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ENERGIA SISETURG

Euroopa Liidu energia siseturu ühtlustamiseks ja liberaliseerimiseks on alates
1996. aastast vastu võetud turulepääsu, läbipaistvust ja reguleerimist, tarbijakaitset,
võrkude omavahelise ühendamise toetamist ning piisavat pakkumise taset
käsitlevaid meetmeid. Meetmete eesmärk on luua tihedama konkurentsiga,
tarbijakesksem, paindlikum ja mittediskrimineeriv ELi elektriturg, kus turg määrab
tarnehinnad. Seejuures tugevdavad ja laiendavad need meetmed üksikklientide
ja energiakogukondade õigusi, vähendavad kütteostuvõimetust, täpsustavad
turuosaliste ja reguleerivate asutuste rolli ja kohustusi ning käsitlevad elektri,
gaasi ja nafta varustuskindlust ning elektri- ja gaasitranspordi üleeuroopaliste
võrkude arendamist. Alates Venemaa sissetungist Ukrainasse ja sellest tulenevast
energiakriisist on ELi energiaturu struktuuris toimunud põhjalikud muutused.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 114 ja 194

EESMÄRGID

ELi siseturu väljakujundamine energiasektoris nõuab paljude takistuste ja
kaubandustõkete kõrvaldamist, maksu- ja hinnapoliitika ning -meetmete ühtlustamist
normide ja standardite osas ning keskkonnaalaseid ja ohutuseeskirju. Eesmärk on
tagada toimiv turg, kus oleks tagatud õiglane turulepääs ja kõrgel tasemel tarbijakaitse
ning piisav võrkude ühendatus ja tootmisvõimsus.

SAAVUTUSED

A. Gaasi- ja elektriturgude liberaliseerimine
1990. aastatel, mil riikide elektrienergia ja maagaasi turud olid enamasti veel
monopoliseeritud, otsustasid Euroopa Liit ja liikmesriigid need järk-järgult konkurentsile
avada. Esimesed liberaliseerimist käsitlevad direktiivid (esimene energiapakett) võeti
vastu 1996. aastal (elektrienergia kohta) ja 1998. aastal (gaasi kohta) ning need
tuli liikmesriikide õigussüsteemidesse üle võtta 1998. aastaks (elektrienergia) ja
2000. aastaks (gaas).
Teine energiapakett võeti vastu 2003. aastal. Liikmesriigid pidid selle direktiivid
oma õigusesse üle võtma 2004. aastaks, kuid mõned sätted pidid jõustuma alles
2007. aastal. Tööstus- ja kodutarbijad said nüüd oma gaasi- ja elektritarnijaid vabalt
valida suurema hulga konkurentide seast.
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2009. aasta aprillis võeti elektri ja gaasi siseturgude veelgi suuremaks
liberaliseerimiseks vastu kolmas energiapakett, millega muudeti teist paketti ja millest
sai energia siseturu rakendamise nurgakivi.
2019. aasta juunis võeti vastu neljas energiapakett, mis koosneb ühest direktiivist
(elektridirektiiv 2019/944/EL) ja kolmest määrusest (elektrienergia määrus 2019/943/
EL, ohuvalmiduse määrus 2019/941/EL ja Euroopa Liidu Energeetikasektorit
Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) määrus 2019/942/EL). Neljanda
energiapaketiga kehtestati uued elektrituru eeskirjad taastuvenergia kohta ja
investeeringuite ligimeelitamiseks. Sellega pakutakse tarbijatele stiimuleid ja kehtestati
uus piirmäär, mille alusel elektrijaamad võivad saada toetusi võimsuse tagamise
mehhanismidena. Samuti nõuti, et liikmesriigid koostaksid võimalike elektrikriiside
puhuks hädaolukorra lahendamise plaanid, ning suurendati ACERi pädevust piiriüleses
regulatiivses koostöös riikliku või piirkondliku killustatuse ohu korral.
14. juulil 2021 avaldati viies energiapakett, „Eesmärk 55“. Sellega soovitakse
viia ELi energiaeesmärgid kooskõlla Euroopa uute kliimaeesmärkidega aastateks
2030 ja 2050. Käimas on arutelu selle energiaaspektide üle. Pärast Venemaa
sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris ja pärast seda, kui Venemaa oli
täielikult katkestanud oma gaasitarned Euroopasse ja selle tulemusel oli vallandunud
energiakriis, otsustas EL kiiresti lõpetada Venemaa fossiilkütuste impordi, kehtestada
energiasäästumeetmed, mitmekesistada energiaimporti, võtta elektri- ja gaasiturgudel
struktuurimeetmeid ning kiirendada taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu.
