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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab säästva energiakasutuse, ausa konkurentsi, ressurssidele õiglase juurdepääsu ja 
varustuskindluse eesmärkide üleilmset mõõdet ning sellest tulenevat vajadust 
mitmepoolseks energiapoliitiliseks lähenemisviisiks ÜRO ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide, eelkõige Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA), OECD, WTO, IMF 
ja Maailmapanga raames; kutsub komisjoni, nõukogu ja liikmesriike seisma ELi sise- ja 
välistegevuses ning eriti kõnesolevates organisatsioonides üldise programmi ja ühise 
strateegia eest, mis põhineb maailma energeetilise ja klimaatilise olukorra põhjalikul 
hindamisel ning toetab energiasäästu ja -tõhusust, detsentraliseeritud taastuvate 
energiaallikate kasutamist, energianõudluse lahutamist majanduskasvust ning säästva 
arengu edendamist kogu maailmas; kutsub sellega seoses komisjoni ja liikmesriike 
pöörama erilist tähelepanu mitmekesistamise, detsentraliseerimise ja energiatõhususe 
küsimustele; väljendab tugevat toetust eesmärgile töötada välja terviklik ühine Euroopa 
energiapoliitika ning rõhutab, et sellel peab olema sidus, strateegiline ja täpse 
suunitlusega välismõõde, sealhulgas kaubanduspoliitika osas;

2. toetab energiasektori teenuseturu järkjärgulist avamist ning eriti riikidevaheliste 
kaubanduseeskirjade ja põhimõtete täielikku kohaldamist nafta- ja maagaasisektorite 
suhtes;

3. rõhutab rahvusvahelise kaubanduse süsteemi ja kaubanduskokkulepete olulist osa 
stabiilse ja prognoositava õigusliku raamistiku tagamisel, mille eesmärk on suurendada 
investeeringuid ning luua sobiv keskkond uutele, uuenduslikele energiaalastele 
lahendustele;

4. juhib tähelepanu asjaolule, et traditsiooniliste energiaallikate ammenduvus, väga suur või 
siis kasvav tarbimine suurtes tööstusriikides ja kasvava majandusega riikides võib tuua 
kaasa hindade edasise tõusu, mis võib avaldada negatiivset mõju tootmiskuludele, 
lisandväärtusele, ekspordihindadele ja kaubandusbilansile; on seetõttu seisukohal, et 
energiavarustusel on vaja üle minna taastuvatele ja muudele alternatiivsetele
energiaallikatele, vähendada kadusid energia transportimisel, toetada tõhusamalt uute 
tehnoloogiate ja energiainfrastruktuuride arendamist;

5. toetab biokütuste, eriti põllumajandustoodete tööstuslikust töötlemisest saadavate ja teise 
põlvkonna biokütuste laialdasemat tootmist ja kasutamist, et vähendada ELi energeetilist 
sõltuvust ning kindlustada arengu ja tööhõive tase;

6. leiab, et energiasäästu ja energiatarne lepingud peaksid selgelt sisaldama sellise paketi 
tarnimist, milles tõhususe ja kokkuhoiu kriteeriumite põhjal oleksid kombineeritud 
erinevad energiaallikad;

7. on seisukohal, et Kyoto protokolli täitmata jätmine või selle mitteratifitseerimine on 
tootmiskuludele ja kaubandusmahtudele avaldatava mõju tõttu ELi majandusele 
suhteliselt ebasoodne;
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nõuab kliima- ja keskkonnakaitset käsitlevate kokkulepete arvessevõtmist WTO raames;
rõhutab kohustust tagada tuumaelektrijaamade ehitamist ja tööd käsitlevate 
rahvusvaheliste ja Euroopa ohutuseeskirjade järgimine; 

8. peab vajalikuks teha tõsiseid jõupingutusi rahvusvahelise kliimakaitse korra 
väljatöötamiseks 2012. aastale järgnevaks ajaks;

9. kutsub komisjoni töötama välja strateegiaid, mille abil saab tehnoloogiaekspordiga 
energiasäästu ja energiatõhususe valdkondades toota lisandväärtust, luues sellega 
töökohti Euroopas; 10. kutsub komisjoni avaldama WTOs survet, et ausa konkurentsi 
edendamiseks kehtestada energiaturu läbipaistvust, samuti riigiabi ja teisi kaubandust 
moonutavaid meetmeid käsitlevad erieeskirjad; palub komisjonil ja liikmesriikidel teha 
ettepaneku hinnakujundamise mehhanismi kehtestamiseks kogu maailmas ning esitada 
Euroopa Parlamendile hinnang maailma energiaturu seire süsteemi loomise asjakohasuse 
ja teostatavuse kohta;

11. palub komisjonil teha ettepaneku energiatõhusust käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe 
sõlmimiseks ja seda propageerida;

