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Marek Józef Gróbarczyk 

Euroopa energialiidu suunas 

2015/2113(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus H 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

H. arvestades, et kliimamuutus, 

konkurentsivõimetud energiahinnad ja 

äärmiselt suur sõltuvus 

mitteusaldusväärsetest kolmandate riikide 

varustajatest seavad ohtu Euroopa 

energiasüsteemi jätkusuutlikkuse; 

H. arvestades, et konkurentsivõimetud 

energiahinnad ja äärmiselt suur sõltuvus 

mitteusaldusväärsetest kolmandate riikide 

varustajatest seavad ohtu Euroopa 

energiasüsteemi jätkusuutlikkuse; 
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Põhjendus L 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

L. arvestades, et eesmärk on tõelisel 

solidaarsusel ja usaldusel põhinev 

energialiit, kuhu kuuluvad liikmesriigid 

mõistavad, et sõltuvad oma kodanike 

turvalise, säästva ja taskukohase 

energiaga varustamisel üksteisest, ning 

kus Euroopa Liit tegutseb ülemaailmsetes 

küsimustes ühtselt; arvestades, et igal 

liikmesriigil on seetõttu kohustus seada 

esikohale energiatõhusus ja 

energianõudluse vähendamine, et kaitsta 

ELi ja üldisemalt selle liikmesriikide 
energiajulgeolekut; 

L. arvestades, et igal liikmesriigil tuleks 

seada esikohale energiatõhusus ja 

energianõudluse vähendamine, et kaitsta 

energiajulgeolekut Euroopas; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

aktiivselt tegeleda Euroopa kodanike ja 

ettevõtjate jaoks kestlikumate ja 

konkurentsivõimelisemate imporditud 

energia hindade ja -kulude saavutamisega 

tarnete mitmekesistamise abil 

(energiaallikad, tarnijad ja marsruudid); 

palub, et selleks edendaks komisjon 

asjakohase energiataristu esmatähtsate 

koridoride ehitamist, nagu on täpsustatud 

üleeuroopalise energiavõrgu (TEN-E) 

määruse I lisas ja Euroopa ühendamise 

rahastu määruse I lisa II osas, 

keskendudes eriti suure sõltuvusega 

liikmesriikidele; palub komisjonil pidada 

prioriteetseks olemasolevaid sisemisi 

võimsusi, sealhulgas Euroopa 

energiaressursse; 

7. julgustab liikmesriike aktiivselt 

tegelema kõigi kodanike ja ettevõtjate 

jaoks konkurentsivõimelisemate 

imporditud energia hindade ja -kulude 

saavutamisega tarnete mitmekesistamise 

abil (energiaallikad, tarnijad ja 

marsruudid); 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

20. rõhutab, et energiatõhususe 

parandamine ELis vähendaks sõltuvuse 

ohtu ja tugevdaks seega ELi 

läbirääkimispositsiooni energiaga seotud 

küsimustes; 

20. rõhutab, et energiatõhususe 

parandamine Euroopas vähendaks 

sõltuvuse ohtu ja tugevdaks seega 

liikmesriikide läbirääkimispositsioone 
energiaga seotud küsimustes; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

25. palub komisjonil töötada välja 

konkreetsed meetmed energiaimpordist 

sõltuvuse vähendamiseks, teostada 

järelevalvet energiaimpordi mitmekesisuse 

üle ja avaldada selle kohta regulaarseid 

eduaruandeid; 

25. julgustab liikmesriike töötama välja 

konkreetsed meetmed energiaimpordist 

sõltuvuse vähendamiseks, teostama 

järelevalvet energiaimpordi mitmekesisuse 

üle ja avaldama selle kohta regulaarseid 

eduaruandeid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

74. kutsub komisjoni üles julgustama ja 

toetama elektri ja gaasi jaotusvõrkude 

haldurite vahelisi piirkondliku koostöö 

projekte, mis on hädavajalikud kindla, 

konkurentsivõimelise ja säästva energia 

huvides, võimaldades toetada kohalikku 

energiatootmist (eriti taastuvenergia 

tootmist) ning toimetulekut tehnoloogiliste 

muutustega (arukad võrgud, arukad 

arvestid jne) ning uute tootmis- ja 

tarbimisviisidega (nt elektrisõidukid); 

