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9.12.2015 A8-0341/58 

Tarkistus  58 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Rina Ronja 

Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos 

Chountis, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marie Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  1 a. toteaa jälleen, että energia on 

yhteiskunnallisesti merkityksellinen 

julkinen hyödyke ja että EU:n olisi siksi 

keskityttävä tiiviisti energiaköyhyyden 

ongelmaan ja edistettävä käytännön 

toimia ongelman ratkaisemiseksi; vaatii 

siksi, että energiaunionilla olisi 

varmistettava yhdenvertainen energian 

saanti kaikille, pyrittävä kohtuullisiin 

energian hintoihin kuluttajien eduksi, 

edistettävä yhteyksiä ja ihmisille 

strategisen tärkeää 

energiainfrastruktuuria ja vahvistettava 

julkista valvontaa ja sääntelyä; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/59 

Tarkistus  59 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Rina Ronja 

Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos 

Chountis, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marie Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

28 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  28 a. katsoo, että vesisärötyksen käyttöön 

unionissa liittyy riskejä, että siitä 

aiheutuu kielteisiä seurauksia ilmastolle, 

ympäristölle ja kansanterveydelle ja että 

se uhkaa hiilestä irtautumista koskevan 

unionin pitkän aikavälin tavoitteen 

saavuttamista; ei myöskään pidä 

vesisärötystä lupaavana teknologiana, 

koska epätavanomaisten polttoaineiden 

mahdollisuudet auttaa vastaamaan 

unionin tulevaan energiakysyntään ovat 

pienet ja niiden investointi- ja 

hyödyntämiskustannukset ovat suuret; 

kehottaa siksi jäsenvaltioita 

pidättäytymään kaikista liuskekaasun 

etsintä- ja hyödyntämistoimista; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/60 

Tarkistus  60 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Rina Ronja 

Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos 

Chountis, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marie Christine Vergiat 

GUE/NGL-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 

134. myöntää, että energiavalikoima 

kuuluu pääasiassa jäsenvaltion 

toimivaltaan, mutta painottaa silti 

vesisärötyksen käyttöön liittyviä yleisiä 

huolenaiheita ja niitä kielteisiä 

seurauksia, 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 jäsenvaltioiden olisi 

noudatettava kaikkein tiukimpia ilmastoa, 

ympäristöä ja kansanterveyttä koskevia 

normeja; 
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suuritehoista vesisärötystä käyttämällä 

hyödynnettävien hiilivetyjen (kuten 

liuskekaasun) tuotannossa 

noudatettavista vähimmäisperiaatteista; 

Or. en 

 

 


