57. rõhutab, et mikrotootmise ergutamine on taastuvenergia allikate suurendamise ülioluline 
detail; toonitab kogukonna algatuste, sealhulgas kooperatiivide rolli energiaahela igas 
etapis: tootmine, tarbimine ja jaemüük; märgib sellega seoses, et detsentraliseeritud 
taastuvenergia varustus võib aidata leevendada elektrivõrkude ees seisvaid probleeme ja 
vähendada vajadust uute ülekandeliinide ehitamise ja seega ka nendega seotud kulude 
järele, sest detsentraliseeritud tehnoloogia on lõpptarbijatele palju lähemal; märgib 
seepärast kasvavat vajadust investeeringute järele jaotustasandil; 

58. juhib tähelepanu asjaolule, et gaasil on oluline roll ELi energiasüsteemi 
ümberkujundamisel ning tunnistab maagaasi potentsiaali paindlikkuse tagamisel 
energiavarustuse süteemis; usub, et sidus poliitika ja reguleeriv raamistik ei tohiks 
mõjuda negatiivse stiimulina suure CO2-heitega küttel põhineva elektritootmise 
vahetamisele maagaasi vastu; kutsub komisjoni ja liikmesriike seoses gaasi siseturuga 
üles läbi vaatama kõik vananenud hinnakujundusmehhanismil põhinevad gaasilepingud 
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(eriti toorõli indekseerimise), ning nõuab tungivalt komisjoni abi nende lepingute üle 
uute läbirääkimiste pidamise võimaluste uurimisel ja lühiajalise gaasikaubanduse 
suutlikkuse tugevdamisel; toonitab hiljuti arenguid ülemaailmsel energiaturul ja tuletab 
meelde panust, mille veeldatud maagaasi võib anda ELi energiavarustusse tänu selle 
mõjule ELi energia siseturule, ELi naabruse energia valdkonna geopoliitikale ja 
suhetele tavapäraste tarneriikidega; 

59. rõhutab Põhjamere suurt avamere tuuleenergia potentsiaali; toonitab Põhjamere 
avamerevõrgu olulisust taastuvate energiaallikate kulutõhusa kasutamise tagamise jaoks 
Põhjamerel; tunnustab sellega seoses Põhjamere maade avamerevõrgu algatuse olulisust 
ning kutsub asjaomaseid liikmesriike ja komisjoni üles omistama sellele suuremat 
tähtsust ja andma sellele rohkem toetust; 

60. rõhutab vajadust tagada energiajulgeolek ja lõpptulemusena ELi sõltumatus, mis 
saavutatakse peamiselt energiatõhususe ja -säästu ning taastuvenergia edendamise 
kaudu, mis koos muude alternatiivsete energiaallikatega vähendavad sõltuvust 
imporditavast energiast; märgib suurenevat huvi uurida Vahemere ja Musta mere nafta 
ja gaasi leiukohti; on veendunud, et ELi nafta ja gaasi merepuurimise poliitika 
kontekstis tuleks asjaomaste liikmesriikide ja kolmandate riikide puhul toonitada 
võimalike ohtude ennetamist ja majandusvööndite piiritlemist kooskõlas ÜRO 
mereõiguse konventsiooniga (UNCLOS), mille lepingupooled on kõik liikmesriigid ja 
EL kui selline; rõhutab, et EL peaks säilitama nähtava poliitilise rolli 
puurimislitsentside andmise ja majandusvööndite piiritlemise küsimuses ning et EL 
peaks koostöös asjaomaste liikmesriikidega püüdma vältida rahvusvahelisi vastuolusid; 
tunnistab, et Euroopa merepiiri kaitsmine on ELi ja liikmesriikide jaoks väljakutse; 

