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ETTEPANEKUD

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

1. tuletab komisjonile meelde, et kliimamuutusi ja keskkonnapoliitikat arvesse võttes peab 
ELi energiapoliitika olema kooskõlas teiste liidu oluliste poliitika valdkondadega, sh 
julgeoleku-, välis-, naabrus-, kaubandus- ja arengupoliitikaga ning inimõigusi ja 
demokraatlikke põhimõtteid toetava poliitikaga; nõuab, et tehtaks viivitamatult 
jõupingitusi suurema ühtluse nimel, et tagada energiapoliitika tõhusus ning välispoliitika 
ühtsus ja usaldusväärsus; rõhutab, et ELi energiasõltumatuse nimel töötamine suurendab 
ELi ülemaailmset osatähtsust; 

2. tuletab komisjonile meelde, et ELi energiapoliitika juhtpõhimõtted peaksid olema 
energiavarustuse tagamine ning ELi ülemäärase energiasõltuvuse vähendamine selles 
valdkonnas;

3. rõhutab, et ELi energiapoliitika eesmärgiks peaks olema suurem sõltumatus – tuleks 
püüelda suurema energiatõhususe poole, edendada taastuvaid energiaallikaid ning hakata 
kasutama vähesaastavaid energiaallikaid – , mis aitaks ELi konkurentsivõime takistamise 
asemel seda stimuleerida; kutsub sel eesmärgil komisjoni üles tegema algatusi, millega 
kaitsta ELi konkurentsivõimet, vältida tootmise viimisest väljapoole ELi tekkida võivat 
süsinikdioksiidi lekke ohtu, eriti kui ülemaailmne tegevus süsinikdioksiidi heite 
vähendamise nimel ei ole piisavalt tõhus või puudub täielikult; tuletab meelde, et ELi 
energiapoliitika peaks olema tasakaalustatud sellisel viisil, et tagada meetmete 
rakendamine juurdepääsu kindlustamiseks energiavarustuse kolmele sambale ehk 
kindlale, säästvale ja konkurentsivõimelisele energiale;

4. juhib tähelepanu muutustele ülemaailmsetel energiaturgudel, muu hulgas ka 
ebatraditsioonilistest allikatest pärit maagaasi ja uute tehnoloogiate suurenenud tähtsusele, 
muutuvatele nõudluse ja pakkumise struktuuridele ning samuti uute tootja- ja 
transiidiriikide esiletõusule, mida tuleks ELi energiapoliitika kujundamisel arvesse võtta;

5. rõhutab, et ELi aluslepingus nõutud liikmesriikidevahelist solidaarsust tuleks kohaldada 
nii energiaalase sise- ja välispoliitika igapäevase juhtimise kui ka kriisijuhtimise suhtes;   
palub komisjonil määratleda selgelt mõiste „energiaalane solidaarsus“, et tagada selle 
järgimine kõigi liikmesriikide poolt;

6. kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles seadma energiaalases välispoliitikas 
strateegilisi prioriteete, arvestades vajalikul määral Euroopa suurt energiasõltuvust, 
edendades samal ajal aktiivset kliimapoliitikat kõikide ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni partnerite ning eriti selle peamiste osaliste Ameerika Ühendriikide ja 
viie BRICSi riigi kaasamise abil; rõhutab eriti vajadust süvendada dialoogi kõigile 
osalistele huvipakkuvate strateegilise tähtsusega energiateemade üle, edendada koostööd 
energiapoliitika väljatöötamisel ja tõhustada teaduskoostööd selle jaoks mõeldud 
foorumites nagu ELi–USA energianõukogu;

7. rõhutab, et ELi energiapoliitika ei tohi mingil juhul olla vastuolus ELi aluspõhimõtetega, 
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eriti selles osas, mis puudutab demokraatiat ja inimõigusi; seetõttu kutsub komisjoni üles 
andma energiaalastes suhetes eelise nendele tootjatele ja transiitriikidele, kes jagavad ja 
toetavad samu põhimõtteid; 

8. kutsub komisjoni üles kehtestama ELi suhetes naabritega kõikehõlmavad lühi-, kesk- ja 
pikaajalised prioriteedid, eesmärgiga rajada ühine õigusruum, mis põhineb liidu acquis’s 
sätestatud põhimõtetel ja siseturu standarditel; rõhutab, et oluline on jätkata 
energiaühenduse laiendamist, eelkõige kandidaatriikidesse ning idapartnerluse, Kesk-
Aasia ja Vahemere äärsetesse riikidesse, ning kehtestada liidu õigustiku rakendamisel 
esinevate vajakajäämiste kõrvaldamiseks õiguskontrolli mehhanismid; palub ELil näidata 
üles solidaarsust energiaühenduse partneritega; mõistab sellega seoses hukka Venemaa 
Föderatsiooni hiljutised ähvardused Moldova suunas;

