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tegevuskava kohta (2007/2090(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa energiapoliitika” (KOM(2007)0001);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Taastuvenergia tegevuskava” (KOM(2006)0848);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Taastuvatest energiaallikatest elektri tootmisel 
saavutatud edu aruanne” (KOM(2006)0849);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Biokütuste arendamise aruanne” (KOM(2006)0845);

– võttes arvesse 8. ja 9. märtsi 2007. aasta Euroopa Ülemkogu kohtumise eesistujariigi
järeldusi seoses sellega, et Euroopa Ülemkogu kiitis heaks dokumendi „Euroopa 
Ülemkogu tegevuskava (2007-2009) – Euroopa energiapoliitika”; 

– võttes arvesse taastuvenergia tegevuskavale lisatud komisjoni talituste töödokumenti 
„Taastuvenergia tegevuskava” (SEK(2006)1720/2);

– võttes arvesse taastuvenergia tegevuskavale lisatud mõju hindamist (SEK(2006)1719/2);

– võttes arvesse komisjoni teatisele KOM(2006)0845 lisatud komisjoni talituste 
töödokumenti „Biokütuste arendamise aruanne” SEK(2006)1721/2);

– võttes arvesse oma 14. detsembri 2006. aasta resolutsiooni Euroopa strateegia kohta 
säästva, konkurentsivõimelise ja turvalise energia tagamiseks1;

– võttes arvesse oma 14. detsembri 2006. aasta resolutsiooni biomassi ja biokütuste 
strateegia kohta2;

– võttes arvesse oma 1. juuni 2006. aasta resolutsiooni energiatõhususe rohelise raamatu 
kohta ehk kuidas saavutada vähemaga rohkem3;

– võttes arvesse oma 23. märtsi 2006. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu energiavarustuse 
kindluse kohta4;

– võttes arvesse oma 14. veebruari 2006. aasta resolutsiooni kütmise ja jahutamise kohta 
taastuvatest energiaallikatest5;

  
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0603.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0604.
3 ELT C 298 E, 8.12.2006, lk 273.
4 ELT C 292 E, 1.12.2006, lk 112.
5 ELT C 290 E, 29.11.2006, lk 115.



– võttes arvesse oma 29. septembri 2005. aasta resolutsiooni taastuva energia osakaalu 
kohta Euroopa Liidus ja konkreetseid tegevusettepanekuid1; 

– võttes arvesse oma seisukohta teisel lugemisel 13. aprillil 2005. aastal eesmärgiga võtta 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb raamistiku kehtestamist 
energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks2;

– võttes arvesse oma seisukohta teisel lugemisel 18. detsembril 2003. aastal eesmärgiga 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv soojus- ja elektrienergia 
koostootmise stimuleerimiseks siseturu kasuliku soojuse nõudluse alusel3;

– võttes arvesse oma seisukohta teisel lugemisel 12. märtsil 2003. aastal eesmärgiga võtta 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega edendatakse biokütuste või 
muude taastuvkütuste kasutamist transpordisektoris4;

– võttes arvesse oma seisukohta teisel lugemisel 4. juulil 2001. aastal eesmärgiga võtta 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia kasutamise edendamise kohta elektrienergia siseturul5; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjoni, regionaalarengukomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni 
arvamusi (A6-0287/2007),

A. arvestades, et kevadisel, 8.-9. märtsil 2007. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu 
kohtumisel seati ELi siduvaks üldeesmärgiks toota 2020. aastaks taastuvate 
energiaallikate arvel 20% kogu ELis tarbitavast energiast; 

B. arvestades, et see kujutab endast olulist sammu Euroopa jätkusuutliku energiapoliitika 
suunas, mis aitab tagada energiatarned ning taastuvatest energiaallikatest toodetava 
taskukohase ja konkurentsivõimelise energia;

C. arvestades, et Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2006. aasta resolutsioonis säästva, 
konkurentsivõimelise ja turvalise energia kohta nõuti ambitsioonikate ja siduvate 
valdkondlike eesmärkide seadmist sihiga toota 2020. aastaks primaarenergiasektoris 
25% energiast taastuvatest energiaallikatest ning esitati tegevuskava taastuvate 
energiaallikate 50% osakaalu saavutamiseks aastaks 2040; 

D. arvestades, et taastuvad energiaallikad, sealhulgas hüdroenergia, on minevikus 
etendanud olulist rolli Euroopa varustamisel elektrienergiaga;

  
1 ELT C 227 E, 21.9.2006, lk 599.
2 ELT C 33 E, 9.2.2006, lk 442.
3 ELT C 91 E, 15.4.2004, lk 628.
4 ELT C 61 E, 10.3.2004, lk 260.
5 EÜT C 65 E, 14.3.2002, lk 113.



