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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI PROJEKT

energiapoliitika alase koostöö kohta ELi välispartneritega: strateegiline lähenemisviis 
kindla, jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise energiavarustuse tagamisele
(2011/0000(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele energiavarustuse kindluse ja rahvusvahelise 
koostöö kohta: „ELi energiapoliitika: koostöö ELi-väliste partneritega” 
(COM(2011)0539),

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 
liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitleva 
teabevahetuse mehhanismi loomise kohta (COM (2011)0540),

– võttes arvesse nõukogu xxxx järeldusi energiavarustuse kindluse ja rahvusvahelise 
koostöö kohta – „ELi energiapoliitika: koostöö ELi-väliste partneritega”,

– võttes arvesse oma 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni uue Euroopa energiastrateegia 
2011–2020 väljatöötamise kohta1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
väliskomisjoni ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamusi (A7–0000/2011),

A. võttes arvesse, et praegused ühised ülemaailmsed energiaküsimused nõuavad Euroopa 
Liidult üheseid, tõhusaid ja sobivaid rahvusvahelisi meetmeid, iseäranis oma 
energiapoliitika välismõõtme tugevdamist mitmekesisuse suurendamise ja 
varustuskindluse parandamise teel;

B. võttes arvesse, et ELi sõltuvus impordist tõenäoliselt suureneb järgmise kümne aasta 
jooksul sisemaiste fossiilkütuste varude vähenemise tõttu, vaatamata taastuvate 
energiaallikate tähtsuse suurenemisele, energiatõhususele ja uurimistegevusele 
energiatehnoloogia valdkonnas;

C. võttes arvesse, et praegune EL on digitaalmajanduse ja -ühiskonnana oluliselt sõltuvam 
kestvast ja usaldusväärsest elektrivarustusest;

D. võttes arvesse, et EL on muutumas fossiilkütuste suurimaks importijaks, mis ühelt poolt 
näitab ELi suurenevat sõltuvust impordist ja haavatavust välisvarustajate suhtes, teisalt 
aga annab ELile olulise mõjuvõimu tähtsa ostjana ülemaailmsel energiaturul;

E. võttes arvesse, et läbipaistmatute ELi-väliste organisatsioonide vaenulikud katsed hõivata 
ELi energiaturgu kujutavad endast ohtu, mis nõuab ELi konkurentsieeskirjade ranget 
kohaldamist, et tagada korralikult toimiv siseturg ja vältida tulevasi katkestusi ja kriise 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA (2010)0441.
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gaasivarustuses; 

F. võttes arvesse, et pingutused tagada varustuskindlus ainult riiklikul tasandil on osutunud 
ebatõhusaks ega täida kõigi ELi liikmesriikide pikaajalisi huve;

G. võttes arvesse, et kuigi EL on suuremalt jaolt tunnustanud vajadust arendada 
energiainfrastruktuuri, puudub siiani vajalik investeering;

H. võttes arvesse, et praeguse ebaühtlase tarnekorralduse ja impordisõltuvuse säilitamine 
liikmesriikide hulgas (läänepoolsed liikmesriigid: impordivad palju, kuid sõltuvad vähesel 
määral Venemaast, idapoolsed liikmesriigid: impordivad suhteliselt vähe, kuid sõltuvad 
suurel määral Venemaast) oleks ohtlik – vaid täielikult integreeritud Euroopa energiaturg, 
mille toimimine põhineb solidaarsusel, suudab piisaval määral tegeleda energia 
varustuskindlusega seotud raskustega;

I. võttes arvesse, et erilise tähtsusega on tagada järjepidevus ja sidusus ELi energiaalastes 
välissuhetes peamiste tootjate, transiit- ja tarbijariikidega, strateegiline ja poliitiline 
kooskõlastatus liikmesriigi tasandist kõrgemal on ülimalt oluline läbirääkimistes 
kolmandate riikide mõjuvõimsate energiatarnijatega;

