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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0409/49 

Muudatusettepanek  49 

Florent Marcellesi 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Dario Tamburrano 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Euroopa ühendamise rahastu loomine 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kuni 8 650 000 000 eurot 

eraldatakse artikli 3 lõike 2 punktis b 

osutatud erieesmärgi jaoks ja sellest kuni 

10 % piiriüleste taastuvenergiaprojektide 

jaoks; 

(b) 7 675 244 000 eurot püsivhindades 

(8 650 000 000 eurot jooksevhindades) 

eraldatakse artikli 3 lõike 2 punktis b 

osutatud erieesmärgi jaoks ja sellest 

vähemalt 15 % piiriüleste 

taastuvenergiaprojektide jaoks; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.12.2018 A8-0409/50 

Muudatusettepanek  50 

Florent Marcellesi 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Dario Tamburrano 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Euroopa ühendamise rahastu loomine 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 – punkt a 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) määruse (EL) nr 347/2013 artiklis 

14 osutatud ühishuviprojektidega seotud 

meetmed; 

(a) määruse (EL) nr 347/2013 artiklis 

14 osutatud ühishuviprojektidega seotud 

meetmed, kui need projektid kuuluvad 

nimetatud määruse II lisa punktis 1 

toodud energiataristu kategooriasse; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.12.2018 A8-0409/51 

Muudatusettepanek  51 

Florent Marcellesi 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Dario Tamburrano 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Euroopa ühendamise rahastu loomine 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 – punkt b a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) meetmed, mis hõlmavad üksnes 

taastuva vesiniku või biometaani 

kasutamist, pärast nende sobivaks 

lugemist Euroopa Komisjoni väljatöötatud 

metoodika alusel. See hõlmab vähemalt 

järgmist: 

 i) loetelu kohustuslikest tehnilistest 

kohandustest, mis tuleb rakendada; 

 ii) miinimumtõhusus ja olelusringi 

koefitsient, mis tuleb saavutada; 

 iii) üldine säästvus ja kasvuhoonegaaside 

vähenemine, mis tuleb saavutada. 

 Komisjon võtab kooskõlas artikliga 24 

vastu delegeeritud õigusaktid, milles 

sätestatakse vastav metoodika. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.12.2018 A8-0409/52 

Muudatusettepanek  52 

Florent Marcellesi 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Euroopa ühendamise rahastu loomine 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 – punkt b b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b b) energiatõhusust suurendavate 

energiataristu projektidega seotud 

meetmed, kui need projektid mõjutavad 

piiriüleseid energiavoogusid, muu hulgas 

tarbimiskaja ja arukate võrkude kaudu. 

 Energeetikasektoris ei anta käesoleva 

määruse alusel liidu rahalist toetust 

järgmistele meetmetele: 

 i) fossiilkütuste tootmise, töötlemise, 

edastamise, turustamise, ladustamise või 

põletamisega seotud meetmed; 

 ii) taastuvate ja vähese CO2-heitega 

gaasiprojektidega seotud meetmed 

fossiilsete ressursside transportimiseks. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.12.2018 A8-0409/53 

Muudatusettepanek  53 

Florent Marcellesi 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Dario Tamburrano 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Euroopa ühendamise rahastu loomine 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. valdkondlikud suunised (TEN 

suunised) ja energeetika valdkonna ühist 

huvi pakkuvate projektide loetelud 

vaadatakse uue kuluperioodi jaoks 

õigeaegselt läbi, et viia need kooskõlla 

energia- ja kliimaeesmärkidega aastaks 

2030 ja pikaajaliste CO2-heite 

vähendamise kavadega ning integreerida 

energiatõhususe esimene põhimõte 

investeerimisvajaduste hindamisse, 

projektide hindamisse ja projektide 

valikuprotsessi.  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.12.2018 A8-0409/54 

Muudatusettepanek  54 

Florent Marcellesi 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Dario Tamburrano 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Euroopa ühendamise rahastu loomine 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I a osa (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 I a Eraldatud vahendite kliimaseire ja 

ilmastikukindluse tagamine 

 Käesolevas määruses sätestatud 

kliimaküsimuste arvessevõtmise 

eesmärkide täitmiseks kehtestab komisjon 

süsteemi, mis võimaldab eraldatud 

vahendite ja tegelike kulutuste 

kliimaseiret Rio näitajate süsteemi alusel, 

tehes vahet kliimamuutuste leevendamise 

ja nendega kohanemise ning eri sektorite 

ja nende kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamise vahel. 

 Ilmastikukindluse tagamine on seni 

kasutatud CO2-heite maksustamise ja 

CO2-jalajälje meetoditest ulatuslikum 

ning hõlmab vähemalt järgmisi 

kriteeriume: 

 (a) lähtumine energiatõhususe 

esmatähtsuse põhimõttest; 

 (b) pikaajaline ühiskondlik ja 

keskkonnamõju; 

 (c) projektide olelusringi hindamine, et 

vähendada nende kahjulikku ja 

maksimeerida kasulikku mõju 

kliimamuutuste leevendamisele ja 

nendega kohanemisele. Selleks viiakse 

komisjoni koostatavate suuniste põhjal 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

läbi hindamine, kasutades valdkondade 

CO2-heite vähendamise trajektooride 

juures 1,5-kraadilise kliimasoojenemise 

stsenaariumit. 

Or. en 

 

 