B. Edasine tegevus
Vastavalt energialiidu strateegias (COM(2015)0080) kavandatule esitas komisjon
30. novembril 2016 paketi „Puhas energia kõikidele eurooplastele“ (COM(2016)0860),
et pakkuda tarbijatele turvalist, säästvat, konkurentsivõimelist ja taskukohast energiat.
Praegu kehtiva neljanda energiapaketi eesmärk on energialiidu elluviimine ning
see hõlmab energiatõhusust, taastuvenergiat, elektrituru kujundamist, elektrienergia
varustuskindlust ja energialiidu juhtimise eeskirju. Energia siseturu lõplikuks
väljakujundamiseks kehtestas komisjon meetmeid elektridirektiivi, elektrimääruse,
elektrisektori ohuvalmiduse määruse ja ACERi määrusega.
Elektrienergia siseturu määruses (määrus (EL) 2019/943) vaadatakse läbi
elektrienergia siseturu eeskirjad ja põhimõtted, et tagada selle nõuetekohane toimimine
ja konkurentsivõime. See toetab ELi energiasektori CO2 heite vähendamist, kõrvaldab
tõkked piiriüleselt elektrikaubanduselt ja võimaldab ELil minna üle puhtale energiale,
järgides Pariisi kokkuleppes võetud kohustusi. Määruses määratakse kindlaks
elektriturgude toimimise turupõhised põhimõtted: hinnad kujunevad pakkumise ja
nõudluse alusel; tarbijad saavad kasu turueeskirjadest ja on aktiivsed turuosalised;
stiimulid vähese süsinikuheitega elektri tootmiseks on turupõhised; piiriüleste
elektrivoogude toimimise tõkked kõrvaldatakse järk-järgult; tootjad vastutavad otseselt
või kaudselt oma elektrimüügi eest; kehtestatakse uued tingimused, mille alusel
liikmesriigid võivad kehtestada reservvõimsuse mehhanismid ja nende loomise
põhimõtted.
Elektrienergia siseturu ühiseeskirju käsitlevas direktiivis (direktiiv (EL) 2019/944)
keskendutakse liikmesriikidele ja tarbijatele ning selle mitmesuguste sätetega
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asetatakse tarbijad puhtale energiale ülemineku keskmesse. Tarnijad võivad vabalt
määrata hinna, millega nad tarbijatele elektrit tarnivad; liikmesriigid tagavad tarnijate
vahel turupõhise hinnakonkurentsi; kaitstakse kütteostuvõimetuid ja haavatavaid
kodutarbijaid ning lõpptarbijatel on õigus saada tarnija nõusolekul temalt elektrit,
olenemata sellest, millises liikmesriigis ELi nõuetele vastav tarnija on registreeritud.
Tarbijad saavad taotleda arukate elektriarvestite paigaldamist ilma lisakuludeta;
kodutarbijad ja mikroettevõtjad saavad tasuta juurdepääsu vähemalt ühele tarnijate
pakkumisi võrdlevale vahendile, sealhulgas dünaamilise elektrihinnaga lepingute
pakkumistele; neil on õigus vahetada tarnijaid tasuta kuni kolme nädala jooksul ja
osaleda kollektiivsetes vahetamiskavades; nutiarvestitega lõpptarbijad saavad taotleda
dünaamilise elektrihinnaga lepinguid vähemalt ühe suure tarnijaga; neil on õigus
tegutseda aktiivsete tarbijatena, näiteks müüa omatoodetud elektrit, ilma et nende
suhtes kohaldataks ebaproportsionaalseid või diskrimineerivaid tehnilisi nõudeid, ning
õigus saada kokkuvõtlik ülevaade selgetest lepingutingimustest.