E. arvestades, et seoses maailma keskmise temperatuuri tõusu piiramisega maksimaalselt 
näitajaga 2 ºC, tuleb edendada taastuvenergiat, energiatõhususe meetmeid ja 
energiaalaseid uuringuid;

F. arvestades, et elektrienergia valdkonnas on taastuvate energiaallikate edendamise 
direktiivid viinud liikmesriikides jätkusuutlike arenguteni või neid ergutanud; 

G. arvestades, et praegused taastuvate energiaallikate kasutamist edendavad direktiivid on 
võetud vastu kaasotsustamismenetluse teel ning sageli EÜ asutamislepingu artikli 175 
lõike 1 alusel;

H. arvestades, et ELi taastuvenergia sektoris tegutsevad tööstused on tänu 
teadusuuringutesse investeerimisele maailmaturul juhtpositsioonil ning aitavad sellega 
olulisel määral kaasa Lissaboni strateegias sätestatud töökohtade loomise ja ELi 
konkurentsivõime eesmärkide saavutamisele;

I. arvestades, et puuduvad õigusnormid taastuvate energiaallikate kütmiseks ja 
jahutamiseks kasutamise kohta;

J. arvestades, et taastuvad energiaallikad on jätkusuutliku energiakombinatsiooni 
võtmeelement, mis aitab:

a) vähendada sõltuvust impordist ja mitmekesistada kütusekasutust,

b) vähendada süsinikdioksiidi- ja muid heitmeid,

c) arendada uusi uuenduslikke tehnoloogiaid,

d) edendada tööhõivet ja piirkondlikku arengut;

K. arvestades, et arengud taastuvenergia turul on liikmesriigiti äärmiselt erinevad mitte 
üksnes erinevate võimaluste tõttu, vaid ka erinevate ja mõnel juhul puudulike poliitiliste 
ja õiguslike raamtingimuste ning paljudel juhtudel projektide elluviimist takistavate 
liigsete halduspiirangute tõttu;

L. arvestades, et liikmesriikide geoloogilised, hüdroloogilised ja kliimatingimused on väga 
erinevad ning et seepärast on liikmesriigiti väga erinev ka taastuvenergia 
arengupotentsiaal;

M. arvestades, et taastuvate energiaallikate 20% eesmärgi edukaks täitmiseks on
hädavajalik parandada energiatõhusust 2020. aastaks vähemalt 20% võrra;

N. arvestades, et taastuvenergia turu edendamine aitab täita läbivaadatud Lissaboni 
eesmärke tänu tööhõive suurendamisele ning liikmesriikide ja ELi jõupingutustele 
uurimis- ja uuendustegevuse alal;

O. arvestades, et rohkem tuleks ära kasutada ELi teadusuuringute ja tehnoloogia 
arendamise programme, julgustamaks taastuvenergiatehnoloogiate väljatöötamist, nagu 
see kajastub seitsmendas raamprogrammis, ning arvestades, et samal ajal tuleks säilitada 



ja edendada Euroopa ettevõtjate olemasolevaid tehnoloogilisi eeliseid ja 
ekspordipotentsiaali;

P. arvestades, et mootorikütused on oluline ja järjest kasvav süsinikdioksiidi heitmete 
allikas ning samuti peamine linnakeskuste õhusaaste põhjustaja;

Q. arvestades, et energeetikaalastele väljakutsetele tuleb leida jätkusuutlikud lahendused 
taastuvate energiaallikate ulatuslikuma kasutamise, energiatõhususe ja energiasäästu 
ulatuslikuma täiustamise ning kohalike energiaallikate kliimasõbraliku kasutamise 
valdkonnas toimuvate tehnoloogiliste uuenduste kaudu;

R. arvestades, et kütte- ja jahutussektor pakub ainulaadset võimalust kasutada lisaks 
taastuvatele energiaallikatele ka elektrienergia tootmisel, tööstuses ja jäätmete 
põletamisel täiendavalt tekkivat kuumust ning seeläbi vähendada fossiilkütuste 
kasutamist ja piirata süsinikdioksiidi heitmeid;

S. arvestades, et möödapääsmatult tuleb nii tagada liidu kodanikele turvaline ja 
kõrgekvaliteediline energiavarustus kui ka kaitsta keskkonda vastavalt avalike teenuste
ja universaalteenuste osutamise kohustustele; 

T. arvestades, et energiasektorit reguleerivat ühenduse praegust õiguslikku raamistikku 
rakendatakse ebarahuldavalt, eelkõige taastuvate energiaallikate osas, milline olukord ei 
võimalda säilitada investorite pikaajalist usaldust;  

U. arvestades, et aeglane lubade väljastamise menetlus taastuvenergia tootmise 
projektidele, ülekandeliinidele ja jaotusvõrkudele on taastuvate energiaallikate kiire 
arendamise peamine takistus;

V. arvestades, et selgete sotsiaalsete ja keskkonnaalaste kaitsemeetmete puudumisel, eriti 
biokütuste puhul, võivad olla tõsised negatiivsed tagajärjed, nagu näiteks laienev 
troopiliste metsade hävitamine, ilma et kasvuhoonegaaside heitkogused oluliselt 
väheneksid;

