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9.12.2015 A8-0341/1 

Tarkistus  1 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. katsoo, että energiaunionin olisi oltava 

uusi unionin energiamalli, joka perustuu 

vahvaan monialaiseen lainsäädäntöön ja 

vahvoihin tavoitteisiin; katsoo, että 

energiaunionin hallinnoinnin on oltava 

avointa ja siinä on taattava vakaat puitteet 

ja otettava parlamentti mukaan 

päätöksentekoon samalla, kun edistetään 

paikallisviranomaisten ja kansalaisten 

roolia; 

F. katsoo, että energiaunionissa on 

taattava vakaat puitteet ja otettava 

kansalliset parlamentit mukaan 

päätöksentekoon samalla, kun edistetään 

paikallisviranomaisten ja kansalaisten 

roolia; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/2 

Tarkistus  2 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. toteaa, että selviytymiskykyisen 

energiaunionin ja sen ytimenä olevan 

kunnianhimoisen ilmastopolitiikan 
tavoitteena on varmistaa siirtyminen 

uuteen energiamalliin, joka antaa 

kotitalouksille ja yrityksille 

mahdollisuuden tuottaa ja kuluttaa 

turvallista, kestävää, kilpailukykyistä ja 

kohtuuhintaista energiaa; 

I. toteaa, että selviytymiskykyisen 

energiaunionin tavoitteena on varmistaa 

kehys, joka antaa kotitalouksille ja 

yrityksille mahdollisuuden tuottaa ja 

kuluttaa turvallista, kilpailukykyistä ja 

kohtuuhintaista energiaa; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/3 

Tarkistus  3 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. katsoo, että energiaköyhyyden 

ongelmaan on puututtava energiaunionin 

puitteissa lisäämällä heikoimmassa 

asemassa olevien kuluttajien 

vaikutusvaltaa, parantamalla 

energiatehokkuutta heikoimmassa 

asemassa olevien kansalaisten osalta ja 

laatimalla parannustoimia, joiden avulla 

vähäosaisilla on varaa energiaan; 

J. katsoo, että jäsenvaltioiden on 

puututtava energiaköyhyyden ongelmaan 

lisäämällä heikoimmassa asemassa olevien 

kuluttajien vaikutusvaltaa, parantamalla 

energiatehokkuutta heikoimmassa 

asemassa olevien kansalaisten osalta ja 

laatimalla parannustoimia, joiden avulla 

vähäosaisilla on varaa energiaan; 

    

Or. en 



 

AM\1081267FI.doc  PE573.403v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.12.2015 A8-0341/4 

Tarkistus  4 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

L. katsoo, että jäsenvaltioiden on tulevassa 

energiaunionia koskevassa visiossa 

tunnustettava, että ne ovat riippuvaisia 

toisistaan turvallisen, kestävän ja 

kohtuuhintaisen energiansaannin 

takaamisessa kansalaisilleen, ja että tämä 

riippuvuus perustuu keskinäiseen 

solidaarisuuteen ja luottamukseen; katsoo 

lisäksi, että Euroopan unionin on 

puhuttava yhdellä äänellä 

kansainvälisissä kysymyksissä; katsoo, 

että jokaisen jäsenvaltion velvollisuutena 

on näin ollen asettaa energiatehokkuus ja 

energian kysynnän vähentäminen 

etusijalle, jotta turvataan EU:n ja sen 

jäsenvaltioiden yleinen energiavarmuus; 

L. katsoo, että jäsenvaltioiden on tulevassa 

energiaunionia koskevassa visiossa 

tunnustettava, että ne ovat riippuvaisia 

toisistaan turvallisen, kestävän ja 

kohtuuhintaisen energiansaannin 

takaamisessa kansalaisilleen, ja että tämä 

riippuvuus perustuu keskinäiseen 

luottamukseen, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta jäsenvaltioiden omaa 

päätösvaltaa energiavalikoimaa 

määriteltäessä; 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/5 

Tarkistus  5 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. katsoo, että EU:n energia- ja 

ilmastopolitiikkojen on täydennettävä 

toisiaan ja että niiden tavoitteiden on 

vahvistettava toisiaan; toteaa, että 

energiaunionilla olisi siksi täydennettävä 

Euroopan uudelleenteollistamiseen ja 

kasvuun liittyviä tavoitteita, vauhditettava 

siirtymistä energiatehokkuuteen ja 

uusiutuvaan energiaan perustuvaan 

kestävään talouteen, jolla vahvistetaan 

Euroopan talouden kansainvälistä 

kilpailukykyä, ja samalla vältettävä 

tehokkaasti hiilivuotoa; 

M. toteaa, että energiaunionilla olisi 

täydennettävä unionin 

uudelleenteollistamiseen ja kasvuun 

liittyviä tavoitteita, millä vahvistetaan 

unionin talouden kansainvälistä 

kilpailukykyä, ja samalla vältettävä 

tehokkaasti hiilivuotoa; 

