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9.12.2015 A8-0341/31 

Tarkistus  31 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

71 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

71. suhtautuu myönteisesti komission 

alueellisen yhteistyön edistämiselle 

antamaan merkitykseen; kehottaa 

komissiota tutkimaan ja selvittämään EU:n 

sähkö- ja kaasuverkkoa (ja -markkinoita) 

koskevan EU:n yhteistyön parhaan 

mahdollisen laajuuden; huomauttaa, että 

joissakin tapauksissa jäsenvaltiot pystyvät 

itse parhaiten määrittämään, mikä on 

niiden alueilla tarpeen, kun taas muissa 

tapauksissa EU:sta ohjattu yhteistyö tuo 

selkeää lisäarvoa; huomauttaa kuitenkin, 

että tietyissä tapauksissa on havaittu, että 

jäsenvaltioiden ryhmä on yhteisiä haasteita 

koskevalla kauaskantoisella alueellisen 

tason yhteistyöllä saavuttanut tuloksia 

tavallista nopeammin, esimerkiksi 

viidenvälisessä energiafoorumissa; on 

komission kanssa samaa mieltä siitä, että 

olemassa olevat alueelliset järjestelyt 

voivat toimia mallina koko EU:lle; 

71. suhtautuu myönteisesti alueellisen 

yhteistyön edistämiseen; kehottaa 

komissiota tutkimaan ja selvittämään EU:n 

sähkö- ja kaasuverkkoa (ja -markkinoita) 

koskevan EU:n yhteistyön parhaan 

mahdollisen laajuuden; huomauttaa, että 

jäsenvaltiot pystyvät itse parhaiten 

määrittämään, mikä on niiden alueilla 

tarpeen; huomauttaa, että tietyissä 

tapauksissa on havaittu, että 

jäsenvaltioiden ryhmä on yhteisiä haasteita 

koskevalla kauaskantoisella alueellisen 

tason yhteistyöllä saavuttanut tuloksia 

tavallista nopeammin, esimerkiksi 

viidenvälisessä energiafoorumissa; on 

komission kanssa samaa mieltä siitä, että 

olemassa olevat alueelliset järjestelyt 

voivat toimia mallina muille 

jäsenvaltioille; on huolissaan siitä, että 

ACER:n mielivaltaiset päätökset vesittävät 

tällaiset saavutukset;  

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/32 

Tarkistus  32 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

76 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

76. pyytää kehittämään yhdentyneitä ja 

kilpailulle avoimia alueellisia sähkö- ja 

kaasumarkkinoita, jotka kattavat unionin 

kaikki alueet ja joilla varmistetaan 

energiajärjestelmän riittävyys ja 

joustavuus; pyytää, että komissio torjuisi 

päättäväisesti ja avoimesti kaikkea 

protektionistista ja kilpailunvastaista 

toimintaa sekä markkinoille tulon ja sieltä 

poistumisen esteitä; korostaa, että on 

tärkeää varmistaa vakaat kansalliset 

sääntelykehykset, puuttua hallinnollisiin 

esteisiin ja virtaviivaistaa kansallisia 

hallinnollisia menettelyjä sekä taata 

kansalaisiin perustuville hankkeille 

tasapuoliset toimintaedellytykset; 

76. pyytää kehittämään yhdentyneitä ja 

kilpailulle avoimia alueellisia sähkö- ja 

kaasumarkkinoita, jotka kattavat unionin 

kaikki alueet ja joilla varmistetaan 

energiajärjestelmän riittävyys ja 

joustavuus; pyytää, että komissio torjuisi 

päättäväisesti ja avoimesti 

kilpailunvastaista toimintaa sekä 

markkinoille tulon ja sieltä poistumisen 

esteitä; korostaa, että on tärkeää varmistaa 

vakaat kansalliset sääntelykehykset, 

puuttua hallinnollisiin esteisiin ja 

virtaviivaistaa kansallisia hallinnollisia 

menettelyjä sekä taata kansalaisiin 

perustuville hankkeille tasapuoliset 

toimintaedellytykset; toteaa jälleen 

kerran, että Itävallan ja Saksan 

tarjousalue antaa esimerkin paikallisia 

sähkömarkkinoita koskevista parhaista 

käytänteistä; 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/33 

Tarkistus  33 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

77 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

77. toteaa, että sisämarkkinoiden 

tasapainottamiseksi investointeja on 

tehtävä yhteenliitäntöjen lisäksi myös 

muun muassa kansallisiin sähköverkkoihin, 

fossiilisella polttoaineella toimiviin 

voimalaitoksiin, joihin on jälkiasennettu 

hiilidioksidin talteenottotekniikka ja 

uusiin ydinvoimaloihin jäsenvaltioissa, 

jotka haluavat niin tehdä, vähähiilisen 

peruskuormitustehon kriittisenä lähteenä, 

varastointikapasiteettiin, kuten nesteytetyn 

maakaasun vastaanottoterminaaleihin ja 

älykkäisiin energiaverkkoihin sekä 

joustavaan tuotantoon, jotta selviydytään 

lisääntyvästä uusiutuvan ja jakeluun 

tarkoitetun energian tuotannosta; 

