
Energeetika 

ÜLDTEAVE

Euroopa majanduse elavdamise  
energeetikakava raames (Eu-
ropean Energy Programme for 
Recovery (EEPR), kehtestati mää-
ruse (EÜ) nr 663/2009 alusel) 
valiti rahastamiseks 12 elekt-
ritaristu projekti. 13 rahasta-
misotsuse alusel (ühte projekti 
- Nordbalt - toetatakse kahe ra-
hastamisotsuse alusel) eralda-
takse kokku 904 miljonit eurot.

KES MIDA TEEB?

Projekte viivad ellu vastavas 
piirkonnas elektrivõrke haldavad 
riigi- ja eraettevõtjad. Liikmes-
riikide ülesanne on aidata kaasa 
projektide elluviimisele ja jälgida 
töö edenemist.

RAHASTAMINE

ELi toetus ei ületa 50%. Selle abil rahastatakse konkreetseid 
tegevusi, nagu projekteerimine, pika tarneajaga osade 
(kaablite) hanked ja ehitustööd (nt liinid, kompressorjaamad 
jms). Euroopa Liidus kaasaegse elektritaristu ehitamise või 
väljaarendamise maksumuse puuduv osa kaetakse Euroopa 
Investeerimispanga laenudest ja erainvesteeringutest.

TEN-E ÜHENDUS

Enamik väljavalitud projekte on juba määratletud Euroopa või 
ühistes huvides olevate TEN-E projektidena ning valiti EEPRi 
toetuse saamiseks tähtsuse ja tööde edenemise järgi.
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Energeetika 

EESMÄRGID

EEPRi üldraamistikus aitab elektrivõrkude vahelistele ühen-
dustele eraldatav toetus oluliselt kaasa Euroopa energiapolii-
tika eesmärgi saavutamisele – pakkuda kindlat, konkurentsi-
võimelist ja jätkusuutlikku energiavarustust.

Hõlmates kõiki Euroopa Liidu osi, hoogustavad väljavalitud 
projektid siseturu arengut ning parandavad oluliselt asjaomaste 
riikide ja piirkondade varustuskindlust.

Programmi eesmärk on kõrvaldada kitsaskohad ning ühendada 
võrku nn energiasaared, nagu Balti riigid, Pürenee poolsaar, 
Iirimaa, Sitsiilia ja Malta. Peale selle on mitu uut võrkude 
vahelist ühendust väga olulised ka taastuvate energiaallikate 
integreerimisel elektrisüsteemi.

ÜLEVAADE PROJEKTIDE MÕJUST

EEPRi toetatavad elektrivõrkude vastastikuse sidumise projektid:

•  aitavad täiustada Euroopa jaotusvõrku, suurendades 
Hispaania ja Prantsusmaa, Portugali ja Hispaania, Austria 
ja Ungari, Iirimaa ja Ühendkuningriigi vahelisi ning ka 
Saksamaa keskosa ühendusvõimsusi;

•  ühendavad võrku isolatsioonis olevad piirkonnad ja nn 
energiasaared, luues tähtsad uued ühendused Balti riikidest 
(Eesti, Läti ja Leedu) Põhjamaade elektriturgudele (Soome, 
Rootsi, Taani ja Norra), Maltalt Itaaliasse ja Sitsiiliast Itaalia 
mandriossa.

HETKESEIS: OKTOOBER 2013

Viis projekti on lõpule viidud:

•  kahe 400 kW liini pikendus Portugalis, mis suurendab 
Portugali ja Hispaania vahelist energiavahetusvõimsust 
ning piirkonna varustuskindlust (teabelehed PT-01 ja PT-02);

•  Viini ja Györi vaheline ülekandeliin, tänu millele paraneb 
Austria ja Ungari võrkude töökindlus (teabeleht AT-HU);

•  132 kV jaotuskeskuse ehitamine ja seadmetega varustamine 
Kapparas (teabeleht MT);

•  500 MW kaabliühendus Iirimaa ja Walesi vahel (teabeleht 
IRL-UK).

Enamik teisi projekte edeneb hästi ning ehitustööd käivad. Kõik 
EEPRi toetatavad tegevused peaksid lõpule jõudma hiljemalt 
aastaks 2017.

http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/es-fr_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/pt-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/at-hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/at-hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/uk-ie_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/de_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/estlink2_et.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/nordbalt-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/nordbalt-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/mt-it_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/it_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/it_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/pt-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/pt-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/at-hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/mt_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/uk-ie_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/uk-ie_en.pdf



