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LIITE 
 

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET 

Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset 

+ hyväksytty 

- hylätty 

↓ rauennut 

per. peruutettu 

NHÄ (..., ..., ...) nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) 

KÄ (...,...,...) koneäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) 

osat kohta kohdalta -äänestys 

eä erillinen äänestys 

tark. tarkistus 

KT kompromissitarkistus 

vo vastaava osa 

P tekstiä poistava tarkistus 

= identtiset tarkistukset 

§ kohta 

art. artikla 

kappale johdanto-osan kappale 

PR päätöslauselmaesitys 

RC yhteinen päätöslauselmaesitys 

SEC salainen äänestys 
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1. Järjestelyasiakirja Sveitsin valaliiton osallistumista Euroopan turvapaikka-

asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä *** 

Suositus: Roberta Metsola (A8-0345/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 505, 49, 14 

 

 

 

2. EU:n ja Dominican välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus 

*** 

Suositus: Mariya Gabriel (A8-0322/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 531, 60, 18 

 

 

 

3. EU:n ja Vanuatun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus 

*** 

Suositus: Mariya Gabriel (A8-0329/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 550, 61, 22 

 

 

 

4. EU:n ja Trinidad ja Tobagon välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva 

viisumivapaussopimus *** 

Suositus: Mariya Gabriel (A8-0323/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 560, 65, 24 
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5. EU:n ja Samoan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus 

*** 

Suositus: Mariya Gabriel (A8-0320/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 571, 64, 24 

 

 

 

6. EU:n ja Grenadan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus 

*** 

Suositus: Mariya Gabriel (A8-0326/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 578, 66, 24 

 

 

7. EU:n ja Itä-Timorin välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva 

viisumivapaussopimus *** 

Suositus: Mariya Gabriel (A8-0327/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 581, 66, 23 

 

 

 

8. EU:n ja Saint Lucian välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva 

viisumivapaussopimus *** 

Suositus: Mariya Gabriel (A8-0321/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 584, 66, 24 
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9. EU:n ja Saint Vincent ja Grenadiinien välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva 

viisumivapaussopimus *** 

Suositus: Mariya Gabriel (A8-0325/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 588, 66, 26 

 

 

 

10. EU:n ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva 

viisumivapaussopimus *** 

Suositus: Mariya Gabriel (A8-0324/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 537, 80, 59 

 

 

 

11. Sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston ja Eurojustin välinen 

yhteisymmärryspöytäkirja * 

Mietintö: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 571, 59, 56 

 

 

12. Perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa 

sovellettavat menetelmät ja menettely sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavat 

toimenpiteet * 

Mietintö: Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski (A8-0357/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 559, 85, 43 
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13. Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Evelyn Regner (A8-0358/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätösehdotus  +  

 

 

14. Stelios Koulogloun koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Pavel Svoboda (A8-0356/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätösehdotus  +  

 

 

15. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Suomen hakemus – 

EGF/2015/005 FI/Computer Programming 

Mietintö: Marco Zanni (A8-0362/2015) (määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 597, 83, 13 

 

 

16. EU-tavaramerkki ***II 

Suositus toiseen käsittelyyn: Cecilia Wikström (A8-0354/2015) (määräenemmistö) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ehdotus neuvoston 

kannan hylkäämiseksi 

1 EFDD NHÄ - 142, 516, 36 

neuvoston kanta hyväksyminen ilman äänestystä 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tark. 1 
 

 



P8_PV(2015)12-15(VOT)_FI.doc 6 PE 573.975 

17. Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntö ***II 

Suositus toiseen käsittelyyn: Cecilia Wikström (A8-0355/2015) (määräenemmistö) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ehdotus neuvoston 

kannan hylkäämiseksi 

1 EFDD NHÄ - 88, 577, 29 

neuvoston kanta hyväksyminen ilman äänestystä 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tark. 1 
 

 

18. Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen sovellettava valvontaa ja 

täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma ***I 

Mietintö: Ole Christensen (A8-0294/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: 

lainsäädäntöpäätöslauselma 

NHÄ + 659, 28, 9 

 

