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ETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab heameelt Euroopa Komisjoni jõupingutuste üle vastupidava energialiidu 

rajamiseks ning nõuab selle kiiret rakendamist ja liidu energia- ja kliimapoliitika 

eesmärkide suurendamist, tagades samas ELi ja kolmandate riikide energiatootjatele 

võrdsed tingimused, kaasa arvatud heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) läbivaadatud 

versiooni ulatuslik kohaldamine; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kavandama 

meetmeid, millega tagada ELi ja kolmandate riikide tootjate võrdsed 

konkurentsitingimused, eelkõige sihiga kindlustada kõrgeimad ohutus- ja 

keskkonnastandardid; 

2. rõhutab, et ELi ühine energiavälispoliitika peaks olema ühise välis- ja 

julgeolekupoliitikaga kooskõlas; nõuab sellega seoses liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi ning asjaomaste volinike 

tegevuse paremat kooskõlastamist, et suurendada ELi välispoliitika sidusust 

energiajulgeoleku valdkonnas; kutsub komisjoni üles looma kõrge esindaja ja komisjoni 

asepresidendi juhtimisel tugevamat klastrit, mis hõlmaks nende poliitikavaldkondade 

koordineerimise eest vastutava määratud isiku ametikohta; 

3. rõhutab, et ELi ja liikmesriikide siduvad ulatuslikud energia- ja kliimapoliitika eesmärgid 

energiatõhususe ning taastuvenergia valdkonnas aitaksid kindlustada ELi tehnoloogilist 

juhtpositsiooni selles vallas; 

4. rõhutab, et energiat ei tohi kasutada poliitilise survevahendina ei liikmesriikides ega 

liikmesriikide vahel ega ka üheski rahvusvahelise koostöö ja välispoliitika raamistikus; 

5. rõhutab, et piisavat, turvalist, stabiilset ja taskukohast energiavarustust on võimalik 

saavutada ainult siis, kui energia- ja välispoliitika käivad järjekindlalt ja sidusalt käsikäes, 

mis tähendab, et EL peab energiapoliitika raamistikus arvestama ka oma välispoliitiliste 

eesmärkide ja strateegiliste huvidega, eeskätt siis, kui see puudutab suhteid kolmandate 

riikidega, ning tagama kooskõla arengu-, julgeoleku- ja kaubanduspoliitikaga 

välispoliitika tervikkontekstis; on seisukohal, et EL saab vähendada oma sõltuvust 

teatavatest välistarnijatest ja kütustest ning toetada pikaajalist energiajulgeolekut, 

kasutades võimalikult palju taastuvaid energiaallikaid ning eelistades keskkonnasäästlikke 

kütuseid ja tehnoloogiat; 

6. rõhutab, et EL ja selle liikmesriigid peavad esinema rahvusvahelisel tasandil üksmeelselt, 

et vastu seista Venemaa Föderatsiooni „jaga ja valitse” taktikale ja vältida poliitilist survet 

energia tarnekanalite blokeerimise kaudu; hoiatab samas rakendamast diplomaatilist 

lähenemist, millega eesmärgipäraselt vaikitakse maha kuritarvitused ja vägivalla 

soosimine teatavate energiat tarnivate riikide võimude poolt; tuletab seetõttu meelde, et 

liidu tulemusliku ja järjekindla välispoliitika aluseks peavad olema demokraatia, 

inimõiguste ja vabadusega seotud aluspõhimõtted ning väärtused; 

 

7. rõhutab, kui oluline on energiajulgeoleku valdkonnas liikmesriikide täielik solidaarsus; 
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8. märgib, et energiatõhususe ja taastuvenergia esikohale seadmine ning vajadusel 

energiaallikate ja tarneteede mitmekesistamine vähendab liidu üldist energiavajadust ja -

importi ning tehnoloogilise neutraalsuse põhimõtet järgiva energiavaldkonna teadus- ja 

arendustegevuse suurem toetamine on vähese CO2-heitega majandusele suunatud õiglase 

energiaülemineku võti ja hädavajalik ELi juhtpositsiooni tugevdamiseks tehnoloogia 

vallas; juhib tähelepanu sellele, kui oluline on toetada energia säilitamise ja muundamise 

tehnoloogiat, et tagada kaitse kõikuvate ülemaailmsete energiahindade ja rahvusvahelise 

energiatarne katkestuste eest; 

9. palub komisjonil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjoni 

asepresidendil koostada energialiidu välismõõtme tervikraamistik, keskendudes eelkõige 