   

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/6 

Tarkistus  6 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan P kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

P. ottaa huomioon, että monet maat ovat 

hyvin riippuvaisia yhdestä ainoasta 

energiantoimittajasta, mikä voi tehdä niistä 

haavoittuvia toimitusten keskeytyksille; 

P. ottaa huomioon, että eräät tietyt 

jäsenvaltiot ovat hyvin riippuvaisia 

yhdestä ainoasta energiantoimittajasta, 

mikä voi tehdä niistä haavoittuvia 

toimitusten keskeytyksille; 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/7 

Tarkistus  7 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan R kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

R. toteaa, että Venäjän ulkopolitiikan 

keskeisenä osana on nykyään kehittää ja 

panna täytäntöön strategiaa, joka koskee 

strategisia varoja, erityisesti öljyä ja 

maakaasua, poliittisen painostuksen 

kohdistamiseksi muihin valtioihin; toteaa, 

että tämä on havaittu monissa Venäjän 

naapurivaltioissa ja useissa Euroopan 

unionin jäsenvaltioissa; 

R. toteaa, että energiaa vievien maiden 

ulkopolitiikan keskeisenä osana on 

nykyään kehittää ja panna täytäntöön 

strategiaa, joka koskee strategisia varoja, 

erityisesti öljyä ja maakaasua, poliittisen 

painostuksen kohdistamiseksi muihin 

valtioihin;  

 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/8 

Tarkistus  8 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan U kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

U. katsoo, että energiavarmuutta 

koskevassa politiikassa on tarkasteltava 

tarvetta taata vakaa tarjonta eri 

energialähteistä, jotta unionin talous saa 

liikenteen, teollisuuden ja asumisen 

edellyttämää energiaa kilpailukykyä ja 

ilmastopolitiikkaa tukien; katsoo, että 

politiikan avulla on samanaikaisesti 

minimoitava riippuvuutta toimijoista, jotka 

haluavat tarkoituksellisesti käyttää 

energiavaroja omiin poliittisiin 

tarkoituksiinsa vaikuttaakseen poliittiseen 

kehitykseen muissa maissa; 

U. katsoo, että energiavarmuutta 

koskevassa politiikassa on tarkasteltava 

tarvetta taata vakaa tarjonta eri 

energialähteistä, jotta unionin talous saa 

liikenteen, teollisuuden ja asumisen 

edellyttämää energiaa kilpailukykyä 

tukien; katsoo, että politiikan avulla on 

samanaikaisesti minimoitava riippuvuutta 

toimijoista, jotka haluavat 

tarkoituksellisesti käyttää energiavaroja 

omiin poliittisiin tarkoituksiinsa 

vaikuttaakseen poliittiseen kehitykseen 

muissa maissa; 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/9 

Tarkistus  9 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan W kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

W. ottaa huomioon, että Venäjän ja 

kauttakulkumaa Ukrainan väliset kiistat 

vuosina 2006 ja 2009 johtivat vakaviin 

kaasutoimitusten keskeytyksiin monissa 

EU-maissa; toteaa näiden häiriöiden 

osoittavan, että toimenpiteet, joita on tähän 

mennessä toteutettu, eivät ole riittäneet 

poistamaan unionin riippuvuutta Venäjän 

kaasuvaroista; 

W. ottaa huomioon, että Venäjän ja 

kauttakulkumaa Ukrainan väliset kiistat 

vuosina 2006 ja 2009 johtivat vakaviin 

kaasutoimitusten keskeytyksiin monissa 

unionin jäsenvaltioissa; toteaa näiden 

häiriöiden osoittavan, että toimenpiteet, 

joita on tähän mennessä toteutettu, eivät 

ole riittäneet estämään Ukrainaa 

anastamasta unionin jäsenvaltioille 

tarkoitettua kaasua; 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/10 

Tarkistus  10 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Y kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Y. ottaa huomioon, että EU:n energia-

alaan on investoitava yli 1 biljoona euroa 

pelkästään vuoteen 2020 mennessä; 

toteaa, että jokaista euroa kohden, jota ei 

investoida energiainfrastruktuuriin ennen 

vuotta 2020, tarvitaan sen jälkeen 

4,3 euroa samojen tavoitteiden 

saavuttamiseksi, mikä rasittaisi 

kohtuuttomasti tulevia sukupolvia; 

Y. ottaa huomioon, että unionin 

jäsenvaltioiden korkeat energiahinnat 

johtuvat pitkälti perinteisten 

energialähteiden verottamisesta ja muista 

maksuista, joilla pyritään tukemaan 

uusiutuvia energialähteitä; 

  

Or. en 

 

 


