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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse oma 15. detsembri 2015. 

aasta resolutsiooni elektrisüsteemide 10% 

ühendatuse eesmärgi saavutamise ja 

Euroopa elektrivõrgu 2020. aasta 

vajadustega kohandamise kohta
1
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58. rõhutab, et nõuetekohaselt kavandatud 

ELi tulevase elektrituru mudelit on kiiresti 

vaja ning selle puhul tuleb võtta 

eesmärgiks energiavarustuse pikaajaliseks 

kindlustamiseks vajalike investeeringute 

edendamine ning taastuvate energiaallikate 

turupõhisem ja võrguturbe seisukohast 

optimaalsem integreerimine, võttes 

seejuures täielikult arvesse 

energiavarustuse ja -nõudluse muutlikkust, 

sealhulgas mikrotootmise ja 

nõudlusreageeringu tehnoloogia suuremat 

kasutuselevõttu ning taastuvenergia üha 

suurenevat osakaalu; märgib sellega seoses 

ära vajaduse nutivõrke käsitlevate ühiste 

standardite järele, mis on peamine viis 

tagada stabiilne ja vaba piiriülene 

energiavoog, aidates seeläbi suurendada 

energiajulgeolekut; lisaks toonitab rolli, 

mida võib täita arukamate energiavõrkude 

ja uute energiasalvestuskohtade 

arendamine, suurendades taastuvate 

energiaallikate taset Euroopa tasandil ja 

tagades niisuguse taristu arendamise koos 

piirkondlike taastuvate energiaallikate 

sõlmedega; 

58. rõhutab, et nõuetekohaselt kavandatud 

ELi tulevase elektrituru mudelit on kiiresti 

vaja ning selle puhul tuleb võtta 

eesmärgiks energiavarustuse pikaajaliseks 

kindlustamiseks vajalike investeeringute 

edendamine ning taastuvate energiaallikate 

võrgu stabiilsuse seisukohast optimaalne 

integreerimine, võttes seejuures täielikult 

arvesse energiavarustuse ja -nõudluse 

muutlikkust, sealhulgas mikrotootmise ja 

nõudlusreageeringu tehnoloogia suuremat 

kasutuselevõttu ning taastuvenergia üha 

suurenevat osakaalu; märgib sellega seoses 

ära vajaduse nutivõrke käsitlevate ühiste 

standardite järele, mis on peamine viis 

tagada stabiilne ja vaba piiriülene 

energiavoog, aidates seeläbi suurendada 

energiajulgeolekut; lisaks toonitab rolli, 

mida võib täita arukamate energiavõrkude 

ja uute energiasalvestuskohtade 

arendamine, suurendades taastuvate 

energiaallikate taset Euroopa tasandil ja 

tagades niisuguse taristu arendamise koos 

piirkondlike taastuvate energiaallikate 

sõlmedega; 
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  59 a. väljendab heameelt oma 15. 

detsembri 2015. aasta resolutsiooni üle 

elektrisüsteemide 10% ühendatuse 

eesmärgi saavutamise ja Euroopa 

elektrivõrgu 2020. aasta vajadustega 

kohandamise kohta; 
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77. juhib tähelepanu sellele, et siseturu 

edukaks tasakaalustamiseks on vaja 

investeeringuid mitte ainult 

võrkudevahelistesse ühendustesse, vaid 

muu hulgas ka riigisisestesse võrkudesse, 

fossiilkütusel töötavatesse 

elektrijaamadesse, mis on varustatud CO2 

kogumise tehnoloogiaga, uutesse 

tuumaelektrijaamadesse (nendes 

liikmesriikides, kes neid soovivad), kui 

vähese CO2-heitega baaskoormusenergia 

tähtsasse allikasse, 

hoiustamisvõimsusesse, (nt veeldatud 

maagaasi terminalidesse), nutivõrkudesse 
ning paindlikku tootmisse, et tulla toime 

taastuvenergia ja jaotatud energia tootmise 

suurenemisega; 

77. juhib tähelepanu sellele, et siseturu 

edukaks tasakaalustamiseks on vaja 

investeeringuid mitte ainult 

võrkudevahelistesse ühendustesse, vaid 

muu hulgas ka piirkondlikesse ja 

kohalikesse nutivõrkudesse, nõudluse 

poole juhtimisse, energia 

salvestamisvõimsusesse ning paindlikku 

elektrienergia / elektrienergiast gaasi / 

elektrienergiast soojuse tootmisse, et tulla 

toime taastuvenergia ja jaotatud energia 

tootmise suurenemisega; 
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  107 a. tuletab meelde, et maailma 

keskmise temperatuuri tõusu piiramine 

2 C-ga ei taga märkimisväärse kahjuliku 

kliimamõju vältimist; rõhutab, et CO2-

heite järkjärguline kaotamine maailmas 

2050. aastaks või veidi hiljem on vajalik 

selleks, et maailm püsiks kulutõhusal 

heitkoguste vähendamise kursil, mis 

vastab temperatuuritõusu 2 C-ga 

piiramise eesmärgile; 
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112. rõhutab, et üleminek 

konkurentsivõimelisele ja säästvale vähese 

CO2-heitega majandusele pakub 

märkimisväärseid võimalusi uute 

töökohtade, innovatsiooni, majanduskasvu 

ning väiksemate äriotstarbeliste ja 

kodumajapidamiste energiaarvete jaoks; 