Ohuvalmiduse määrus (määrus (EL) 2019/941) tugevdab ohuvalmidust, soodustades
koostööd ELi ja naaberriikide põhivõrguettevõtjate ning ELi Energeetikasektorit
Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) vahel. Selle eesmärk on ka
elektrivõrkude piiriülese haldamise hõlbustamine elektrikriisi korral uute piirkondlike
talitluskeskuste kaudu, mille loomine on sätestatud sellega seotud elektrienergia
siseturgu käsitlevas määruses (määrus (EL) 2019/943). Euroopa elektri
põhivõrguettevõtjate võrgustik (ENTSO-E) töötab koostöös ACERi ja elektrivaldkonna
koordineerimisrühmaga välja ohtude kindlakstegemise ühise metoodika ja teeb selle
kohta ettepaneku, seejärel kiidab ACER selle heaks. Ettepanek on tehtud nelja
meetmete rühma kohta:
1. ühiseeskirjad selle kohta, kuidas elektrikriise vältida ja nendeks valmistuda, et tagada
piiriülene koostöö;
2. kriisiohjamise ühised eeskirjad;
3. ühised meetodid varustuskindlusega seotud ohtude hindamiseks;
4. ühine raamistik elektrienergia varustuskindluse paremaks hindamiseks ja
jälgimiseks.
Arutelusid viienda energiapaketi energiaaspektide üle peeti algselt seoses kõrgete
energiahindadega, mis tulenesid pandeemiajärgsest taastumisest. Juulis 2021 avaldas
komisjon paketi „Eesmärk 55“ esimese osa, mille eesmärk on vähendada 2050.
aastakskasvuhoonegaaside heidet vähemalt 55 % ja saavutada 2050. aastaks
Euroopa kliimaneutraalsus. 2021. aasta detsembris järgnes viiendale energiapaketile
vesiniku ja vähese CO2 heitega gaasi turu paketi avaldamine. Arutelu viienda
energiapaketi üle muutus radikaalselt pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse ja
sellele järgnenud energiakriisi, mille tagajärjel Venemaa lõpetas ühepoolselt oma
gaasitarned ELi liikmesriikidesse ning mis põhjustas Euroopas äärmiselt kõrged gaasi-
ja elektrihinnad.
Reageerides kasvavale ülemaailmsele energiakriisile, esitas EL mitu ettepanekut
oma energiaturgude põhjalike struktuurimuutuste kohta. 2022. aasta märtsis teatati
teatises „REPowerEU“ (COM/2022/108) viivitamata ELi kavatsusest kaotada järk-
järgult sõltuvus Venemaa fossiilkütustest. 2022. aasta mais järgnes teatisele
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kava „REPowerEU“ (COM/2022/230), milles esitati täiendavad meetmed, et
energiat säästa, tarneid mitmekesistada, suurendada energiavarustuse kindlust
ja asendada fossiilkütuseid, kiirendades taastuvenergia kasutuselevõttu. 2022.
aasta juulis tegi komisjon ettepaneku gaasinõudluse vähendamise kooskõlastatud
meetmete uute normide kohta ja avaldas teatise „Säästame gaasi turvalise talve
nimel“ (COM/2022/360). Uus nõukogu määrus (EL) 2022/1369 gaasinõudluse
vähendamise kooskõlastatud meetmete kohta jõustus 9. augustil. 14. septembril 2022
tegi komisjon ettepaneku võtta vastu uus määrus erakorralise sekkumise kohta,
et tegeleda kõrgete energiahindade probleemiga (COM/2022/473) ning vähendada
Euroopa kodanike ja ettevõtjate energiaarveid. Ettepanekuga kehtestatakse meetmed
elektrinõudluse vähendamiseks, ajutine tulude ülempiir elektritootjatele, kes kasutavad
madalamate kuludega tehnoloogiaid, nagu taastuvad energiaallikad, tuumaenergia ja
pruunsüsi, ning nafta-, gaasi-, söe- ja rafineerimistehaste ülemäärase kasumi pealt
võetav ajutine solidaarsusmaks, mis kantakse üle energiatarbijatele.
C. Energiaturu reguleerimine: ELi Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste
Koostööamet
ELi ACER on tegutsenud alates 2011. aasta märtsist (määrus (EÜ) nr 713/2009).
ACER vastutab peamiselt riigi reguleerivate asutuste vahelise piirkondliku ja Euroopa
tasandil tehtava koostöö edendamise eest ning võrgustiku ja elektrienergia ja maagaasi
siseturgude arengu jälgimise eest. Samuti on ta pädev uurima turu kuritarvitamise
juhtumeid ja kooskõlastama liikmesriikidega asjakohaste karistuste kohaldamist.