9. rõhutab ka Vahemeres ja Arktikas asuvate nafta- ja gaasiväljade uurimise suurenevat 
tähtsust; usub, et on hädavajalik töötada välja ELi nafta ja gaasi merel puurimise poliitika, 
sealhulgas liikmesriikide ja asjaomaste kolmandate riikide majandusvööndite piiritlemine 
vastavalt ÜRO mereõiguse konventsioonile (UNCLOS), millele on alla kirjutanud kõik 
ELi liikmesriigid ja EL tervikuna;

10. rõhutab, et EL peaks säilitama suurt poliitilist tähtsust majandusvööndite piiritlemise ning 
puurimisõiguste loa andmise protsessis, et ennetada lahkhelisid kolmandate riikidega; 
rõhutab, et energiat tuleks kasutada tõukejõuna rahu, koostöö ja stabiilsuse saavutamiseks;

11. on veendunud, et tõhusam juhtimine üleilmsel tasandil parandaks koostööd tootja-, 
transiidi- ja tarbijariikidega; usub, et ELil peaks seetõttu olema oluline roll rahvusvahelise 
energiapoliitika juhtimises, et edendada läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise 
põhimõtete järgimist, täita jätkusuutlikkuse eesmärk, vähendada hindu ja tehingukulusid 
ning luua turuosaliste jaoks stiimulid hinnas ja kvaliteedis konkureerimiseks;

12. tuletab meelde, et liidu strateegilised partnerlused tootja- ja transiitriikidega, eelkõige 
Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud riikidega, nõuavad asjakohaseid vahendeid, 
prognoositavust, stabiilsust ja pikaajalisi investeeringuid, mis oleksid täielikult kooskõlas 
energia siseturgu reguleerivate õigusaktidega; tuletab meelde, kui oluline on viia kiirelt 
lõpule energiavõrkude ühendamine naaberriikide omadega, mis aitaks tugevdada ELi 
suhteid nende riikidega; rõhutab seetõttu, et liidu kliimaeesmärgid peavad olema 
kooskõlas ELi pikaajaliste infrastruktuuri investeerimisprojektidega – nagu lõunakoridor 
ja Nabucco torujuhe ning nende võimalik ühendamine Ida- ja Kesk-Euroopa riikidega –, 
mille eesmärk on tarneteede ja energiaallikate mitmekesistamine ja liidu 
energiajulgeoleku suurendamine;

13. rõhutab, et energiaalastes suhetes kolmandate riikidega on oluline läbipaistvus, 
demokraatlik järelevalve ja kodanikuühiskonna kaasamine;

14. juhib tähelepanu keerulistele seostele energia, toiduga varustamise ja kindlustamise alaste 
muutuste vahel, eriti selles osas, mis puudutab jätkusuutmatuid esimese põlvkonna 
biokütuseid, millel võib olla arenguriikidele negatiivne sotsiaalne ja keskkonnamõju; 
soovitab seetõttu suurendada investeeringuid ja arendustegevust põllumajandusjäätmete ja 
vetikate baasil toodetud uudsete säästvate biokütuste vallas;
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15. on veendunud, et nõukogu peaks andma komisjonile läbirääkimisvolitused, et pidada 
läbirääkimisi strateegilise tähtsusega infrastruktuuriprojektide üle, mis mõjutavad 
energiavarustuse kindlust ELi jaoks tervikuna, ning et selliste volituste andmist tuleks 
kaaluda ka teiste valitsustevaheliste kokkulepete puhul, millel võiks olla oluline mõju ELi 
pikaajalistele energiapoliitika alastele eesmärkidele, eelkõige energiasõltumatusele; 
väljendab sellega seoses heameelt edusammude üle komisjoni juhitavates läbirääkimistes, 
mis käsitlevad ELi, Aserbaidžaani ja Türkmenistani vahel sõlmitavat lepingut Kaspia 
merd ületava torujuhtmesüsteemi ehitamiseks;

