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ETTEPANEKUD

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

1. kutsub komisjoni üles edendama komisjoni, Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide ühisel 
energiapoliitika alasel seisukohal põhinevat energia siseturgu, kus liikmesriikidel on õigus 
valida nende vajadustele vastavaid energiaallikaid kooskõlas ELi jätkusuutlikkuse, 
konkurentsivõime ja energiatõhususe nõuetega ning taastuvate energiaallikate kasutamisel 
põhineva kliimakaitsega ning kus energiavarustuse kindlus tagatakse naaberriikide 
tõhusama koostöö kaudu;

2. julgustab ELi liikmesriike ilmutama solidaarsust eesseisvate XXI sajandi 
energiaprobleemide lahendamisel, lisades nii Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 194 
põhinevatesse liidu meetmetesse positiivset energiat;

3. rõhutab vajadust arendada sünergiat ELi energiastrateegia ja strateegiliste 
energiatarnijatega arendatavate välissuhete vahel, et pöörata energiavarustuse kindlusele 
ja energiatõhususele edaspidistes kaubanduskokkulepetes suuremat tähelepanu ning 
tagada Euroopa Liidule pikaajaline juurdepääs toorainele ja arenguväljavaated mõlema 
poole huvides;

4. on seisukohal, et energiatõhusust tuleks edendada rahvusvahelisel tasandil ja see peaks 
muutuma ülemaailmseks prioriteediks ning seetõttu tuleks see lisada ELi tulevasse 
energiapoliitika strateegiasse ning arengu- ja rahvusvahelise kaubanduse poliitikasse;

5. kutsub komisjoni üles toetama päikese-, tuule- ja bioenergia projekte kolmandates 
riikides; on seisukohal, et detsentraliseeritud energiavarustus suurendab energiavarustuse 
kindlust; on ühtlasi arvamusel, et tuleks luua ka ühendus piirkonnaüleste 
energiavõrkudega; on seisukohal, et algatuste, nagu DESERTEC, väljatöötamisel ja 
arendamisel tuleb arvesse võtta nii ELi kui ka kolmandate riikide huve;

6. kutsub komisjoni üles kiirendama kaubanduslepingute kaudu ELi nõuetega kooskõlas 
olevate ohutus- ja energiatõhususe eeskirjade vastuvõtmist, mis puudutavad imporditava 
ja eksporditava energia tootmist, ülekannet, transiiti, ladustamist ja 
töötlemist/rafineerimist, ning algatama WTO tasandil ülemaailmsete standardite 
väljatöötamise, mille eesmärk on edendada avatud ja ausat ohutute ja taastuvate 
energiaallikatega kauplemist ning soodustada uuenduslike energiatehnoloogia lahenduste 
väljatöötamist;

7. on seisukohal, et energiaallikate, tarneteede ja infrastruktuuri mitmekesisus, samuti nafta-
ja gaasivõrgustike ühendamine ning arukas energiavõrk on ELi ja kolmandate riikide 
pikaaegse energiavarustuse kindluse ja jätkusuutlikkuse võtmetegurid; tuletab meelde, et 
nimetatud meetmed aitavad kaasa energiatehnoloogia arengule ja töökohtade loomisele 
Euroopa Liidus ning kolmandates riikides;

8. rõhutab vajadust kasutada ära ELi ettevõtete ja ELi avalike teenuste innovatiivne 
potentsiaal taastuvate energiaallikate ja energiatehnoloogia, samuti energiatõhususe 
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tehnoloogiate ja täiustatud info- ja sidetehnoloogia valdkonnas, et edendada 
kaubanduskokkulepete kaudu järk-järgulist üleminekut vähese CO2-heitega majandusele 
ja luua seeläbi uued võimalused ELi toodete ning oskusteabe müügiks nimetatud 
valdkonnas või vajaduse korral selle oskusteabe ülekandmiseks;

9. kinnitab taas, et EL peab suurendama teadusuuringuid ja kapitalisüste, nagu ELi 
välismaised otseinvesteeringud arengumaades energeetika infrastruktuuri rajamiseks ja 
moderniseerimiseks, eeskätt avaliku ja erasektori partnerluse ning ühisettevõtete või 
vajaduse korral avaliku sektori eri osapoolte partnerluse kaudu, kuivõrd see edendaks 
tehnosiiret ja energialiikide mitmekesisust kõnealustes riikides;

10. kutsub komisjoni üles muutma rahvusvahelist energiakaubanduse turgu palju 
läbipaistvamaks; rõhutab, et turuga manipuleerimine ja selle kuritarvitamine peaks olema 
rahvusvaheliste eeskirjadega tõkestatud;

11. tunneb heameelt Ecuadori valitsuse otsuse üle loobuda ekspluateerimast Amazonase 
metsades asuvaid Yasuni naftavälju, eesmärgiga säilitada keskkonda ja vähendada oma 
sõltuvust fossiilse energia ekspordist, ning on seisukohal, et EL peaks toetama seda ja 
kõiki samalaadseid jõupingutusi;
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