77. toteaa, että sisämarkkinoiden 

tasapainottamiseksi investointeja on 

tehtävä yhteenliitäntöjen lisäksi myös 

muun muassa kansallisiin sähköverkkoihin, 

fossiilisella polttoaineella toimiviin 

voimalaitoksiin, joihin on jälkiasennettu 

parasta saatavilla olevaa pilaantumisen 

torjumiseen tarkoitettua teknologiaa, ja 

uusiin ydinvoimaloihin jäsenvaltioissa, 

jotka haluavat niin tehdä, vähähiilisen 

peruskuormitustehon kriittisenä lähteenä, 

varastointikapasiteettiin, kuten nesteytetyn 

maakaasun vastaanottoterminaaleihin ja 

älykkäisiin energiaverkkoihin sekä 

joustavaan tuotantoon, jotta selviydytään 

lisääntyvästä uusiutuvan ja jakeluun 

tarkoitetun energian tuotannosta; 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/34 

Tarkistus  34 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

87 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

87. kehottaa komissiota säilyttämään 

mahdollisuuden hintasääntelyyn ja 

tariffirakenteiden standardoimiseen sen 

laatiessa etenemissuunnitelmaansa 

hintasääntelystä luopumiseksi asteittain, 

jos näillä pyritään rajoittamaan 

markkinoita häiritseviä monopolivoittoja ja 

satunnaisia voittoja haavoittuvien 

kuluttajien suojelemiseksi tai kilpailevien 

toimittajien tariffien vertailun 

helpottamiseksi; 

87. kehottaa jäsenvaltioita säilyttämään 

hintasääntelyn ja tariffirakenteiden 

standardoimisen, jos näillä pyritään 

rajoittamaan markkinoita häiritseviä 

monopolivoittoja ja satunnaisia voittoja 

haavoittuvien kuluttajien suojelemiseksi tai 

kilpailevien toimittajien tariffien vertailun 

helpottamiseksi; 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/35 

Tarkistus  35 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

90 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  90 a. kehottaa komissiota tarkastelemaan 

mahdollisia aloja, joilla 

energiatehokkuutta koskevat toimet ja 

päästökauppajärjestelmä heikentävät 

toistensa vaikutuksia; 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/36 

Tarkistus  36 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

91 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

91. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

noudattamaan tiukasti energiatehokkuus 

ensin -periaatetta; panee merkille, että 

Kansainvälisen energiajärjestön mukaan 

energiatehokkuuteen investoiminen takaa 

parhaan tuoton investoinnille kaikissa 

energiavaroissa; korostaa, että 

energiatehokkuuden parantumisella, 

erityisesti rakennusten energiahäviöiden 

vähenemisellä, on ratkaisevan tärkeä 

vaikutus EU:n energiatuonnin 

vähentämiseen kolmansista maista, koska 

61 prosenttia Euroopan unioniin tuodusta 

kaasusta käytetään rakennuksissa, 

pääasiassa lämmitykseen; kehottaa siksi 

käsittelemään energiatehokkuus- ja 

infrastruktuurihankkeita keskeisinä 

investointeina ja kohtelemaan kyseisiä 

toimenpiteitä yhdenvertaisesti uuteen 

tuotantokapasiteettiin tehtävien 

investointien kanssa; 

91. korostaa, että energiatehokkuuden 

parantumisella, erityisesti rakennusten 

energiahäviöiden vähenemisellä, on 

ratkaisevan tärkeä vaikutus EU:n 

energiatuonnin vähentämiseen kolmansista 

maista, koska 61 prosenttia Euroopan 

unioniin tuodusta kaasusta käytetään 

rakennuksissa, pääasiassa lämmitykseen; 

kehottaa siksi käsittelemään 

energiatehokkuus- ja 

infrastruktuurihankkeita keskeisinä 

investointeina ja kohtelemaan kyseisiä 

toimenpiteitä yhdenvertaisesti uuteen 

tuotantokapasiteettiin tehtävien 

investointien kanssa; katsoo, että 

energiatehokkuuden etusijalle 

asettaminen on ristiriidassa 

päästökauppajärjestelmää koskevien 

toimenpiteiden kanssa; kehottaa siksi 

tarkastelemaan, miten nämä kaksi 

periaatetta vaikuttavat toisiinsa, ja 

arvioimaan kyseisiä vaikutuksia; 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/37 