 

 

19. Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden soveltamisen keskeyttäminen Bosnia ja 

Hertsegovinan osalta ***I 

Mietintö: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti kokonaisuudes-

saan 

14rev valiokunta  +  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 534, 128, 36 
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20. Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Europolin välinen strateginen yhteistyö 

vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa * 

Mietintö: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: esitys neuvoston 

täytäntöönpanosäädökseksi 

KÄ + 491, 164, 41 

äänestys: 

lainsäädäntöpäätöslauselma 

NHÄ + 490, 159, 44 

 

 

 

21. Kohti Euroopan energiaunionia 

Mietintö: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 jälkeen 58 GUE/NGL osat   

1 +  

2 -  

§ 2 13 ENF NHÄ - 46, 617, 32 

61 S&D  +  

§ 3 55 ECR KÄ + 379, 307, 3 

§ alkuper. teksti eä ↓  

§ 5 62 S&D NHÄ - 280, 403, 10 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 6 63 S&D, ALDE NHÄ + 351, 336, 12 

§ alkuper. teksti eä ↓  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 6 jälkeen 14 ENF  -  

§ 7 47 EFDD  -  

§ 8 § alkuper. teksti eä/KÄ + 357, 238, 99 

§ 9 jälkeen 81 40+ jäsentä  +  

§ 12 15 ENF  -  

§ 12 jälkeen 16 ENF  -  

§ 14 18 ENF  -  

§ alkuper. teksti eä +  

§ 15 56 ECR  -  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 17 § alkuper. teksti eä +  

§ 18 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 19 20 ENF NHÄ - 45, 617, 32 

§ alkuper. teksti NHÄ + 548, 121, 26 

§ 20 48 EFDD  -  

§ 21 21 ENF NHÄ - 63, 622, 9 

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 535, 143, 18 

2/NHÄ + 578, 109, 7 

3/NHÄ + 526, 155, 4 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 23 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 25 64 S&D KÄ - 324, 362, 10 

49 EFDD  -  

§ 28 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 28 jälkeen 59 GUE/NGL NHÄ - 205, 356, 136 

§ 29 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 32 § alkuper. teksti NHÄ + 507, 164, 25 

§ 44 § alkuper. teksti eä +  

§ 45 § alkuper. teksti eä +  

§ 47 § alkuper. teksti eä +  

§ 48 26 ENF  -  

§ 51 § alkuper. teksti eä +  

§ 52 27 ENF  -  

§ 53 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 56 29 ENF  -  

§ 57 76 ALDE  +  

§ 58 68 Verts/ALE  -  

§ 59 jälkeen 69 Verts/ALE KÄ + 408, 271, 20 

§ 60 jälkeen 30 ENF  -  

§ 65 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 69 § alkuper. teksti eä +  

§ 72 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 74 50 EFDD  -  

§ 77 77 EFDD  -  

70 Verts/ALE  -  

33 ENF  -  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/KÄ + 401, 285, 11 

§ 80 51 EFDD  -  

§ 83 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 86 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 87 34 ENF  -  

§ 89 65 S&D, ALDE, 

EFDD, 

Verts/ALE 

NHÄ + 359, 335, 5 

§ alkuper. teksti osat   

1 ↓  

2 ↓  

§ 90 jälkeen 35 ENF  -  

§ 96 52P EFDD  -  

§ 98 § alkuper. teksti eä +  

§ 107 jälkeen 71 Verts/ALE KÄ + 356, 331, 8 

§ 108 53 EFDD NHÄ - 88, 600, 8 

§ 109 § alkuper. teksti eä +  

§ 111 38 ENF  -  

§ alkuper. teksti eä +  

§ 112 39 ENF NHÄ - 107, 585, 6 

72 Verts/ALE  -  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 122 § alkuper. teksti eä +  

§ 128 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

§ 130 42 ENF  -  

§ 133 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 134 60 GUE/NGL KÄ - 146, 411, 136 