W. arvestades, et püüded võidelda kliimamuutuste vastu ei tohiks kahjustada püüdeid 
kaitsta bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteeme,

1. palub komisjonil esitada hiljemalt 2007. aasta lõpuks ettepanek taastuvenergia õigusliku 
raamistiku kohta, mis tuleb vastu võtta kaasotsustamismenetluse kohaselt vastavalt EÜ 
asutamislepingu artikli 175 lõikele 1; rõhutab, et nimetatud õiguslikus raamistikus 
tuleks säilitada praegused taastuvatest energiaallikatest toodetava elektri ja biokütuste 
valdkondi käsitlevad õigusaktid, mida tuleb aga tugevdada ja täiustada ning täiendada 
ambitsioonikate õigusaktidega kütteks ja jahutamiseks kasutatava taastuvenergia 
osakaalu suurendamise kohta; nõuab tungivalt, et komisjon teeks ettepaneku õigusliku 
raamistikuga piiritletud valdkondliku lähenemise kohta, seades elektrienergia, 
transpordi- ning kütte ja jahutamise valdkondadele realistlikud siduvad sihteesmärgid;

2. nõuab tungivalt, et komisjon oma tulevases ettepanekus saastekvootidega kauplemise 
süsteemi läbivaatamise kohta tagaks energiatoodangu väliskulude parema 
arvessevõtmise saastekvootide enampakkumisele panemise kaudu, et luua 
taastuvenergiale võrdsed konkurentsitingimused ja tagada süsinikule õiglane hind;



3. usub, et meie planeedil on külluslikult taastuvaid energiaallikaid ning et probleem 
seisneb nendest energia kättesaamises; soovitab kasutada saastekvootidega kauplemise 
süsteemi oksjonimüügi tulusid ja teadusfondide vahendeid taastuvate energiaallikate, 
sealhulgas lootustandvate ja problemaatiliste energiaallikate, nagu näiteks 
osmoosienergia, loodete energia, laineenergia, kontsentreeritud päikeseenergia, 
kõrgtuuleenergia, tuuleenergia ja vetikatest kütuse tootmise tehnoloogia uurimiseks;

Taastuvate energiaallikate tähtsuse tõstmine

4. rõhutab taastuvenergia tegevuskavade (TETK) loomise ja rakendamise tähtsust 
ühenduse ja liikmesriikide tasandil ning rõhutab, et kõnealused tegevuskavad peaksid 
aitama kaasa tõelise Euroopa ühise energiapoliitika loomisele;

5. nõuab valdkondlike sihteesmärkide lisamist TETKdesse, et toetada kõigis valdkondades 
investeeringuid, uuendustegevust ja teadusuuringuid; märgib, et kui tehnoloogia areng 
või tasuvusküsimused nõuavad realistlike valdkondlike sihteesmärkide korrigeerimist, 
saab seda teha TETKde korrapärase läbivaatamise käigus, arvestades investeeringute 
raamistiku stabiilsuse vajadust;

6. nõuab TETKde strateegilise keskkonnamõju hindamist ning arvab, et TETKde juures 
tuleks konkreetselt käsitleda vajadust siduda taastuvenergia tootmine teiste 
keskkonnaprobleemidega (säästlik metsamajandus, bioloogiline mitmekesisus, pinnase 
degradeerumise vältimine, kasvuhoonegaaside heitmed jne);

7. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid jõuaksid võimalikult kiiresti kokkuleppele 
taastuvate energiaallikate 20%lise sihteesmärgi seadmises, võttes arvesse kulutasuvust 
ja iga riigi võimaluste valdkondlikke analüüse, nii et oleks tagatud kõigi liikmesriikide 
aktiivne panus; usub, et vaatamata asjaolule, et mõned liikmesriigid on ELi praegustesse 
taastuvate energiaallikate alastesse meetmetesse panustamisel teistest maha jäänud, 
peaksid kõik liikmesriigid täitma oma kohustused taastuvate energiaallikate osakaalu 
suurendamisel võrdeliselt oma võimaluste ja seniste panustega;

8. palub komisjonil tagada, et tulevane taastuvenergiat käsitlev õigusloome ettepanek 
sisaldaks jõulisi meetmeid taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmise 
edendamiseks, eesmärgiga tõsta sellise elektrienergia osakaal ELis praeguselt tasemelt 
2020. aastaks vähemalt kahekordseks;

9. avaldab kahetsust, et piirkondlikud ja kohalikud asutused ELis ilmutavad jätkuvalt liiga 
vähe huvi taastuvate energiaallikate rakendamise ja kasutamise vastu;

