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Sissejuhatus 
 
Vaatamata ELi energiapoliitika märkimisväärsele arengule ja reguleerivate meetmete kasvule 
viimastel aastatel ei ole ikka veel võimalik edukalt ja samaaegselt saavutada selle peamisi eesmärke, 
milleks on tagada juurdepääs mõistliku ja stabiilse hinnaga energiale, säilitada ELi tööstuse 
konkurentsivõime, tagada energiavarustuse kindlus kõigile Euroopa elanikele sõltumata nende 
elukohast ning edendada energia säästvat tootmist, ülekannet, jaotust, ladustamist ja tarbimist, 
liikudes nii otsustavalt vähese CO2-heitega majanduse suunas. 
 
Energiapoliitikat käsitletakse sageli puhtalt riiklikke huve ja riiklikku iseseisvust puudutava väga 
delikaatse küsimusena. Siiski ei ole liikmesriikide energiaalane sõltuvus üksteisest iial olnud 
poliitiliselt, majanduslikult ja tehniliselt nii ulatuslik. Igasugusel seisakul või langusel võivad olla 
kaugeleulatuvad kahjulikud tagajärjed. Riikide ühepoolsed otsused suurendavad lahknevuse ohtu ning 
võivad põhjustada hindade tõusu või kõikumisi piirkondlikus energiatootmises ja tarbimises, kui 
nimetada vaid kahte probleemi. Nagu hiljuti nägime, võivad Euroopa riigid teha energiavarustuse osas 
suveräänseid valikuid, kuid sellel on oma hind. Seepärast tuleb kaotada lahkhelid riikide 
seisukohtades. Praegu ei suuda ükski Euroopa riik üksi pakkuda oma kodanikele usaldusväärselt 
taskukohase hinnaga energiat. 
 
Energiaküsimustes on vaja uut, tugevamale Euroopa integratsioonile ja solidaarsusele suunatud 
lähenemisviisi. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (komitee) ja ühendus „Notre Europe”  on 
ühendanud oma jõud, et arendada edasi ettepanekut luua täieõiguslik Euroopa energiaühendus 
(algatus pärineb ühenduselt „Notre Europe”). Komitee ja ühendus „Notre Europe” on määratlenud 
järgmised peaeesmärgid ja poliitikameetmete ettepanekud, mida EL peaks viivitamatult välja töötama. 
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Euroopasisese integreeritud energiaturu lõpuleviimine 
 
1. Turutingimuste ühtlustamine. Täielikult ei ole ära kasutatud siseturu potentsiaali 

energiavarustuse kindluse suurendamiseks ja kodanikele lisaväärtuse loomiseks. Euroopa 
energia siseturu vallas veel on palju arenguruumi, ühtlustada tuleks eeskirju taastuvenergia, 
ülekandevõimsuse eraldamise, elektrienergia müügi jne kohta. Ettevõtjatel peab olema 
võimalik oma tegevust võrdsetel tingimustel arendada kogu ELis. Läbipaistvad ja 
kooskõlastatud eeskirjad on investeeringuid soodustava kliima loomisel vältimatud.  

 
2. Turgude integreerimine parema omavahelise ühendamise abil. Kogu ELis tuleb luua 

võimalused elektrit tõhusalt edastada ja see peab olema alati vajadusel kättesaadav. Võrkude 
omavaheline ühendamine tuleb seepärast lõpule viia, et integreerida ELi energiaturud ja 
optimeerida energiavarustuse kindlust kogu ELis.  

 
3. Ühine võrkude üldplaneerimine. Eelarvekärbete ajal on äärmiselt oluline valida riikide ja 

ELi taristutele kõige ratsionaalsem ja sidusam lahendus. Ühisest üldplaneerimisest tulenev 
võrkude omavaheline ühendamine võimaldab minna üleriigiliselt turult üle ELi ühtsele turule. 
Ühine võrkude planeerimine peab hõlmama kõiki, mitte pelgalt piiriüleseid taristuid. 

 
4. Energialiikide kombinatsiooni süveneva euroopastumise poole energiaturu piirkondliku 

integreerimise kaudu. Rühm ühe piirkonna liikmesriike võiks järk-järgult integreerida oma 
energialiikide kombinatsiooni ja taristud, et saada üheskoos tulu neile kättesaadavate eri 
energiaallikate kasutamisest. Pärast võrkude ja turgude omavahel ühendamist ja ühtlustamist 
tullakse paremini toime muutustega tootmises ja tarbimises ning suudetakse ühiselt tagada 
ELi energiaga varustamise kindlus. 

