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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab (8.–9. märtsil 2007) Brüsselis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu eesistujariigi 
järeldusi, milles väljendatakse selgelt, et „kliimamuutustega seotud väljakutseid tuleb 
käsitleda kiiresti ja tõhusalt”;

2. rõhutab, et energia tootmine ja tarbimine on kasvuhoonegaaside heitkoguste peamised 
allikad, ning märgib, et Euroopa säästva energiapoliitika eesmärkide saavutamiseks on 
vaja keskkonnale ja energiale läheneda integreeritult, see tähendab:
- järgida keskkonnaalaseid eesmärke ja võidelda kliimamuutuste vastu, mida on 

rõhutatud juba parlamendi 14. veebruari 20071 resolutsioonis; 
- suurendada energiavarustuskindlust ja ohjeldada energiahindade tõusu;
- soodustada koostööd Euroopa ja naaberalade majanduste vahel; 

3. tuletab meelde integreeritud lähenemisviisi tähtsust, mis on energiapoliitika sise- ja 
välisaspektide ning energia- ja muude sellega seotud poliitikate vahelise kooskõla 
tagamise võtmeelement;

4. tuletab meelde, et tulemusliku ja ühise Euroopa energiaalase välispoliitika nimel on vaja 
saavutada sidusam ja integreeritum gaasi ning elektri siseturg; 

5. kutsub liikmesriike üles soodustama energiatõhususe märgatavat suurendamist ja 
taastuvate energiaallikate lisamist kui kõige tulemuslikumat poliitikat;

6. kutsub ELi üles algatama ühiseid rahvusvahelisi meetmeid, et vähendada mittesäästvat 
energianõudluse kasvu ja minna üle madala süsinikusisaldusega majandusele; selline 
tegevus peaks aitama saavutada järgmiseid eesmärke:
- määrata kindlaks äärmiselt ambitsioonikad kvantitatiivsed eesmärgid kõikides 

olulistes sektorites seoses energiatõhususe, taastuvenergia ja biokütuste kasutamisega, 
mis võimaldab ELil olla kliimamuutuse vastu võitlemisel esirinnas ning saada 
keskkonnasõbralike ja uuenduslike energiatehnoloogiate arendamisel juhtivaks jõuks 
maailmas;

- toetada taastuva energia arendamist ja kasutamist (tuule-, päikese-, biomassi-, vee-, 
geotermiline energia) ELis ja kolmandates riikides, mis tagaksid õiglase tehnosiirde 
ning tooksid endaga kaasa juhtpositsiooni areneval rahvusvahelisel turul;

7. kutsub ELi üles arendama energia teemal eraldi dialoogi arengumaadega ja kasutama 
ühenduse vahendeid (näiteks hiljuti vastu võetud Ülemaailmne Energiatõhususe ja 
Taastuvenergia Fond), et leida uusi rahalisi allikaid detsentraliseeritud taastuvenergia, 
energia kättesaadavuse ja tõhususe ning ka ühist huvi pakkuvate energiainfrastruktuuride 
parendamiseks nendes piirkondades.

  
1  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0038.


