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ETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. on seisukohal, et energiajulgeolekut aitab kõige tõhusamalt saavutada riiklike 

energiapoliitikate parem kooskõlastamine, ühtse energiaturuga tõelise energialiidu 

loomine ja ühine energiapoliitika, samuti solidaarsuse ja usalduse vaimus toimuv 

liikmesriikide sellealane koostöö; on sellega seoses veendunud, et energiapoliitika edasine 

ühtlustamine peaks toimuma liikmesriikide huvides ning kooskõlas ELi sihtide, 

rahvusvaheliste kohustuste ja deklareeritud eesmärkidega ega tohiks kahjustada 

liikmesriikide või nende kodanike huve; toetab tegevust ELi ühise seisukoha 

kujundamiseks mitmepoolsetes energiavaldkonna institutsioonides ja raamistikes; 

2. rõhutab, et energia on inimeste jaoks esmatarbekaup ja et energialiidu tähtis eesmärk on 

tagada kõigile selle võrdne ja taskukohane kättesaadavus ning võidelda 

energiaostuvõimetuse ja monopolidega; on veendunud, et tehes koostööd transpordi, 

energiavarustuse kindluse ja tootmisega seotud energeetikaküsimuste vallas, saab EL 

positiivselt kaasa aidata demokraatia, õigusriigi põhimõtete ja inimõiguste edendamisele 

ja tugevdamisele partnerriikides; tuletab meelde, et kliimamuutustega seotud diplomaatia 

on ELi välispoliitika lahutamatu osa ning nõuab sellega seoses kliimapoliitika täielikku 

integreerimist ELi energiapoliitikasse ja põhjalikku strateegiat, mis nende kahe seost 

tulemuslikult tugevdab; juhib tähelepanu asjaolule, et gaasitarnijad peavad järgima 

rahvusvahelisi inimõigusi ja ELi keskkonnanõudeid; 

3. rõhutab, et energialiidu toimimiseks on väga oluline liikmesriikidevaheliste piisavate 

ühenduste olemasolu ning et see puudutab nii torujuhtmeid kui ka elektrivõrke; on 

veendunud, et ainult sel juhul saab minimeerida tarnijate põhjustatud mis tahes kahjulikku 

mõju; 

4. nõuab energia- ja kliimapoliitika tihedamat sidumist; tuletab meelde vajadust vältida 

järjekordset kapseldumist fossiilkütuste kasutamisse ning vajadust vähendada 

kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 1990. aasta tasemega võrreldes 80–95% võrra; 

5. rõhutab, et veeldatud maagaas ja selle hoiustamine on eriti tähtis, kui energiajulgeoleku 

huvides tahetakse vältida sõltumist ühestainsast energiatarnijast; võtab teadmiseks 

Ameerika Ühendriikide otsuse eksportida gaasi ELi; nõuab sellega seoses uute 

maagaasisõlmede, transpordikoridoride ja veeldatud maagaasi hoidlate edendamist ja 

arendamist ELi kesk- ja kagupiirkondades ning Läänemere ja Vahemere rannikualadel, 

kasutades samal ajal maksimaalselt ära juba olemasolevaid gaasihoidlaid; on kindel, et 

sellised meetmed võiksid parandada energiajulgeolekut, kui võtta arvesse gaasinõudluse 

vähenemist kogu Euroopas, varade tarbetuks muutumise riski ning ELi kliima- ja 

energiaeesmärke aastateks 2030 ja 2050; rõhutab, et komisjon peaks tulevaste 

gaasitarnelepingute puhul arvestama, et edaspidi muutub oluliseks nn kunstliku maagaasi 

tootmine; 

6. rõhutab, et tuleb vähendada ELi sõltuvust autoritaarsetelt inimõigusi rikkuvatelt 

režiimidelt saadavast gaasi- ja naftaimpordist või sellest täielikult vabaneda, et tagada 

kooskõla ELi alusväärtustega ja ELi välistegevuse tulemuslikkus; 



 

