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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. rõhutab vajadust energiaga seotud 

lepingute suurema läbipaistvuse järele, 

mida oleks võimalik saavutada komisjoni 

rolli tugevdamisega energiaga seotud 

läbirääkimistes, mis hõlmavad üht või 

mitut liikmesriiki ja kolmandat riiki, 

eelkõige kehtestades komisjonile nõude 

osaleda kõigis läbirääkimistes vaatlejana, 

et tugevdada üksikute liikmesriikide 

positsiooni läbirääkimistes osaleva 

kolmanda riigi tarnija suhtes, et 

leevendada riski, et üks tarnija 

kuritarvitab turgu valitsevat seisundit; 

märgib samuti, et komisjon peaks läbi 

viima eel- ja järelhindamised, järgides 

samal ajal täielikult tundliku äriteabe 

nõudeid, ning koostama nii positiivse kui 

ka negatiivse nimekirja lepinguklauslitest, 

nagu ekspordikeeldu, sihtkohta, nn võta-

või-maksa-tingimusi käsitlevad klauslid, 

gaasihindade kujundamise naftapõhine 

indekseerimine või klauslid, mis keelavad 

kolmandal osapoolel seada energiatarnete 

tingimuseks eelisõigusega juurdepääsu 

saamise ELi energiatranspordi taristule; 

tuletab meelde, et määruse (EL) nr 

994/2010/EL artikli 13 lõike 6 punkti a 

kohaselt teavitavad liikmesriigid, kui nad 

sõlmivad kolmandate riikidega uusi 

valitsustevahelisi lepinguid, mis mõjutavad 

gaasitaristu ja gaasitarnete arengut, sellest 

komisjoni, et komisjon saaks hinnata 

21. rõhutab vajadust saavutada ühe või 

mitme liikmesriigi ja kolmandate riikide 

valitsustevaheliste energiakokkulepete 

suurem läbipaistvus; tuletab meelde, et 

määruse (EL) nr 994/2010/EL artikli 13 

lõike 6 punkti a kohaselt teavitavad 

liikmesriigid, kui nad sõlmivad kolmandate 

riikidega uusi valitsustevahelisi lepinguid, 

mis mõjutavad gaasitaristu ja gaasitarnete 

arengut, sellest komisjoni, et komisjon 

saaks hinnata varustuskindluse olukorda 

liidu tasandil; 
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varustuskindluse olukorda liidu tasandil; 

palub komisjonil lisada gaasivarustuse 

kindluse määruse läbivaatamisel 

gaasitarne kaubanduslepingutesse ranged 

eelhindamise sätted; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

22. rõhutab, et komisjoni tuleb teavitada 

kooskõlas otsusega nr 994/2012/EL 

(liikmesriikide ja kolmandate riikide 

valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid 

käsitleva teabevahetuse mehhanismi 

loomise kohta) kõigist liitu mittekuuluvate 

osapooltega sõlmitavatest tulevastest 

valitsustevahelistest energiakokkulepetest 

enne nende allkirjastamist, et olla kindel, 

et need on kooskõlas ELi õigusaktidega, 

eelkõige kolmanda energiapaketiga, ning 

ei ohusta ELi energiavarustuse kindlust; 

toonitab, et selline arutelu ja 

konsulteerimine peavad toimima ELi 

liikmesriikide ja äriühingute 

läbirääkimisjõudu suurendava vahendina, 

austades samas täielikult tundlikku 

äriteavet; on seisukohal, et selline arutelu 

ja konsulteerimine ei tohiks ühelgi viisil 

piirata kokkulepete sisu, vaid peaks 

tagama, et need kokkulepped on kõigi 

liidu asjakohaste õigusaktidega kooskõlas 

ning kõigi asjaomaste äriühingute ja 

liikmesriikide parimates huvides; palub 

komisjonil otsus nr 994/2012/EL läbi 

vaadata, et tugevdada teavitusmehhanismi 

ja komisjoni rolli; 

22. rõhutab, et komisjoni tuleb teavitada 

kooskõlas otsusega nr 994/2012/EL 

(liikmesriikide ja kolmandate riikide 

valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid 

käsitleva teabevahetuse mehhanismi 

loomise kohta) kõigist liitu mittekuuluvate 

osapooltega sõlmitavatest tulevastest 

valitsustevahelistest energiakokkulepetest, 

et olla kindel, et need on kooskõlas ELi 

õigusaktidega ning ei ohusta ELi 

energiavarustuse kindlust; toonitab, et 

sellise arutelu ja konsulteerimise puhul 

tuleb täielikult austada tundlikku äriteavet; 

on seisukohal, et selline arutelu ja 

konsulteerimine ei tohiks ühelgi viisil 

piirata kokkulepete sisu; 