Energia siseturg – parem kooskõlastamine ELi tasandil

1. rõhutab vajadust kooskõlastada tugevalt liikmesriikide poliitikat ning võtta ühiseid 
meetmeid energiajulgeoleku, läbipaistvuse ja energia siseturu täieliku rakendamise 
valdkonnas;

2. on seisukohal, et täielikult toimiv, omavahel ühendatud ja integreeritud Euroopa energia 
siseturg on Euroopa eduka energiaalase välispoliitika oluline osa ja vastupidi, seega 
peavad ELi energiaalane välispoliitika ja liikmesriikide kahepoolsed kokkulepped 
täielikult vastama ELi õigusaktidele;

3. rõhutab, et siseturu korralik toimimine nõuab, et kolmandatest riikidest ELi imporditud 
energia vastab täielikult energia siseturu eeskirjadele, seetõttu peab EL, eesmärgiga luua 
ühtne õigusraamistik, püüdlema selle poole, et veenda energiat eksportivaid riike võtma 
omaks ELi energia siseturgu käsitlevad eeskirjad;

4. rõhutab, et tugevust, mis tuleneb energia siseturu integreerimisest, tuleks täielikult ära 
kasutada, ühendades selleks liikmesriikide ja ELi vahendeid, oskusi ja võimeid; nõuab 
seetõttu suuremat läbipaistvust ja ELi suuremat osalemist liikmesriikide ja kolmandate 
riikide vaheliste kokkulepete sõlmimiseks peetavates läbirääkimistes, kuna need 
kokkulepped võivad mõjutada ka ELi energia siseturu toimimist;

5. on seisukohal, et parem kooskõlastamine liikmesriikide endi ja liikmesriikide ning 
komisjoni vahel peaks võimaldama liikmesriikidel saada täit kasu liidu poliitilisest ja 
majanduslikust kaalukusest; avaldab selles kontekstis heameelt komisjoni ettepaneku üle 
võtta vastu otsus liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi 
energiakokkuleppeid käsitleva teabevahetuse mehhanismi loomise kohta;

6. leiab, et ELi järjepideva ja sidusa energiaalase välispoliitika rakendamine nõuab 
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korrapärast kooskõlastamist liikmesriikide ja komisjoni vahel; kutsub komisjoni üles 
vahetama liikmesriikidega korrapäraselt teavet, nimelt planeeritava rahvusvahelise 
energiakoostöö strateegilise töörühma kaudu, ELi ning liikmesriikide välise 
energiastrateegia prioriteetide ja tegevuse kohta nii poliitilisel kui ka ekspertide tasandil;

7. on seisukohal, et raskuste teemal, millega ELi energiaalane välispoliitika silmitsi on, 
tuleks pidada regulaarseid diskussioone energeetikaministrite ametlikel ja mitteametlikel 
kohtumistel nõukogus, kus osalevad kõrge esindaja, volinik ja nende asjaomased 
teenistused;

8. on seisukohal, et kui strateegilise tähtsusega infrastruktuuriprojekt mõjutab 
energiavarustuse kindlust ELi jaoks tervikuna, peaks nõukogu kaaluma seda, et anda 
komisjonile läbirääkimisvolitused läbirääkimiste pidamiseks, selliseid volitusi tuleks
kaaluda ka teiste valitsustevaheliste kokkulepete puhul, millel võiks olla oluline mõju ELi 
üldistele energiapoliitikaalastele eesmärkidele;

9. kutsub komisjoni üles arendama teabevahetusvahendit, mille abil kogutakse ja esitatakse 
asjakohased andmed kolmandates riikides läbiviidavate ELi ja liikmesriikide haldus- ja 
finantsinstitutsioonide energiaprogrammide ja -projektide kohta; kutsub liikmesriike üles 
esitama komisjonile vastavaid andmeid selles kontekstis;