 
5. ELi poliitika kujundamine energia lõpptarbijate vaj adustest lähtuvalt. ELi legitiimsuse 

säilitamiseks on tähtis, et liikmesriikidega kooskõlas tehtud algatused pakuksid reaalset kasu 
tarbijatele. Tänu Euroopa ühtse energiaturu loomisele peaks saama lõpptarbijatele pakkuda 
suuremat valikut, stabiilsust ning soodsamaid energiavarustuse tingimusi ja hinda. Tarbijatel 
peaks olema õigus valida energiapakkuja ka piiri tagant, samuti ei tohiks liikmesriikide vahel 
olla äärmuslikke energiahinna või turutingimuste erinevusi. 

 
6. Tarbijate õiguste jõutamine ja toetamine. Tarbijaid tuleb nende õigustest paremini 

teavitada, et nad saaksid ühtse energiaturu hüvesid täiel määral nautida. Asjakohast teavet 
tuleb neile edastada süstemaatiliselt ja otse, näiteks koos energiateenuste arvega. 
Energiaostuvõimetuse vastu võitlemine on kohaselt toimiva ühiskonna jaoks elementaarne ja 
peaks olema esmatähtis. 
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Varustuskindluse tagamine ja ELi staatuse tugevdamine välispartnerite suhtes. 
 

7. ELi õigusaktide parem jõustamine energiaalaste väliskokkulepete puhul, millel on mõju 
ELi siseturule. Kui kolmandate riikidega sõlmitud tarne- või taristulepingud avaldavad mõju 
kogu ELi energiatarnetele ja ELi energia siseturule, peaks Euroopa Komisjon tagama, et 
selliste välislepingute puhul kohaldatakse ELi-siseseid eeskirju. 

 
8. Euroopa energiavarustuse süsteemi suunas. EL on otseselt huvitatud oma positsiooni 

tugevdamisest rahvusvaheliste energiatarnijatega peetavatel läbirääkimistel. Kuna ühine 
tegutsemine on kõige tõhusam, peaks nõukogu andma Euroopa Komisjonile volitused pidada 
ELi nimel läbirääkimisi välistarnijate ja transiitriikidega ning uurima, kas ELi tasandil võiks 
luua ühendusi fossiilkütuse sisseostmiseks. ELi võimalused läbirääkimiste tulemust mõjutada 
oleksid märgatavalt paremad kui üksikutel liikmesriikidel. See parandaks tunduvalt 
energiatarned liikmesriikidesse, seistes niiviisi solidaarsuse eest ja optimeerides varude 
kasutamist. 

 
9. Võrkude ühendamine ja turgude ühtlustamine ELi naaberriikidega. EL peaks toetama 

Euroopast itta ja lõunasse jäävate naaberriikide ühispingutusi energia ülekandmist ja transiiti 
käsitleva energiapoliitika väljatöötamisel. Selleks on vaja välja arendada omavahel 
ühendatavad võrgud ja ühtlustada turge. Need ühise energiapoliitika elemendid peavad olema 
kooskõlas ELi põhimõtetega (tarne usaldusväärsuse, turutingimuste, läbipaistvuse, 
vastastikkuse, säästva arengu, energiatõhususe jne kohta) ning asjaomaste piirkondade 
sotsiaalmajanduslike vajadustega. 

 
10. Vahemere Liidu ja idapartnerluse potentsiaali rakendamine energiakoostöö alal. EL 

peaks püüdma teha aktiivset koostööd Vahemere Liidu ja idapartnerluse raames, et aidata 
partneritest naaberriikidel toota, kasutada ja eksportida säästvatest allikatest pärit energiat 
ning töötada välja kohane õigusraamistik. Eesmärk parandada Euroopa energiavarustuse 
kindlust peaks aitama neil riikidel rahuldada oma energiavajadust ja rahastada oma 
investeeringuid. 

 
11. Arengumaade toetamine. EL peab aitama arengumaadel investeerida esmajoones nende 

oma taastuvenergia taristutesse, et aidata kaasa säästvale majanduskasvule. Lisaks on tähtis 
kehtestada turutingimused, millega innustatakse siseriiklikke investeeringuid ja kaubandust, 
tehes samas energia kättesaadavaks elanikkonna vaeseimatele kihtidele. 

