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ET

ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:
1. väljendab heameelt komisjoni teatise üle ning rõhutab vajadust konkreetsete poliitiliste 

ettepanekute järele; usub, et tingimata on vaja kokku leppida liidu pikaajalise poliitika 
suund, et tagada tööstuse ja ühiskonna jaoks prognoositavus; 

2. rõhutab, kui oluline on olemasolevaid õigusakte rakendada õigel ajal, korrektselt ja 
täielikult, sealhulgas teha kolmanda energiaturu paketiga nõutavat regulatiivset tööd, et 
saavutada integreeritud ja konkurentsivõimeline Euroopa siseturg 2014. aastaks;

3. usub, et konkurentsivõimeliste energiahindade, varustuskindluse ja jätkusuutlikkuse 
saavutamiseks ning taastuvenergia tõhusaks suurmahuliseks kasutuselevõtmiseks on 
vajalik avatud, läbipaistev, integreeritud ja konkurentsil põhinev energia siseturg, ning et 
sellise turu saavutamine on endiselt oluline väljakutse kõikidele liikmesriikidele; 
väljendab heameelt energia siseturu liberaliseerimise üle, sest see aitab vähendada 
elektrienergia ja gaasi hinda tarbijate jaoks ning tagada energiaturgude parema 
läbipaistvuse ja järelevalve;

4. usub, et üleminek vähese CO2-heitega majandusele on võimalus mitte ainult 
jätkusuutlikkuse, vaid ka varustuskindluse ja Euroopa konkurentsivõime seisukohast ning 
et kasvuhoonegaaside heite vähendamine võib anda energiaga seotud toodete ja teenuste 
kasvaval ülemaailmsel turul konkurentsieelise; rõhutab, et see on võimalus 
taastuvenergiasektoris tegutsevatele Euroopa VKEdele; 

5. märgib, et CO2 kogumise, transpordi ja ladustamise projektidest jääb maha ohtlikke 
jäätmeid, mida tuleb ladustada; usub, et komisjon on sellele tehnoloogiale liiga suure 
panuse teinud; palub komisjonil koostada vahearuanne, milles hinnatakse kivisöel 
töötavatele elektrijaamadele ettenähtud ELi toetatud süsiniku kogumise ja ladustamise 
eksperimentaaltehnoloogia kasutamise osas saavutatud tulemusi;

6. rõhutab, et arukatel võrkudel on oluline roll, sest need võimaldavad kahesuunalist 
kommunikatsiooni elektritootjate ja tarbijate vahel, ning märgib, et arukad võrgud 
võimaldavad tarbijatel oma elektrikasutust jälgida ja muuta;

7. juhib tähelepanu Euroopa energiapoliitikale, mis tunnistab tuumaenergia potentsiaali 
konkurentsivõime, kulutõhususe, CO2-heite vähendamise ja varustuskindluse valdkonnas; 
märgib, et tuumenergiatehnoloogial on potentsiaali täita energeetika ja kliimaga seotud 
eesmärgid nii lühikeses kui ka pikemas perspektiivis;

8. tunnistab, et sellised vahendid nagu energiamaksud, süsinikumaksud ja saastekvootidega 
kauplemise süsteemid on võtmetähtsusega heite vähendamise eesmärkide saavutamiseks 
kulutõhusal viisil, kuid on seisukohal, et kokkuvõttes koormavad need tarbijaid kõrgemate 
energiahindadega;

9. on seisukohal, et tuleks täpsustada, mida on võimalik saavutada energiapoliitika ja mida 
sotsiaalpoliitika abil; usub, et vaesuse probleemiga tuleks tegeleda sotsiaalpoliitika kaudu, 
mitte energiahindu reguleerides.