2019. aasta juunis esitas komisjon ettepaneku võtta vastu määrus (2019/942/EL),
et reformida ACERit, uuesti sõnastada õigusakte ning tugevdada ACERi põhirolli
riiklike reguleerivate asutuste tegevuse koordineerijana, eelkõige neis valdkondades,
kus killustatud riiklik otsustamine piiriülese tähtsusega küsimustes tooks kaasa
probleemid või ebaühtluse siseturul. ACERile lisati kohustusi hulgituru järelevalve
ja piiriülese taristu valdkonnas, et anda talle rohkem vastutust võrgueeskirja lõpliku
ettepaneku väljatöötamisel ja komisjonile esitamisel ning piirkondliku elektrituru
(pakkumispiirkond) läbivaatamisprotsessi mõjutamisel (sätestatud elektrimääruse
uuesti sõnastatud versioonis (2019/943/EL)). ACERi määrusega kehtestatakse tasud,
mis on täiendavaks rahastamisallikaks, et katta ACERi kulud energiaturu terviklikkuse
ja läbipaistvuse määrusega seotud tegevuses. Energeetika peadirektoraat ja ACER
esitasid 15. juulil 2020 ettepaneku tasude struktuuri kohta. 17. detsembril 2020 võttis
komisjon vastu otsuse (EL) 2020/2152 tasude kohta, mille eesmärk on katta ACERi
selliste toimingute kulud nagu teabe kogumine, käitlemine, töötlemine ja analüüsimine.
Täiendava sammuna võeti vastu kaks määrust, millega loodi järgmised
koostööstruktuurid (ENTSO-d): Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik (määrus
(EÜ) nr 714/2009) ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustik (määrus
(EÜ) nr 715/2009, mida on muudetud komisjoni otsusega 2010/685/EL). Need
võrgustikud koostavad koos ACERiga üksikasjalikud võrgule juurdepääsu eeskirjad
ja tehnilised reeglid ning tagavad võrkude juhtimise kooskõlastamise, vahetades
operatiivteavet ning töötades välja ühised ohutusnõuded ja nõuded hädaolukorra
puhuks ning asjakohased menetlused. Samuti peavad võrgustikud koostama iga kahe
aasta järel 10-aastase võrgustiku investeerimiskava, mille amet omakorda läbi vaatab.
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Lisaks suurendati määrusega (EL) 2016/1952 tööstuslike lõppkasutajate makstavate
gaasi- ja elektrihindade läbipaistvust, kohustades liikmesriike tagama, et teave nende
hindade ja rakendatavate hinna määramise süsteemide kohta edastatakse üks kord või
kaks korda aastas Eurostatile. 2011. aasta oktoobris võttis EL vastu määruse (EL) nr
1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta, mille eesmärk
on kindlustada Euroopa energiaturgudel õiglased kauplemistavad.
D. Elektri-, maagaasi- ja naftavarustuse kindlus
Määrusega (EÜ) nr 2019/941 nähakse ette elektrienergia varustuskindluse tagamise
meetmed, et kindlustada elektrienergia siseturu nõuetekohane toimimine, piisavad
võrkudevahelised ühendused liikmesriikide vahel, piisava tasemega tootmisvõimsus
ning nõudluse ja pakkumise tasakaal. Arvestades gaasi keskset tähtsust Euroopa
Liidu energiavarustuses ning vastusena 2008.–2009. aasta talve Venemaa ja
Ukraina vahelist gaasitülile võeti 2010. aastal vastu määrus (EL) 2017/1938,
mida muudeti 2017. aastal ja milles käsitletakse gaasivarustuse kindluse tagamise
meetmeid. Määruse eesmärk on tugevdada kriisi ärahoidmise ja kriisile reageerimise
mehhanisme. Naftavarustuse kindluse tagamiseks peavad liikmesriigid direktiivi
2009/119/EÜ kohaselt hoidma nafta miinimumvaru, mis vastab 90 päeva keskmisele
päevasele puhasimpordile või 61 päeva keskmisele päevasele sisetarbimisele,
olenevalt sellest, kumb kogus on suurem. Vastuseks murele, mis puudutab Venemaa
gaasitarneid Ukraina kaudu, avaldas komisjon 2014. aasta mais energiajulgeoleku
strateegia (COM(2014)0330. Strateegia eesmärk on tagada Euroopa kodanikele ja
majandusele stabiilne ja katkematu energiavarustus. Selles on välja toodud mitmed
meetmed, nagu energiatõhususe suurendamine, energiatootmise edendamine ELis
ning puuduvate taristuühenduste loomine, et juhtida kriisi ajal energiat edasi sinna, kus
seda vajatakse.
