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Kontrollikoja audiitorite sõnul tuleb ELi energiaturud 
üheskoos toimima saada 
Euroopa Kontrollikoja äsja avaldatud aruande kohaselt on EL silmitsi keerulise ülesandega 
saada energia siseturu edasiseks arendamiseks üheskoos toimima eri kohalikud, riiklikud ja 
piirkondlikud energiaturud. Kontrollikoja audiitorite sõnul ei ole Euroopa energiataristu üldiselt 
kavandatud täielikult integreeritud turgude jaoks ning seega ei taga see hetkel mõjusalt 
energiavarustuse kindlust. ELi eelarvest energiataristule eraldatav rahaline toetus on vaid 
piiratud määral kaasa aidanud energia siseturgu arendamisele ja energiavarustuse kindluse 
saavutamisele. 

Energia siseturg peaks võimaldama takistamatut piiriülest gaasi- ja elektrikaubandust kogu ELi 
territooriumil. Ajavahemikul 2007–2013 eraldati ELi eelarvest energiataristule 3,7 miljardit eurot, 
ja ajavahemikul 2014–2020 eraldatakse täiendavalt 7,4 miljardit eurot. 

Aruandes märgitakse aga, et ELi eesmärki arendada energia siseturg välja aastaks 2014 ei 
täidetud. Läheb veel palju aega, enne kui kolmanda energiapaketi võib täielikult rakendatuks 
lugeda. Audiitorid leidsid, et kuna Euroopa energiataristu ei ole üldiselt kavandatud täielikult 
integreeritud turgude jaoks, ei taga see hetkel mõjusalt energiavarustuse kindlust. Auditi käigus 
kontrolliti juhtumiuuringuid kuues liikmesriigis: Bulgaarias, Eestis, Leedus, Poolas, Hispaanias ja 
Rootsis. Auditiga leiti olulisi erinevusi liikmesriikide vahel seoses energiaturgude korraldamisega, 
mis võib takistada energia siseturu edasist arengut. ELi eelarvest eraldatav rahaline toetus 
energiataristule on energia siseturu arendamisele vaid piiratult kaasa aidanud.  

„Energiavarustuse kindlus on Euroopa jaoks praegusel ebakindlal ajal väga oluline”, ütles 
aruande eest vastutav kontrollikoja liige Phil Wynn Owen. „Selle saavutamiseks tuleb energia 
siseturg täielikult välja kujundada ning jagada juba olemasolevat energiat”. 

Aruande kohaselt on piiriüleseks energiatarneks vaja paremat koostööd naaberriikide vahel. 
Seega peaks komisjon tegema kindlaks ELi energiataristud, mida ei kasutata aktiivselt, ning 
tegema koostööd liikmesriikidega, et kõrvaldada tõkked nende kasutamiseks energia siseturu 
arendamisel. Lisaks peaks komisjon kaaluma uusi viise, kuidas ühe liikmesriigi energia teha 
kättesaadavaks teise liikmesriigi klientidele, näiteks arendades piirkondliku tasandi taristute 
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käitajaid. 

Kuna energia siseturg ei ole veel täielikult välja arendatud, soovitavad audiitorid komisjonil 2016. 
aasta lõpuks algatada vajadusel rikkumismenetlused liikmesriikide vastu. 

Ühelgi energiataristu projektide toetamiseks mõeldud rahastamisvahendil ei ole peamiseks 
eesmärgiks energia siseturg. Komisjon peaks tegema seadusandlikke ettepanekuid selle kohta, 
kuidas liikmesriigid peaksid rahastamiseks valima energiataristuprojekte, et tagada 
energiaturgude asjakohane ja pidev toimimine. 

 

Toimetajatele: 
 
Eriaruanne nr 16/2015 „Energiavarustuse kindluse parandamine energia siseturu arendamise kaudu: tuleb teha 
täiendavaid jõupingutusi” on praegu kättesaadav inglise, prantsuse ja saksa keeles (peagi avaldatakse ka ülejäänud 
keeleversioonid).  

Kontrollikoja eriaruannetes esitatakse konkreetseid eelarvevaldkondi või juhtimisteemasid käsitlevate valitud 
tulemus- ja vastavusauditite järeldused. Auditite valiku ja ülesehituse juures on kontrollikoja eesmärgiks 
maksimeerida nende mõju, võttes arvesse tulemuslikkuse ja vastavuse riske, konkreetse valdkonna tulude ja kulude 
suurust, tulevasi arengusuundi ning poliitilist ja avalikku huvi. 

 