61. on seisukohal, et süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine võiks etendada olulist osa 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisel (mida tunnistatakse komisjoni 2050. aasta 
vähese CO2-heitega majanduse edenemiskavas ja energia tegevuskavas aastani 2050), 
vähemalt üleminekuperioodil ja eelkõige energiamahukate tööstuste puhul; märgib 
siiski väheseid avaliku ja erasektori investeeringuid selles valdkonnas; palub, et 
komisjon analüüsiks parimat viisi edenemiseks süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogia arendamisega ELis ning teeks ettepaneku nõuetekohaste meetmete 
võtmiseks 2030. aasta raamistikus, et kaasata sidusrühmi ja vajalikku rahastamist; 
toonitab, et nii taastuvenergial kui ka süsinikdioksiidi kogumisel ja säilitamisel on oma 
roll ELi tulevases energiaallikate jaotuses ning seepärast ei tohiks neid käsitada 
omavahel konkureerivatena; palub lisaks komisjonil tõhustada parimate tavade ja teabe 
vahetamist USA ja Kanadaga süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise osas; 

62. on komisjoniga ühel nõul, et Euroopa tasand võib aidata vähendada riigi sekkumist 
kõikidel tasanditel, mis vähendab turu killustatuse ohtu; palub komisjonil seepärast 
jätkata eraldamisprotsessi ning optimaalse energiasüsteemi loomist; kutsub liikmesriike 
üles rakendama õigeaegselt ja täielikult energia siseturgu käsitlevat kolmandat 
seadusandlike aktide paketti ja seda kohaldama, et kõrvaldada kõik allesjäänud 
takistused ühtse turu väljakujundamisel; rõhutab, kui tähtis on kaotada taristu 
allesolevad kitsaskohad, turutõrke juhud ning juhtiva positsiooni moonutamine või 
väärkasutamine, tegeleda puuduliku läbipaistvusega ning tagada, et elektri- ja gaasituru 
integreerimisele ei looda uusi takistusi, nagu halvasti kavandatud võimsusturud; kutsub 
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komisjoni üles arvestama turukorraldust selle 2030. aastat käsitlevates ettepanekutes, et 
parandada elektrikaubandust ning kujundada läbipaistvad tasakaalustamise ja võrgu 
tugiteenuste turud; toonitab, et kogu ELis lõppkasutaja jaoks reguleeritud hindade (mis 
on väiksemad kui tekkinud kulud) järk-järgulisel kaotamisel tuleks võtta arvesse selliste 
kaitsetute tarbijate õiguspäraseid huvisid, kes ei saa alati kasu reaalsest konkurentsist 
energiaturul; 

63. tunnistab, et energia siseturu eeskirjade laiendamine Kagu-Euroopa ja Ida-Euroopa 
turgudele on ELi energiajulgeoleku jaoks vältimatu ning seetõttu palub liikmesriikidel 
ja komisjonil säilitada energiaühenduse poliitilist toetust; 

64. toonitab, et energia ja tarbijad – üksikisikud, VKEd ja tööstused – on energia siseturu 
tuumaks ning peaksid saama kasu võimalikult madalatest energiakuludest ja -hindadest, 
mis peaksid olema läbipaistvad, neid tuleks täpselt teavitada ja neile nõu anda, 
võimaldades hõlpsat ligipääsu teabele, et edendada vastutustundlikku energiatarbimist, 
ja nende kokkupuutega kerkivate ja järjest kõikuvamate energiahindadega tuleks 
tegeleda; märgib, kui oluline on hõlbustada kodanike algatuste loomist ja haldamist; 

65. rõhutab, et uues raamistikus on vaja tegeleda kasvavate energiahindade ja 
majanduskriisi tagajärgedega, pidades silmas energia taskukohasust ning 
finantskoormuse õiglast jaotust lõpptarbijate (kodumajapidamiste ja ettevõtete) jaoks; 
nõuab eelkõige meetmeid, mis võiksid aidata hoida ära töökohtade kadu suure 
energiatarbimisega ja negatiivselt mõjutatud ELi tööstuses, mis on oma sektorites 
maailma puhtaimate seas; tunnistab, et kulutõhus energiasääst võib vähendada nii 
kodumajapidamiste kui ka ettevõtete energiaarveid; 

66. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pöörama erilist tähelepanu energia 
taskukohasusele ning kütuse/energia ostujõuetusele; on arvamusel, et nende 
küsimustega tegelemiseks on vaja sidusat poliitikaraamistikku, ja palub, et komisjon 
edendaks selle valdkonna parimate tavade vahetust ning teeks liikmesriikidega 
koostööd, et töötada välja näitajad ja võrdlusalused praeguse ja võimaliku 
kütteostuvõimetuse kindlakstegemiseks ja võrdlemiseks; märgib, et energia on 
hädavajalik teenus, mida reguleeritakse Lissaboni lepingule lisatud protokolliga (nr 26) 
üldhuviteenuste kohta; toonitab, et energiapoliitika kulud tuleks teha tasa võimalikult 
õiglaselt, pannes erilist rõhku madala sissetuleku ja ebasoodsas olukorras olevatele 
kodumajapidamistele, mida kõrged energiahinnad kõige enam mõjutavad; on 
seisukohal, et rohkem on vaja kaasata tarbijaid; toonitab, et turgude ja infrastruktuuri 
kaasajastamine peaks vastama kodanike vajadustele, ja et tehtud investeeringute puhul 
tuleks tagada läbipaistvus ja aruandekohustus; 

ELi majanduse konkurentsivõime edendamine 

67. märgib, et ELil on maailma kõrgeimad keskkonnastandardid, vananev elanikkond ja 
kõrge töötuse määr paljudes liikmesriikides, kusjuures praegune majanduskasv on 
aeglane või olematu, ning seda saab parandada ainult ELi konkurentsivõime 
suurendamisega;  

68. märgib samuti, et ELi majandustegevus on pärast 2020 paketi kehtestamist aeglustunud 
ja paljud ELi kodanike ostetavad tooted, mida saab toota ja transportida ainult energiat 
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kasutades ja CO2-heidet tekitades, on liitu imporditud ja kahjustavad seega 
põhimõtteliselt konkurentsivõimet, tööhõivet, majanduskasvu ja ELi-sisest 
energiatarbimist ning toovad kaasa süsinikdioksiidi lekke ja töötuse suurenemise ning 
meie toodetava heite tegeliku ekspordi kolmandatesse riikidesse;  

69. on arvamusel, et kuigi energiapoliitikas võib paljusid eesmärke saavutada energia hindu 
tõstes ja seoses sellega majanduslikku aktiivsust vähendades, on väljakutse siiski 
saavutada need eesmärgid, suurendades samal ajal majanduslikku aktiivsust; 

70. on veendunud, et selge ja usaldusväärne 2030. aasta raamistik ergutab investeerimist 
innovatiivsetesse tehnoloogiatesse, loob stiimuleid teadus- ja arendustegevuse jaoks ja 
soodustab erainvesteeringuid, andes koos avaliku sektori toetusega hädavajaliku 
majandusliku tõuke majanduse ergutamiseks laiemalt ning tuues kaasa suurema 
konkurentsivõime, majanduskasvu ja selliste kvaliteetsete töökohtade loomise, mida ei 
saa EList välja viia; on seisukohal, et investeeringute kasv peaks tooma Euroopa 
tööstuse jaoks kaasa madalamad tootmiskulud (tänu suuremale energia- ja 
ressursitõhususele) ning vähendama tundlikkust maailma energiahindade kõikumise 
suhtes, aidates seeläbi luua stabiilsema investeerimiskeskkonna; 

71. palub komisjonil selgitada ELi ja selle peamiste konkurentide konkurentsivõime 
mõõtmise viise, mis võivad põhineda näiteks tööstuslikel energiahindadel, 
eelarvepoliitikal, teadus- ja arendustegevusel, innovatsioonil, tehnoloogia ekspordil, 
teadustöötajate ja kõrgelt kvalifitseeritud töötajate arvul, keskkonna- ja 
energiapoliitikal, palkade ja tootlikkuse tasemel, taristul, tarbetul regulatiivsel 
koormusel ja muudel asjakohastel teguritel; 