 
 
Üleminek vähese CO2-heitega energiasüsteemidele aastaks 2050.  
 

12. Vajadus Euroopa energiaalase ülemineku sidusa ja kõikehõlmava strateegia järele. 
Kliimamuutused ja fossiilkütuste ammendumine nõuavad energia tootmise ja tarbimise 
radikaalset muutmist. Alternatiivsete säästvate energiaallikate ja vähem saastavate 
tehnoloogiate arendamine on säästvale energiamudelile üleminekul keskse tähtsusega. 
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Üleminek vähese CO2-heitega energia tootmisele peab kuuluma Euroopa raamistikku 
erinevate säästvate energiaallikate propageerimiseks, mille puhul kulude-tulude suhe on 
soodne. Kättesaadavad rahalised vahendid tuleb koondada, et kaugeneda puhtalt riiklikest 
ebatõhusatest toetusmehhanismidest. Rahaliste vahendite koondamine neis valdkondades on 
praeguse majandusolukorra taustal eriti tähtis. 

 
13. Tööhõive edendamine. Üleminek vähese CO2-heitega majandusele vallandab suured 

muutused, mille mõju tööturule võib olla nii positiivne kui ka negatiivne. Välja tuleb töötada 
kohased turutingimused, mis võimaldab energiatööstuse ümberkorraldamise käigus töökohti 
luua. 

 
14. Euroopa energiatööstuse konkurentsivõime tõstmine. Üleminekut tuleks ära kasutada 

tegevuse stimuleerimiseks ja üksikasjaliku ülevaate koostamiseks energia tootmise ja 
tarbimise kohta. Euroopa konkurentsivõime sõltub samuti taskukohastest energiakuludest 
ning sellest, kas ta suudab uuta ja eksportida oma energiatehnoloogiat. EL ja liikmesriigid 
peaksid looma soodsa kliima suurtele tööstusprojektidele Euroopa tootjate vahel. Nad peaksid 
tegema koostööd ka energialiikide kombinatsiooni osas suurte taastuvenergiaprojektide 
(tuule-, päikese- jne energia) ja ülekandeprojektide (arukad ja supervõrgud) raames. 
Järkjärguline energialiikide kombinatsiooni integreerimine võiks alguse saada piirkondlikult 
tasandil. 

 
 

Kodanikuühiskonna kaasamine otsustesse 
 
 
15. ELi energiapoliitika kujundamine kodanike huvidest lähtuvalt.  See teema on kogu 

ühiskonna jaoks ühtviisi oluline ja asjakohane, kuna energiaküsimustes on üldsuse täielik 
kaasamine õigustatud. Euroopa energiaühenduse arendamine annab võimaluse innustada 
eurooplasi edendama projekti, mis toob neile selget lisaväärtust. Üldsuse ja 
kodanikuühiskonna kaasamine on tähtsad, kuna kodanike silmis õigustuse leidmise eelduseks 
on poliitiliste otsuste usaldusväärsus ja avalikkuse nõustumine edaspidiste kaugeleulatuvate 
muutustega. 

 
16. Euroopa kodanikuühiskonna foorumi loomine energiaküsimuste jälgimiseks. Tõsist 

muret valmistab asjaolu, et poliitikute ja otsuselangetajate ning Euroopa kodanikuühiskonna 
vahel puudub struktureeritud energiaalane dialoog. Kodanikuühiskonna peaks süstemaatiliselt 
kaasama piirkondlikul, riigi ja ELi tasandil toimuvatesse aruteludesse energiaga seonduva üle. 
Komitee ja ühendus „Notre Europe” on valmis arutelusid ELi tasandil toetama Euroopa 
kodanikuühiskonna foorumi kaudu, millesse kuuluvad tarbijaühenduste, keskkonnaalaste 
VVOde, tööstuse, ametiühingute jne esindajad. 
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Euroopa Liidule kohaste volituste andmine 
 
17. Euroopa energiasolidaarsuse pakt. Lissaboni lepingus selgesõnaliselt sätestatud 

liikmeriikide vaheline solidaarsus on praeguses institutsioonilises raamistikus jäänud pelgalt 
teooriaks. Samal ajal on energiavaldkonna politiseeritus kasvanud ja Euroopa Liidul ei ole 
siin üldse sõnaõigust olnud. Solidaarsusele tuleks anda konkreetne väljund ja see peaks saama 
edasiviivaks jõuks Euroopa energiapoliitika arendamisel, kaotades niiviisi lahkehelid riikide 
suveräänsuse küsimuses. 

