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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

tagada, et kõigi seadusandlike ettepanekute 

suhtes, mis moodustavad osa 

energialiidust, kohaldatakse 

seadusandlikku tavamenetlust, kaasates sel 

viisil täielikult Euroopa Parlamendi ja 

tagades tõhusa demokraatliku järelevalve; 

ootab, et 2020. aasta järgne energialiidu 

juhtimisraamistik oleks ambitsioonikas, 

usaldusväärne, läbipaistev, demokraatlik ja 

Euroopa Parlamenti täielikult kaasav ning 

tagaks eelkõige kehtivate kliima- ja 

energiaalaste õigusaktide täieliku 

rakendamise, jõustamise ja ajakohastamise 

abil 2030. aasta kliima- ja 

energiaeesmärkide saavutamise; palub 

komisjonil, ilma et see piiraks muid 

aruandluskohustusi, esitada igal aastal 

aruanne energialiidu rakendamise kohta, 

mis hõlmaks üksikasju energiaalaste 

õigusaktide rakendamise ning 2020. ja 

2030. aasta eesmärkide saavutamise suunas 

tehtud edusammude kohta, töötada välja 

aruandesse lisatavad põhinäitajad ja neid 

ajakohastada ning võimaldada 

energialiiduga seotud edusammude 

hindamist; sellised näitajad võiksid 

hõlmata ülekandevõimsust, turgude 

integreerimist, energiaimpordi 

vähendamist, mitmekesisuse määra, 

energiahindu ja -kulusid, kogukonna ja 

kohalikus omanduses energiatootmise 

2. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

tagada, et kõigi seadusandlike ettepanekute 

suhtes, mis moodustavad osa 

energialiidust, kohaldatakse 

seadusandlikku tavamenetlust, kaasates sel 

viisil täielikult Euroopa Parlamendi ja 

tagades tõhusa demokraatliku järelevalve; 

ootab, et 2020. aasta järgne energialiidu 

juhtimisraamistik oleks ambitsioonikas, 

usaldusväärne, läbipaistev, demokraatlik ja 

Euroopa Parlamenti täielikult kaasav ning 

tagaks eelkõige kehtivate kliima- ja 

energiaalaste õigusaktide täieliku 

rakendamise, jõustamise ja ajakohastamise 

abil 2030. aasta kliima- ja 

energiaeesmärkide saavutamise; palub 

komisjonil, ilma et see piiraks muid 

aruandluskohustusi, esitada igal aastal 

aruanne energialiidu rakendamise kohta, 

mis hõlmaks üksikasju energiaalaste 

õigusaktide rakendamise ning 2020. ja 

2030. aasta eesmärkide saavutamise suunas 

tehtud edusammude kohta, töötada välja 

aruandesse lisatavad põhinäitajad ja neid 

ajakohastada ning võimaldada 

energialiiduga seotud edusammude 

hindamist; sellised näitajad võiksid 

hõlmata ülekandevõimsust, turgude 

integreerimist, energiaimpordi 

vähendamist, mitmekesisuse määra, 

energiahindu ja -kulusid, kogukonna ja 

kohalikus omanduses energiatootmise 
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arendamist, kütteostuvõimetuse- ja -

haavatavuse määra, kuid ei peaks mitte 

ainult nendega piirduma; 

arendamist, kütteostuvõimetuse- ja -

haavatavuse määra, kuid ei peaks mitte 

ainult nendega piirduma; võtab teadmiseks 

energeetikanõukogu 26. novembri 2015. 

aasta järeldused energialiidu 

juhtimissüsteemi kohta ning palub 

komisjonil esitada kiiresti parlamendile ja 

nõukogule seadusandliku ettepaneku, 

milles võetakse arvesse nõukogu järeldusi 

ja parlamendi käesolevas raportis 

väljendatud seisukohti; nõustub nõukogu 

järeldustega, et aastaid 2021–2030 

hõlmavad riiklikud energia- ja 

kliimakavad ei peaks olema suunatud 

ainult 2030. aasta eesmärkide täitmisele, 

vaid peegeldama ka pikemat perspektiivi, 

konkreetsemalt ELi kokkulepitud 

eesmärki vähendada heitkoguseid 2050. 

