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9.12.2015 A8-0341/61 

Tarkistus  61 

Flavio Zanonato 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

varmistamaan, että kaikissa 

energiaunioniin liittyvissä 

lainsäädäntöehdotuksissa noudatetaan 

tavallista lainsäätämisjärjestystä, jolloin 

parlamentti osallistuu täysimääräisesti ja 

varmistetaan tehokas demokraattinen 

valvonta; odottaa, että vuoden 2020 

jälkeinen energiaunionin hallintokehys 

tulee olemaan kunnianhimoinen, 

luotettava, avoin, demokraattinen ja 

parlamentin täysimääräisen aseman 

sisällyttävä; odottaa sen varmistavan, että 

vuodeksi 2030 asetetut ilmasto- ja 

energiatavoitteet saavutetaan erityisesti 

nykyisen ilmasto- ja energialainsäädännön 

kattavan täytäntöönpanon, valvonnan ja 

ajanmukaistamisen avulla; pyytää 

komissiota muita ilmoitusvelvollisuuksiaan 

rajoittamatta antamaan energiaunionin 

täytäntöönpanosta vuosittaisen 

kertomuksen, johon sisältyy 

yksityiskohtaiset tiedot 

energialainsäädännön täytäntöönpanosta 

sekä edistymisestä vuosien 2020 ja 2030 

tavoitteiden saavuttamisessa, kehittämään 

ja ajanmukaistamaan kertomukseen 

sisällytettäviä keskeisiä indikaattoreita sekä 

mahdollistamaan energiaunionin 

edistymisen arvioinnin; toteaa, että näitä 

indikaattoreita voisivat olla muun muassa 

yhteenliitäntäkapasiteetti, markkinoiden 

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

varmistamaan, että kaikissa 

energiaunioniin liittyvissä 

lainsäädäntöehdotuksissa noudatetaan 

tavallista lainsäätämisjärjestystä, jolloin 

parlamentti osallistuu täysimääräisesti ja 

varmistetaan tehokas demokraattinen 

valvonta; odottaa, että vuoden 2020 

jälkeinen energiaunionin hallintokehys 

tulee olemaan kunnianhimoinen, 

luotettava, avoin, demokraattinen ja 

parlamentin täysimääräisen aseman 

sisällyttävä; odottaa sen varmistavan, että 

vuodeksi 2030 asetetut ilmasto- ja 

energiatavoitteet saavutetaan erityisesti 

nykyisen ilmasto- ja energialainsäädännön 

kattavan täytäntöönpanon, valvonnan ja 

ajanmukaistamisen avulla; pyytää 

komissiota muita ilmoitusvelvollisuuksiaan 

rajoittamatta antamaan energiaunionin 

täytäntöönpanosta vuosittaisen 

kertomuksen, johon sisältyy 

yksityiskohtaiset tiedot 

energialainsäädännön täytäntöönpanosta 

sekä edistymisestä vuosien 2020 ja 2030 

tavoitteiden saavuttamisessa, kehittämään 

ja ajanmukaistamaan kertomukseen 

sisällytettäviä keskeisiä indikaattoreita sekä 

mahdollistamaan energiaunionin 

edistymisen arvioinnin; toteaa, että näitä 

indikaattoreita voisivat olla muun muassa 

yhteenliitäntäkapasiteetti, markkinoiden 
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lähentyminen, tuontienergian 

väheneminen, monipuolistumisen, energian 

hintojen ja kustannusten taso, yhteisö- ja 

paikallistason energiatuotannon 

kehittäminen sekä energiaköyhyyden ja 

haavoittuvuuden taso; 

lähentyminen, tuontienergian 

väheneminen, monipuolistumisen, energian 

hintojen ja kustannusten taso, yhteisö- ja 

paikallistason energiatuotannon 

kehittäminen sekä energiaköyhyyden ja 

haavoittuvuuden taso; panee merkille 

energianeuvoston 26. marraskuuta 2015 

energiaunionin hallintajärjestelmästä 

esittämät päätelmät ja pyytää komissiota 

esittämään parlamentille ja neuvostolle 

viipymättä lainsäädäntöehdotuksen, jossa 

otetaan huomioon neuvoston päätelmät 

sekä parlamentin tässä mietinnössä 

esittämät kannat; on yhtä mieltä 

neuvoston päätelmien kanssa siitä, että 

kautta 2012–2030 koskevilla kansallisilla 

energia- ja ilmastosuunnitelmilla ei pidä 

pyrkiä ainoastaan vuoden 2030 

tavoitteiden saavuttamiseen, vaan niissä 

on otettava huomioon myös pitempi 

aikaväli ja erityisesti EU:n sopima tavoite 

päästöjen vähentämisestä 80–95 

prosenttia vuoteen 2050 mennessä vuoden 

1990 tasoihin verrattuna; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/62 