12. märgib, et energiatehnoloogia valdkonna uuringud on oluline samm eksporditurgude 
avamise suunas; kutsub seepärast komisjoni jätkama (tava-, tuuma- ja taastuv-) energia 
allikate uurimise toetamist, et ka Euroopa võiks hõlvata eksporditurge, kusjuures ELi 
liikmesriikidel oleks võimalus selliste uuringute tulemusi oma tarbeks kasutada;

13. on seisukohal, et heitkogustega kauplemine saab aidata kaasa energiaalaselt teadlikumale 
käitumisele, kui heitkoguste piirangud on tõelised stiimulid energiasäästuks ja kõik 
olulised majanduspiirkonnad selles osalevad ning heitkogustega kauplemine ei too kaasa 
turumoonutusi ega heitkoguseid ei paigutata lihtsalt ühest kohast teise;

14. peab energiahartat rahvusvahelise kaubanduse ja energiasektori investeeringute õigusliku 
raamistiku loomise võimalikuks lähtepunktiks; 

15. toetab nõudmisi lahutada gaasihinnad toornafta hinnamuutustest;

16. rõhutab vajadust soodustada lühikeste energiaahelatega detsentraliseeritud 
energiavarustust, mis põhineb olemasolevate piirkondlike ressursside, sealhulgas 
biomassi kasutamisel ja biokütuste väljatöötamisel, toetades sel moel impordist sõltuvuse 
vähendamist ja energiapoliitiliselt motiveeritud sekkumiskulude minimeerimist;

17. on seisukohal, et tuumaenergia tulevik peab olema tihedalt seotud usaldusväärse välis- ja 
sisestrateegiaga, milles käsitletakse tuumamaterjali ohutust, kiirguskaitset ning 
tuumajäätmete ohutu kõrvaldamisega seonduvaid ühiseid uurimis- ja arendusprogramme;

18. tuletab meelde, et ELil peab olema juhtroll sellistes algatustes nagu vesinikumajanduse 
rahvusvaheline koostöö või rahvusvaheline katsetermotuumareaktor; 

19. nõuab säästvate, olemasolevate piirkondlike energiavormide ja detsentraliseeritud 
energiavõrkude rakendamise suuremat toetamist just arenguriikides, sealhulgas 
teadmiste- ja tehnosiirde abil, sest nii saab kaasa aidata energia kättesaadavuse 
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kindlustamisele, ressursside kokkuhoiule, töökohtade loomisele, sõltuvuse vähendamisele 
ja toimiva turumajanduse ülesehitamisele;

20. kutsub ELi institutsioone ja liikmesriike kõige kiiremas korras arendama tihedat dialoogi 
ja koostööd kõigi suurte energiat tarbivate ja tootvate riikidega, eriti Ameerika 
Ühendriikide, India, Hiina, Jaapani ja Pärsia lahe riikide koostöönõukoguga, et luua 
tõhusad ja sidusad raamistikud ja partnerlussuhted, mis peaksid aitama kaasa stabiilsema, 
prognoositavama, läbipaistvama ja diskrimineerimisest vaba, üldistel eeskirjadel 
põhineva turu tekkele;

21. nõuab kindlalt, et komisjon peaks põhimõttelise küsimusena nõudma kahe- ja 
mitmepoolsete teenustelepingute raames universaalteenuste osutamise kohustuste täitmist 
nii oma energiateenustega seotud pakkumiste kui nõudmiste osas;

22. kutsub komisjoni kiirendama üleeuroopaliste võrkude programmi rakendamist, mille 
eesmärk on parandada vastastikust sidumist ELi ja naaberriikide, sealhulgas Venemaa, 
MEDA programmi ja Kaspia mere piirkonna riikide vahel energiaressursside kasutamise 
ja transpordi infrastruktuurile juurdepääsu ühise strateegia alusel;

23. rõhutab olulist osa, mida veeldatud maagaasi kasutamine võib etendada energiaalaste 
eesmärkide saavutamisel, ning nõuab tungivalt, et komisjon edendaks algatusi selle 
tehnoloogia asjakohaseks arendamiseks ELis ja kolmandates riikides;

24. jagab komisjoni arvamust, et Euroopa ei ole veel välja arendanud täielikult 
konkurentsivõimelisi energia siseturge ning et praeguste suundumuste kohaselt jääb ELi 
energiaimport endiselt kontsentreerituks ning rahvusvahelised energiahinnad tõusevad 
järsult; nõuab seepärast Euroopa energiaturu dereguleerimise protsessi tugevdatud 
kontrollimist; viitab siiski taastuvatele energiaallikatele soodsa raamistiku loomise 
vajadusele;

25. tervitab komisjoni sektoriuuringut gaasi- ja elektrienergia turul; märgib, et kasvav 
kontsentratsioon ELi siseturul võib suurendada olemasolevaid moonutusi, nõudes seetõttu 
liikmesriikide ja ELi normatiivse suutlikkuse parandamist, tagamaks tarbijate õiguseid ja 
vastavust ELi energiatõhususega.
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