10. kutsub komisjoni üles jälgima ülemaailmseid energiaturge, koondades selleks teavet ja 
andmeid, mis on kättesaadavad liikmesriikidelt ja rahvusvahelistelt organisatsioonidelt 
nagu Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA); kutsub komisjoni üles esitama nimetatud 
otstarbeks õigusakti enne 2012. aasta lõppu;

Mitmekesistamine – Euroopa energiavarustuse suurem kindlus

11. juhib tähelepanu sellele, et ELi suurenev sõltuvus imporditavast fossiilkütusest võib 
avaldada olulist mõju ELi otsustusprotsesside sõltumatusele muudes 
poliitikavaldkondades, ainult liikmesriikide seotus, omavaheline sõltuvus ja solidaarsus 
saavad seda ebasoovitatavat nähtust tasakaalustada;

12. rõhutab, et kiirendada tuleks meetmete võtmist ELi energiavarustuse tarnijate, tarneteede 
ja tarneallikate mitmekesistamiseks, iseäranis nende meetmete võtmist, mis on suunatud 
uute transpordikoridoride loomisele (idakoridor, lõunakoridor ja Vahemere piirkond), ja 
luua tegelik konkurents gaasivarustuse allikate vahel, suurendades selleks ELi veeldatud 
maagaasi osakaalu ning jõudes uute, kaugemalasuvate tarnijateni (Austraalia, Kanada, 
USA, Ladina-Ameerika, Sahara-tagune Aafrika, Kesk-Aasia jne), parandades 
energiavõrkude seotust ja täiustades Euroopa – Vahemere piirkonna elektri ja gaasi 
infrastruktuuri, ajakohastades ja täiustades samal ajal ka olemasolevaid elektrienergia- ja 
gaasielektrijaamu ning infrastruktuuri (võrgud ja torujuhtmed);

13. on seisukohal, et kui uute, mittetavapäraste energiatehnoloogiate levikuga (naftaliivad ja 
kildagaas Kanadast, USAst, Austraaliast, Katarist, Brasiiliast ja Argentinast, Arktika 
piirkonna energeetiline uurimine, Iraagi, Venezuela ja Aafrika riikide varude edasine 
kasutamine) ilmuvad võimalike tulevaste tarnijatena uued osalejad, partnerid ja 
piirkonnad, peab EL samuti koondama oma jõupingutused, et seda uut olukorda täielikult 
ära kasutada ja arendada oma tarnijate hajutamiseks uusi partnerlussuhteid;
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Jätkusuutlikkus – tugevdatud partnerlus tarnijariikidega

14. on seisukohal, et fossiilkütuste varude suurenev kontsentratsioon suuresti ebastabiilsetes 
ja mittedemokraatlikes riikides muudab ELi haavatavaks ning õõnestab sügavalt 
usaldusväärse, tõhusa ja järjepideva Euroopa ühise energiapoliitika arengut;

15. rõhutab vajadust laiendada sidemeid, ehitades selleks uusi võrkudevahelisi ühendusi 
Euroopa energiavõrgustiku ja naaberriikide (Lääne-Balkan, idapoolsed naaberriigid ja 
Kaspia mere äärsed riigid) vahele ning luues laiema reguleeritava piirkonna, vältides 
samal ajal odavate, kuid CO2-mahukate elektrijaamade ehitamist ELi piiri lähedale;

16. rõhutab, et ELi ja Venemaa energeetika-alases dialoogis, kus EL peaks esinema ühel 
häälel, tuleks võtta arvesse Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikide eripärast ja sõltuvat 
olukorda, kuna nende energiasõltuvust saab lahendada ainult sel teel, kui ühendada 
täielikult kogu ELi energeetika infrastruktuur ning rakendada täiel määral energia siseturu 
eeskirju;

17. tuletab meelde, et Euroopa Majanduspiirkonna riigid on juba ELi siseturu osa ning nende 
koostöö on 2020. aasta energiaalaste eesmärkide saavutamisel esmatähtis; avaldab 
heameelt praeguste algatuste üle tugevdada koostööd Šveitsiga, mille eesmärgiks peaks 
olema ka selle integreerimine ELi energia siseturgu;

