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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

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 nutivõrkudesse, nõudluse 

juhtimise süsteemidesse ja elektri 

ladustamisvõimsusesse, et tulla toime 

taastuvenergia ja jaotatud energia tootmise 

suurenemisega; tuletab samal ajal meelde 

seda, kui oluline on kaaluda 

kõrgepingealalisvoolusüsteemi 

tehnoloogia kasutamist taastuvate 

energiaallikate püsivuse puudumise 

probleemi ületamise viisina; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

140. rõhutab, et ELi 

finantsmehhanismide või ELi 

finantseerimisasutuste kaudu tuleks 

tuumaenergiat kõikides vormides toetada; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

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; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

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; 

välja jäetud 

Or. en 

 

 