PE582.256v03-00 4/5 AD\1101091ET.doc 

ET 

7. võtab teadmiseks maailma veeldatud maagaasi varude eeldatavalt väga suure kasvu 

lähiaastatel (50%) ja sellest tingitud hinnalanguse; märgib, et see on ELi jaoks suur 

võimalus, eriti gaasivarustuse kindluse ja stabiilsuse mõttes; 

8. on veendunud, et veeldatud maagaas, selle ühendusvõrgud ja hoiustamine on energialiidu 

tähtis osa ja peaks aitama teha lõppu igasugusele ELi liikmesriikide ja piirkondade 

energiasüsteemide eraldatusele; juhib tähelepanu vajadusele toetada kõige kergemini 

kahjustatavaid riike nende püüdlustes mitmekesistada oma energiaallikaid ja tarneteid; on 

seisukohal, et selleks tuleks rajada uusi veeldatud maagaasi terminale, jaotusvõrke ja 

vastassuunalise voo tehnoloogiaga gaasiühendusi (eriti sellistes kaugemates ja/või 

halvemate ühendustega liikmesriikides nagu Kreeka, Bulgaaria, Baltimaad ja Hispaania), 

tagada mere kaudu toimuvate tarnete turvalisus ning liikmesriikide energiajulgeoleku 

parandamiseks alandada tõhususe parandamise teel nõudlust; tuletab meelde, et veeldatud 

maagaasi edendamine vähendaks liikmesriikide sõltuvust impordist, kuna energiatõhususe 

1% suurune tõus toob kaasa ELi gaasiimpordi vähenemise 2,6% võrra; 

9. väljendab muret Nord Streami torujuhtme võimsuse kahekordistamise kavade pärast, 

rõhutab, et see projekt on vastuolus täielikult integreeritud, turvalise, 

konkurentsivõimelise ja säästva energialiidu aluspõhimõtetega, ning kahtleb tõsiselt selle 

kokkusobivuses energia siseturuga, eriti kolmanda energiapaketiga; juhib tähelepanu 

asjaolule, et juhul kui Nord Stream 2 projekt realiseeritakse, oleks see vastuolus 

liikmesriikidevahelise solidaarsuse ja usalduse põhimõttega, õõnestaks seni tehtud 

pingutusi tarneallikate mitmekesistamiseks (eriti Kesk- ja Kagu-Euroopas) ning mõjutaks 

negatiivselt olemasolevate ja tulevaste veeldatud maagaasi terminalide majanduslikku 

jätkusuutlikkust ja tõhusust; 

10. rõhutab, et kuna veeldatud maagaasi pakkumine lähiaastatel tõenäoliselt suureneb, võib 

käesolevat strateegiat täiendada veeldatud maagaasi transportimiseks kasutatavate laevade 

vajaduse hindamisega ja meetmetega, mis aitaksid Euroopa Liidu laevatehastel olukorda 

ära kasutada ning mis aitaks omakorda saavutada eesmärki tõsta tööstuse osakaal 2020. 

aastaks 20%ni SKPst; nõuab, et jälgitaks veeldatud maagaasi transpordi ohutusnõudeid 

ning vajaduse korral neid tõhustataks seoses terrorismivastaste meetmetega; 

11. nõuab ulatuslikumat institutsionaalset lähenemist ja koostoimet ning eelkõige 

energiajulgeoleku välispoliitiliste prioriteetide suuremat integreerimist komisjoni 

asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (edaspidi „kõrge 

esindaja“) poliitikameetmetesse ning kõrge esindaja ja Euroopa Komisjoni vastutavate 

volinike tegevuse paremat kooskõlastamist; kutsub kõrget esindajat koos liikmesriikidega 

üles intensiivistama praegust ja seadma sisse uut energiaalast koostööd praeguste ja 

võimalike tarnijatega ning transiidiriikide ja teiste tähtsamate osapooltega; palub sellega 

seoses kõrgel esindajal regulaarselt teavitada Euroopa Parlamenti ELi energiadiplomaatia 

tegevuskava rakendamisest; 

12. on seisukohal, et EL peaks tegema tihedat koostööd rahvusvaheliste partneritega ja 

rahvusvahelistel foorumitel, et tagada vaba, likviidne ja läbipaistev veeldatud maagaasi 

turg kogu maailmas. 
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