10. arvab, et igal liikmesriigil peaks olema vabadus valida kõige kohasemad taastuvad 
energiaallikad, arvestades teatavate taastuvate energiaallikate arendamisvõimaluste 
erinevusi tulenevalt liikmesriikide geoloogilistest, hüdroloogilistest ja 
kliimatingimustest; nõuab siiski, et sihteesmärk saada 20% energiast taastuvatest 
energiaallikatest peab tähendama taastuvaid, mitte aga muid väheste süsinikuheitmetega 
energiaallikaid;

11. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles panustama taastuvenergiale soodsa turukeskkonna 
loomiseks, edendades aktiivselt kõnealust liiki energia hajutatud tootmist ja kasutamist;



12. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles lisama kõigisse TETKdesse energiatõhususe 
stsenaariumid, mööndes seejuures, et energiatõhusus ei ole taastuv energiaallikas;

13. tuletab meelde, et taastuvenergia ja energiatõhusus on ühed parimad vahendid nii 
tarbijate kui ka tööstuse kaitsmiseks suureneva energia impordi ja kütusehindade tõusu 
kaksikmõjude eest; nõuab, et ühise Euroopa energiapoliitika väljatöötamine ei looks 
uusi sotsiaalseid tõkkeid ning et energiahinnad oleksid läbipaistvad ja 
konkurentsivõimelised ning samas soodustaksid taastuvenergia sihteesmärgi täitmist;

14. palub komisjonil tagada, et taastuvenergiat käsitlevad ühenduse õigusaktid ja TETKd 
sisaldaksid kriteeriume ja sätteid biomassi erinevate kasutusviiside vaheliste konfliktide 
ärahoidmiseks;

15. kutsub komisjoni üles tagama, et tal on olemas vajalikud vahendid ja ressursid TETKde 
hindamiseks ja nende tulemusliku rakendamise kontrollimiseks, järgides seejuures 
nõuetekohaselt subsidiaarsuse põhimõtet; soovitab, et tulevase taastuvaid energiaallikaid 
käsitleva õigusliku raamistikuga antaks komisjonile selgesõnaliselt volitused ja 
vajalikud vahendid mis tahes TETKde osaliseks või täielikuks heakskiitmiseks või 
tagasilükkamiseks; usub, et komisjon peab tagama, et õiguslikus raamistikus sisalduvate 
üksikute sihteesmärkide kogusumma annab tulemuseks kokkulepitud siduva ELi 
sihteesmärgi;

16. nõuab TETKdesse vahe-etappide lisamist; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon lisaks 
oma ettepanekusse selge vahe-eesmärgi taastuvatest energiaallikatest saadava energia 
osakaalu osas, mis aitaks vältida viivitusi liikmesriikides ning vaadata TETKd läbi iga 
kolme aasta tagant alates ettepaneku jõustumise kuupäevast, nii et kui mõni liikmesriik 
oma kohustusi ei täida, saab komisjon enne 2020. aastat vastavad meetmed võtta; 
rõhutab, et liikmesriigid peavad vastutama kohustuste täitmatajätmise tagajärgede eest;

17. kahetseb asjaolu, et ELi eesmärk saavutada 2010. aastaks ELi energiavalikus 
taastuvenergia osakaaluks 12% jääb väga tõenäoliselt saavutamata; 

18. märgib, et komisjoni praeguses statistikametoodikas alahinnatakse tuule- ja 
päikeseenergia panust võrreldes teiste elektrienergia tootmise allikatega, ning seetõttu 
nõuab tungivalt, et komisjon võtaks arvutuste tegemisel aluseks energia lõpptarbimise 
ning töötaks välja statistilised meetodid, mis ei moonuta erinevate energiatehnoloogiate 
vahelist konkurentsi;

Siseturg ja võrguinfrastruktuur

19. kahetseb asjaolu, et 8. ja 9. märtsil 2007 toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel ei 
nõutud küllalt tungivalt energia siseturu lõplikku väljaarendamist; peab hädavajalikuks 
taastuvate energiaallikate kiiret integreerimist energia siseturgu; usub, et tõelise energia 
siseturu kujunemiseks tuleb kõigis liikmesriikides tagada võrdsed tingimused;

20. leiab, et läbipaistev, õiglane ja prioriteetne juurdepääs võrkudele on oluline eeltingimus 
taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmise edukaks integreerimiseks ja 
laiendamiseks ning et juurdepääsu võrkudele ja planeerimismenetlusi tuleks täiendavalt 
lihtsustada ja ühtlustada, arvestades seejuures riiklike võrkude destabiliseerimise 



vältimiseks taastuvenergia tehnoloogiate arengut ning nendel baseeruva energiavoo 
ebaühtlust;

21. nõuab, et kõigis liikmesriikides tehtaks suuremaid pingutusi halduskoormuse 
vähendamiseks ja lubade andmise menetluste lihtsustamiseks, kaasa arvatud võimalus 
suhelda loa saamiseks vaid ühe asutusega, et lihtsustada taastuvenergia kasutuslubade 
andmist; kutsub komisjoni üles kehtestama haldustõkete kõrvaldamise, sealhulgas 
menetluste lihtsustamise miinimumnõuded; 