Or. en 
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25. palub komisjonil töötada välja 

konkreetsed meetmed energiaimpordist 

sõltuvuse vähendamiseks, teostada 

järelevalvet energiaimpordi mitmekesisuse 

üle ja avaldada selle kohta regulaarseid 

eduaruandeid; 

25. palub liikmesriikidel töötada välja 

konkreetsed meetmed energiaimpordist 

sõltuvuse vähendamiseks; palub 

komisjonil teostada järelevalvet 

energiaimpordi mitmekesisuse üle ja 

avaldada selle kohta regulaarseid 

eduaruandeid; 

Or. en 
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28. on veendunud, et liit saab 

energiatõhususe suurendamise abil 

suurendada oma energiajulgeolekut ja 

vähendada oma sõltuvust kindlatest 

tarnijatest ja kütustest, samuti kasutades 

võimalikult hästi ära Euroopa 

energiaallikaid, kooskõlas ELi 

energiajulgeoleku, keskkonna- ja 

kliimaeesmärkidega ning tervishoiu- ja 

ohutuse alaste õigusaktidega, võttes 

arvesse liikmesriikide eripärast 

energiaallikate jaotust, vältides 

ebavajalikku regulatiivset koormust ja 

järgides proportsionaalsuse põhimõtet; 

rõhutab, et põhimõtteliselt ei tohiks 

diskrimineerida ühtki kütust ega 

tehnoloogiat, mis suurendab 

energiajulgeolekut ja aitab saavutada 

kliimaeesmärke; 

28. on veendunud, et liit saab 

energiatõhususe suurendamise abil 

suurendada oma energiajulgeolekut ja 

vähendada oma sõltuvust kindlatest 

tarnijatest ja kütustest, samuti kasutades 

võimalikult hästi ära Euroopa 

energiaallikaid, kooskõlas tervishoiu- ja 

ohutuse alaste õigusaktidega, võttes 

arvesse liikmesriikide eripärast 

energiaallikate jaotust, vältides 

ebavajalikku regulatiivset koormust ja 

järgides proportsionaalsuse põhimõtet; 

rõhutab, et põhimõtteliselt ei tohiks 

diskrimineerida ühtki kütust ega 

tehnoloogiat, mis suurendab 

energiajulgeolekut ja aitab saavutada 

kliimaeesmärke; on sellega seoses 

veendunud, et komisjon peaks uurima 

energiajulgeolekukavade ja heitkogustega 

kauplemise süsteemi (HKS) võimalikke 

vastuolusid ja vastastikust kahjustamist; 

Or. en 
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29. palub komisjonil hõlbustada 

olemasolevate ELi rahastamiskavade, sh 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute 

Fondi tulemuslikku kasutamist, et 

meelitada ligi investeeringuid 

võtmetähtsusega energiataristu projektide, 
energiatõhususe alaste teadusuuringute ja 

innovatsiooni, taastuvate energiaallikate 

ning ELi-sisese suutlikkuse arendamise 

jaoks, et saavutada 2030. aasta kliima- ja 

energiaeesmärgid, võttes aluseks kuludel 

ja tuludel põhineva lähenemisviisi, mis on 

tehnoloogiliselt neutraalne ja mille puhul 

seatakse esikohale väliskulude sisestamine; 

29. palub komisjonil hõlbustada 

olemasolevate ELi rahastamiskavade, sh 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute 

Fondi tulemuslikku kasutamist, et 

meelitada ligi investeeringuid 

energiatõhususe alaste võtmetähtsusega 

teadusuuringute ja innovatsiooni, 

taastuvate energiaallikate ning ELi-sisese 

suutlikkuse arendamise jaoks, võttes 

aluseks kuludel ja tuludel põhineva 

lähenemisviisi, mis on tehnoloogiliselt 

neutraalne ja mille puhul seatakse 

esikohale väliskulude sisestamine; on 

arvamusel, et selle eesmärgi 

saavutamiseks peaks komisjon säilitama 

finantsinstrumentide turgude I direktiivis 

(MiFID I) sätestatud erandid, ja palub 

komisjonil hoiduda energiaettevõtete 

finantsettevõtjatena käsitamisest, nagu 

see on ette nähtud finantsinstrumentide 

turgude II direktiivis (MiFID II); 

Or. en 
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48. tuletab meelde, et energiaturud 

eristuvad finantsturgudest füüsilise 

alusvara poolest, millega kõrvaldatakse 

energiasektoris süsteemne risk; peab 

sellega seoses vajalikuks rakendada ka 

energiasektorit hõlmavaid finantseeskirju 

viisil, millega ei moonutata hästi toimiva 

energia siseturu arengut; 

