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Abikava majanduse elavdamiseks: energeetikaprojektid ***I 

Euroopa Parlamendi 6. mai 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

luuakse abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega 

energeetikaprojektidele (KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD)) 

 

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(KOM(2009)0035); 

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artiklit 156 ja artikli 

175 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 

(C6-0049/2009); 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51; 

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 

eelarvekomisjoni ja regionaalarengukomisjoni arvamusi (A6-0261/2009), 

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks; 

2. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse; 

3. leiab, et õigusakti ettepanekus märgitud võrdlussumma on mitmeaastase 

finantsraamistikuga kooskõlas üksnes pärast kõnealuse finantsraamistiku 

muutmist; 

4. tuletab meelde, et tuleb vältida igasugust rahaliste vahendite 

ümberpaigutamist, mis vähendaks teistele ELi poliitikavaldkondadele 

eraldatud rahalisi vahendeid ja mõjutaks neid valdkondi seega negatiivselt; 

5. tuletab meelde, et iga-aastane summa otsustatakse iga-aastase 

eelarvemenetluse raames kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset 

finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 

2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe1 punktiga 37; 

6. märgib, et kuna programmi rahastamises on nüüd kokku lepitud, saab 

õigusloomemenetluse viia lõpule; 

7. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon 

kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada; 

                                                 
1    ELT C 139, 14.6.2006, lk 1. 



8. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht 

nõukogule ja komisjonile. 
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Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 6. mail 

2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EÜ) nr.../2009, millega luuakse abikava majanduse elavdamiseks ühenduse 

finantsabi andmisega energeetikaprojektidele 

 

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa 

Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (määrus (EÜ) nr 663/2009) 

lõplikule kujule.) 

LISA 

KOMISJONI AVALDUS 

 

„Komisjon rõhutab, et ELi energiapoliitika põhiprioriteetideks on energiatõhusus ja 

taastuvad energiaallikad, seda nii keskkonna- kui energia varustuskindluse põhjustel. 

Selles osas annab määrus panuse kõnealuste prioriteetide täitmisele, toetades 

märkimisväärselt avamere tuuleenergiaprojekte. 

 

Sellega seoses tuletab komisjon meelde erinevaid energiatõhusust ja taastuvaid 

energiaallikaid toetavaid uusi algatusi, mida komisjon on välja pakkunud, eelkõige 

oma Euroopa majanduse elavdamise kavas, mille Euroopa Ülemkogu 2008. aasta 

detsembris kinnitas. Nendeks on: 

 

ERDFi määruse muutmine, et võimaldada energiatõhususe ja taastuvate 

energiaallikatega seotud investeeringute tegemist kogumahus kuni 8 miljardit eurot 

kõigi liikmesriikide elamumajandussektorisse. Avaliku ja erasektori partnerlus seoses 

„Euroopa energiatõhusate ehitiste” algatusega, et edendada loodushoidlike 

tehnoloogiate ja energiatõhusate süsteemide ja materjalide kasutamist nii uute kui ka 

renoveeritavate ehitiste puhul. Selle meetme hinnanguline eelarve on 1 miljard eurot: 

aastatel 2010-2013 kokku 500 miljonit eurot seitsmenda raamprogrammi 

olemasolevast komisjoni eelarvest ning 500 miljonit eurot tööstusettevõtjatelt. 

 

Komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga algatus „ELi algatus säästva energia 

rahastamise kohta”. Selle eesmärgiks on võimaldada energiatõhususe ja taastuvate 

energiaallikatega seotud investeeringute tegemist linnakeskkonnas. Komisjon 

rahastab tehnilise abi osutamise rahastamisvahendit, kasutades selleks programmi 

„Arukas energeetika – Euroopa” (2009. aastaks eraldatakse 15 miljonit eurot). 

Kõnealust rahastamisvahendit haldab Euroopa Investeerimispank ning sellega 

lihtsustatakse juurdepääsu Euroopa Investeerimispanga laenudele, mille mõjud on 

märkimisväärsed. 

 

ELi institutsionaalsete investorite (keda juhib Euroopa Investeerimispank) loodud 

turupõhine 2020. aasta Euroopa energeetika, kliimamuutuste ja infrastruktuuri 

investeerimisfond („Marguerite’i fond”). Kõnealune fond teeb investeeringuid 

energeetika ja kliimamuutuste valdkonnas (TEN-E, säästev energia tootmine, 

taastuvenergia, uued tehnoloogiad, energiatõhususe alased investeeringud, 

energiavarustuse kindlus ning keskkonnainfrastruktuur). Komisjon toetab seda 



algatust. 

 

Lisaks vaatab komisjon enne 2009. aasta novembri lõppu läbi energiatõhususe 

tegevuskava, nagu seda on taotlenud nõukogu (Euroopa Ülemkogu 2009. aasta märtsi 

kohtumise järeldused) ja Euroopa Parlament (resolutsioon P6_TA(2009)0064). 

 

Eksperdid on üksmeelel, et energiatõhusus on odavaim kättesaadav moodus 

kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks. Komisjon esitab 2009. aasta novembriks 

üksikasjaliku analüüsi tõkete kohta, mis takistavad energiatõhusust suurendavate 

investeeringute tegemist. Eelkõige käsitletakse analüüsis seda, kas esineb vajadus 

suurendada finantsstiimuleid madala intressimääraga laenude ja/või toetuste näol ning 

kuidas saaks sel eesmärgil kasutada ELi eelarvet; vajadusel lisab komisjon muu 

hulgas täiendavaid rahalisi vahendeid uuele ja 2010. aastal loodavale ELi 

energiajulgeoleku ja infrastruktuuri rahastamisvahendile, et rahastada energiatõhusust. 

 

Energiatõhususe tegevuskava läbivaatamisel pöörab komisjon erilist tähelepanu 

energiatõhususe naabruspoliitika mõõtmele. Komisjon analüüsib, kuidas ta saab 

naaberriikidele anda finants- ja regulatiivstiimuleid, et need suurendaksid nende 

tehtavaid investeeringuid energiatõhususe valdkonnas. 

 

Kui komisjon 2010. aastal artiklis 28 ettenähtud määruse rakendamist käsitleva 

aruande koostamisel leiab, et määruse lisas loetletud projektidele ettenähtud 

rahalistest vahenditest ei ole 2010. aasta lõpuks osa vahendeid võimalik kasutada, 

teeb komisjon vajadusel ja geograafiliselt tasakaalustatud viisil ettepaneku määruse 

muutmiseks, et võimaldada lisaks eelnimetatud algatustele energiatõhususe ja 

taastuvate energiaallikate valdkonna projektide rahastamist, kasutades 

abikõlblikkuskriteeriume, mis on sarnased nendega, mida kohaldatakse käesoleva 

määruse lisas loetletud projektide suhtes.” 

 