22. nõuab investeeringute tegemist täiendavasse, paindlikku ja arukasse võrgu 
infrastruktuuri ning võrkude haldamisse, et parandada süsteemide toimimist ja 
varustuskindlust, vähendada tarbijate kulusid ning parandada taastuvate energiaallikate 
kättesaadavust ja väljaarendamist; juhib tähelepanu vajadusele kiirendada lubade 
andmise menetlusi ja muuta sujuvamaks õiguslikke menetlusi;

23. nõuab suuremate jõupingutuste tegemist, et kooskõlastada kogu Euroopas 
planeerimismenetlusi, taastuvate energiaallikate tootmispiirkondi ning nõuetekohast 
võrkude vastastikust sidumist;

24. usub, et taastuvate energiaallikate edendamisega peab kaasnema tihedam koostöö 
riiklike põhivõrguettevõtjate vahel võrkude planeerimise ja piiriülese kaubanduse 
küsimustes, et edukalt süsteemi integreerida ebaühtlase ressursiga energiaallikad;

25. rõhutab avamere tuuleenergia tohutut arengupotentsiaali ning võimalust anda oluline 
panus Euroopa sõltumatusesse energiaimpordist ja kliima kaitsmisesse, märkides samas, 
et kõnealuse potentsiaali täielikuks realiseerimiseks tuleb veel väga palju pingutada; 
seetõttu kutsub komisjoni üles koostama avamere tuuleenergia tegevuskava, milles 
väljendub Euroopa tõhus lähenemine avamere tehnoloogiale ning milles propageeritakse 
võrkude tugevamat vastastikust sidumist; 

26. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles panustama taastuvenergiale soodsa turukeskkonna 
loomisesse, mis peaks hõlmama ebaloomulike toetuste kaotamist ja avalike hangete 
ennetavat kasutamist ELis, et vähendada nii energiatõhusate kui ka taastuvenergia 
tehnoloogiate kulusid; 

27. usub, et tulemuslik ja tõhus, liikmesriikide parimatele tavadele tuginev ühtlustatud 
toetuskava peaks olema Euroopas pikaajaline eesmärk, tagamaks taastuvenergia 
tehnoloogiate kõige tõhusamat kasutamist; arvab, et riiklikud toetuskavad on siiski 
vajalikud investorite usalduse säilitamiseks, kuna paljud liikmesriigid alles hakkavad 
suuremas mahus taastuvenergiasse investeerima ja energia siseturg ei ole veel välja 
kujundatud; märgib, et praeguse poliitika eesmärk taastuvate energiaallikate kasutamise 
toetamisel on kindlustada nende pikaajaline elujõulisus ning konkurentsivõime energia 
siseturul;

28. tuletab meelde, et laialdase energiaallikate kombinatsiooni tagamine ka taastuvenergia 
osas võib võimaldada paremini ära kasutada kohalike energiavarude potentsiaali ning 
aidata kaasa üleeuroopalisele uuendustegevusele, konkurentsivõimele ja 
varustuskindlusele seeläbi, et pikaajalise kasutuspotentsiaaliga tehnoloogiaid ei tõrjuta 
enneaegselt turult välja;



29. avaldab kahetsust teatavate uuringute tulemuste üle, mis viitavad, et ELi taastuvate 
energiaallikate alane energiapoliitika ja kliimamuutustega võitlemine kajastub halvasti 
struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondide kuluplaneeringute projektides; kutsub 
komisjoni üles koostama suuniseid, mis tagaksid kõigi liikmesriikide taastuvenergia 
tehnoloogiate ja energiatõhususe süstemaatilise toetamise, ning nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid ja piirkondlikud asutused kasutaksid maksimaalselt ära võimaluse kasutada 
ELi rahastamisvahendeid taastuvenergia alaste projektide väljatöötamiseks ja 
laiendamiseks;

30. kiidab neid liikmesriike, kes juurutavad, on juurutanud või uuendanud mereenergiaga 
seotud toetuskavasid või on püstitanud sellega seotud sihteesmärke; tunnistab väga 
olulist rolli, mida etendavad riigid, kes on loonud stabiilse raamistiku mereenergiaga 
seotud projektidesse investeerimiseks, kõnealuse tehnoloogia maksumuse alandamisel, 
ning kutsub komisjoni ja kõiki asjaomaseid liikmesriike üles neist eeskuju võtma;

31. märgib, et tänu õigesti valitud turutoetusmehhanismidele ja Euroopa teadusfondidele on 
Euroopas antud tugev impulss päikeseenergia arendamiseks, ning loodab, et eriti 
lõunapoolsed liikmesriigid toetavad päikeseenergia tehnoloogia arendamist ja vastavate 
kulude vähendamist;

32. nõuab, et vaadataks läbi kehtivad ühenduse õigusaktid, mis takistavad ELi 
energiapoliitika prioriteetide edasiarendamist, sealhulgas tulevikus suuremahuliste 
projektide väljatöötamist loodete energia kasutamiseks;

33. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et taastuvaid energiaallikaid peetakse 
esmatähtsaks jätkuvates jõupingutustes, mida tuleb teha ELi teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse programmide maksimaalseks ärakasutamiseks; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid lepiksid kokku energiauuringute eelarve suurendamise strateegias; 
soovitab kõnealust eesmärki järgida 2007.–2013. aasta eelarve läbivaatamisel;

34. tervitab Euroopa Investeerimispanga toetust taastuvate energiaallikate kasutamisele 
sooduslaenude näol ning nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid 
sedalaadi rahastamist ning julgustaksid seda pakkuma avalikus ja erasektoris seal, kus 
ollakse huvitatud finantsvõimendusest taastuvate energiaallikate arendamiseks;

35. nõuab tungivalt, et piirkondlikud ja kohalikud asutused ning valitsusvälised 
organisatsioonid kasutaksid ära seitsmenda raamprogrammi, struktuurifondide ja 
CIP/IEE (programm „Arukas energeetika – Euroopa”) raames pakutava rahastamise, 
mis ergutab teadusuuringuid, edendab taastuvenergia tehnoloogiaid, biokütuste 
kasutamist ja uut tüüpi energia transportimis- ja salvestamismeetodite väljatöötamist 
energiakadude vähendamiseks; lisaks toetab EURENEW algatust taastuvenergiat 
käsitlevate sätete lisamiseks asutamislepingusse;

36. juhib tähelepanu täiendava uurimis- ja arendustegevuse vajalikkusele seoses taastuvatest 
energiaallikatest toodetava energia salvestamisega vesiniktehnoloogia näite eeskujul; 
rõhutab, et sel eesmärgil tuleb lihtsustada rakendussätteid ja lubade andmise korda ning 
ületada praegused takistused;

Kütmine ja jahutamine



37. palub komisjonil tagada, et igasugune taastuvaid energiaallikaid käsitleva raamdirektiivi 
ettepanek sisaldaks jõulisi meetmeid taastuvenergial põhineva kütmise ja jahutamise 
edendamiseks eesmärgiga tõsta selle osakaal ELis praeguselt ligikaudu 10% tasemelt 
2020. aastaks vähemalt kahekordseks; julgustab komisjoni tegema uuenduslikke 
lahendusettepanekuid, et võimaldada kõigi asjaomaste tehnoloogiate ulatuslikku 
turulepääsu, näiteks edendama süstemaatilisi uuringuid, mis käsitlevad taastuvenergial 
põhinevaid lahendusi, uute ehitiste varustamist küttetorustike kaudu ning hoonete 
maapinnast kõrgemale jäävate osade renoveerimist, ning toetama haldustõkete 
vähendamist ja teadlikkuse tõstmise kampaaniaid;

38. tuletab meelde, et kaugküte ja -jahutus võivad anda vajaliku infrastruktuuri, mis 
võimaldab taastuvenergia eeliseid täiel määral ära kasutada, ning tuletab meelde 
vajadust stimuleerida taastuvate energiaallikate ühendamist olemasolevate 
kaugküttevõrkudega, kuna biomassi ja muid taastuvaid energiaallikaid saab tõhusalt 
kasutada kombineerituna soojuse ja elektri koostootmise ning täiendavalt tekkiva 
kuumuse ärakasutamisega;

39. palub komisjonil kiirendada kõigis liikmesriikides parimaid tavasid käsitlevate 
eeskirjade laialdast vastuvõtmist, muutes vähemalt hoonete ulatuslikul renoveerimisel ja 
uute hoonete ehitamisel kohustuslikuks, et teatav minimaalne osa küttevajadusest 
kaetaks taastuvate energiaallikate arvel, nagu seda juba tehakse üha enamates 
piirkondades ja haldusüksustes; 

40. tuletab meelde, et ELis kasutatakse 40% energiast ära hoonetes ja et on tohutu 
potentsiaal nimetatud tarbimise vähendamiseks nii, et taastuvenergia kataks kogu 
kõnealuse sektori energiavajaduse; võtab teadmiseks uute hoonete energialahenduste 
alal ja bioehituses tehtud edusammud, kus päikesearhitektuuri, isoleerimise ja 
taastuvenergia ühendamine viib madala energiakuluga, passiivse energiakuluga ja 
koguni energiat tootvate majade ( majad, mis toodavad aastas rohkem energiat kui neis 
tarbitakse) suunas; palub komisjonil koostada hiljemalt 2007. aasta lõpuks 
rakendusprogramm passiivse energiakuluga ja puhasenergiat tootvate hoonete ja ehitiste 
laiaulatuslikuks kasutuselevõtuks ELis; 

41. tervitab Euroopa Parlamendi üleminekut elektrienergia kasutuses taastuvatele 
energiaallikatele ja nõuab tungivalt, et teised ELi institutsioonid seda eeskuju järgiksid;

