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 ET 

ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et Euroopa energiajulgeoleku strateegia väljakutsetele reageerimiseks ning 

selle energia ja kliimamuutusega seotud eesmärkide saavutamiseks nende 

poliitikavaldkondade ülemaailmsete piirangute kontekstis peavad Euroopa Liit ja 

liikmesriigid võtma olemasoleva õigusraamistiku alusel ka ühiseid meetmeid 

rahvusvahelisel tasandil, tõstatades rahvusvahelistel majandusfoorumitel 

energiajulgeoleku ja säästlikkuse küsimusi, sh kuidas lahendada oma rahvusvahelisi 

kohustusi eiravate kolmandate osapoolte keskkonnaalase dumpingu küsimus; rõhutab, et 

energianõudluse vähendamine ning taastuvate ja kohalike energiaallikate edendamine on 

ühed tõhusamad vahendid sõltuvuse vähendamiseks välistest energiatarnetest ja 

kliimaeesmärkide saavutamiseks; rõhutab, et energiaalase hariduse edendamine võib 

teenida saaste vähendamise ja tarbimismudelite parandamise eesmärki; 

2. kordab, et energia on inimeste põhivajadus ja tingimata vajalik inimese majandustegevuse 

jaoks, omades erilist tähtsust tööstuse jt majandussektorite konkurentsivõimelisuse 

seisukohalt; rõhutab seetõttu, et ELi energiajulgeoleku strateegia abil tuleks taskukohane, 

säästev, stabiilne, ohutu ja kindel energia teha kättesaadavaks nii kodanikele kui ka 

ettevõtetele ning suurendada avalikku kontrolli, reguleerimist ja õiglust konkurentsi 

valdkonnas, eesmärgiga keskenduda kütteostuvõimetuse probleemile ja edendada 

meetmeid, et lahendada see probleem, mis puudutab suurt hulka kodanikke ELis 

(vastavalt Eurostati sissetuleku ja elamistingimuste uuringule (EU SILC)) ja 

arengumaades (vastavalt Rahvusvahelise Energiaagentuuri andmetele); rõhutab, et 

energiataristuprojekte puudutav otsustusprotsess peaks hõlmama kõiki otseselt mõjutatud 

kohalikke kogukondi; juhib tähelepanu asjaolule, et liidu energiajulgeoleku strateegia 

peaks moodustama keskse osa kaasavast liidu majanduskasvu strateegiast; 

3. nõuab suuremat sidusust ELi kaubandus- ja energiapoliitika vahel; on seisukohal, et ELi 

vabakaubanduslepingud peaksid kaasa tooma suuremad turulepääsuvõimalused 

energiaressursside ja -kaupade jaoks nii seoses kindlate kauaaegsete partneritega kui ka 

uute ja lootustandvate partnerriikidega sellistes piirkondades, nagu näiteks (kuid mitte 

ainult) Kesk-Aasia, Põhja-Aafrika ning Põhja-, Lõuna- ja Kesk-Ameerika; 

4. rõhutab, et energiajulgeoleku seisukohalt on kaubandusel väga tähtis roll ning et oluline 

vahend on ka tugevad energiapartnerlused, mida toetavad ELi kaubanduslepingutesse 

lisatavad energeetikapeatükid; peab äärmiselt oluliseks, et need peatükid suurendaksid 

energia mitmekesistamist ja vähendaksid sõltuvust liiga väheste välistarnijate poolt 

sisseveetavatest energiaallikatest, kehtestaksid kvaliteedistandardid energiatoodetele ja 

ühised standardid säästvale energiatootmisele ning edendaksid nii tarnekanalite 

mitmekesistamist kui ka kohalikku energiatootmist, eelkõige taastuvallikatest, sest 

energiajulgeoleku strateegia peaks edendama kodumaiste energiaallikate kasutamise, 

energiatõhususe, ühendatuse ja tarbimise vähendamise poliitikaid; on veendunud, et 

välismaistel otseinvesteeringutel strateegilise energiataristu varadesse võib olla ka 

kahjulik mõju ning komisjon peaks neid jälgima; kutsub komisjoni üles andma 

liikmesriikidele parima tehnilise toetuse ELi energeetikavaldkonna õigusaktide kiire ja 
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nõuetekohase rakendamise kindlustamiseks; juhib tähelepanu asjaolule, et kui ELi 

liikmesriikidel on negatiivne kaubandusbilanss, siis johtub see enamasti fossiilsete kütuste 

sisseveo maksumusest; 

5. loodab, et arvestades ELi õigustatud huvi oma energiajulgeoleku suurendamiseks, 

lülitatakse Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) kokkuleppe 

läbirääkimistesse ka sellised põhiküsimused nagu kauplemine energiaressurssidega, 

sealhulgas nafta ja maagaasiga;  

6. rõhutab vajadust Euroopa kaubanduspoliitika tugevamaks kooskõlastamiseks 

energiapoliitika, välispoliitika ja ÜJKPga, et tagada Euroopa energiastrateegia elluviimine 

ja saavutada oma välistegevuse parem sidusus; 

