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ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toetab komisjoni energiapoliitilist lähenemisviisi, mis lähtub sellest, et majandusliku 
konkurentsivõime eeltingimus on stabiilne ja usaldusväärne reguleeriv raamistik, mille 
puhul võetakse arvesse turumehhanisme;

2. toetab integreeritud energiapoliitilist lähenemisviisi, mille puhul võetakse võrdsel määral 
arvesse energiavarustuse kindluse, konkurentsivõime ja keskkonnahoidlikkuse, sealhulgas 
kliimamuutuse eesmärke;

3. rõhutab, et ELi energia siseturu loomine koos võimalusega laiendada seda 
mitteliikmesriikidesse võiks anda elutähtsa panuse varustuskindlusesse; 

4. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ei otsiks lahendusi eeldatavatele varustuskindlusega 
seotud riiklikele huvidele toimiva siseturu kahjuks;

5. rõhutab tõhusate regulatiivsete struktuuride ning riiklikele monopolivastastele ja 
turujärelevalveasutustele asjakohaste volituste andmise erilist tähtsust, et vältida turu 
valitsemist ning luua taskukohaste energiahindade tagamiseks toimiv siseturg; rõhutab 
oma toetust komisjoni valdkondlikele uurimistele ning nõuab tungivalt, et komisjon 
kasutaks konkurentsiõiguse rikkumiste käsitlemiseks täielikult kõiki kättesaadavad 
vahendeid;

6. märgib, et praeguse maksukoormuse puhul arvestatakse energiahinna suure osaga ja 
rõhutab seetõttu, et Euroopa tööstuse konkurentsivõimet tuleks toetada energiapoliitika 
eesmärkide – näiteks energiatõhususe parandamine või taastuva energia edendamine –
rakendamisega ning et seetõttu tuleks valida positiivsed stimuleerivad mehhanismid, nt nn 
rohelised maksud;

7. peab väga oluliseks eesmärki vähendada ELi sõltuvust importnaftast, et leevendada 
rahvusvaheliste kõrgemate energiahindade mõju ELi majandusele ja kodanikele; 

8. nõuab õiglaste konkurentsieeskirjade rakendamist energiasektoris konkurentsivõime 
parandamise vahendina; 

9. peab asjakohaseks reguleeriva raamistiku võimaliku laiendamise edasilükkamist ja selle 
asemel olemasolevate Euroopa Ühenduse eeskirjade rakendamise kiirendamist 
liikmesriikides; on arvamusel, et täiendavaid reguleerivaid meetmeid tuleks kaaluda alles 
siis, kui olemasolevates siseturgu käsitlevates õigusaktides ette nähtud mehhanismid end 
praktikas ei õigusta;

10. rõhutab tungivalt, et uute institutsiooniliste struktuuride loomine Euroopa Liidu tasandil ei 
ole mõttekas, kui see toob kaasa topeltpädevused ja täiendava bürokraatia või kui 
nimetatud struktuuride ülesandeid võiksid täita liikmesriikide institutsioonid või juba 
olemasolevad võrgustikud; julgustab seetõttu komisjoni etendama aktiivset osa niisuguste 
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struktuuridega kaasnevate võimaluste optimeerimisel; 

11. rõhutab selgelt, et tehnoloogiale avatud, mittediskrimineeriv ja tugevdatud toetus 
konkurentsivõimelise keskkonnasõbraliku tehnoloogia kasutamisele suunatud uurimis- ja 
arendustööle annab olulise panuse energiavarustuse kindluse ja taskukohaste 
energiahindade tagamisse;

12. usub, et on tungiv vajadus investeerimistingimuste parandamiseks kooskõlas 
elektrijaamade suutlikkuse ja energiavarustuse infrastruktuuriga lihtsustatud ning 
sujuvamate heakskiidumenetluste ja sujuvamate kohtumenetluste abil; rõhutab seoses 
sellega, et detsentraliseeritud energiakasutuse infrastruktuur ja genereerimine aitavad 
kaasa energiavarustuskindluse parandamisele ning et seda tuleks edendada 
energiapoliitika strateegiate sõnastamisega;

13. hoiatab riigi eestvedamisel toimuva varustamise piiramise eest teatavate energiaallikate 
diskrimineerimise teel; juhib tähelepanu sellise tegevuse negatiivsetele tagajärgedele 
varustuskindlusele, energiahindadele ja konkurentsivõimele;

14. tervitab energiapoliitika eesmärkide kaasamist riigihankelepingute sõlmimise 
kriteeriumide sõnastamisse, kui see on lepinguid sõlmiva asutuse seisukohast teostatav, 
asjassepuutuva pakkuja seisukohast mõistlik ja kui see ei kujuta endast ebaõiglast 
sekkumist konkurentsi;

15. märgib, et mitme liikmesriigi eelmise aasta talve gaasienergiaturu tõrge on juba viinud 
energiatööstusettevõtete ümberpaigutamiseni; on arvamusel, et antud kontekstis tuleb 
vaadata läbi võimalused solidaarsuse edendamiseks liikmesriikide vahel ja kaaluda 
asjassepuutuva küsimuse prioriteetset läbivaatamist, eesmärgiga tagada olemasolevate ja 
tulevaste võrkudevaheliste ühenduste õige toimimine; märgib, et täielikult toimiva turu ja 
vastastikuse abi pakkumiseks varustamise katkemise korral tuleb pöörata erilist 
tähelepanu liikmesriikidevahelistele projekteerimistingimustele, mis võivad mõjutada 
kulusid.
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