2019. aasta mais võttis komisjon vastu 2009. aasta maagaasi direktiivi sihipärase
läbivaatamise (direktiiv (EL) 2019/692). See muudaks gaasidirektiivi peamised sätted
kohe kohaldatavaks kolmandate riikidega ühiste piiriüleste gaasijuhtmete suhtes või
täpsemalt nimetatud gaasijuhtmete nende osade suhtes, mis asuvad ELi territooriumil.
See aitaks tagada, et ükski praegune, kavandatav ega tulevane gaasitaristu projekt
liikmesriigi ja kolmanda riigi vahel ei moonuta energia ühisturgu ega nõrgesta ELi
varustuskindlust.
Detsembris 2021 tegi komisjon ettepaneku (COM/2021/803, COM/2021/804 ja
COM/2021/805) vaadata läbi gaasidirektiiv 2009/73/EÜ ja gaasimäärus (EÜ) nr
715/2009. See loob reguleeriva raamistiku konkurentsivõimelise vähese CO2 heitega
gaasituru jaoks. Ettepanekud hõlmavad ELi uue vesinikuturu kavandamist ja
arendamist ning uut määrust metaaniheite vähendamise kohta energiasektoris.
Pärast seda, kui Venemaa tungis Ukrainasse ja asus gaasitarneid relvana kasutama,
tegi komisjon 23. märtsil 2022 ettepaneku võtta vastu uus gaasihoidlate määrus
(määrus (EL) 2022/1032), millega nõutakse, et ELi riigid täidaksid oma gaasihoidlad
1. novembriks 2022 kogumahust 80% ulatuses ja järgmistel aastatel 90% ulatuses.
Samuti avaldas komisjon teatise „Varustuskindlus ja taskukohased energiahinnad:
võimalused koheste meetmete võtmiseks ja järgmiseks talveks valmistumiseks
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(COM(2022) 138). 27. juunil 2022 leppisid kaasseadusandjad kokku gaasi hoiustamise
määruses.
E. Üleeuroopalised energiavõrgud (TEN-E)
Üleeuroopaliste energiavõrkude (TEN-E) poliitika keskendub liikmesriikide
energiataristute ühendamisele. Poliitikaga on kindlaks määratud üheksa prioriteetset
koridori (neli elektri- ja neli gaasikoridori ning üks naftakoridor) ja kolm
prioriteetset teemavaldkonda (nutivõrkude kasutuselevõtt, elektrikiirteed ja piiriülene
süsinikdioksiidi võrk).
Määruses (EL) nr 347/2013 esitatakse suunised üleeuroopaliste energiavõrkude
kohta. Neis on kindlaks määratud ühishuviprojektid ja esmatähtsad üleeuroopalised
elektri- ja gaasivõrkude projektid. Energiavaldkonna ühishuviprojekte ja piiriüleseid
taastuvenergiaprojekte rahastatakse Euroopa ühendamise rahastust, mis hõlmab
energiat (CEF-E). See on rahastamisvahend, mille kogueelarve aastateks 2021–
2027 on 5,84 miljardit eurot. See eraldatakse toetustena, mida haldab Kliima, Taristu
ja Keskkonna Rakendusamet. Aastatel 2014–2020 rahastati CEF-E kogueelarvega
4,8 miljardit eurot 149 piiriülest energiataristu meedet 107 ühishuviprojekti raames
kaheksas prioriteetses koridoris (neli elektri- ja neli gaasisektoris). Komisjon kehtestab
ühishuviprojektide loetelu delegeeritud õigusaktiga, mis jõustub üksnes juhul, kui
parlament või nõukogu ei esita kahe kuu jooksul alates selle teatavakstegemisest
vastuväiteid.
