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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0402/312 

Muudatusettepanek  312 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energialiidu juhtimine 

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kõik liikmesriigid esitavad 

komisjonile 1. jaanuariks 2019 ning 

seejärel iga kümne aasta tagant lõimitud 

riikliku energia- ja kliimakava. Kava 

sisaldab lõikes 2 ja I lisas esitatud 

elemente. Esimene kava hõlmab 

ajavahemikku 2021–2030. Iga järgnev 

kava hõlmab eelmise kavaga hõlmatud 

ajavahemikule vahetult järgnevat kümmet 

aastat. 

1. Kuue kuu jooksul alates 

... [käesoleva määruse jõustumise 

kuupäev] ja hiljemalt 1. juunil 2019 

esimese kava puhul ning järgnevate 

kavade puhul hiljemalt 1. jaanuariks 2024 

ja seejärel iga kümne aasta tagant esitab 

iga liikmesriik komisjonile kümneaastast 

perioodi hõlmava lõimitud riikliku 

energia- ja kliimakava. Kava sisaldab 

lõikes 2 ja I lisas esitatud elemente. 

Esimene kava hõlmab ajavahemikku 2021–

2030. 

Or. en 

Selgitus 

Tehakse ettepanek muuta lõiget 1, toetades samal ajal kõiki teisi ITRE- ja ENVI-komisjoni poolt AMis 59 

heaks kiidetud muudatusettepanekuid. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0402/313 

Muudatusettepanek  313 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energialiidu juhtimine 

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 – sissejuhatav osa  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid koostavad ja esitavad 

komisjonile 1. jaanuariks 2020 ning 

seejärel iga kümne aasta tagant pikaajalise 

(50 aastat) vähese heite strateegia, et 

aidata kaasa järgmisele: 

1. Liikmesriigid ja liidu nimel 

komisjon võtavad 1. jaanuariks 2020 ning 

seejärel iga kümne aasta tagant vastu 

pikaajalise (30 aastat) kliima- ja 

energiastrateegia, et aidata kaasa 

järgmisele: 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0402/314 

Muudatusettepanek  314 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energialiidu juhtimine 

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) täita liidule ja liikmesriikidele ÜRO 

kliimamuutuste raamkonventsioonist ja 

Pariisi kokkuleppest tulenevat kohustust 

vähendada inimtekkelist 

kasvuhoonegaaside heidet ja suurendada 

nende sidujates sidumist; 

(a) täita kümne aasta kaupa liidule ja 

liikmesriikidele ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsioonist ja Pariisi 

kokkuleppest tulenevat kohustust 

vähendada inimtekkelist 

kasvuhoonegaaside heidet ja suurendada 

nende sidujates sidumist; 

Or. en 

Selgitus 

Käesolev muudatusettepanek vastab ITRE- ja ENVI-komisjoni poolt vastu võetud muudatusettepanekule 

123. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0402/315 

Muudatusettepanek  315 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energialiidu juhtimine 

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) saavutada pikaajaline 

kasvuhoonegaaside heite vähenemine ja 

nende suurem sidujates sidumine kõigis 

sektorites kooskõlas liidu eesmärgiga 

vähendada 2050. aastaks kulutõhusalt 

heitkoguseid 80–95 % võrreldes 1990. 

aasta tasemega, mis IPCC hinnangul on 

arenenud riikide rühma jaoks vajalik 

vähendamine. 

(c) saavutada pikaajaline 

kasvuhoonegaaside heite vähenemine ja 

nende suurem sidujates sidumine kõigis 

sektorites kooskõlas liidu eesmärgiga 

vähendada kulutõhusalt liidu 

kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis 

IPCC hinnangul on vajalik vähendamine, 

ning vajaduse korral hoida ja suurendada 

nende sidujates sidumist, et saavutada 

Pariisi kokkuleppe kohased 

temperatuurialased eesmärgid. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0402/316 

Muudatusettepanek  316 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energialiidu juhtimine 

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 – punkt c a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) saavutada liidus CO2-neutraalne 

energiasüsteem.  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0402/317 

Muudatusettepanek  317 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energialiidu juhtimine 

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 2 – sissejuhatav osa  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Pikaajaline vähese heite strateegia 

hõlmab järgmist: 

2. Pikaajaline kliima- ja 

energiastrateegia hõlmab järgmist: 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0402/318 

Muudatusettepanek  318 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energialiidu juhtimine 

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 2 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) üldkogus, mille võrra on 

kasvuhoonegaaside heidet vähendatud ja 

nende sidujates sidumist suurendatud; 

(a) üldkogus, mille võrra on vastavalt 

Pariisi kokkuleppele kasvuhoonegaaside 

heidet vähendatud ja nende sidujates 

sidumist suurendatud; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0402/319 

Muudatusettepanek  319 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energialiidu juhtimine 

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) heite vähenemine ja gaaside 

suurem sidujates sidumine üksikutes 

sektorites, sh elektri-, tööstus-, transpordi-, 

hoone- (teenindussektori ja eluhooned) ja 

põllumajandussektoris ning maakasutuse, 

maakasutuse muutuse ja metsanduse 

(LULUCF) sektoris; 

(b) CO2-heite vähendamise eesmärgil 

kasvuhoonegaaside heite vähenemine ja 

gaaside suurem sidujates sidumine 

üksikutes sektorites, sh elektri-, tööstus-, 

transpordi-, kütte- ja jahutus-, hoone- 

(teenindussektori ja eluhooned) ja 

põllumajandussektoris ning maakasutuse, 

maakasutuse muutuse ja metsanduse 

(LULUCF) sektoris; 

Or. en 

Selgitus 

Käesolev muudatusettepanek vastab ITRE- ja ENVI-komisjoni poolt vastu võetud muudatusettepanekule 

123. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0402/320 

Muudatusettepanek  320 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energialiidu juhtimine 

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) eeldatavad edusammud vähese 

kasvuhoonegaaside heitega majandusele 

üleminekul, sh kasvuhoonegaaside 

heitemahukus, sisemajanduse koguprodukti 

CO2-mahukus ning sellekohased teadus-, 

arendus- ja innovatsioonitegevuse 

strateegiad; 

(c) eeldatavad edusammud vähese 

kasvuhoonegaaside heitega majandusele 

üleminekul, sh kasvuhoonegaaside 

heitemahukus, sisemajanduse koguprodukti 

CO2-mahukus ning sellekohased 

pikaajalised investeerimis- ning teadus-, 

arendus- ja innovatsioonitegevuse 

strateegiad; 

Or. en 

Selgitus 

Käesolev muudatusettepanek vastab ITRE- ja ENVI-komisjoni poolt vastu võetud muudatusettepanekule 

123. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0402/321 

Muudatusettepanek  321 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energialiidu juhtimine 

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 2 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) seosed muude riiklike pikaajaliste 

kavadega. 

(d) vajaduse korral seosed muude 

riiklike pikaajaliste eesmärkide ja kavade 

ning muude poliitikate, meetmete ja 

investeeringutega. 

Or. en 

 


