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Pressiteade 

Luxembourg, 1. märts 2018 
 
 

ELi audiitorite sõnul tuleks taastuvenergia paremini 
maaelu arengu poliitikaga siduda 
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt peaks EL tegema rohkem jõupingutusi, et kasutada ära oma 
taastuvate energiaallikate ja maaelu arengu poliitika koostoimet. Audiitorid uurisid taastuvenergia ja 
maaelu arengu vahelist seost. Nad järeldasid, et koostoimepotentsiaal on olemas, ent seni on koostoime 
jäänud suuresti saavutamata.  

Taastuvenergia tootmise ja tarbimise ergutamiseks on loodud mitmeid ELi ja riiklikke 
rahastamisprogramme, üks sellistest ELi rahastamisallikatest on Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfond (EAFRD). Audiitorid märkisid aga, et komisjon ei suutnud anda põhjalikku 
ajakohastatud teavet taastuvenergia rahalise toetamise kohta, ei üldiselt ega EAFRD raames.  
„Maaelu arengu rahastamisel võib olla oluline roll ELi ja riiklike taastuvenergia eesmärkide saavutamisel, 
kuid maapiirkonnad peaksid saama kasu, kui taastuvenergia toetus on saadud maaelu arengu fondidest“, 
ütles aruande eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Samo Jereb. „Euroopa Komisjon ei ole selle kohta 
andnud piisavaid selgitusi ega suuniseid.“ 

Audiitorid külastasid viit liikmesriiki: Bulgaaria, Prantsusmaa (Alam-Normandia), Itaalia (Toscana), Leedu ja 
Austria. Nad leidsid, et suurem osa külastatud liikmesriikidest ei kasutanud maaelu arengu vahendeid, et 
seada prioriteediks taastuvenergia projektid, millel on ka potentsiaal aidata kaasa kestlikule maaelu 
arengule. Paljud külastatud projektid avaldasid positiivset majanduslikku ja keskkonnamõju, kuid 
liikmesriigid rahastasid siiski ka selliseid projekte, millest said majanduslikku kasu projektide omanikud, ent 
mille positiivne mõju maapiirkondadele oli vähene. 

Kokkuvõttes võiks ELi taastuvenergia poliitikas olla selgemalt määratletud tingimused taastuvenergia 
edukaks seostamiseks maaelu arenguga. Praegu arutlusel olev taastuvenergia poliitika raamistik võib 
audiitorite sõnul olukorda parandada. Ei kehtiv ega ka kavandatav bioenergia säästlikkuse raamistik ei anna 
aga asjakohast alust selleks, et pakkuda maapiirkondadele piisavat kaitset keskkonna- ja sotsiaal-
majanduslike riskide eest või suurendada edaspidise jätkusuutliku arengu potentsiaali.  
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Audiitorid esitavad järgmised soovitused: 

• komisjon ja liikmesriigid peaksid oma edaspidise taastuvenergia poliitika väljatöötamisel arvestama maapiirkondade 
vajadustega; 

• komisjon peaks koos Euroopa Parlamendi ja nõukoguga välja töötama tulevase bioenergia poliitika viisil, mis pakub 
paremat kaitset biomassi mittesäästliku tootmise eest energia saamise eesmärgil.  

Lisaks peaks komisjon  

• täpsustama maaelu arengu toetuse eesmärki ja rolli seoses taastuvenergiasse investeerimisega; 

• nõudma, et liikmesriigid esitaksid oma 2019. aasta rakendusaruannetes asjakohase teabe taastuvenergia projektide 
programmidega saavutatu kohta; 

• koos liikmesriikidega tugevdama vajadust pakkuda toetust ainult sellistele elujõulistele taastuvenergia projektidele, 
millest on selgelt kasu kestlikule maaelu arengule, eriti EAFRD toetuse puhul. 

Toimetajatele 

Taastuvenergia on taastuvatest, muudel kui fossiilkütustel põhinevatest ning inimelu jooksul uuenevatest 
energiaallikatest toodetud energia. Kuigi taastuvenergia tootmine ja tarbimine on ELis suurenenud, on vaja 
jätkuvalt suuremaid jõupingutusi selleks, et saavutada ELi taastuvenergia valdkonna eesmärgid: 
taastuvatest energiaallikatest toodetud energia 20% osakaal energia lõpptarbimisest aastaks 2020 ning 
selle osakaalu tõus vähemalt 27%-ni aastaks 2030. Taastuvenergia ulatuslikum tarbimine on määrava 
tähtsusega selleks, et EL saaks vähendada oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid vastavalt 2015. aastal 
sõlmitud Pariisi kliimakokkuleppele.  

Konsultatsioonifirma Ecofysi uuringu kohaselt maksti 2012. aastal ELis energiasektori toetuseks avaliku 
sektori vahenditest 99 miljardit eurot, millest enamik tuli riikide eelarvetest, ning sellest 40 miljardi euroga 
toetati taastuvenergiat. 

Komisjon esitas 2016. aasta novembris ettepaneku võtta vastu direktiiv taastuvate energiaallikate 
kasutamise edendamise kohta. Nõukogu jõudis kokkuleppele üldise lähenemisviisi osas ja Euroopa 
Parlament võttis muudatused vastu 2018. aasta jaanuaris. Nõukogu on ka ette valmistanud oma seisukoha 
esimeseks kolmepoolseks kohtumiseks. 

Eriaruanne nr 5/2018: „Taastuvenergia kestliku maaelu arengu edendajana: märkimisväärne 
koostoimepotentsiaal, mis on enamjaolt jäetud siiski kasutamata“ on kättesaadav Euroopa Kontrollioja 
veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23 keeles. 

 