7. juhib tähelepanu asjaolule, et kaubanduslepingutes on juba astutud esimesed 

koostöösammud energiatõhususe ja energiamärgistuse valdkonnas (nt Energy Stari märgis 

USAs); nõuab nende jõupingutuste edasist suurendamist; 

8. rõhutab, et suurt ja ühekülgset sõltuvust gaasiimpordist on võimalik vähendada, toetades 

detsentraliseeritud, kogukonnapõhist soojuse ja elektri koostootmist, mis tugevdab 

väärtusahelaid ELi eri piirkondades; 

9. tuletab meelde, et kaubanduslepingute sõlmimine kolmandate riikidega peab olema 

kooskõlas ELi sisepoliitikaga;  

10. rõhutab, et sõltuvuse vähendamine ühest tarnijast ei tohi põhjustada sõltuvuse suurenemist 

teisest tarnijast, eelkõige seoses vedelgaasiga; tuletab meelde, et frakkimist kui 

tehnoloogiat ei poolda enamik Euroopa elanikkonnast; 

11. on seisukohal, et veeldatud maagaasiga kauplemine ELi ja USA vahel integreeriks ELi 

gaasituru täielikult maailmaturule ning aitaks märkimisväärselt kaasa energia siseturu 

lõpuleviimisele; 

12. rõhutab, et energiajulgeolekuga seotud taristuprojektide puhul tuleb täies ulatuses austada 

planeerimisest ja ehitustegevusest mõjutatud kohalike kogukondade demokraatlikku tahet 

ja osalemist; 

13. kutsub liikmesriike üles tõhustama teabevahetusmehhanismi alast koostööd seoses 

kolmandate riikidega energiavaldkonnas sõlmitavate valitsustevaheliste kokkulepetega, et 

suurendada läbipaistvust ja võimendada oma volitusi läbirääkimisteks kolmandate 

riikidega; palub komisjonil kiiresti välja töötada ettepanek valitsusvaheliste kokkulepete 

kohustuslikuks eelhindamiseks seoses nende mõjuga ELi energia siseturule ja nende 

vastavusega ELi õigusele; kutsub liikmesriike üles taotlema komisjoni osalemist 

energiakokkuleppeid käsitlevatel läbirääkimistel ELi mittekuuluvate riikidega; kutsub 

komisjoni üles töötama välja kolmandate riikidega sõlmitavate energiakokkulepete 

näidise, mis sisaldaks liidu huve puudutavaid klausleid; nõuab, et komisjon teavitaks 

demokraatia ja läbipaistvuse edendamise nimel korrapäraselt Euroopa Parlamenti 

energiakokkulepetest ELi kuuluvate ja mittekuuluvate riikide vahel; usub, et tuleks 

arvestada võimalusega, et sellest huvitatud liikmesriigid loovad tulevikus energiaallikate 

kollektiivse ostmise mehhanismi; 
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14. kutsub komisjoni üles kehtestama võimalused, mida saaks kasutada välistarnijatega 

sõlmitavate energiakokkulepete ühisteks läbirääkimisteks liikmesriikide nimel; 

15. rõhutab asjaolu, et energiakokkulepetes tuleb alati rõhutada vastastikkuse põhimõtet ning 

tagada kvaliteedistandardid ja kooskõla õigusraamistiku tingimustega; nõuab ELi ühist 

energia siseturgu silmas pidades, et energiakokkuleppeid käsitletaks seadusandliku 

tavamenetluse alusel, et oleks tagatud nende demokraatlikkus, läbipaistvus ja vastavus 

ELi õigusele; 

16. rõhutab, kui oluline on lõpetada mis tahes liikmesriikide ja piirkondade isoleeritus 

Euroopa gaasi- ja elektrivõrkudest; 

17. märgib, et liikmesriigi taotlusel võiks komisjon osaleda valitsustevaheliste lepingute 

läbirääkimistes vaatlejana; 

18. rõhutab asjaolu, et energiajulgeoleku peamine väljakutse on leevendada riikidevahelisi 

pingeid ja vähendada turu ebatõhusust, mis avaldab kaubanduse kasulikkusele pärssivat 

mõju; rõhutab seetõttu vajadust edendada seoses toorainetega ülemaailmseid 

demokraatlikke juhtimisstruktuure ja seoses energiakaubandusega rahvusvahelisi eeskirju, 

et vähendada rahvusvahelisi pingeid ja suurendada õiguskindlust selles valdkonnas ning 

toetada õiglase energia maailmaturu saavutamist, mis tooks kauplemisest kasu kõigile 

osalejatele, pöörates erilist tähelepanu korralikele tuluvõimalustele nende ressursirikaste 

riikide jaoks ELis ja väljaspool seda, kes toetavad oma majandusarengu- ja vaesuse 

kaotamise strateegiaid; rõhutab tihedama energiaalase koostöö tähtsust Euroopa 

naabruspoliitikaga hõlmatud riikidega; 

