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Taastuvenergia: Euroopa auahned eesmärgid

Edendame Euroopa taastuvenergiasektorit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/boosting-europe-s-renewable-energy-sector_N01_AFPS_220826_RNEW_ev

Parlament töötab rohelisemate alternatiivide kasutuselevõtu kiirendamise nimel, et aidata 
saavutada ELil heite vähendamise eesmärk ja võidelda kliimamuutustega.

Praegune energiakriis, mida võimendab Venemaa agressioon Ukrainas, näitab ilmekalt: EL 
peab vähendama sõltuvust Venemaa fossiilkütustest ning mitmekesistama ja kindlustama oma 
energiavarustust, keskendudes rohelisematele alternatiividele, nagu taastuvad energiaallikad. 
Samal ajal soovib EL juhtida rohepööret, et võidelda kliimakriisiga. 
 
Lähemalt ELi plaanidest suurendada taastuvenergia kasutamist. 
 

ELi uute 2030. aasta taastuvenergia eesmärkide 
kindlaksmääramine
 
Euroopa ambitsioonikad kliimapüüdlused on esitatud kliimapaketis „Eesmärk 55“. ELi eesmärk 
on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks 55% ja saavutada 2050. 
aastaks kliimaneutraalsus. Parlament võttis septembri täiskogul vastu seisukoha ELi 
taastuvenergia direktiivi ajakohastamise suhtes, mille sisuks oli taastuvate energiaallikate 
osakaalu suurendamine ELi energiaallikate jaotuses praeguselt 32%-lt 45%-ni 2030. aastaks. 
 
Komisjoni 2022. aasta mais esitatud kavas „REPowerEU“ rõhutatakse vajadust kiirendada 
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üleminekut puhtale energiale ja järk-järgult lõpetada energia importimine Venemaalt, 
suurendades taastuvate energiaallikate osakaalu elektritootmises, tööstuses, hoonetes ja 
transpordis 2030. aastaks 45%-ni.

Parlament hääletab detsembri täiskogul uute eeskirjade üle, mis reguleerivad taastuvenergiaid, 
energiatõhusust ja hoonete energiatõhusust. Eeskirjad näeksid ette uute või kohandatud 
taastuvenergia elektrijaamade, sealhulgas päikesepaneelide ja tuuleelektrijaamade lubade 
kiiremat väljastamist.

Lisateave: Pakett „Eesmärk 55“ ja roheline kokkulepe 
 

Taastuvate energiaallikate osakaalu suurendamine 
erinevates ELi sektorites

22,1% 
taastuvate energiaallikate osakaal ELi energiatarbimises 2020. aastal. 
See ületab 2020. aasta eesmärki (20%) ja on alates 2004. aastast 
(9,6%) rohkem kui kahekordistunud. 

Komisjon pakub välja ka ajakohastatud eesmärgid järgmistes sektorites:

hooned – 49% taastuvate energiaallikate osakaal 2030. aastaks,• 
küte ja jahutus – praegune soovituslik 1,1 protsendipunkti suurune aastane kasv 
muutub ELi riikidele kohustuslikuks,

• 

kaugküte ja -jahutus – taastuvate energiaallikate ning heitsoojus- ja -jahutusenergia 
kasutamise soovituslik kasv 2,1 protsendipunkti aastas (kasv võrreldes praeguse 1,0 
protsendipunkti suuruse kasvuga),

• 

tööstus – uus sihttase, mille kohaselt suureneb taastuvate energiaallikate 
kasutamine igal aastal 1,1 protsendipunkti võrra.

• 

 
Parlamendiliikmed toetavad komisjoni hoonesektori eesmärki, kuid soovivad tõsta kütte- ja 
jahutusvaldkonna iga-aastase kasvu 2,3 punktini. Lisaks soovivad nad tööstusele auahnemat 
1,9 punkti eesmärki.  
 
Nad eeldavad, et taastuvate energiaallikate kasutamine transpordisektoris toob kaasa 16%-lise 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise tänu täiustatud biokütuste suuremale 
kasutamisele ja suuremate kvootide kehtestamisele mittebioloogilise päritoluga taastuvkütustele 
(näiteks vesinikule). 
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Parlamendiliikmed soovivad, et ELi liikmesriigid:

töötaksid 2025. aastaks välja vähemalt kaks piiriülest projekti rohelise elektri 
kasutuselevõtu laiendamiseks,

• 

tagaksid, et vähemalt 5% uuest taastuvenergia tootmisvõimsusest saadakse 
uuenduslikust taastuvenergia tehnoloogiast.

• 

 
ELi puhtama energia edendamise meetmetes käsitletakse ka hoonete energiatõhususe, 
kodumasinate ja energiaostuvõimetuse küsimust.

Taastuvenergia eesmärgid riigi tasandil
 
Tabelis on näidatud, kuidas ELi liikmesriigid saavutasid 2020. aasta taastuvenergia 
eesmärgid. 
 

Taastuvenergia osakaal (% summaarsest energia lõpptarbimisest)

2016 2020. aasta eesmärk 2020. aasta andmed (tulemused)
Rootsi 53,8 49 60,1
Soome 38,7 38 43,8
Läti 37,2 40 42,1
Austria 33,5 34 36,5
Taani 32,2 30 31,6
Eesti 28,8 25 30,2
Portugal 28,5 31 34,0
Horvaatia 28,3 20 31
Leedu 25,6 23 26,8
Rumeenia 25 24 24,5
Sloveenia 21,3 25 25
Bulgaaria 18,8 16 23,3
Itaalia 17,4 17 20,4
Hispaania 17,3 20 21,2
ELi keskmine 17 20 22
Prantsusmaa 16 23 19,1
Kreeka 15,2 18 21,7
Tšehhi 14,9 13 17,3
Saksamaa 14,8 18 19,3
Ungari 14,2 13 13,9
Slovakkia 12 14 17,3
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Poola 11,3 15 16,1
Iirimaa 9,5 16 16,2
Küpros 9,3 13 16,9
Belgia 8,7 13 13
Malta 6 10 10,7
Madalmaad 6 14 14
Luksemburg 5,4 11 11,7

Allikas: Eurostat 
 
 
Artikkel avaldati esimest korda novembris 2017. Seda on põhjalikult muudetud, et võtta arvesse 
taastuvate energiaallikate alal ELis toimunud viimaseid arenguid.

EL soovib edendada puhta energia kasutamist ©AP Images/European Union-EP 

Lisateave 
Vesinikuenergeetika: mis on selle kasud ELile?
Euroopa Parlament toetab üleeuroopaliste energiasuuniste läbivaatamist
Õiglase abi tagamine kõigile energiapöörde ajal
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