42. märgib, et praegune kütmiseks ja jahutamiseks kasutatava energiatarbimise statistika ei 
ole küllalt usaldusväärne, võrreldav ega läbipaistev, ning kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles töötama välja menetlusi kõnealuste valdkondade statistika 
parandamiseks;

43. arvab, et praegused küttekatlad pakuvad avaraid võimalusi taastuvate energiaallikate 
järkjärguliseks kasutuselevõtmiseks; palub komisjonil enne ettepanekute esitamist 
hinnata erinevaid valikuvõimalusi, nagu erinevate biokütuste kombinatsioonid, või 
päikesest saadav soojusenergia;

Transport ja biokütused

44. nõuab kõikehõlmava, keskkonnakaitseliselt, sotsiaalselt ja majanduslikult jätkusuutliku 
transpordipoliitika väljatöötamist, mis on kooskõlas ühenduse keskkonna-, kliimaalaste 



ja konkurentsipoliitika eesmärkidega, samuti sotsiaalsete ja piirkondlike eesmärkidega, 
milles oma osa võivad etendada jätkusuutlikult toodetavad biokütused, sealhulgas ka 
seoses elustiili muutustega, liikluskoormuse vähendamisega ja selliste struktuursete 
meetmetega nagu parem linna- ja regionaalplaneerimine; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid püstitaksid ambitsioonikaid eesmärke seoses taastuvate energiaallikate 
kasutamisega ühistranspordis; nõuab transpordisektori kasvu põhimõttelist lahutatamist 
majanduskasvust ning senisest mõjuvamat kohustuste võtmist transpordisektoris 
puhtamate transpordiliikide kasutamise, nõudluse juhtimise ja kütuse tõhususnormide 
järkjärgulise karmistamise osas;

45. tervitab komisjoni ettepanekut biokütuste ja muude taastuvenergia liikide edendamiseks 
transpordisektoris 10%-lise siduva sihteesmärgi kaudu, eeldusel et leiab tõestamist 
selliste kütuste tootmine säästlikul moel; märgib teise ja kolmanda põlvkonna biokütuste 
kommertskasutuse jaoks kättesaadavaks muutumise tähtsust ning nõuab tehnilise 
progressi kiirendamist nimetatud valdkonnas; rõhutab, et biokütuste säästlik kasutamine 
vähendaks transpordisektori süsinikdioksiidi heitmeid ja sõltuvust naftast; leiab aga, et 
tuleb püüelda õige tasakaalu poole toiduainete ja energia tootmise vahel;

46. usub, et vesinik- ja elektriautod mängivad tulevikus olulist rolli ning et hübriidautod on 
vaheetapiks teel elektritranspordi suunas; palub komisjonil lisada elektri-hübriidautod 
ELi energiatehnoloogia strateegilisse kavasse; palub liikmesriikidel rahaliste stiimulite 
abil toetada madalate süsinikdioksiidi heitmetega autode ostmist;

47. palub komisjonil esitada meetmed muude alternatiivkütuste edendamiseks, mis aitavad 
piirata transpordisektori heitmeid kooskõlas 2001. aastal esitatud alternatiivkütuste 
tegevuskavaga, ning uurida võimalust edendada sünteetiliste kütuste kasutuselevõttu, 
mis võib aidata mitmekesistada energiavarustust, parandada õhu kvaliteeti ja vähendada 
süsinikdioksiidi heitmeid;

48. rõhutab, et tõhusama kütusekasutusega autode tootmine on endiselt parim viis 
naftatarbimise ja süsinikdioksiidi heitmete vähendamiseks ühe sõiduki kohta, ning 
tunneb muret selle pärast, et ühenduse sõnum autotööstusele peaks keskenduma mitte 
niivõrd biokütuste nõudlusele, vaid eeskätt nõudlusele tõhusama kütusekasutusega 
sõidukite järele; tervitab siiski ettepanekut kütusekvaliteedi direktiivi läbivaatamiseks, 
mille eesmärk on vähendada transpordikütuste kliimamuutusi põhjustavat mõju 
puuraugust kuni sõidukis kasutamiseni, et parandada õhu kvaliteeti, edendada 
bioetanooli ja bensiini segude kasutuselevõtmist ning suurendada segude biokütuse 
sisaldust tingimusel, et kehtestatakse tugevad kaitsemeetmed, tagamaks nimetatud 
kütuste säästvat tootmist;

49. kutsub komisjoni üles töötama välja kohustuslikku kõikehõlmavat sertifitseerimise 
korda, mida kohaldataks nii ELis toodetud kui ka ELi imporditud biokütuste suhtes; 
usub, et sertifitseerimise kriteeriumid peaksid tagama, et biokütuste tootmisel tekib kogu 
nende elutsükli kestel märksa vähem kasvuhoonegaase kui tavapäraste kütuste 
kasutamisel, mida need asendavad, et biokütuste tootmine ei põhjusta otseselt ega 
kaudselt bioloogilise mitmekesisuse ning veevarude vähenemist, süsinikuvarude 
vähenemist maakasutuse muutumise tõttu või sotsiaalseid probleeme, nagu näiteks 
toiduainehindade tõus või inimeste ümberasumine; 



