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ETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et sidus energiapoliitika peab olema ELi üldise välispoliitika lahutamatu osa ning 

vaja on täiendavaid jõupingutusi ja paremat koostoimet selleks, et viia energiaalased 

eesmärgid kooskõlla usaldusväärse välispoliitikaga; tuletab meelde, et energiakoostöö on 

üks Euroopa integratsiooni alustalasid; rõhutab, et energiajulgeolek puudutab kogu ELi, 

olenemata konkreetsete liikmesriikide haavatavuse erinevast astmest; palub komisjoni 

asepresidenti ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ning Euroopa 

välisteenistust tihedalt kooskõlastada liikmesriikide ja ELi institutsioonide asjaomaste 

välispoliitika vahendite ja instrumentide kasutamist; 

2. on arvamusel, et kuna EL sõltub suuresti energiaimpordist ja praegu domineerib üksainus 

gaasitarnija, on kiiresti vaja mitmekesistada energia tarneallikaid ja tarnekanaleid ning 

tugevdada ELi võimet reageerida tõhusalt võimalikele gaasitarnekriisidele ning seista 

vastu kolmandate riikide survele, kui energiat kasutatakse poliitilise vahendina; rõhutab, 

et ELi energiajulgeoleku oluline suurendamine on eluliselt tähtis ning selleks tuleb 

vähendada sõltuvust Venemaast ja suurendada vastupanuvõimet välisele survele; on 

veendunud, et eeltoodut arvestades tuleb tagada suurem halduslik ja finantsiline toetus 

olemasolevatele ja alternatiivsetele energiatarne taristuprojektidele, sealhulgas luua uued 

tarnekanalid Kaspia mere piirkonnast, Lähis-Idast, Vahemere piirkonnast ja Kesk-Aasia 

riikidest; 

3. väljendab heameelt komisjoni pingutuste üle luua energialiit ning nõuab selle kiiret 

rakendamist; tuletab meelde, et energialiit on võimalik täielikult välja kujundada ainult 

siis, kui energia- ja välispoliitika on omavahel tihedalt seotud; rõhutab, et eelkõige on vaja 

seda, et EL ja liikmesriigid töötaksid välja solidaarsusel põhineva ühise energiapoliitika, 

et esindada rahvusvahelisel tasandil üksmeelseid seisukohti ja tegutseda ühiselt, ning 

kujundaksid sidusa energiadiplomaatia; palub komisjonil hinnata võimalusi kasutada 

vabatahtlikke nõudluse koondamise mehhanisme, mis võiksid tugevdada ELi 

läbirääkimispositsiooni; kutsub komisjoni üles vaatama läbi otsuse, millega luuakse 

liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitleva 

teabevahetuse mehhanism, et tugevdada selle otsuse sätteid ning tagada kooskõla siseturu 

õigusaktidega ja komisjoni suurem roll; 

4. nõuab, et energiajulgeolekule pöörataks suuremat tähelepanu laienemispoliitikas, aga ka 

Euroopa naabruspoliitika käimasoleva läbivaatamise raames; ühtlasi rõhutab, et 

energiaühendust tuleks kasutada vahendina, et reformida ja integreerida meie naabrust 

tihedamalt ELi energiaturuga; on seisukohal, et kui luua ühine õigusruum, mis põhineks 

energia siseturgu käsitlevatel ja ühenduse õigustikust tulenevatel normidel ja põhimõtetel, 

suurendaks see energiavarustuse ja -transiidi kindlust; on seisukohal, et 

torujuhtmeprojektid meie naabruses tuleb kriitiliselt läbi vaadata ja järgida nende suhtes 

strateegilist lähenemisviisi, võttes igati arvesse praegust poliitilist olukorda; 

5. kordab, et energiakoostöö peab põhinema ELi põhiväärtustel, mille hulka kuuluvad 

inimõiguste austamine, demokraatia ja õigusriiklus, ning peab edendama majanduslikku ja 
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sotsiaalset arengut partnerriikides, samuti kütteostuvõimetuse kaotamist; palub kõigil ELi 

välispoliitika osalistel toetada taastuvenergia arendamist ja energiatõhusust kõigis 

kontaktides kolmandate riikidega ning toetada rahvusvahelisi pingutusi võitluses 

kliimamuutustega; palub komisjoni asepresidendil ja liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ning komisjonil tagada range kontroll seoses ELi 

välistele üksustele kuuluva tuumainfrastruktuuriga ELis ning teostada hoolikat 

järelevalvet tuumaohutuse standardite üle ELi naaberriikides ja Euroopas tekitatud 

tuumajäätmete käitlemise üle, mida tuleks käsitleda välispoliitika võimaliku ülesandena; 

6. on mures Venemaa korduvate teadete pärast, et gaasitarned Ukrainasse peatatakse, ja 

kutsub kõiki asjaosalisi kinni pidama kokkuleppest, mille saavutas endine energiavolinik 

Günther Oettinger, et leida vastuvõetav lahendus; 

7. rõhutab, et kui EL tahab suurendada oma energiavarustuse kindlust, peab ta vähendama 

oma impordisõltuvust, selleks on vaja üle minna jätkusuutlikule, vähese 

süsinikdioksiidiheitega majandusele, mille aluseks on siduvate ja ambitsioonikate 

eesmärkide rakendamine, et suurendada energiatõhusust ja energia tootmist taastuvatest 

energiaallikatest, samuti on vaja rajada arukas, tänapäevane ja ühendatud taristu; nõuab 

siinkohal olemasolevate süsteemidevaheliste ühenduste võimsuse täielikku ärakasutamist 

ning liikmesriikide vahel uute taristute ehitamist, ühtlasi rõhutab, kui oluline roll on 

Euroopa ühendamise rahastul ELi energiaturu killustatuse vähendamisel; sellega seoses 

nõuab Balti riikide elektrisüsteemide kiiret sünkroniseerimist Euroopa mandriosa 

võrkudega. 
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