 
18. Energiale eraldatavatele ELi rahaliste vahendite suurendamine. ELil ei ole vahendeid 

laiaulatuslike meetmete rahastamiseks ega energiaallikaid puudutavate valikute suunamiseks. 
ELi iga-aastane energiaalane eelarve on tühine võrreldes liikmesriikides kõnealuses 
valdkonnas kulutatavate summadega. ELi eelarvet tuleb suurendada, kaasates sõltumatuid ja 
autonoomseid vahendeid, sh maksuvahendid ja energiafond selliste üleeuroopalise tähtsusega 
energiataristuprojektide rahastamiseks nagu gaasi- ja elektrivõrkude omavaheline ühendamine 
ja säästvate energiaallikate ja tehnoloogiate valiku laiendamise stimuleerimine ühiste 
teadusuuringutega vähese CO2-heitega energia vallas. 

 
19. Euroopa Komisjoni staatuse tugevdamine. Strateegiaid kavandava ja koordineeriva ning 

ühenduse huvide kaitsmise eest seisva organina peab Euroopa Komisjon saama ELi 
peamiseks institutsiooniks energiapoliitika alal ja andma suurema panuse sidusa, 
usaldusväärse ja tõhusa energiapoliitika kujundamisse, millega luuakse alus Euroopa 
energiaühenduse rajamisele. 

 
20. Institutsioonilise raamistiku muutmise vajaduse hindamine. 2014. aastaks peab valmima 

hinnang selle kohta, kas praegune institutsiooniline raamistik on piisav Euroopa ühise 
energiapoliitika ambitsioonikate eesmärkide saavutamiseks. Eitava vastuse korral tuleb 
langetada otsus kaaluda tõsiselt meie ettepanekut Euroopa energiaühenduse rajamiseks. 

 
 

Kokkuvõte 
 
Energiavaldkonnas on ELi juhtidel eriline vastutus tulevaste põlvede ees. Euroopa ei saa enam kauem 
oodata, sest praegu tehtavate energiaalaste otsuste elluviimisele kulub aastakümneid. Edukate 
ettevalmistuste tegemiseks 2050. aasta ümberkorraldusteks tuleb viivitamatult teha kohased otsused 
ELi liikumise kohta säästva arengu teele ja üheskoos uue energiakokkuleppe koostamise kohta. EL on 
juba astunud konstruktiivse sammu, võttes vastu energia- ja kliimapaketi, mis on sillutanud teed ühise 
visiooni poole. Selle visiooni elluviimiseks on siiski teha veel palju. 
 
Poliitiline tahe – ja kodanikuühiskonna toetus – on elementaarsed ning peavad andma panuse ühtse 
Euroopa bloki loomisesse, mis aitaks meil seista vastu mitmepalgelistele energiaväljakutsetele. Oleme 
seisukohal, et kõige ambitsioonikam ja paljulubavam võimalus on luua täieõiguslik Euroopa 
energiaühendus, mis hõlmaks kõiki asjakohaseid majanduslikke, poliitilisi ja strateegilisi aspekte. 
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See tähendaks energiaturgude integreerimist, teaduspoliitika koordineerimist, investeerimisotsuseid, 
solidaarsusmehhanisme ning vajadust esindada maailma areenil ühtset seisukohta. Kõik see eeldab 
jõulist riikideülest lähenemisviisi. Ühine projekt lubab liikmesriikidel ja Euroopa institutsioonidel 
kujundada Euroopa energiapoliitika maksimaalselt tõhusal ja demokraatlikul viisil. 
 
Eelkõige vastaks Euroopa energiaühendus ELi kodanike huvidele, kes valdavalt toetavad seda mõtet, 
nagu näitavad ka hiljutised arvamusküsitlused. Puhtalt riiklikul tasandil elluviidav energiapoliitika on 
minetanud oma tähenduse ning jätkusuutlik, paindlik ja tulevikku vaatav energiasüsteem saavutatakse 
kõige paremini Euroopa tasandil.  
 
 
21. veebruar 2012 
 
 

 
Jacques Delors 

Ühenduse „Notre Europe”  
asutajaesimees 

 

 
 

Staffan Nilsson 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee  

president   
  

 
Sami Andoura 

Ühenduse „Notre Europe”  
vanemteadur 

 
Stéphane Buffetaut 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja 

infoühiskonna sektsiooni  
esimees  

 