72. kutsub komisjoni üles algatama uuringu, milles analüüsitakse kavandatava energiaturu 
uusi ja kulutõhusaid lahendusi, et tagada tööstusele ja tarbijatele võimalikult madalad 
energiahinnad ja investeeringute võimalikult suur tasuvus, integreerides rohkem 
muutuva võimsusega taastuvaid energiaallikaid ja vältides süsinikdioksiidi leket; palub 
seetõttu komisjonil esitada võimalikult kiiresti lisahindamine ning soovitused 
lisameetmete kohta kliima-, keskkonna- ja tööstuspoliitika paremaks koordineerimiseks 
ja süsinikdioksiidi ohu ärahoidmiseks, eelkõige energiamahukate sektorite puhul, mis 
tuleneb tootmise ja investeeringute üleviimisest väljapoole ELi, pidades seejuures 
silmas täiendavat stsenaariumi, milles ülemaailmsel tasandil võetakse 
kasvuhoonegaaside vähendamiseks meetmeid üksnes piiratud määral või üldse mitte; 

73. usub, et väljakujundatud, avatud ja läbipaistev siseturg, kus kõik ELi ja kolmandate 
riikide ettevõtted järgivad ühenduse õigustikku eelkõige energia ja keskkonna 
valdkonnas, aitab tagada ELi energiapakkujatele kolmandate riikide energiatootjatega 
võrdseid võimalusi ja tugevdada nende positsiooni läbirääkimistel;  

74. rõhutab vajadust pidada ELi mittekuuluvate riikidega dialoogi ELis kehtestatud 
keskkonnakaitse, keskkonnahoidlike tehnoloogiate kasutamise ja rahuldava 
kaitsetaseme säilitamisega seotud põhimõtete rakendamise üle; 

75. rõhutab kindlalt, et tulevases ELi poliitikas peab käsitlema majanduse tugevaid ja nõrku 
külgi, eelkõige iga ELiga sõlmitava vabakaubanduslepingu puhul, võttes samuti arvesse 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks võetud meetmeid ja nende majanduslikku 
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kasu; 

76. märgib, et Rahvusvahelise Energiaagentuuri andmetel tõusid energiahinnad 
ajavahemikul 2005–2012 Euroopas 38%, samas kui Ameerika Ühendriikides langesid 
need samal ajavahemikul 4%; peab murettekitavaks selle mõju Euroopa 
konkurentsivõimele; toonitab, kui oluline on kavandatav vabakaubandusleping USAga, 
kus energiahinnad on langenud ja CO2-heide vähenenud (peamiselt tänu üleminekule 
söelt kildagaasile);  

77. palub komisjonil töötada välja kõikehõlmav analüüs, milles käsitletakse süsteemide 
üldkulusid ja eri energiaallikate mõju, muu hulgas tootmise piisavusele pikas 
perspektiivis; 

78. toonitab, et energiahinnad on tarbijate jaoks väga oluline osa majapidamise eelarvest ja 
tööstuse jaoks väga oluline osa tootmiskuludest; on seisukohal, et ELi kliimaeesmärgid 
tuleks kehtestada nii, et sellega ei õõnestataks liidu konkurentsivõimet ja 
energiavarustuse kindlust; nõuab seetõttu, et kõik uued kliimaeesmärkidega seotud 
poliitikavahendid läbiksid kohustusliku põhjaliku mõjuhindamise nende mõju kohta ELi 
ja liikmesriikide konkurentsivõimele; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid 
integreeriksid ELi tööstuse konkurentsivõime võimalikult terviklikult kõikidesse 
muudesse poliitikavaldkondadesse, ja toetab komisjoni ettepanekut suurendada tööstuse 
osakaalu ELi SKPs 20%-ni; 

79. märgib, et ELi peamised konkurendid maailmaturul pööravad suurt tähelepanu 
tehnoloogia arendamisele, innovatsioonile ning tööstuslike protsesside parandamisele, 
vältides seejuures siduvaid eesmärke; märgib samuti, et suurem osa nendest 
majandustest kasvab palju kiiremini kui ELi majandus; järeldab, et EL peab seadma 
esmatähtsaks teadus- ja arendustegevuse (sh teadus- ja tehnoloogiliste partnerluste 
loomise oma rahvusvaheliste partneritega), innovatsiooni (eriti Euroopa lisandväärtuse 
loomise jätkusuutlike tehnoloogiate väljatöötamises ja sisemaises tootmises) ning 
tööstusprotsesside tootlikkuse parandamise; 

