Taastuvenergia statistikakaubanduse eksperdirühm
Taastuvenergia statistiliste ühikute müümise ehk taastuvenergia statistikakaubanduse
koordineerimiseks moodustati 26. märtsi 2018 kantslerite nõupidamise otsusega majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi ning riigikantselei eestvedamisel ministeeriumide ülene ja
ettevõtjatest ning nende esindusorganisatsioonide esindajatest koosnev eksperdirühm. Projekti
raames ellu viidud ülesannete täitmise tähtaeg oli detsember 2018.
Taastuvenergia statistikakaubanduse kaudu eesmärkide täitmisse panustamise ja/või tulu
teenimise võimalus tuleneb Euroopa Liidu taastuvenergia direktiivist, mis seab liikmesriikidele
siduvad taastuvenergia eesmärgid. Nii Euroopa Liidu üleselt kui igale riigile eraldi kehtestatud
eesmärgid peavad olema saavutatud 2020. aasta lõpuks. Oma taastuvenergia eesmärkide
saavutamisega raskustes olevatele liikmesriikidele on ühe eesmärkide täitmise võimalusena ette
nähtud liikmesriikide vaheliste paindlike koostöömehhanismide rakendamine. Nende
mehhanismide hulka kuuluvad liikmesriikide vahelised statistilised ülekanded, liikmesriikide
ühisprojektid ning ühised toetuskavad.
Neil kõigil koostöömehhanismidel on sama eesmärk – panustada Euroopa Liidu üleselt
taastuvenergia tootmise ja tarbimise edendamisse, käsitledes ühe liikmesriigi territooriumil
taastuvatest energiaallikatest toodetud energia teatud kogust teise liikmesriigi riikliku eesmärgi
saavutamise arvestuses. Selline lähenemine võimaldab Euroopa Liidu üleselt kõige
kulutõhusamalt taastuvenergia eesmärke saavutada, kuna taastuvenergia tootmist saab arendada
piirkondades, kus on selleks parimad looduslikud ja majanduslikud tingimused. Eesti asub
sellises piirkonnas.
Kantslerite nõupidamise otsuse alusel kokku kutsutud eksperdirühma eesmärgiks oli toetada
oma tegevusega Eesti paindlike koostöömehhanismide alast müügitööd, muuhulgas aidates nii
võimalike ostuhuviliste kaardistamise, müügistrateegia koordineerimise kui ka
väärtuspakkumistes kasutatavate konkurentsivõimeliste projektide nimekirja väljatöötamisel.
Projekt on täitnud seatud eesmärgid, kuna senisega võrreldes on suudetud efektiivsemalt ja
koordineeritumalt arendada müügitegevust, mis on oluliselt edendanud meie 2018.-2020.
aastani toodetava taastuvenergia statistiliste ühikute ülejäägi realiseerimise tõenäosust.
Eksperdirühma kokkuleppe alusel jätkatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
eestvedamisel sarnase formaadiga kohtumistega ka projekti järgselt, nihutades arutelude
põhifookuse taastuvenergiaprojektide takistuste eemaldamise temaatikale, tagamaks paremad
võimalused Eestis taastuvenergia tootmist ja tarbimist arendada. See on üliolulise tähtsusega
säilitamaks võimaluse ka järgmisel perioodil (2021-2030) Eesti enda eesmärkide täitmisele
lisaks teenida tulu läbi analoogse statistikakaubanduse ning tuua Eesti energeetikasektorisse
lisainvesteeringuid teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest.
Ekspertrühma tööd rahastati Euroopa Liidu 2014–2020 tõukefondide prioriteetse suuna 12
„Haldusvõimekus“ meetme „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ raames Euroopa
Sotsiaalfondi vahenditest.