Tarkistus  37 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

5 väliotsikko 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Kohti kestävää taloutta Kasvavan talouden palauttaminen 

 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/38 

Tarkistus  38 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

111 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

111. korostaa tarvetta poistaa ympäristön 

kannalta haitalliset tuet, jotka on 

tunnistettava ja poistettava asteittain 

kiireellisesti, sillä niihin tuhlautuu niukkoja 

julkisia varoja, joita käytetään ensin 

saastuttavien käytäntöjen tukemiseen ja 

sen jälkeen ympäristön puhdistamiseen; 

111. korostaa tarvetta poistaa kaikki tuet, 

jotka on tunnistettava ja poistettava 

asteittain kiireellisesti, sillä niihin 

tuhlautuu niukkoja julkisia varoja, ja ne 

nostavat sekä kotitalouksien että 

teollisuuden kuluttajahintoja ja 

vähentävät energiaturvallisuutta; 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/39 

Tarkistus  39 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

112 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

112. korostaa, että siirtyminen 

kilpailukykyiseen ja kestävään 

vähähiiliseen talouteen tarjoaa 

merkittäviä mahdollisuuksia, jotka 

liittyvät uusiin työpaikkoihin, 

innovointiin, kasvuun sekä yritysten ja 

kotitalouksien energiakustannusten 

pienentämiseen; toteaa kuitenkin, että 

nämä mahdollisuudet voivat toteutua 

ainoastaan komission, jäsenvaltioiden, 

paikallis- ja alueviranomaisten sekä 

kansalaisten ja teollisuuden tiiviin 

yhteistyön kautta, joka johtaa kaikkein 

tehokkaimpiin kannustimiin ja 

sääntelyyn; panee merkille, että oikein 

tehtynä hiilestä irtautumisen ei pitäisi 

johtaa energiakustannusten nousuun, 

energiaköyhyyteen, teollisuuden 

vähenemiseen Euroopassa eikä 

työttömyyden lisääntymiseen; vaatii siksi 

ottamaan työmarkkinaosapuolet 

aktiivisesti mukaan arvioimaan niitä 

sosiaalisia vaikutuksia, joita kestävään 

energiaunioniin siirtymisellä olisi; 
korostaa, että EU:ssa tarvitaan siksi 

unionin laajuista ja samalla 

markkinapohjaista ja teknologisesti 

neutraalia politiikkaa, jossa otetaan 

huomioon kaikki asiaan liittyvä 

lainsäädäntö ja EU:n tavoitteet ja jonka 

avulla saavutetaan tavoitteet 

112. panee merkille, että hiilestä 

irtautuminen on johtanut 

energiakustannusten nousuun, 

energiaköyhyyteen, teollisuuden 

vähenemiseen unionin taloudessa ja 

työttömyyden lisääntymiseen tuottamatta 

vastineeksi mitään konkreettisia 

ympäristöetuja; korostaa, että kasvavan 

talouden palauttamiseksi EU:ssa tarvitaan 

markkinapohjaista ja teknologisesti 

neutraalia politiikkaa, josta aiheutuu 

mahdollisimman vähän kustannuksia;  
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aiheuttamalla mahdollisimman vähän 

kustannuksia yhteiskunnalle; 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/40 

Tarkistus  40 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

115 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

115. kehottaa komissiota varmistamaan, 

että jäsenvaltiot edellyttävät uusiutuvista 

lähteistä peräisin olevan energian 

vähimmäistasoa uusissa ja kunnostetuissa 

rakennuksissa ja että uusiutuvan energian 

hankkeet hyötyvät nopeista hallinnollisista 

ja verkkoonliittämismenettelyistä, etenkin 

panemalla täytäntöön direktiivin 

2009/28/EY 13 artiklan 4 kohta ja 

1 kohdan f alakohta ja 4 kohta sekä 

direktiivin 2009/72/EY 7 artiklan 3 kohta; 

kehottaa komissiota asiaa koskevan 

lainsäädännön tarkistamisen yhteydessä 

lisäämään uusiutuvan energian 

järjestelmillä varustettujen rakennusten 

määrää, edellyttämään keskitettyjä 

hallinnollisia menettelyjä pienimuotoisille 

uusiutuvan energian hankkeille ja 

yksinkertaistettuja ilmoitusmenettelyjä 

uusiutuvan energian tuotantolaitoksille, 

joiden koko tuotanto kuluu omaan 

toimintaan, ja luomaan kehyksen 

innovatiivisia verkkoonliittämisjärjestelyjä 

sekä verkkopalvelujen kauppaa varten 

jakeluverkon tasolla; 