ühistest väärtustest lähtuva strateegilise partnerluse edendamisele kolmandate 

energiatootja- ja transiidiriikidega, eelkõige nendega, mis asuvad Euroopa naabruses ning 

laienemispoliitika kohaldamisalas; sealjuures tuleks arvesse võtta piirkondliku koostöö 

hetkeolukorda, oluliste strateegiliste taristuprojektide kavandamist ja väljatöötamist ning 

kiiret rahastamisvahendite kasutuselevõttu olemasolevate projektide jaoks, kaasa arvatud 

alternatiivsete tarneteede ja energiatarnijate leidmine liikmesriikidele, kes praegu sõltuvad 

ainult ühest tarnijast või kuuluvad energiasaarte hulka; rõhutab, kui oluline on 

energiapartnerlus Vahemere lõunapiirkonna ja idapartnerluse riikidega, ning leiab, et 

sellele tuleks Euroopa naabruspoliitika praegusel läbivaatamisel asjakohast tähelepanu 

pöörata; rõhutab, et energiataristu ja energeetika juhtimise õigusaktide laiendamine nii 

Lääne-Balkani riike kui ka Ukrainat ja Moldovat hõlmavale Euroopa energiaühendusele 

aitab ELi vahetus ümbruses stabiilsust suurendada ning investeerimiskeskkonda 

parandada; 

10. palub komisjonil jätkata nõudmist, et loodaks ELi ja USA energiavahetuse süsteem, võttes 

arvesse praegusi ja tulevasi uuendusi teadusuuringute ja innovatsiooni ning 

elektriliinisüsteemide litsentsimise valdkonnas (näiteks kõrgepingeliinide ühendused), 

mille eesmärk on välja töötada ülemaailmne taastuvenergia jagamise võrk; 

11. palub komisjonil koostada energiatarne mitmekesistamise terviklik strateegia; rõhutab, kui 

olulised on vähese CO2-heitega kohalikud energiaallikad riikidele, mis on äärmiselt 

sõltuvad energiaimpordist ja eeskätt ühest tarnijast; 

12. rõhutab, et tulevane energialiit peaks kaotama liikmesriikide ja piirkondade 

energiasüsteemide eraldatuse ning toetama esmajärjekorras kõige haavatavamaid riike 

nende energiaallikate ja tarnekanalite mitmekesistamisel; 

13. kutsub komisjoni üles kiirendama ELi liikmesriikide omavaheliste energiaühenduste 

rajamist, mis aitaks vähendada sõltuvust ELi-välistest energiatarnijatest; 

14. palub komisjonil kindlaks teha võimalused ühisteks läbirääkimisteks välistarnijatega 

energialepingute üle, kus tuleks alati järgida ja tugevdada ELi põhiväärtusi, nimelt 

inimõiguste ja demokraatia austamist ning sotsiaal-, keskkonna- ja tarbijakaitset; nõuab, et 

komisjon osaleks jõulisemalt valitsuste kokkulepete ja suurte ärilepingute ELi õigusele 

vastavuse ning nende energiajulgeolekule avalduva mõju kontrollimisel, muu hulgas 

nende eelhindamisel ja läbirääkimistel; rõhutab, et ressursside säästev tarbimine ja vähese 

heitega majandus peaks olema energialiidu põhieesmärk ning kajastuma ELi poliitikas ja 

teedrajavas tegevuses kliimamuutuste tõrjumisel; rõhutab, et energialiidu aluseks peaks 

olema üksmeelne läbirääkimine kolmandate riikidega; kutsub sellega seoses komisjoni ja 
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liikmesriike vabatahtlikult kasutusele võtma ühist läbirääkimismehhanismi, et tugevdada 

ELi kollektiivse läbirääkimise võimet, mille tulemuseks oleks ELi läbirääkimisseisukoht; 

15. palub komisjonil moodustada energiajulgeoleku, välispoliitika ja energialiidu 

kõrgetasemeline analüüsirühm, kus oleksid kaalukalt esindatud ja kaasatud Euroopa 

Parlament ja ühiskondlikud sidusrühmad, et luua usaldusväärsed pikaajalise nõudluse ja 

pakkumise ning koostöö stsenaariumid välispartneritega, eeskätt suutlikkuse 

suurendamise, taastuvenergia ja energiatõhususega seotud tehnoloogiavahetuse ning 

energia ja inimõiguste seoste valdkonnas; 

16. palub komisjonil jätkata eesmärgi taotlemist, mis seisneb energiale pühendatud eraldi 

peatüki lisamises Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) lepingusse; 

17. on veendunud, et liikmesriikide solidaarsust tuleks energiavarustuse kindlust tagava 

üldpõhimõttena laiendada ka energiaühenduse lepinguosalistele.
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