80. kutsub komisjoni üles toonitama paremini tööhõive võimalusi jätkusuutliku energia 
sektorites igas liikmesriigis ja liidus tervikuna; nõuab, et võetaks meetmeid, et ennetada, 
missuguseid oskusi nõuavad uued töökohad ning vastata nendele nõudmistele, teha 
vastavaid kohandusi haridus- ja koolitussüsteemis ning vastata uutele üleskutsetele 
nendes olemasolevates ametites, mille profiil muutub keskkonnahoidlikumaks; 

81. nõuab tungivalt, et komisjon kaaluks siiski hoolikalt uue poliitika mõju seoses 
keskkonnahoidlike töökohtade hinnangulise loomise ning tööstuse konkurentsivõime ja 
olemasolevate töökohtade kaotusega muudes sektorites, pöörates erilist tähelepanu 
rasketööstusele ja võttes arvesse liikmesriikide eri olusid;  

82. nõuab meetmete võtmist, et hoida ära töökohtade kaotust enimmõjutatud rohke CO2-
heitega sektorites, mis on üldiselt maailmas kõige keskkonnahoidlikumad ning 
energiatõhusamad, näiteks elektritootmine, transport, ehitustööstus ja energiamahukad 
tööstusharud; nõuab, et kui enimmõjutatud rohke CO2-heitega sektorites töökohad 
kaovad, siis lihtsustataks töötajate üleviimist teistesse sektoritesse;  
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83. rõhutab, et sotsiaaldialoog ja töötajate osalus on põhiväärtused ja -vahendid, mis 
toetavad ja tugevdavad sotsiaalse ühtekuuluvuse, kvaliteetse tööhõive ja töökohtade 
loomise edendamist; 

84. juhib tähelepanu VKEde tähtsale rollile majanduskasvu loojatena ELis ning kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles looma soodsat keskkonda VKEde jaoks investeerimiseks 
energiasäästlikesse tehnoloogiatesse ning seda aktiivselt soodustama; 

85. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja rahvusvaheline üldsus edendaksid energiasektori 
jaoks loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika valdkonna hariduse 
andmist ning säilitaksid haridusasutusi, mis suudavad koolitada oskustööjõudu, ning 
teadlaste ja innovaatorite järgmist põlvkonda, kes aitavad saavutada energiasõltumatu ja 
jätkusuutliku Euroopa eesmärki; tuletab sellega seoses meelde raamprogrammi Horisont 
2020 ning Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi olulist rolli energiasektoris 
teadustegevuse, hariduse ja rakendusliku innovatsiooni vahelise lõhe ületamisel; 

Liikmesriikide eri suutlikkuse arvessevõtmine 

86. peab tervitatavaks komisjoni märkust, et ELi kliima- ja energiapoliitika eesmärgid 
võivad avaldada igale liikmesriigile ja nende kodanikele erinevat mõju ning et seetõttu 
on õiglane võtta arvesse iga riigi konkreetseid asjaolusid (nagu SKP), pöörates erilist 
tähelepanu tõsistes finantsraskustes liikmesriikidele ning liikmesriikide saavutustele 
heite vähendamisel alates 1990. aastast, heitele elaniku kohta, majanduslikule ning heite 
vähendamise potentsiaalile, riigi käsutuses olevatele energiaallikatele, tehnoloogia 
juurdepääsetavusele ja energiasäästu potentsiaalile; 

87. juhib tähelepanu asjaolule, et sellise CO2-heite vähendamise strateegia vastuvõtmine, 
mille puhul ei võeta arvesse teatavate liikmesriikide olukorda, võib põhjustada nendes 
riikides kütteostuvõimetuse massilise suurenemise;  