Tarkistus  62 

Flavio Zanonato 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. painottaa, että energiaunionin olisi 

sovellettava kattavaa lähestymistapaa, 

jossa keskitytään sellaisiin ulottuvuuksiin 

kuin täysin yhdentyneiden energian 

sisämarkkinoiden toteuttamiseen, 

toimitusvarmuuteen, EU:n energiavarojen 

parhaaseen käyttöön, energian kysynnän 

hillitsemiseen, pääasiassa uusiutuviin 

energialähteisiin perustuvaan 

kasvihuonekaasujen vähentämiseen sekä 

EU:n laajuisiin hiilimarkkinoihin ja 

tutkimukseen ja innovointiin, minkä 

tavoitteena on saavuttaa johtoasema 

energiateknologiassa; korostaa, että 

kansalaisten olisi oltava energiaunionin 

ytimessä ja saatava käyttöönsä turvallista, 

kestävää ja kohtuuhintaista energiaa; 

5. painottaa, että energiaunionin olisi 

sovellettava kattavaa lähestymistapaa, 

jossa keskitytään sellaisiin ulottuvuuksiin 

kuin täysin yhdentyneiden energian 

sisämarkkinoiden toteuttamiseen, 

toimitusvarmuuteen, EU:n energiavarojen 

parhaaseen käyttöön, energian kysynnän 

hillitsemiseen, pääasiassa uusiutuviin 

energialähteisiin perustuvaan hiilestä 

irtautumiseen sekä EU:n laajuisiin 

hiilimarkkinoihin ja tutkimukseen ja 

innovointiin, minkä tavoitteena on 

saavuttaa johtoasema energiateknologiassa; 

korostaa, että kansalaisten olisi oltava 

energiaunionin ytimessä ja saatava 

käyttöönsä turvallista, kestävää ja 

kohtuuhintaista energiaa; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/63 

Tarkistus  63 

Flavio Zanonato 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. toteaa jälleen kerran sitoutuvansa 

vuoden 2030 ilmasto- ja 

energiatavoitteisiin, eli 

kasvihuonekaasujen vähentämiseen 

40 prosentilla, uusiutuvan energian 

osuuden lisäämiseen 27 prosenttiin 

Euroopan energiapaletista ja 

energiatehokkuuden lisäämiseen 

30 prosentilla; 

6. panee merkille Eurooppa-neuvoston 

heikot vuoden 2030 ilmasto- ja 

energiatavoitteet, eli kasvihuonekaasujen 

vähentämiseen 40 prosentilla, uusiutuvan 

energian osuuden lisäämiseen 

27 prosenttiin Euroopan energiapaletista ja 

energiatehokkuuden lisäämiseen 

27 prosentilla; muistuttaa, että parlamentti 

on toistuvasti kehottanut ottamaan 

käyttöön vuoteen 2030 ulottuvat sitovat 

ilmasto- ja energiatavoitteet, joihin 

kuuluu kotimaisten 

kasvihuonekaasupäästöjen vähintään 

40 prosentin vähentämistavoite sekä 

uusiutuvia energialähteitä koskeva 

vähintään 30 prosentin ja 

energiatehokkuutta koskeva 40 prosentin 

tavoite, jotka on määrä toteuttaa 

yksittäisten kansallisten tavoitteiden 

avulla; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/64 

Tarkistus  64 

Flavio Zanonato 

S&D-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. kehottaa komissiota toteuttamaan 

toimia, joilla vähennetään riippuvuutta 

energian ja fossiilisten polttoaineiden 

tuonnista, ja kehottaa sitä ja julkaisemaan 

säännöllisesti kertomuksia tämän tavoitteen 

saavuttamisessa edistymisestä; korostaa 

energiatehokkuuden ja uusiutuvien 

energialähteiden merkittävää asemaa, 

sillä ne ovat ensisijaisimmat keinot 

tuontiriippuvuuden vähentämiseksi; 