74. julgustab liikmesriike toetama elektri 

ja gaasi jaotusvõrkude haldurite vahelisi 

piirkondliku koostöö projekte, mis on 

hädavajalikud kindla, konkurentsivõimelise 

ja säästva energia huvides, võimaldades 

toetada kohalikku energiatootmist ning 

toimetulekut tehnoloogiliste muutustega; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

80. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

hõlbustada kohalike ja piirkondlike 

taastuvate energiaallikate ning kohalike ja 

piirkondlike jaotusvõrkude ja 

kaugküttevõrkude täiendavat arendamist ja 

laiendamist poliitikameetmetega, millega 

kõrvaldatakse olemasolevad takistused ja 

aidatakse turgu ümber kujundada; palub 

komisjonil esitada suunised energia 

omatarbimise kohta, et edendada selle 

kasutamist ja kaitsta tarbijate õigusi; 

80. julgustab liikmesriike hõlbustama 

omamaiste kohalike ja piirkondlike 

energiaallikate ning kohalike ja 

piirkondlike jaotusvõrkude ja 

kaugküttevõrkude täiendavat arendamist ja 

laiendamist; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

96. on veendunud, et tööstus peab saama 

poliitikakujundajatelt selgeid signaale, et 

teha vajalikke investeeringuid ELi 

energiaeesmärkide saavutamiseks; 

rõhutab seepärast vajadust 

ambitsioonikate eesmärkide ja niisuguse 

õigusraamistiku järele, millega 

edendatakse innovatsiooni, tekitamata 

tarbetut halduskoormust, et suurendada 

parimal viisil riigis energiatõhusust; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

108. on veendunud, et taastuvate 

energiaallikate arendamine on 

energiakulusid arvesse võttes energialiidu 

jaoks väga oluline; toonitab taastuvate 

energiaallikate tähtsat rolli ELis 

energiajulgeoleku ning poliitilise ja 

majandusliku sõltumatuse saavutamisel, 

vähendades energiaimpordi vajadust; 

rõhutab taastuvate energiaallikate 

otsustavat rolli õhukvaliteedi 

parandamisel ning töökohtade ja 

majanduskasvu loomisel; on veendunud, 

et taastuvad energiaallikad annavad 

turvalist, säästvat, konkurentsivõimelist ja 

taskukohast energiat ning mängivad 

tähtsat rolli Euroopa püüdlustes 

saavutada juhtpositsioon rohelises 

majanduses ning uute tööstussektorite ja 

tehnoloogiate väljatöötamisel; rõhutab, et 

sellega seoses peaks praegune 

energiaturu korraldus olema 

dünaamilisem ja paindlikum, et 

integreerida turuga erinevad 

energiaallikad; juhib tähelepanu 

asjaolule, et taastuvenergia tootmiskulud 

on viimastel aastatel märkimisväärselt 

langenud; rõhutab, et taastuvate 

energiaallikate integreerimiseks on tähtis 

arendada piiriülest taristut ning tõhustada 

teadusuuringuid ja innovatsiooni 

arukamate energiavõrkude arendamise ja 

108. rõhutab, et valitsustevahelise 

kliimamuutuste rühma teooriaga on 

seotud väga suur ebakindlus, kuid EL on 

sellest hoolimata raisanud palju raha 

kallitele ja katkendlikele taastuvatele 

energiaallikatele, mis on põhjustanud 

energiahinna tõusu ja kahjustanud 

Euroopa tööstuse konkurentsivõimet; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

143. on veendunud, et ehkki liikmesriigid 

peavad ise otsustama oma energiaallikate 

valiku üle ja iga liikmesriik otsustab 

suveräänselt oma majanduse CO2-heite 

vähendamise viisi üle, on ELi tasandil 

toimuv poliitika ja tehnoloogia arengu 

koordineerimine vajalik Euroopa ja 

liikmesriikide kliima- ja 

energiaeesmärkide saavutamiseks; 

tunnistab, et mõnes valdkonnas on ELi 

tasandi poliitika kõige tõhusam ning 

mõnes valdkonnas on 

liikmesriikidevaheline tihe koostöö ja 

kooskõlastamine otsustava tähtsusega; 

tunnistab, et niisuguse kooskõlastamise 

tagamiseks on vaja tugevat ja 

usaldusväärset juhtimisprotsessi; 

143. kordab, et liikmesriigid peavad ise 

otsustama oma energiaallikate valiku üle ja 

et iga liikmesriik otsustab suveräänselt, kas 

vähendada oma majanduse CO2-heidet või 

mitte; 

Or. en 

 

 