aastaks 1990. aasta tasemetega võrreldes 

80–95 %; 

Or. en 
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5. rõhutab, et energialiit peaks võtma 

kasutusele kõikehõlmava lähenemisviisi, 

mis keskendub sellistele mõõtmetele nagu 

täielikult integreeritud energia siseturu 

saavutamine, varustuskindlus, ELi 

energiaressursside parimal viisil 

kasutamine, energianõudluse vähendamine, 

kasvuhoonegaaside heite vähendamine 

peamiselt taastuvate energiaallikate ja kogu 

ELi hõlmava CO2-turu abil ning teadustöö 

ja innovatsioon eesmärgiga saada 

energiatehnoloogia liidriks; rõhutab, et 

energialiidu keskmes peaksid olema 

kodanikud, kellele tuleb tagada kindel, 

kestlik ja taskukohase hinnaga energia; 

5. rõhutab, et energialiit peaks võtma 

kasutusele kõikehõlmava lähenemisviisi, 

mis keskendub sellistele mõõtmetele nagu 

täielikult integreeritud energia siseturu 

saavutamine, varustuskindlus, ELi 

energiaressursside parimal viisil 

kasutamine, energianõudluse vähendamine, 

CO2-heite vähendamine peamiselt 

taastuvate energiaallikate ja kogu ELi 

hõlmava CO2-turu abil ning teadustöö ja 

innovatsioon eesmärgiga saada 

energiatehnoloogia liidriks; rõhutab, et 

energialiidu keskmes peaksid olema 

kodanikud, kellele tuleb tagada kindel, 

kestlik ja taskukohase hinnaga energia; 

Or. en 
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6. kordab oma pühendumist 2030. aasta 

kliima- ja energiaeesmärkidele, milleks on 

vähendada kasvuhoonegaaside heidet 40 % 

võrra, suurendada taastuvate 

energiaallikate osa Euroopa energiaallikate 

jaotuses 27 %-le ning suurendada 

energiatõhusust 30 % võrra; 

6. võtab teadmiseks Euroopa Ülemkogu 

nõrgad 2030. aasta kliima- ja 

energiaeesmärgid, milleks on vähendada 

kasvuhoonegaaside heidet 40 % võrra, 

suurendada taastuvate energiaallikate osa 

Euroopa energiaallikate jaotuses 27 %-le 

ning suurendada energiatõhusust 27 % 

võrra; tuletab meelde, et parlament on 

korduvalt nõudnud siduvaid 2030. aasta 

kliima- ja energiaeesmärke – vähendada 

liidus kasvuhoonegaaside heitkoguseid 

vähemalt 40 %, seada taastuvate 

energiaallikate puhul eesmärgiks 

vähemalt 30 % ja energiatõhususe puhul 

40 % –, mida tuleks ellu viia 

individuaalsete riiklike eesmärkide abil; 

Or. en 
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25. palub komisjonil töötada välja 

konkreetsed meetmed energiaimpordist 

sõltuvuse vähendamiseks, teostada 

järelevalvet energiaimpordi 

mitmekesisuse üle ja avaldada selle kohta 

regulaarseid eduaruandeid; 

25. palub komisjonil võtta meetmeid 

energiaimpordist ja fossiilkütustest 

sõltuvuse vähendamiseks ja avaldada selle 

kohta regulaarseid eduaruandeid; rõhutab 

energiatõhususe ja taastuvate 

energiaallikate tähtsat rolli esmase 

vahendina energiaimpordist ja 

fossiilkütustest sõltuvuse vähendamiseks, 

ning vajadust nõuetekohaselt jõustatavate 

siduvate eesmärkide järele; 

Or. en 
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89. märgib, et Euroopa Ülemkogu 23. ja 