115. kehottaa jäsenvaltioita edellyttämään 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

energian vähimmäistasoa uusissa ja 

kunnostetuissa rakennuksissa ja sitä, että 

uusiutuvan energian hankkeet hyötyvät 

nopeista hallinnollisista ja 

verkkoonliittämismenettelyistä, etenkin 

panemalla täytäntöön direktiivin 

2009/28/EY 13 artiklan 4 kohta ja 

1 kohdan f alakohta ja 4 kohta sekä 

direktiivin 2009/72/EY 7 artiklan 3 kohta; 

kehottaa komissiota asiaa koskevan 

lainsäädännön tarkistamisen yhteydessä 

lisäämään uusiutuvan energian 

järjestelmillä varustettujen rakennusten 

määrää, edellyttämään keskitettyjä 

hallinnollisia menettelyjä pienimuotoisille 

uusiutuvan energian hankkeille ja 

yksinkertaistettuja ilmoitusmenettelyjä 

uusiutuvan energian tuotantolaitoksille, 

joiden koko tuotanto kuluu omaan 

toimintaan, ja luomaan kehyksen 

innovatiivisia verkkoonliittämisjärjestelyjä 

sekä verkkopalvelujen kauppaa varten 

jakeluverkon tasolla; 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/41 

Tarkistus  41 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

127 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

127. toteaa, että keinot, joilla pyritään 

saavuttamaan vuoden 2030 poliittiset 

ilmasto- ja energiatavoitteet, on 

sisällytettävä jäsenvaltioiden 

teollisuuspolitiikkaan ja niissä on otettava 
huomioon uudelleenteollistamisen tarve; 

katsoo, että EU:n sääntelykehyksen sekä 

ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden 
olisi oltava johdonmukaisia ja tuotava 

mukanaan joustavampi ja 

markkinalähtöinen lähestymistapa, jolla 

varmistetaan energiaunionin 

sopeutumiskyky ja johon sisällytetään 

vuoden 2030 poliittiset ilmastotavoitteet 

sekä uudelleenteollistamisen päämäärät 

jäsenvaltioiden teollisuuspolitiikan 

täydentämiseksi; 

127. toteaa, että keinot, joilla pyritään 

saavuttamaan vuoden 2030 poliittiset 

ilmasto- ja energiatavoitteet, eivät sovi 

yhteen jäsenvaltioiden teollisuuspolitiikan 

kanssa, kun otetaan huomioon 

uudelleenteollistamisen tarve; katsoo, että 

EU:n sääntelykehyksen olisi oltava 

johdonmukainen ja tuotava mukanaan 

joustavampi lähestymistapa, jolla 

varmistetaan uudelleenteollistamisen 

päämäärät jäsenvaltioiden 

teollisuuspolitiikan täydentämiseksi; 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/42 

Tarkistus  42 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

130 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

130. korostaa päästökauppajärjestelmän 

keskeistä roolia kustannustehokkaana, 

markkinoihin perustuvana välineenä, 

jonka avulla Euroopan 

energiajärjestelmästä voidaan tehdä 

vähähiilinen ja jonka avulla voidaan 

saavuttaa unionin vuodelle 2030 ja sen 

jälkeiseksi ajaksi asettamat 

päästövähennystavoitteet; korostaa, että 

markkinavakausvarannon lisäksi 

päästökauppajärjestelmässä olisi 

toteutettava vuoden 2020 jälkeinen 

rakenteellinen uudistus, jotta voidaan 

ottaa huomioon vuodelle 2030 asetettu 

hiilidioksidin vähentämistavoite, ja että 

uudistuksessa olisi oltava mukana 

konkreettiset ja yhdenmukaisemmat 

hiilivuotoa koskevat EU:n tason 

toimenpiteet, elleivät muut merkittävät 

taloudet toteuta vastaavia toimia; 

130. kehottaa komissiota tarkastelemaan, 

millaisia varmistuskustannuksia aiheutuu 

ylimääräisistä voimaloista, joita tarvitaan 

luotettavaan energiantuotantoon, kun 

käytetään säästä riippuvaisia uusiutuvan 

energian toimittajia; kehottaa erityisesti 

tarkastelemaan, millaisia 

varmistuskustannuksia tuulimyllyistä ja 

aurinkopaneeleista aiheutuu, kun tuulee 

joko liikaa tai liian vähän taikka kun sää 

on pilvinen tai on yö;  