50. kutsub komisjoni üles otsima koostöövõimalusi WTO ja sarnaste rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, et kindlustada spetsiifiliste säästvuskriteeriumite ja 
sertifitseerimissüsteemi rahvusvaheline tunnustamine ning seeläbi edendada kogu 
maailmas biokütuste kõige säästvamaid tootmisviise ja luua kõigile võrdne mänguruum; 

51. kutsub nõukogu ja komisjoni üles tagama, et ELi kahepoolsed lepingud kolmandate 
riikidega käsitleksid taastuvenergiaga kauplemist ning sellesse investeerimist, 
sisaldaksid rahvusvaheliselt tunnustatud sotsiaalset ühilduvust käsitlevaid sätteid ning 
edendaksid sertifitseerimist, et tõkestada keskkonnaalast dumpingut; juhib tähelepanu 
asjaolule, et taastuvate energiaallikate valdkonnas on ELil ka kohustus võimaldada 
arenguriikidel arendada kliimasõbralikke tehnoloogiaid ning hõlbustada pääsu Euroopa 
turgudele; kutsub komisjoni üles töötama välja uuenduslikke mehhanisme 
taastuvenergia tehnoloogiate rahastamiseks ja oskusteabe edastamiseks, seda eelkõige 
arenguriikides; 

52. tunnistab, et maksusoodustused on olulised vahendid, suunamaks tarbijat valima 
fossiilkütuste asemel biokütuseid, ning julgustab liikmesriike kaaluma sellist 
maksusoodustust, mis muudab biokütuste valimise majanduslikult kasulikuks; arvab 
siiski, et biokütused, mis ei vasta säästlikkuse kriteeriumitele, ei tohiks subsiidiumite või 
maksuvabastuste alla kuuluda ning neid ei tohiks biokütuste osas seatud sihteesmärgi 
täitmisel arvestada;

53. nõuab komisjonilt tungivalt selle tagamist, et fossiilkütused vastaksid samadele 
nõuetele, mis on sätestatud biokütuste tootmise suhtes, kaasa arvatud 
sertifitseerimissüsteemid, kasvuhoonegaaside vähendamine ja terviktsükli analüüs, 
unustamata seejuures süsivesinike ekstraheerimis- ja transpordiseadmete 
keskkonnamõju, ebaseaduslikku merrelaskmist ja mereõnnetusi;

54. arvab, et biokütuste tootmise ülemaailmseid tagajärgi tuleks põhjalikult uurida ning 
kasutada saadud tulemusi ühenduse poliitika ja sihteesmärkide korrapärasel 
läbivaatamisel;

55. kutsub üles komisjoni ja liikmesriike tegema suuremaid jõupingutusi biomassi 
muundamisel gaasiks, sest biomassi saab kasutada algmaterjalina sõidukites kasutatava 
sünteetilise vedelkütuse tootmisel;

56. kahetseb asjaolu, et kliimamuutused tabavad kõige varem ja rängemini kõige vaesemaid 
arenguriike, kuigi nende riikide osa antud probleemi tekitamises on väike; usub, et 
tehnoloogia siirdamisega arenguriikidesse võib Euroopa Liit etendada olulist rolli; 

57. nõuab liikmesriikidelt tungivalt nende erinevates piirkondades taastuvate energiaallikate 
kasutamise võimaluste kaardistamist, et iga riik saaks neid võimalusi maksimaalselt ära 
kasutada ja seeläbi julgustada piirkondi taastuvaid energiaallikaid kasutama;

58. palub liikmesriikidel, piirkondadel ja kohalikel asutustel tagada, et selge teave 
päikeseenergia elektrienergiaks muundamise tehnoloogiliste aspektide edendamise 
kohta, samuti tehniline ja praktiline teave biokütuste, biomassi, tuule-, vee- ja 
geotermilise energia ning energiatõhususe kohta oleks elanikkonnale ja 
sotsiaalmajanduslikele osapooltele kättesaadav koos teabega pakutavate rahaliste 
stiimulite kohta; 



59. juhib tähelepanu sellele, et energia või toorainena kasutatavat metsabiomassi peab 
käitlema vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud ja kõrgetasemelistele 
säästlikkusstandarditele; rõhutab, et metsasektori panust ja kohustusi peaks tunnustama 
ja toetama majandus-, keskkonna- ja sotsiaaltegevuse paremat tulemuslikkust soodustav 
poliitika;

60. nõuab tungivalt, et liikmesriigid otsiksid ja võrdleksid avatud kooskõlastamismeetodi 
kaudu biomassi ja biokütuste tootmise ja kasutamise edendamise parimaid tavasid;

o
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61. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