korostaa myös, että on tärkeää saada 

asianmukaisesti valvottavia sitovia 

tavoitteita; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/65 

Tarkistus  65 

Flavio Zanonato 

S&D-ryhmän puolesta 

Morten Helveg Petersen 

ALDE-ryhmän puolesta 

Dario Tamburrano 

EFDD-ryhmän puolesta 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

89 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

89. toteaa, että Eurooppa-neuvoston 

24. lokakuuta 2014 antamissa päätelmissä 

todetaan, että energiatehokkuuden 

ohjeelliseksi parantamistavoitteeksi EU:n 

tasolla asetetaan vähintään 27 prosenttia 

vuoteen 2030 mennessä ja että sitä 

tarkistetaan vuoteen 2020 mennessä 

pitäen mielessä EU:n kunnianhimoinen 

30 prosentin taso; palauttaa mieliin 

asiasta antamansa päätöslauselmat; antaa 

tunnustusta komission sitoumukselle 

pitää mielessä 30 prosentin tavoite, kun 

energiatehokkuusdirektiiviä tarkistetaan; 

korostaa, että jäsenvaltioille on suotava 

joustavuutta toimenpiteiden ja 

menetelmien suhteen, jotta tämä tavoite 

kyetään saavuttamaan; painottaa, että 

energiatehokkuus ja uusiutuva energia 

ovat keskeisessä asemassa EU:n pitkän 

aikavälin tavoitteen saavuttamisessa eli 

kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämisessä kustannustehokkaasti; 

toistaa näkemyksensä, että EU:n on 

sitouduttava edelleen ehdottomaan 

89. muistuttaa, että 5. helmikuuta 2014, 

26. marraskuuta 2014 ja 15. lokakuuta 

2015 antamissaan päätöslauselmissa 

Euroopan parlamentti vaati vuodeksi 

2030 kolmea sitovaa energia- ja 

ilmastotavoitetta ja etenkin 40 prosentin 

energiatehokkuutta; korostaa, että 

vuoden 2020 jälkeisten EU:n 

energiatehokkuustavoitteiden pitäisi olla 

sitovia ja ne pitäisi panna täytäntöön 

yksittäisten kansallisten tavoitteiden 

avulla: kehottaa komissiota kehittämään 

erilaisia vuotta 2030 koskevia 

energiatehokkuusskenaarioita myös 

parlamentin määrittämällä 40 prosentin 

tasolla; vaatii neuvostoa, joka vaati 

vähintään 27 prosentin EU:n laajuista 

tavoitetta tarkistamaan sitä ylöspäin 

parlamentin hyväksymän tavoitteen 

mukaisesti; 
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tavoitteeseensa, jonka mukaan päästöjä 

leikataan vähintään 40 prosentilla 

vuoteen 2030 mennessä; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/66 

Tarkistus  66 

Flavio Zanonato 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

150 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

150. panee merkille, että ajoneuvojen 

parannetut toimintavaatimukset ja 

polttoainetehokkuus ovat keskeisen tärkeitä 

sekä unionin öljyriippuvuuden että 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, 

ja kehottaa näin ollen teollisuutta, 

jäsenvaltioita ja komissiota jatkamaan ja 

vauhdittamaan toimiaan tällä alalla; pyytää 

komissiota tarkastelemaan uudelleen 

henkilö- ja pakettiautojen 

hiilidioksidipäästöjä koskevia normeja 

vuoden 2020 jälkeiselle ajalle; toteaa 

kuitenkin, että vaihtoehtoiset polttoaineet, 

uusiutuvan sähkön avulla toteutettava 

sähköistäminen ja kestävämpien 

liikennemuotojen edistäminen ovat pitkän 

aikavälin ratkaisu, jolla vähennetään 

liikenteen päästöjä, varmistetaan energian 

kysynnän vähentäminen ja 

monipuolistetaan tarjontaa; 

150. panee merkille, että ajoneuvojen 

parannetut toimintavaatimukset ja 

polttoainetehokkuus ovat keskeisen tärkeitä 

sekä unionin öljyriippuvuuden että 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, 

ja kehottaa näin ollen teollisuutta, 

jäsenvaltioita ja komissiota jatkamaan ja 

vauhdittamaan toimiaan tällä alalla ja 

takaamaan, että viimeaikaiset skandaalit 

huomioon ottaen päästöjen testaus on 

paitsi tarkkaa, se myös vastaa käytännön 

ajo-olosuhteita; pyytää komissiota 

tarkastelemaan uudelleen henkilö- ja 

pakettiautojen hiilidioksidipäästöjä 

koskevia normeja vuoden 2020 jälkeiselle 

ajalle; toteaa kuitenkin, että vaihtoehtoiset 

polttoaineet, uusiutuvan sähkön avulla 

toteutettava sähköistäminen ja 

kestävämpien liikennemuotojen 

edistäminen ovat pitkän aikavälin ratkaisu, 

jolla vähennetään liikenteen päästöjä, 

varmistetaan energian kysynnän 

vähentäminen ja monipuolistetaan 

tarjontaa; 

Or. en 

 

 