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/43 

Tarkistus  43 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

134 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

134. myöntää, että energiavalikoima 

kuuluu pääasiassa jäsenvaltion 

toimivaltaan, mutta ottaa silti huomioon 

julkisuudessa esiintyvän huolen 

vesisärötyksen käytöstä ja niistä 

seurauksista, joita tällä teknologialla 

saattaa olla ilmastolle, ympäristölle ja 

kansanterveydelle sekä hiilestä 

irtautumista koskevalle unionin pitkän 

aikavälin tavoitteen saavuttamiselle; pitää 

kyseenalaisena, voiko vesisärötys olla 

toteuttamiskelpoinen teknologia Euroopan 

unionissa, koska epätavanomaisten 

polttoaineiden mahdollisuudet auttaa 

vastaamaan unionin tulevaan 

energiakysyntään ovat pienet ja niiden 

investointi- ja hyödyntämiskustannukset 

ovat suuret ja koska öljyn hinta on nykyisin 

maailmanlaajuisesti alhainen; katsoo, että 

kansalaisten huoleen on vastattava 

asianmukaisesti ja että kaikkien 

vesisärötykseen liittyvien toimien olisi 

oltava kaikkein tiukimpien ilmastoa, 

ympäristöä ja kansanterveyttä koskevien 

normien mukaisia; kehottaa 

vesisärötykseen valmistautuvia 

jäsenvaltioita noudattamaan komission 

vuonna 2014 antamaa suositusta 

suuritehoista vesisärötystä käyttämällä 

hyödynnettävien hiilivetyjen (kuten 

liuskekaasun) tuotannossa noudatettavista 

134. myöntää, että energiavalikoima 

kuuluu pelkästään jäsenvaltion 

toimivaltaan, mutta ottaa silti huomioon 

julkisuudessa esiintyvän huolen 

vesisärötyksen käytöstä ja niistä 

seurauksista, joita tällä teknologialla 

saattaa olla ympäristölle ja 

kansanterveydelle; pitää kyseenalaisena, 

voiko vesisärötys olla ajan mittaan 

toteuttamiskelpoinen teknologia Euroopan 

unionissa, koska epätavanomaisten 

polttoaineiden mahdollisuudet auttaa 

vastaamaan unionin tulevaan 

energiakysyntään ovat pienet ja niiden 

investointi- ja hyödyntämiskustannukset 

ovat suuret ja koska öljyn hinta on nykyisin 

maailmanlaajuisesti alhainen; katsoo, että 

kansalaisten huoleen on vastattava 

asianmukaisesti ja että kaikkien 

vesisärötykseen liittyvien toimien olisi 

oltava ympäristöä ja kansanterveyttä 

koskevien normien mukaisia; kehottaa 

vesisärötykseen valmistautuvia 

jäsenvaltioita noudattamaan komission 

vuonna 2014 antamaa suositusta 

suuritehoista vesisärötystä käyttämällä 

hyödynnettävien hiilivetyjen (kuten 

liuskekaasun) tuotannossa noudatettavista 

vähimmäisperiaatteista; 
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Or. en 



 

AM\1081270FI.doc  PE573.403v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.12.2015 A8-0341/44 

Tarkistus  44 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

143 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

143. katsoo, että vaikka jäsenvaltioiden on 

voitava määritellä oma 

energiavalikoimansa ja vaikka kunkin 

jäsenvaltion on itsenäisesti päätettävä 

hiilipäästöjensä vähentämistavasta, 

toimenpiteitä ja teknologian kehittämistä 

on ehdottomasti koordinoitava EU:n 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa ilmastoa 

ja ympäristöä koskevat EU:n ja 

jäsenvaltioiden tavoitteet; toteaa, että 

joillakin aloilla EU:n tasolla toteutettavat 

toimet ovat tehokkaimpia ja että useilla 

muilla aloilla jäsenvaltioiden tiivis 

yhteistyö ja koordinointi on olennaista; 

toteaa, että tällaisen koordinoinnin 

varmistamiseksi tarvitaan vahva ja 

luotettava hallintoprosessi; 

143. toteaa jälleen kerran, että 

jäsenvaltioiden on voitava määritellä oma 

energiavalikoimansa ja että kunkin 

jäsenvaltion on voitava päättää itsenäisesti 

hiilipäästöjensä vähentämistavasta, joten 

kaikki asiaa koskevat unionin 

hallintomekanismit olisivat ristiriidassa 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 194 artiklan kanssa; toteaa, 

että mahdollisesti komission 

myötävaikutuksella tehtävä 

jäsenvaltioiden tiivis yhteistyö ja 

koordinointi on suotavaa; 
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