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ETTEPANEKUD

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

1. toetab ELi ühist energiaalast välispoliitikat, mille eesmärk on tagada ettevõtjatele ja 
kodanikele turvalised, ohutud, jätkusuutlikud ja konkurentsivõimelised energiatarned ning 
vähendada teatavate ELi piirkondade sõltuvust kolmandate riikide energiatarnijatest, 
samuti rajada suurel energiatõhususel põhinev energiamajandus ning minna võimalikult 
kiiresti üle keskkonnahoidlikele taastuvatele energiaallikatele; kutsub komisjoni üles 
tagama, et tema energiapoliitika ja selle valdkonna koostöömeetmed oleks kooskõlas ELi 
ühise poliitika kontseptsiooniga, nagu seda on kirjeldatud tegevuskavas „Roadmap 2050”;

2. nõuab suuremat koostoimet ELi kaubandus- ja energiapoliitika vahel vastavalt strateegiale 
„Euroopa 2020”; rõhutab vajadust edendada toorainetega seoses ülemaailmseid 
juhtimisstruktuure, et vähendada selles valdkonnas rahvusvahelisi pingeid, ning kiidab 
sellega seoses rahvusvahelise energiafoorumi eeskuju; peab üheks peamiseks prioriteediks 
õiglaste hindadega pikaajaliste energia- ja toorainete tarnelepingute sõlmimist liidu 
strateegiliste kaubanduspartneritega; nõuab seetõttu, et EL võtaks vastu liidu järjepideva 
strateegia nende partneritega energiatarnelepingute sõlmimiseks;

3. kiidab heaks liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelisi energiakokkuleppeid puudutava 
teabevahetuse mehhanismi loomise, et püüelda energia valdkonnas järjepideva 
välistegevuse poole ja suurendada Euroopa Liitu toimuva energiaimpordi läbipaistvust; 
märgib, et paljud energiaalased kokkulepped hõlmavad ka investeeringuid käsitlevat osa; 
see on põhjus, miks komisjon peaks tagama energia- ja investeerimiskokkulepete vahelise 
kooskõla ning eriti Euroopa Parlamendi volituste ja soovituste arvessevõtmise tulevases 
investeerimispoliitikas; rõhutab, et komisjon peab täitma aktiivset ja edendavat rolli 
valitsustevaheliste kokkulepete koordineerimisel, et tagada kõikide esitatud nõudmiste 
elluviimine; enne energiakokkulepete allkirjastamist esitavad liikmesriigid need 
läbirääkimiste tulemusena saavutatud valitsustevahelised kokkulepped heakskiitmiseks 
komisjonile, kes tagab, et need on kooskõlas liidu õigusega, eeskätt kaubandus- ja 
investeerimiseeskirjadega ning energia siseturuga, samuti liidu pikaajaliste energia- ja 
kliimapoliitikaalaste eesmärkidega;

4. nõuab tungivalt, et komisjon edendaks kõikides asjaomastes kaubanduslepingutes, 
sealhulgas WTO raames, mäetööstuse läbipaistvust käsitleva algatuse põhimõtete ja 
rahvusvaheliste energiaturgude juhtimise standardite vastuvõtmist, sealhulgas 
fossiilkütuste toetamisest järkjärgulist loobumist kvantitatiivsete eesmärkide abil;

5. rõhutab, et Atlandi-ülene majandusnõukogu peab muu hulgas soodustama koostööd 
õigusnormistike, säästva energia alaste teadusuuringute ja energiatõhususe, 
termotuumasünteesi teadusuuringute ja tuumaohutuse valdkonnas, ning nõuab regulaarset 
energiaalast dialoogi Venemaa ja teiste partneritega, et töötada välja ja jõustada paremini 
rahvusvahelisi norme energia ohutu, turvalise ja tõhusa tootmise, edastamise, transiidi, 
salvestamise ja muundamise kohta, samuti uusi energiatehnoloogiaid ja -tooteid, näiteks 
biokütuseid, hõlmava kahepoolse kaubanduse kohta;
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6. tuletab meelde, et EL on võtnud kohustuse vähendada 2020. aastaks kasvuhoonegaaside 
heidet 20% ning et selle eemärgi täitmiseks on oluline suurendada energiatõhusust 
koostöös ELi-väliste partneritega; usub, et energiatõhususe suurendamine on 
majanduskasvu ja töökohtade loomise aluseks; palub seetõttu komisjonil toetada teadus-
ja arendustegevust ning innovatsiooni taastuvenergia ja tõhususe tehnoloogia valdkonnas 
ning edendada mõistlikku energiakasutust; rõhutab, et komisjon peab edendama koostööd 
ja strateegilisi partnerlusi jätkusuutlikule majandusele üleminevate riikidega innovatsiooni 
ning teadus- ja arendustegevuse, energiatõhususe ja -säästu, taastuvenergia tehnoloogia 
kasutamise, energia salvestamise, arukate võrkude ja energiasüsteemide tasakaalustamise 
valdkonnas ning pidama läbirääkimisi selle valdkonnaga seotud ELi toodete ja teenuste 
turulepääsu üle, edendades samal ajal näiteks võimalikult vähese kasvuhoonegaaside 
heitega taastuvelektri tarnijatega sõlmitavate kaubanduslepingute abil järkjärgulist 
üleminekut jätkusuutlikule vähese süsinikdioksiidiheitega majandusele;

7. rõhutab veel kord kooskõlas aastatuhande arengueesmärgiga tagada energia 
üldkättesaadavus, et tähtis on suurendada ELi välismaiseid otseinvesteeringuid 
arengumaade energeetika infrastruktuuri ülesehitamisse ja ajakohastamisse ning 
energiatõhususe saavutamiseks taastuvenergia tootmisvõimsuse ülesehitamise teel ning 
aidata neil luua sobiv õigusraamistik oma energiaallikate mitmekesistamiseks, tugevdades 
samal ajal neis riikides asjakohaste õiguslike vahendite abil Euroopa investeeringute 
kaitset;

8. kutsub komisjoni üles toetama kõikehõlmavat gaasi turuhindadel põhinevat ELi gaasi 
indekseerimise süsteemi loomist, et võimaldada kõigil ELi gaasiga kauplevatel ettevõtjatel 
kaubelda väliste gaasitarnijatega õiglasemalt ja ennustatavamalt ning naftahindadest 
sõltumatult ning soodustada veelgi konkurentsi ELi gaasi siseturul.
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