16. võtab teadmiseks ELi liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi 
energiakokkuleppeid käsitleva teabevahetuse mehhanismi loomise, kuna see mehhanism 
on suunatud poliitika läbipaistvuse, koordineerituse ja tõhususe edendamisele ELis 
tervikuna; kutsub liikmesriike üles olema rohkem aktiivsed, et takistada nende lepingute 
kehtestamine, mis ei ole kooskõlas energia siseturu reguleerivate õigusaktidega; on 
arvamusel, et komisjonil peaks olema võimalik välja selgitada, kas lepingu projektid on 
kõnealuste õigusaktidega kooskõlas, ning osalema vajadusel läbirääkimistel; on 
seisukohal, et teabevahetuse mehhanismi abil liigutakse edasi energia EList väljapoolt 
ostmise koordineerimise poole, mis on väga oluline energia tegevuskava aastani 2050 
eesmärkide saavutamiseks; 

17. nõuab, et ELi ja Venemaa ühine energia tegevuskava põhineks vastastikuse austuse ja 
vastastikkuse põhimõttel, mis on sätestatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni, 
energiaharta lepingu ja kolmanda energiapaketi eeskirjades; kutsub komisjoni üles ELi 
siseturu- ja konkurentsieeskirju tulemuslikult rakendama ja jõustama kõikides liidu 
territooriumil tegutsevates energiasektori ettevõtetes; väljendab sellega seoses heameelt 
hiljutise uurimuse üle Gazpromi ja tema Euroopa tütarettevõtete konkurentsivastase 
käitumise kohta ja mõistab hukka Venemaa Föderatsiooni poliitiliselt motiveeritud 
dekreedi, millega Venemaa Föderatsiooni president takistab Venemaa energiaettevõtjaid 
ELi institutsioonidega koostööd tegemast; nõuab, et kõik energiasektori ettevõtted teeksid 
igakülgset koostööd uurimisasutustega; kutsub komisjoni üles välja pakkuma asjakohast 
reageeringut sellele dekreedile ning kindlustama, et uurimist saaks jätkata;

18. rõhutab vajadust seista silmitsi tõsiasjaga, et ootuspäraselt hakatakse ELi gaasi ja elektrit 
lühikeses ja keskpikas perspektiivis üha enam importima energiavarustuse tagamise 
eesmärgil kolmandatest riikidest; kordab, et mõne piirkonna ja liikmesriigi jaoks on see 
probleem tihedalt seotud sõltumisega ühestainsast gaasi ja naftat tarnivast kolmandast 
riigist; tunnistab, et toimetulek kõnealuse väljakutsega eeldab muu hulgas kohalike 
energiaallikate ja taastuvate energiaallikate osatähtsuse suurendamist, mis on väga vajalik 
selleks, et tagada konkurentsivõime ja energiavarustuse kindlus, ning tarnijate, tarneteede 
ja allikate mitmekesistamisele suunatud meetmeid; tunnistab, et selle valdkonna 
strateegiline eesmärk on viia ellu lõunakoridori projekt ja avada 2020. aastaks tarnetee, 
mis rahuldaks ligikaudu 10–20 % ELi gaasinõudlusest, nii et igal Euroopa piirkonnal 
oleks füüsiline juurdepääs vähemalt kahele erinevale gaasitarneallikale;

19. märgib, kui tähtis on laiaulatuslik koostöö Arktika piirkonnas, eriti Euroopa-Atlandi 
ruumi riikide seas; kutsub seetõttu komisjoni üles esitama põhjalikku hinnangut selle 
kohta, millised eelised ja ohud on ELi osalemisel Arktikas, sealhulgas keskkonnariskide 
analüüs, arvestades eelkõige Kaug-Arktikas asuvate piirkondade haavatavuse ja 
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asendamatusega; 

20. kutsub komisjoni üles toetama seda, et kõikidesse tootja- ja transiitriikidega 
sõlmitavatesse kaubandus-, assotsieerimis- ning partnerlus- ja koostöölepingutesse 
lisataks nn energiajulgeoleku klausel, milles sätestataks käitumisjuhend ja selgesõnalised 
meetmed juhuks, kui üks partneritest põhjustab tingimustes ühepoolseid muudatusi;

21. nõuab nõukogu, komisjoni ja Euroopa välisteenistuse vahel tihedamat koostööd, et nad 
saaksid energiaalase välispoliitika küsimustes ühel häälel rääkida ja ühiselt tegutseda; 
rõhutab, et Euroopa välisteenistuses on vaja luua energiapoliitika osakond ning kaasata 
ELi delegatsioonid energiadiplomaatia elluviimisse kohapeal; tuletab meelde, et Euroopa 
Parlamenti tuleb selle valdkonna arengutest jätkuvalt korrapäraselt teavitada.
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