5. aprillil 2022 võeti vastu läbivaadatud TEN-E määrus, et paremini toetada Euroopa
piiriülese energiataristu ajakohastamist ja saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe
eesmärgid.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Parlament on energia siseturgu käsitlevate õigusaktide paketi vastuvõtmisega
tugevalt toetanud ülekandevõrkude omandisuhete eraldamist elektrienergia sektoris
kui kõige tulemuslikumat vahendit, millega mittediskrimineerivalt edendada taristusse
investeerimist, uute turule sisenejate õiglast võrgule juurdepääsu ja turu läbipaistvust.
Samuti on parlament rõhutanud, kui tähtis on Euroopa ühine seisukoht keskmise
tähtajaga investeeringute puhul (võrguühendustele keskenduv soovituslik Euroopa 10-
aastane kava), reguleerivate asutuste, liikmesriikide ja põhivõrguettevõtjate tihedam
koostöö ning võrgule juurdepääsu tingimuste ühtlustamise protsess. Parlamendi
algatusel tähtsustati eriti tarbijaõigusi, mis oli osa nõukoguga saavutatud kokkuleppest:
parlamendi resolutsioonides nõuti nimelt kindlalt tarbijaõiguste suurendamist (tarnija
vahetamine, otsene teave nutiarvestite kaudu ja kaebuste tõhus käsitlemine nn
energia ombudsmani poolt). Lisaks saavutas parlament kütteostuvõimetuse mõiste
tunnustamise. Parlament toetas tugevalt ACERi loomist, rõhutades, et uuele ametile
on vaja anda volitused nende küsimuste lahendamiseks, mida riiklikud reguleerivad
asutused lahendada ei saa ning mis takistavad siseturu integreerimist ja nõuetekohast
toimimist. Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on parlament võtnud vastu mitu
resolutsiooni Venemaa fossiilkütuste järkjärgulise kasutuselt kõrvaldamise ja jätkuva
energiakriisi kohta.
Viimase aja olulisemad resolutsioonid:
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— 5. oktoober 2022: parlament võttis vastu resolutsiooni energiahindade kohta,
nõudes taas viivitamatut ja täielikku embargot Venemaalt pärit naftale, söele,
tuumkütusele ja gaasile. Ta hoiatas liikmesriike, et ELi tarbijaid, kes ei suuda
oma kasvavaid energiaarveid maksta, ei tohiks elektrita jätta, ning rõhutas,
et tuleb vältida kodust väljatõstmist vähekaitstud leibkondade puhul, kes
ei suuda oma arveid ja üürikulusid tasuda. Samuti kutsus parlament üles
kehtestama torujuhtmegaasi impordile asjakohase hinnalae, võtma uusi meetmeid
spekuleerimise vastu, piirama tarbijate ja ettevõtete huvides elektrienergia
tootmiseks kasutatavatest väiksemate piirkuludega tehnoloogiatest saadavat tulu,
ning tegi komisjonile ülesandeks analüüsida elektri- ja gaasihindade lahtisidumist.

— 19. mai 2022: parlament võttis vastu resolutsiooni Venemaa Ukraina-vastase sõja
sotsiaalsete ja majanduslike tagajärgede kohta ELi jaoks, kutsudes liikmesriike
üles võtma kiiresti vastu kuuenda sanktsioonide paketi. Ta kordas üleskutset
kehtestada viivitamata täielik embargo Venemaa nafta-, söe-, tuumkütuse- ja
gaasiimpordile ning loobuda täielikult Nord Stream 1-st ja 2-st.

— 7. aprill 2022: parlament nõudis oma resolutsioonis, et viivitamata kehtestataks
täielik embargo Venemaa nafta, kivisöe, tuumkütuse ja gaasi impordile, loobutaks
täielikult Nord Stream 1-st ja 2-st ning esitataks kava, kuidas jätkata ELi
energiavarustuskindluse tagamist lühikeses perspektiivis;

— 1. märts 2022: parlament mõistis hukka Venemaa ebaseadusliku, provotseerimata
ja põhjendamatu sõjalise agressiooni Ukraina vastu ning Valgevene osalemise
selles agressioonis. Ta kutsus üles laiendama sanktsioonide kohaldamisala ja
seadma eesmärgiks Venemaa majanduse ja tööstusbaasi, eelkõige sõjalise ja
tööstusliku kompleksi strateegilise nõrgendamise. Eelkõige kutsus ta üles piirama
Venemaa peamiste ekspordikaupade, sealhulgas nafta ja gaasi importi.

Matteo Ciucci
09/2022
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