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ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab tugevat toetust eesmärgile arendada välja terviklik ja säästev ühine Euroopa 
energiapoliitika ja rõhutab, et see peab hõlmama sidusat, strateegilist ja keskendunud 
väliskomponenti, nagu on rõhutatud komisjoni ja nõukogu peasekretäri / kõrge esindaja 
dokumendis „Euroopa energiahuvisid teeniv välispoliitika”; 

2. tuletab meelde, et ülemaailmses majanduslikus ja poliitilises süsteemis leiavad aset 
suured muudatused, mis – koos maailma energianõudluse ja toornafta hindade järsu 
tõusuga – viib olukorrani, kus energiaturu määravad peamiste ülemaailmsete osalejate 
strateegilised huvid ning võimu geopoliitilist tasakaalu mõjutab võitlus energia pärast; 

3. tuletab meelde, et oluline osa maailma nafta- ja gaasivarudest on koondunud 
ebastabiilsetesse piirkondadesse ja autoritaarse valitsemisega riikidesse; rõhutab, et 
poliitilise keskkonna madal ennustatavus ja demokraatia ja inimõiguste suhteliselt nõrk 
olukord kõnealustes riikides suurendab välismaiste investorite ja energiatarbijate 
väärkohtlemise ohtu ning takistab tõeliste ja pikaajaliste suhete arengut; juhib tähelepanu 
sellele, et EL ja tema energiatarnijad moodustavad osa ülemaailmsest energiaturust, mille 
raames nad on vastastikku sõltuvad;

4. rõhutab, et ELi praegune haavatavus ja Euroopa energiasõltuvus autoritaarse korraga 
riikidest  kahjustab tugevalt usaldusväärse, tõhusa ja järjepideva ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika arengut, eriti seoses ELi asutamisega seotud väärtuste austamise, 
toetamise ja edendamisega;

5. peab ELi sõltuvust piiratud energiatootjatest ja varustusteedest suureks ohuks ELi 
stabiilsusele ja heaolule; on mures, et see nõrgestab ELi võimet edendada tõhusalt 
rahvusvaheliste eeskirjade austamist, stabiliseerida ülemaailmset korda ja ergutada 
õigusriigi põhimõtteid energiat tootvates riikides; 

6. usub, et ülemaailmse energiaturu ennustatavuse tagamine ja energiavarustuskindluse 
garanteerimine ei ole üksnes majanduslik ja keskkonnaalane küsimus, vaid on 
esmajärjekorras tugeva poliitilise tähendusega strateegilise tähtsusega küsimus;

7. peab oluliseks, et ELi loodav ühine energiapoliitika suurendaks ELi tugevust ja 
usaldusväärsust ülemaailmse osalejana, võimaldaks tal osaleda aktiivselt ülemaailmse 
energiaturu kujundamises, tagaks ELi ja kolmandate riikide vahel vastastikkuse 
põhimõtte rakendades energiatarned, edendaks säästvat arengut ning tugevdaks ta 
majanduslikku sõltumatust; kutsub liikmesriike üles astuma asjakohaseid samme, et 
muuta selline ühine poliitika võimalikuks;

8. tervitab komisjoni ettepanekut ELi strateegilise energiaaruande koostamiseks; nõuab 
tungivalt, et selle tulemus ei peaks olema tegevuskava, vaid küps Euroopa 
energiastrateegia koos konkreetsete eesmärkide, kohustuste ja sammudega, mis tagavad 
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ühismeetmete rakendamise, tugevdavad solidaarsust liikmesriikide hulgas ning ELi ja 
maailma vahel ja tagavad kogu ELi sidusa tegevuse energiaalastes välissuhetes ja 
liikmesriikide energiapoliitikas;  

9. kutsub komisjoni ja nõukogu üles alustama esimese strateegilise energiaaruande järel 
kiiret poliitilist protsessi Euroopa energiastrateegia ettevalmistamiseks esimese sammuna 
tõeliselt tulemusliku ühise energiapoliitika poole; nõuab, et Euroopa Parlamendi 
seisukohti võetaks nõuetekohaselt arvesse; 

10. rõhutab vajadust vähendada ELi sõltuvust naftast ja gaasist; tervitab komisjoni 
ettepanekut püstitada üldine strateegiline eesmärk määrata kindlaks vähim osa energiast 
ELi energiavalikus, mis peab pärinema turvalistest ja vähem süsihappegaasi tekitavatest 
energiaallikatest; märgib, et selline eesmärk peaks olema osa Euroopa energiastrateegiast; 
rõhutab vajadust soovitusliku ja sihipärase ajakava järgi, et vähendada ELi 
energiasõltuvust järgnevate aastakümnete jooksul;

11. on seisukohal, et kuna ELi energiaga omavarustatus on antud hetkel võimatu, peaks ELi 
energiastrateegia lähtuma energiaallikate, tarnijate ja varustusteede kombinatsiooni 
mitmekesistamisest ning riikidevahelistest investeeringutest, et tugevdada – maailma 
tasandil vastastikkust sõltuvust silmas pidades – ülemaailmse energiaturu stabiilsust ja  
prognoositavust.

