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9.12.2015 A8-0341/45 

Tarkistus  45 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. toteaa, että ilmastonmuutos, 

kilpailukyvyttömät energiahinnat ja erittäin 

vahva riippuvuus epäluotettavista 

kolmansien maiden energiantoimittajista 

uhkaavat Euroopan energiajärjestelmän 

kestävyyttä; 

H. toteaa, että kilpailukyvyttömät 

energiahinnat ja erittäin vahva riippuvuus 

epäluotettavista kolmansien maiden 

energiantoimittajista uhkaavat Euroopan 

energiajärjestelmän kestävyyttä; 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/46 

Tarkistus  46 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD-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 jokaisen jäsenvaltion olisi 

asetettava energiatehokkuus ja energian 

kysynnän vähentäminen etusijalle, jotta 

turvataan Euroopan energiavarmuus; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/47 

Tarkistus  47 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

pyrkimään aktiivisesti kestävämpiin ja 

kilpailukykyisempiin energian hintoihin ja 

tuontienergian kuluihin unionin 

kansalaisille ja yrityksille ja 

monipuolistamaan energiatoimituksia 

(energialähteet, toimittajat ja reitit); 

kehottaa siksi komissiota edistämään 

ensisijaisten strategisten 

energiainfrastruktuurikäytävien 

rakentamista Euroopan laajuisia 

energiaverkkoja koskevan asetuksen 

(TEN-E-asetus) liitteen I ja Verkkojen 

Eurooppa -välineestä annetun asetuksen 

liitteessä I olevan II osan mukaisesti 

keskittyen erityisesti jäsenvaltioihin, jotka 

ovat erittäin riippuvaisia kaasusta; 

kehottaa komissiota asettamaan etusijalle 

olemassa olevat sisäiset valmiudet, kuten 

Euroopan energiaresurssit; 

7. kannustaa jäsenvaltioita pyrkimään 

aktiivisesti kilpailukykyisempiin energian 

hintoihin ja tuontienergian kuluihin 

kaikille kansalaisille ja yrityksille ja 

monipuolistamaan energiatoimituksia 

(energialähteet, toimittajat ja reitit); 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/48 

Tarkistus  48 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. painottaa, että energiatehokkuuden 

parantaminen EU:ssa vähentäisi 

riippuvuuden riskiä ja vahvistaisi siten 

EU:n neuvotteluasemaa energiaan 

liittyvissä asioissa; 

20. painottaa, että energiatehokkuuden 

parantaminen Euroopassa vähentäisi 

riippuvuuden riskiä ja vahvistaisi siten 

jäsenvaltioiden neuvottelukantoja 
energiaan liittyvissä asioissa; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/49 

Tarkistus  49 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. kehottaa komissiota kehittämään 

konkreettisia toimia energian 

tuontiriippuvuuden vähentämiseksi, 

valvomaan tuontienergian 

monipuolistamista ja julkaisemaan 

säännöllisesti kertomuksia tämän tavoitteen 

saavuttamisessa edistymisestä; 

25. kannustaa jäsenvaltioita kehittämään 

konkreettisia toimia energian 

tuontiriippuvuuden vähentämiseksi, 

valvomaan tuontienergian 

monipuolistamista ja julkaisemaan 

säännöllisesti kertomuksia tämän tavoitteen 

saavuttamisessa edistymisestä; 

Or. en 



 

AM\1081294FI.doc  PE573.403v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.12.2015 A8-0341/50 

Tarkistus  50 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

74 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

74. kehottaa komissiota kannustamaan ja 

tukemaan alueellisia yhteistyöhankkeita 

sellaisten sähkön- ja 

kaasunjakeluverkonhaltijoiden kesken, 

jotka ovat varmaa, kilpailukykyistä ja 

kestävää energiaa koskevien haasteiden 

ytimessä, sallimalla tuen paikallisesti 

tuotetulle ja erityisesti uusiutuvalle 

energialle ja teknisistä muutoksista 

selviämiselle (älykkäät verkot, älykkäät 

mittarit jne.) sekä uusille tuotanto- ja 

kulutustavoille (sähköajoneuvot jne.); 

74. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan 

alueellisia yhteistyöhankkeita sellaisten 

sähkön- ja kaasunjakeluverkonhaltijoiden 

kesken, jotka ovat varmaa, kilpailukykyistä 

ja kestävää energiaa koskevien haasteiden 

ytimessä, sallimalla tuen paikallisesti 

tuotetulle energialle ja teknisistä 

muutoksista selviämiselle; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/51 

Tarkistus  51 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

80 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

80. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

helpottamaan paikallisten ja alueellisten 

uusiutuvien energialähteiden ja 

paikallisten ja alueellisten jakeluverkkojen 

ja kaukolämpöverkkojen kehittämistä ja 

laajentamista politiikoilla, joilla torjutaan 

nykyisiä esteitä ja edistetään 

markkinoiden muutosta; kehottaa 

komissiota ehdottamaan suuntaviivoja 

energian omaan käyttöön tarkoitetusta 

tuotannosta, jotta voidaan edistää sen 

käyttöä ja suojella kuluttajien oikeuksia; 

80. kannustaa jäsenvaltioita helpottamaan 

kotimaisten paikallisten ja alueellisten 

energialähteiden ja paikallisten ja 

alueellisten jakeluverkkojen ja 

kaukolämpöverkkojen kehittämistä ja 

laajentamista; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.12.2015 A8-0341/52 

Tarkistus  52 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

96 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

96. katsoo, että teollisuus tarvitsee selkeitä 

signaaleja poliittisilta päätöksentekijöiltä, 

jotta EU:n energiatavoitteiden 

saavuttamiseksi voidaan tehdä tarvittavat 

investoinnit; korostaa siksi, että tarvitaan 

kunnianhimoisia tavoitteita ja 

sääntelypuitteita, joilla edistetään 

innovointia luomatta tarpeettomia 

hallinnollisia rasituksia, jotta 

energiatehokkuutta voidaan edistää 

parhaalla mahdollisella tavalla 

kansallisella tasolla; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/53 

Tarkistus  53 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

108 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

108. katsoo, että energian kustannukset 

huomioon ottaen uusiutuvien 

energialähteiden kehittäminen on 

oleellista energiaunionin kannalta; 

painottaa uusiutuvien energialähteiden 

ratkaisevaa merkitystä 

energiaturvallisuuden ja poliittisen ja 

taloudellisen riippumattomuuden 

saavuttamisessa energiantuonnin 

kysyntää vähentämällä; painottaa 

uusiutuvien energiamuotojen keskeistä 

roolia ilmanlaadun parantamisessa sekä 

työpaikkojen ja kasvun luomisessa; 

katsoo, että uusiutuvat energialähteet 

tuottavat luotettavaa, kestävää, 

kilpailukykyistä ja kohtuuhintaista 

energiaa, ja niillä on tärkeä roolinsa 

EU:n johtoaseman saavuttamisessa 

vihreän talouden ja uusien 

teollisuudenalojen ja teknologioiden 

kehittämisessä; korostaa, että nykyisistä 

sähkömarkkinoista olisi siksi tehtävä 

dynaamisempia ja joustavampia, jotta 

niihin voidaan sisällyttää erilaisia 

energialähteitä; kiinnittää huomiota 

siihen, että uusiutuvan energian 

tuotantokustannukset ovat pienentyneet 

merkittävästi viime vuosina; tähdentää 

rajat ylittävien infrastruktuurien 

kehittämisen sekä sellaisen tutkimuksen 

ja kehittämisen laajentamisen merkitystä, 

108. korostaa, että vaikka IPCC:n 

ilmastonmuutosteoriaan liittyy kosolti 

epävarmuutta, unioni on haaskannut 

valtavia määriä rahaa kallisiin ja 

katkonaisesti toimiviin uusiutuviin 

energialähteisiin, pakottanut nostamaan 

energian hintoja ja heikentänyt Euroopan 

teollisuuden kilpailukykyä;  
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jolla kehitetään älykkäämpiä 

energiaverkkoja ja uusia energian 

varastointiratkaisuja sekä joustavia 

tuotantoteknologioita uusiutuvien 

energialähteiden liittämiseksi 

järjestelmään; 

Or. en 



 

AM\1081294FI.doc  PE573.403v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.12.2015 A8-0341/54 

Tarkistus  54 

Roger Helmer, David Coburn 

EFDD-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 kukin 

jäsenvaltio päättää itsenäisesti, 

vähentääkö se hiilipäästöjään; 

Or. en 

 

 