24. oktoobri 2014. aasta järeldustes 

märgitakse, et ELi tasandil seatakse 

soovituslik eesmärk parandada 

2030. aastaks energiatõhusust vähemalt 

27 % ning et see eesmärk vaadatakse läbi 

2020. aastal, pidades silmas 

ambitsioonikat ELi tasandi eesmärki, 

milleks on 30 %; tuletab meelde 

parlamendi selleteemalisi resolutsioone; 

tunnustab komisjoni võetud kohustust 

võtta energiatõhususe direktiivi 

läbivaatamisel arvesse 30 % eesmärki; 

rõhutab, et liikmesriigid vajavad sellise 

eesmärgi saavutamise meetmete ja 

meetodite puhul paindlikkust; toonitab, et 

energiatõhusus ja taastuvenergia 

mängivad kasvuhoonegaaside 

kulutõhusal viisil vähendamise alase 

pikaajalise ELi eesmärgi saavutamises 

tähtsat rolli; kordab, et EL peab jääma 

kindlaks oma tingimusteta eesmärgile 

vähendada heitkoguseid 2030. aastaks 

vähemalt 40 %; 

89. tuletab meelde parlamendi 5. 

veebruari 2014. aasta, 26. novembri 2014. 

aasta ja 15. oktoobri 2015. aasta 

resolutsioone, milles nõutakse kolme 

siduvat energia- ja kliimapoliitika 

eesmärki 2030. aastaks, eelkõige 40 % 

energiatõhususe eesmärki; rõhutab, et 

ELi energiatõhususe eesmärgid pärast 

2020. aastat peaksid olema siduvad ja 

neid tuleks rakendada individuaalsete 

riiklike eesmärkide kaudu; nõuab, et 

komisjon töötaks välja erinevad 2030. 

aasta energiatõhususe stsenaariumid, 

muu hulgas parlamendi poolt määratud 

40 % tasemel; nõuab, et nõukogu, kes on 

nõudnud kogu ELi hõlmavat vähemalt 27 

% eesmärki, suurendaks seda eesmärki 

kooskõlas parlamendi vastuvõetud 

eesmärgiga; 
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150. märgib, et sõidukite paranenud 

tulemuslikkuse nõuded ja kütusesäästlikkus 

on olulised nii ELi naftast sõltuvuse kui ka 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamisel, ning palub seetõttu 

tööstusel, liikmesriikidel ja komisjonil 

jätkata ja kiirendada jõupingutusi selles 

valdkonnas; palub komisjonil läbi vaadata 

sõiduautode ja kaubikute CO2-heite 

standardid 2020. aasta järgseks perioodiks; 

märgib siiski, et pikaajaline lahendus 

transpordi heitkoguste vähendamiseks ning 

energianõudluse vähendamise ja tarnete 

mitmekesisuse tagamiseks peitub 

alternatiivsetes kütustes, taastuvallikatest 

toodetud elektrienergiaga varustamises 

ning säästlikumate transpordiliikide 

edendamises; 

150. märgib, et sõidukite paranenud 

tulemuslikkuse nõuded ja kütusesäästlikkus 

on olulised nii ELi naftast sõltuvuse kui ka 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamisel, ning palub seetõttu 

tööstusel, liikmesriikidel ja komisjonil 

jätkata ja kiirendada jõupingutusi selles 

valdkonnas, tagades hiljutiste skandaalide 

valguses, et heitkoguste mõõtmine ei ole 

mitte ainult täpne, vaid ka peegeldab 

tegelikkusele vastavaid sõidutingimusi; 

palub komisjonil läbi vaadata sõiduautode 

ja kaubikute CO2-heite standardid 2020. 

aasta järgseks perioodiks; märgib siiski, et 

pikaajaline lahendus transpordi heitkoguste 

vähendamiseks ning energianõudluse 

vähendamise ja tarnete mitmekesisuse 

tagamiseks peitub alternatiivsetes kütustes, 

taastuvallikatest toodetud elektrienergiaga 

varustamises ning säästlikumate 

transpordiliikide edendamises; 

Or. en 

 

 