19. on seisukohal, et EL peaks aitama kõige halvemas olukorras olevatel riikidel 

mitmekesistada oma energiaallikaid ja tarnekanaleid, sh piiriüleste võrkudevaheliste 

ühenduste ja vastassuunavoogude abil, pöörates erilist tähelepanu taastuvenergiale ja 

kohalikele energiaallikatele ning nendega seotud salvestusrajatistele ja energiatõhususe 

meetmetele piirkondlike strateegiate raames, aidates nii kaasa sõltuvuse vähendamisele 

teatavatest ebakindlatest rahvusvahelistest energiaturgudest; peab niisama oluliseks uute 

tehnoloogiate väljaarendamist energia tootmiseks erinevatest allikatest, et suurendada 

energiatõhusust kogu maailmas, aidates sellega kaotada kütteostuvõimetust, anda oma 

panus ülemaailmsesse säästvasse arengusse ja toetada kliimamuutustega võitlemise 

ülemaailmseid püüdlusi; 

20. rõhutab, et EL peaks kasutama Vahemere piirkonna idaosa energiaallikate loodud 

võimalusi, eelkõige selleks, et luua ELi energiajulgeoleku suurendamiseks Vahemere 

piirkonna gaasisõlm Vahemere kagupiirkonnast Euroopani ulatuva koridori kaudu; usub, 

et EL peaks toetama Vahemere piirkonna idaosa riikide energiasektorite vahelise koostöö 

algatusi, aidates nii saavutada nende riikide elanike jaoks rahu ja heaolu;  

21. peab Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ja Euroopa ühendamise rahastut 

tähtsaimateks mehhanismideks taristu arendamisel ning erainvesteeringute 

ligimeelitamisel; märgib lisaks, et finantsinstrumentide kasutamise maksimeerimisel on 

oluline võimendav mõju riiklikule rahastamisele ja see tõmbab ligi ELi ülemaailmset 

investeerimiskapitali; 
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22. rõhutab, et hädaolukordades võib energiatarneid hõlbustada strateegiline taristu, mis 

toetab energiatarnete, -allikate ja -liinide mitmekesistamist, sh hoidlad, impordi- ja 

transpordivahendid, maagaasi veeldamise ja taasgaasistamise tehased; märgib, et neid 

taristuid võib toetada õigusliku erikorra ja/või riiklike rahaliste vahenditega, nagu on ette 

nähtud üleeuroopalise energiataristu määruses (EL) nr 347/2013 ja Euroopa ühendamise 

rahastu määruses (EL) nr 1316/2013, ja/või rahalise abiga liidu strateegilistel eesmärkidel 

põhinevate ELi rahastamisvahendite kaudu; 

23. on seisukohal, et eriti olulised on ELi era- ja riiklike ettevõtjate ekspordivõimalused 

puhta, turvalise ja tõhusa energiatehnoloogia ja energiasalvestustehnoloogia valdkonnas, 

eriti kui võtta arvesse ülemaailmset energianõudluse kasvu; soovitab suurendada 

investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ning uute energia- ja 

energiasalvestustehnoloogiate kasutuselevõtmisse; nõuab WTO keskkonnasõbralike 

kaupade algatuse ja ELi vabakaubanduslepingute raames nende tehnoloogiate puhul 

tariifide märkimisväärset vähendamist; 

24. palub komisjonil tagada rangem konkurentsivastase käitumise ja dumpinguvastaste 

meetmete järelevalve, et kaitsta Euroopa energiatööstust kolmandatest riikidest pärineva 

ebaausa impordi eest; 

25. peab kahetsusväärseks kaubanduse kaitset käsitlevate õigusaktide ajakohastamise 

arutelude peatumist nõukogus, kuigi parlament on väljendanud kindlat toetust rangemate 

meetmete võtmisele kaitseks kolmandatest riikidest pärineva ebaausa impordi vastu; 

26. palub komisjonil tagada, et ta eesmärgid ja tegevus energiajulgeoleku valdkonnas oleksid 

kooskõlas ELi ühiste poliitikaeesmärkidega, eelkõige rahvusvahelise rahu ja 

majandusarengu osas, ning et riikide integreerimine maailmamajandusse hõlmaks ka 

nende juurdepääsu energiale; 

27. on seisukohal, et ELi energiajulgeolekut on võimalik saavutada mitte ainult uute taristute 

ja rajatiste rahastamise abil, vaid ka toetades olemasolevate tehnoloogiate optimeerimist, 

soodustades teadus- ja arendustegevust uute lahenduste leidmiseks ning ergutades 

taastuvenergia ja taastuvenergiatehnoloogiate kasutamist; 

28. kinnitab vajadust märkimisväärseteks investeeringuteks energiasse ja energiataristusse, 

eriti taastuv- ja keskkonnasõbralikku energiasse. 
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