48. tuletab meelde, et energiaturud 

eristuvad finantsturgudest füüsilise 

alusvara poolest, millega kõrvaldatakse 

energiasektoris süsteemne risk; peab 

sellega seoses vajalikuks rakendada ka 

energiasektorit hõlmavaid finantseeskirju 

viisil, millega ei moonutata hästi toimiva 

energia siseturu arengut; juhib tähelepanu 

olemasolevatele pakkumispiirkondadele, 

mis vastavad neile kriteeriumidele, ja 

nõuab tungivalt, et komisjon ei jagaks 

neid osadeks; 

Or. en 
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52. palub komisjonil eraldada 

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 

Koostööametile (ACER) rohkem rahalisi 

vahendeid ning rõhutab, et sel asutusel 

peaks olema õigus täiendava personali 

palkamisele, mis võimaldaks 
energiaturgude üle teostada täielikku ja 

tulemuslikku järelevalvet, et tagada 

energiakaubanduse terviklikkus ja 

läbipaistvus ning kooskõla energia 

hulgimüügituru terviklikkuse ja 

läbipaistvuse määrusega, mis on ELi 

energia siseturu nõuetekohase toimimise 

eeltingimus; märgib, et ACERi pädevust 

tuleks Euroopa elektri 

põhivõrguettevõtjate võrgustiku (ENTSO-

E), Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 

haldurite võrgustiku (ENSTO-G) ja 

muude oluliste ELi ülesandeid täitvate 

asutuste suhtes tugevdada, et tagada 

asjaomastes ELi õigusaktides täpsustatud 

ülesannete täitmine, ning on veendunud, 

et amet peaks jaotusvõrguettevõtjaid, 

tarbijaorganisatsioone ja muid 

kodanikuühiskonna rühmi ühendavate 

organisatsioonide tegevuses osalema; 

52. palub komisjonil eraldada 

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 

Koostööametile (ACER) piisavad 

rahalised vahendid ning rõhutab, et sel 

asutusel tuleks võimaldada täita oma 

ülesannet, milleks on energiaturgude üle 

täieliku ja tulemusliku järelevalve 

teostamine, et tagada energiakaubanduse 

terviklikkus ja läbipaistvus ning kooskõla 

energia hulgimüügituru terviklikkuse ja 

läbipaistvuse määrusega, mis on ELi 

energia siseturu nõuetekohase toimimise 

eeltingimus; märgib, et ACERi pädevused 

tuleks läbi vaadata, tagamaks, et 

asjaomastes ELi õigusaktides täpsustatud 

ülesanded ei ole vastuolus otsese kasuga 

tootjatele ja tarbijatele ega õõnesta 

toimivaid piiriüleseid energiaturge; on 

lisaks arvamusel, et enne ACERi 

arvamuse alusel meetmete võtmist tuleks 

arvesse võtta sellise otsuse laiemat 

konteksti ja mõju, mitte analüüsida 

võimalikku probleemi üksnes ACERi 

piiratud volituste raames; 

Or. en 
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54. peab kahetsusväärseks, et ENTSO-E ja 

ENTSO-G sõltuvad liialt riiklike 

põhivõrguettevõtjate eelarveeraldistest, mis 

ohustab nende suutlikkust toimida 

Euroopa tasandil osalejatena; 

54. märgib, et ENTSO-E ja ENTSO-G 

sõltuvad liialt riiklike põhivõrguettevõtjate 

eelarveeraldistest; 

Or. en 
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56. toonitab, et tugevdamaks meie 

erakorralist energiasolidaarsust ja 
vastupanuvõimet tarnehäiretele, peavad nii 

gaas kui ka elektrienergia olema alati 

eksporditavad; märgib sellega seoses, et 

praeguseid piiriülese ülekande süsteeme 

takistavad sageli riiklike võrguettevõtjate 

otsused; seepärast palub ACERil pöörata 

sellele küsimusele oma iga-aastases 

turujärelevalve aruandes suuremat 

tähelepanu; 

56. toonitab, et tugevdamaks meie 

vastupanuvõimet tarnehäiretele, peavad nii 

gaas kui ka elektrienergia olema alati 

eksporditavad; märgib sellega seoses, et 

praeguseid piiriülese ülekande süsteeme 

takistavad sageli riiklike võrguettevõtjate 

otsused; on siiski arvamusel, et teatavad 

ACERi poolt tema volituste piires tehtud 

otsused takistavad edukat piiriülest 

ülekandmist ja piirkondadevaheliste 

turgude toimimist; on seetõttu veendunud, 

et ACER peaks meeles pidama oma 

otsuste laiemat mõju; 

Or. en 
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 60 a. on veendunud, et selle eesmärgi 

saavutanud riike ei tohiks kunstlikult 

takistada nende pingutustes olla parimate 

tavade osas eeskujuks, nagu Austria-

Saksamaa pakkumispiirkond; 

Or. en 

 

 