12. rõhutab, et üks strateegia peamistest sammastest peaks olema ühine arusaam ELi nafta ja 
gaasiga varustava infrastruktuuri arendamisest, mis tagaks liikmesriikide tehtavate 
strateegiliste otsuste kooskõlastamise; astub välja tarnete ja transiiditeede geograafilise 
päritolu mitmekesistamise eest;

13. juhib tähelepanu, et siseriiklike elektri- ja gaasiinfrastruktuuride vahelise vastastikuse 
sidumise edendamine tugevdab ELi võimet hädaolukordadele vastu seista; palub 
komisjonil süvendada ja laiendada liikmesriikide ja piirkondade energiavarude 
haavatavust käsitlevaid analüüse ja hindamisi, mille tulemusena oleks kõnealust analüüsi  
hiljem võimalik kasutada ELi energiavoogude tehniliste takistuste kõrvaldamist käsitleva 
konkreetsete ja kiirete meetmete kava alusena;

14. palub komisjonil tihedas koostöös liikmesriikidega koostada programm, mille abil 
toetada gaasihoidlate ehitamist, mis on vajalik energiaga varustatuse tagamiseks juhul, 
kui tarned peaksid katkema; 

15. toetab  liikmesriikide vahelist koostööd energiavarustatuse häirete ennetamisel ja 
energiakriisi korral;  rõhutab ELi tõhusate ja integreeritud erakorraliste meetmete 
olulisust, 

16. tervitab energiaühenduse lepingu projekti kui olulist panust Kagu-Euroopa 
stabiliseerimisse, energiaturgude avatusse ja transiiditeede turvalisusse Euroopas; kutsub 
komisjoni üles koostama kava energiaühenduse järkjärguliseks laiendamiseks Norrasse ja 
Türki ning kõigisse Euroopa naabruspoliitikasse kaasatud riikidesse;
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17. nõuab tungivalt, et EL astuks aktiivselt tihedasse dialoogi kõigi suurte naftat ja gaasi 
tarbivate riikidega, eriti USAga, kuid ka Jaapani, Hiina ja Indiaga, et luua stabiilne ja 
ennustatav ülemaailmne energiaturg, mis põhineb turureeglitel; palub ELil lisada WTO 
eeskirjadesse energiakaubandust reguleerivad sätted, mis võimaldaks WTOl olla 
rahvusvaheline vahendaja, kelle pädevuses on energia tarnimist ja jaotamist puudutavate 
lahkhelide lahendamine; on seisukohal, et Venemaa WTO liikmelisus aitab kaasa 
tarnelepingute läbipaistvusele ja turvalisusele ning loob paremaid tingimusi 
investeeringuteks;

18. nõuab tungivalt, et komisjon kaaluks energiavarustuse kindluse probleemi Venemaa ja 
Ukrainaga peetavate läbirääkimiste käigus;

19. peab oluliseks, et EL jätkaks kliimamuutustega võitlemise eestvedamist ning püüdleks 
Kyoto protokolli eesmärkide saavutamise poole; on seisukohal, et ELi püüdlused taastuva 
ja puhta energia ning energiasäästmise ja tõhususe tehnoloogiate arendamise vallas tuleb 
integreerida ELi välissuhete kõikidesse tasanditesse vastavalt Johannesburgis 2002. a 
kokkulepitud ülemaailmse säästva arengu raames;

20. rõhutab vajadust viia suhted peamiste energiat tarnivate riikidega läbipaistvasse, 
vastastikku tulutoovasse strateegilisse raamistikku; toetab ELi ja Venemaa vahelist 
energiaalast dialoogi, mille käigus võetakse arvesse Venemaa ja Euroopa energia 
infrastruktuuridesse tehtavaid vajalikke investeeringuid tingimusel, et tagatakse õigusriigi 
põhimõte ja mõlemad pooled austavad turueeskirju, et tagada nii varustuskindlus kui ka 
nõudluskindlus; rõhutab, et olulise tähtsusega on dialoogi tõhususe tagamine sidusa 
poliitika kaudu, mis põhineb liikmesriikide meetmete tihedal kooskõlastamisel ja ühistel 
väärtustel põhineva partnerluse arendamine; 

21. peab turulepääsu vastastikkust ja turureeglite austamist energiaalase koostöö 
aluspõhimõteteks; on seetõttu arvamusel, et turulepääsu vastastikkust ei saa kohaldada 
olukorras, kus Venemaa energiaturgu kontrollib riiklik monopol, kes teenib riigi 
võimuhuvisid; nõuab seda silmas pidades, et Venemaa toimiks vastavalt oma lubadusele 
avatuse, läbipaistvuse ja ausa konkurentsi kohta ning ratifitseeriks viivitamatult 1991. 
aasta energiaharta lepingu; seetõttu on seisukohal, et ELi ja Venemaa energiaalased 
suhted peaksid olema uuendatud partnerlus- ja koostöölepingu lahutamatu osa;
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