88. toonitab, et ELi toimimise lepingu artikli 194 kohaselt vastutab EL energia siseturu 
väljakujundamise ning taastuvate energiaallikate ja energiatõhususe edendamise eest, 
samas kui liikmesriigid võtavad otsuseid oma energiaallikate jaotuse kohta ning peaksid 
saama kasutada ja töötada välja erinevaid lähenemisviisi, mis põhinevad tehnoloogiatel 
ja energiaallikatel, mis on keskkonnahoidlikud, sotsiaalselt ja majanduslikult 
vastuvõetavad ning kooskõlas liidu kliima- ja energiapoliitika eesmärkidega sihitud 
keskkonna kaitsmisele ja parandamisele; usub, et tulevastes raamistikes tuleks austada 
liikmesriikide sõltumatust ning mitte püüda piirata nende õigusi eeskirjadega, mis 
võivad takistada kohalike energiaallikate laiaulatuslikumat kasutamist; 

89. märgib, et kapitalile juurdepääs ja kapitalikulu on eelkõige VKEde ja isegi 
rasketööstuse sektorite jaoks sageli takistuseks investeeringute tegemisele 
kapitalimahukatesse keskkonnahoidlikumatesse tehnoloogiatesse ja energiatõhususse; 
palub komisjonil seetõttu uurida võimalust luua fond, mille abil edendada innovatiivsete 
jätkusuutlike tehnoloogiate arendamist ja toetada energiamahukate tööstusharude 
tõhususe parandamise algatusi ning mis aitaks ühendada olemasolevad ja uued 
rahastamisvõimalused ja võimendaks investeeringuid;  

90. palub komisjonil parandada jätkusuutlikesse tehnoloogiatesse investeerimisel 
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kasutatavate olemasolevate rahastamisvahendite (näiteks NER300) edendamist ja 
tõhusust, kogudes selleks vajaliku teabe rahaliste võimaluste kohta riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil ühtsesse, selgesse ja lihtsasti kättesaadavasse 
andmebaasi; 

91. nõuab, et EL võtaks jätkusuutlike energialahenduste uute turu-, reguleerimis- ja 
rahastamismudelite suhtes omaks pragmaatilise lähenemisviisi; 

EL ja rahvusvaheline tasand 

92. rõhutab, et võitluses kliimamuutustega saavad tulemusi anda vaid ühised üleilmsed 
pingutused, nii et ka kolmandad riigid võtaksid siduvaid kohustusi CO2-heite 
vähendamiseks, samas kui ainult ELi tehtavate pingutuste jätkamine ohustab Euroopa 
tööstusbaasi; rõhutab sellega seoses, et ELi 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika 
raamistiku eesmärkide sobiva taseme kindlaksmääramiseks õigusaktides peaks 
raamistik sisaldama sätteid, mis võimaldaksid võtta arvesse 2015. aastal Pariisis 
toimuva konventsiooniosaliste konverentsi läbirääkimiste tulemusi;  

93. märgib, et mitmed tärkava turumajandusega riigid ning arenguriigid arendavad 
mitmesugust kliimapoliitikat ja investeeringuid, sealhulgas oma heitkogustega 
kauplemise süsteemi rakendamist, mille aluseks on ELi heitkoguste kauplemise 
süsteem; tervitab väljavaadet, et tulevikus ühendatakse ELi heitkogustega kauplemise 
süsteem teiste ülemaailmse süsinikdioksiidi turu loomiseks kasutatavate süsinikdioksiidi 
heitkogustega kauplemise mehhanismidega; rõhutab, et sellise ülemaailmse 
lähenemisviisi tulemuseks võib olla võrdsete tingimuste loomine Euroopa tööstussektori 
jaoks, kuna see oleks terviklik ja kulutõhus lähenemisviis tööstusliku 
kasvuhoonegaaside heitega tegelemiseks ülemaailmselt;  

94. nõuab paremat kooskõlastamist nõukogu, komisjoni ja Euroopa välisteenistuse vahel, et 
tagada ELi üksmeel rahvusvahelistes organisatsioonides ning täita aktiivsemat rolli ja 
avaldada suuremat mõju jätkusuutlikkuse poliitika edendamises; 

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

Or. en 

 