tunnistab siiski, et neid võimalusi saab ära 

kasutada vaid tugeva koostöö kaudu 

komisjoni, liikmesriikide, kohalike ja 

piirkondlike omavalitsuste, kodanike ja 

tööstuse vahel, millega kaasnevad kõige 

tulemuslikumad stiimulid ja 

õigusraamistikud; märgib, et 

nõuetekohaselt juhitav CO2-heite 

vähendamine ei tohiks tuua kaasa 

suuremaid energiakulusid, 

kütteostuvõimetust, Euroopa majanduse 

deindustrialiseerimist ega töötuse 

suurenemist; nõuab seetõttu kindlalt, et 

sotsiaalpartnerid kaasataks aktiivselt 

jätkusuutlikule energialiidule ülemineku 

sotsiaalse mõjuga tegelemisse; rõhutab, et 

EL vajab kogu ELi hõlmavat ning samal 

ajal turupõhist ja tehnoloogiliselt 

neutraalset poliitikat, milles võetakse 

arvesse kõiki asjaomaseid õigusakte ja 

asjaomaseid ELi eesmärke, täites neid 

ühiskonnale võimalikult väikeste kuludega; 

112. rõhutab, et üleminek 

konkurentsivõimelisele ja säästvale vähese 

CO2-heitega majandusele pakub 

märkimisväärseid võimalusi uute 

töökohtade, innovatsiooni, majanduskasvu 

ning väiksemate äriotstarbeliste ja 

kodumajapidamiste energiaarvete jaoks; 

tunnistab siiski, et neid võimalusi saab ära 

kasutada vaid tugeva koostöö kaudu 

komisjoni, liikmesriikide, kohalike ja 

piirkondlike omavalitsuste, kodanike ja 

tööstuse vahel, millega kaasnevad kõige 

tulemuslikumad stiimulid ja 

õigusraamistikud; märgib, et 

nõuetekohaselt juhitav CO2-heite 

vähendamine ei too kaasa suuremaid 

energiakulusid, kütteostuvõimetust, 

Euroopa majanduse deindustrialiseerimist 

ega töötuse suurenemist; nõuab seetõttu 

kindlalt, et sotsiaalpartnerid kaasataks 

aktiivselt jätkusuutlikule energialiidule 

ülemineku sotsiaalse mõjuga tegelemisse; 

rõhutab, et EL vajab kogu ELi hõlmavat 

poliitikat, milles võetakse arvesse kõiki 

asjaomaseid õigusakte ja asjaomaseid ELi 

eesmärke, täites neid ühiskonnale 

võimalikult väikeste kuludega; 
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139. märgib, et tuumaenergia moodustab 

27 % ELi elektritootmisest ja üle poole 

vähese CO2-heitega elektrienergiast kogu 

ELis 2014. aastal, et 130 tuumajaama 

132st lõpetavad oma tegevuse 2050. 

aastaks, mis tekitab suure tühimiku 

vähese CO2-heitega baaskoormuselektri 

osas ELi elektritootmises; tunnistab 

samas, et sellal kui mõned liikmesriigid 

on otsustanud loobuda tuumaenergiast, 

soovivad teised liikmesriigid välja töötada 

uusi tuumaenergiaprojekte, et saavutada 

oma riiklikud ja ELi energia- ja 

kliimapoliitika eesmärgid, ning kutsub 

komisjoni üles tagama, et EL looks 

raamistiku, mis võimaldaks nendel 

liikmesriikidel, kes soovivad välja töötada 

tuumaenergiaprojekte, seda ELi siseturu- 

ja konkurentsieeskirjade tingimustes teha; 

139. märgib, et 2013. aastal moodustas 

taastuvenergia 26 % ELi elektrienergia 

kogutoodangust; märgib, et vahemikus 

1990–2012 suurenes taastuvatest 

energiaallikatest toodetud elektrienergia 

hulk 177 %; 
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141. märgib, et tuumaenergia on üks kõige 

olulisemaid panuseid Euroopa 

energiasüsteemi, kuna selle CO2- 

heitkogused on väiksemad ning samal ajal 

vähendab see sõltuvust impordist, tagab 

stabiilse energiatootmise, mis suudab 

teenindada siseturgu ning on aluseks 

stabiilsele energiasüsteemile, kuhu 

taastuvad energiaallikad saab järk-järgult 

integreerida; 

141. märgib, et tuumaenergia kuulub 

Euroopa Aatomienergiaühenduse 

asutamislepingu (Euratomi 

asutamislepingu) reguleerimisalasse; 

tuletab meelde, et parlamendi roll 

Euratomi asutamislepingu kohases 

otsustusprotsessis on piiratud, sest tal on 

ainult nõuandavad volitused; 
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142. nõuab, et liikmesriigid, kes loobuvad 

järk-järgult tuumaenergiast, tagaksid, et 

see asendatakse sellise elektritootmisega, 

mis tagaks sama suure energiavarustuse 
ning aitaks stabiliseerida ühtset tootmis- 

ja jaotussüsteemi; 

142. tuletab meelde komisjoni 2003. aasta 

kirjalikku deklaratsiooni ja komisjoni 24. 

oktoobri 2006. aasta soovitust 

(2006/851/Euratom) tuumarajatiste 

sulgemise kohta, milles märgitakse, et 

„aruka kasutamise asjakohase kontrolliga 

erifond võiks kõigi tuumarajatiste puhul 

olla eelistatud variant”, ning palub 

komisjonil kanda selline seisukoht üle 

õiguslikult siduvasse õigusakti; 

Or. en 

 

 