18. usub, et ELi energiaalane välispoliitika peaks põhinema solidaarsuse, läbipaistvuse, 
subsidiaarsuse, jätkusuutlikkuse ja koostöö põhimõtetel ja neid edendama, samuti 
vastastikusel, eeskirjadel põhineval lähenemisviisil turule ning ELi, selle liikmesriikide ja 
partnerriikide vahelise tegevuse koordineerimisel;

19. on seisukohal, et lisaks koostööle energiatoodete kasutamise, nendega kauplemise ja ELi 
tarnimise valdkonnas on vaja tugevdada koostööd ka sellistes valdkondades nagu 
energiatehnoloogiate turvalisus ja kindlus, andmevahetus oskusteabe siirde kohta, 
energiatõhususe ja energiasäästu edendamine ning puhtad ja taastuvad energiaallikad, 
eelkõige suhetes nende riikidega, kelle energiatarbimine järsult suureneb;

20. selleks, et tagada ülemaailmselt kindel, turvaline ja keskkonnateadlik energiatootmine, 
toetab seda, et tugevdatakse ja edendatakse kiirguskaitset, kaitsemeetmeid, tuumaohutuse 
standardeid, rangeid nõudeid nafta ja gaasi käitlemisele avamerel, toor- ja naftasaaduste 
meretranspordi ohutust ja koostööd uute tehnoloogiate ning teadus- ja arendustegevuse ja 
innovatsiooni valdkonnas ning tööd rahvusvaheliste standardite alal;

21. tunnistab, et ELis kogunenud oskused, mis põhinevad meie kogemusel heitkogustega 
kauplemise süsteemi kujundamisel ja rakendamisel, võiksid kolmandatele riikidele 
kasulikud olla, ning julgustab komisjoni pakkuma kolmandatele riikidele abi ja toetust 
omaenda heitkogustega kauplemise süsteemi loomises ja väljatöötamises, eesmärgiga 
ühendada sellised süsteemid ELi omaga;

22. leiab, et EL peaks tegema tihedat koostööd suurte biokütuse eksportijatega kolmandates 
riikides, kindlustamaks, et need alternatiivsed puhta energia kasutamise võimalused, mis 
võivad kaasa aidata energiavarustuse mitmekesistamisele, on tõeliselt jätkusuutlikud, ning 
et vältida kaudset maakasutuse muutust, millel on negatiivsed tagajärjed;
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23. palub komisjonil töötada üksikasjalikult välja ühised energeetika tegevuskavad mitte 
ainult peamiste energiatarnijatega nagu Venemaa, vaid ka oluliste partneritega, kes on 
silmitsi samade raskustega ja jagavad samu väärtusi, nagu näiteks USA, Kanada, 
Austraalia ja Jaapan, eesmärgiga edendada tehnoloogia-, teadus- ja tööstuskoostööd ning 
seada ühised standardid taastuvenergia tehnoloogiatele, energiatõhususele, 
elektrisõidukitele, uutele ja mittetavapärastele energiatehnoloogiatele, avamerel puurimise 
ohutusele ning tuumaohutusele;

24. avaldab selles kontekstis heameelt Atlandi-ülese majandusnõukogu ja ELi–USA 
energianõukogu hiljutise lubaduse üle toetada koostööd energiajulgeoleku, arukate 
võrkudega seotud standardite, vesinikutehnoloogia ja kütuseelemenditehnoloogia, 
taastuvate energiaallikate ja muude puhta energia tehnoloogiate, energiatõhususe ja 
tõhusate poliitikameetmete valdkonnas, millega edendada kaubandust ja tuua turule puhta 
energia tehnoloogiaid;

25. avaldab heameelt ettepaneku üle luua ELi ja Vahemere lõunakalda riikide 
energiapartnerlus; on seisukohal, et selle puhul tuleks keskenduda nimetatud piirkonna 
määratule taastuvenergia (muuhulgas päikeseenergia) potentsiaalile, ning on seisukohal, et 
sellise partnerlusega tuleks kehtestada vajalikud meetmed, mis aitavad tagada, et paika 
pannakse vajalikud regulatiivsed kokkulepped, investeeringud ja infrastruktuur, mis on 
vähese CO2-e heitega energiavarustuse mitmekesistamise puhul peamise tähtsusega;

26. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Viimaste aastakümnete jooksul on energia muutunud välispoliitikas tugevaks „relvaks”. 
Raportöör on seisukohal, et arvestades energia tähtsust meie igapäevaelus, peaks energia 
olema põhimõtteliselt kaup ning seda ei tohiks kasutada välispoliitika vahendina. Samal 
ajal on oluline, et Euroopa Liit võtaks arvesse kõiki aspekte, mis puudutavad meie 
varustuskindlust.

Euroopa on ülemaailmsetel energiaturgudel oluline energiaostja: kuigi seda võib pidada 
nõrkuseks, võib see ka olla üks meie tugevatest külgedest: me oleme suurim importija ja 
kui me kasutaksime seda ELi tasandil kooskõlastatud viisil ning võtaksime kindla, ühise 
positsiooni läbirääkimiste pidamiseks kolmandate riikidega, oleksime me peaaegu alati 
heal positsioonil kauplemiseks ning saaksime rakendada oma jõudu tugeva turuosalisena 
nõudluse poolel. Seetõttu usub raportöör, et Euroopa energiapoliitika määratlemisel 
peaksime me keskenduma sellele, kuidas leida ühine lähenemine oma tehingutes ning 
laiendada oma mõjusfääri väljaspool Euroopat, eelkõige energiaturu eeskirjade 
valdkonnas. Hästitoimiva siseturu järele, mis suudab tekitada meie välispartnerite hulgas 
suuremat konkurentsi, on selge vajadus ning me peaksime edendama õigusnormide 
lähendamist oma naabritega.
Raportöör on seisukohal, et usaldusväärse ja hinna poolest konkurentsivõimelise 
juurdepääsu tagamine ülemaailmsetele energiavarudele on Euroopa konkurentsivõime ja 
energiajulgeoleku toetamise aluseks seoses ELi olemasolevate 20-20-20 paketiga 
kehtestatud poliitikaeesmärkidega ning pikaajalise kohustusega vähendada meie 
majanduse CO2-e heitmeid 2050. aastaks. Ainult liikmesriikide, komisjoni ja nõukogu 
järjepidev ja kooskõlastatud lähenemine võimaldab ELi energiaalaste eesmärkide 
edendamist välisriikides ning annab parema läbirääkimispositsiooni kolmandate riikide 
suhtes. 
Raportööri sõnul on teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon ülimalt oluline. ELi 
raames võib meie teadustegevuse alaste jõupingutuste koondamine viia kvaliteetse 
teadustegevuseni, mis on tõhusam, kulutasuvam ja dünaamilisem kui siis, kui seda 
teostaks iga liikmesriik üksikult. Sarnaselt sellele peaksime me püüdma teha tihedamat 
koostööd kolmandate riikidega teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni valdkonnas, 
et neid eeliseid rahvusvahelisel tasandil niipalju suurendada kui võimalik.
Lisaks saab ja peaks EL tuginema energiaalase välispoliitika raames olemasolevatele 
esmatähtsatele tegevusvaldkondadele, et edendada järjepidevust ja kooskõlastatust 
komisjoni, nõukogu, liikmesriikide ja tööstussektori vahel. Need valdkonnad hõlmavad 
suurte energiainfrastruktuuride, strateegiliste dialoogide ja rahvusvaheliste foorumite 
küsimust: ELi ja Venemaa dialoog, energiaharta, energiaühenduse asutamise protsess ja 
suhted teiste rahvusvaheliste asutustega, mis tegelevad energia ja kliimaga.