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 597, 67, 34 

2/NHÄ + 365, 300, 28 

§ 135 § alkuper. teksti eä +  

§ 136 § alkuper. teksti eä +  

§ 137 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 138 § alkuper. teksti eä +  

§ 139 73 Verts/ALE NHÄ - 278, 392, 27 

§ alkuper. teksti eä/KÄ + 382, 270, 44 

§ 140 78P EFDD NHÄ + 308, 306, 76 

§ 141 79P EFDD NHÄ - 268, 391, 35 

74 Verts/ALE NHÄ - 279, 378, 36 

§ 142 80P EFDD NHÄ - 238, 399, 57 

75 Verts/ALE NHÄ - 261, 392, 37 

§ 143 54 EFDD  -  

§ 147 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

alaotsikko 6 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 150 66 S&D  +  

§ alkuper. teksti osat   

1 ↓  

2 ↓  

§ 163 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4/KÄ + 388, 295, 9 

5 +  

§ 166 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 172 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 174 57 ECR  -  

§ 175 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

johdanto-osan 40 

viitteen jälkeen 

67 Verts/ALE  +  

D kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 367, 321, 5 

E kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

H kappale 45 EFDD  -  

§ alkuper. teksti eä +  

I kappale 2 ENF  -  

J kappale 3 ENF  -  

L kappale 46 EFDD  -  

4 ENF  -  

Q kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 398, 109, 187 

R kappale 7 ENF  -  

§ alkuper. teksti eä +  

W kappale 9 ENF  -  

§ alkuper. teksti eä +  

X kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

Z kappale § alkuper. teksti eä +  

AE kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

AI kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 316, 328, 47 

AJ kappale § alkuper. teksti eä +  

AM kappale § alkuper. teksti eä +  

AN kappale § alkuper. teksti eä +  

AO kappale § alkuper. teksti eä +  

AQ kappale § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 403, 177, 117 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: tark. 13, 21, 39, johdanto-osan Q kappale (2. osa) 

Verts/ALE: tark. 20, 62, 73, 74, 75, 78, 80, § 19, 134 

S&D: tark. 53, 62, 63, 65 

GUE/NGL: § 21, 32, tark. 59 

EFDD: tark. 78, 79, 80 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: johdanto-osan Z, AJ, AM, AN, AO, AQ kappale, § 3, 6, 17, 44, 45, 51, 69, 98, 109, 

136, 137, 138 

ALDE: § 122, 139 

PPE: johdanto-osan D kappale, § 8 

Verts/ALE: § 32 

ECR: § 14, 111, 135 

S&D: johdanto-osan AQ kappale, § 136, 137, 139 

GUE/NGL: § 17, 23, 47, 139, johdanto-osan H, Q, R, W, AJ kappale 

EFDD: johdanto-osan AQ kappale, § 136, 138 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: 

johdanto-osan E kappale 

1. osa: "toteaa, että toimissa, joilla pyritään kehittämään energiaunionia ja saavuttamaan 

vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteet, on otettava täysimääräisesti huomioon 

niiden vaikutukset energian hintoihin ja keskityttävä synergiaetuihin ja 

markkinoiden yhdentämiseen edelleen, joka auttaa vähentämään 

kokonaiskustannuksia ja parantamaan EU:n kilpailukykyä, jotta niille saadaan 

tarvittava kansalaisten ja teollisuuden tuki;" ilman sanoja " ja saavuttamaan vuoden 

2030 ilmasto- ja energiatavoitteet," ja "ja markkinoiden yhdentämiseen edelleen" 

2. osa: "ja saavuttamaan vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteet," ja "ja markkinoiden 

yhdentämiseen edelleen" 

3. osa: "katsoo, että tässä yhteydessä kaikissa tarvittavissa vaikutustenarvioinneissa on 

otettava täysimääräisesti huomioon nykyiset ja tulevat piilokustannukset, jotka 

johtuvat vanhaan tapaan jatkamiseen perustuvasta energiapolitiikasta;" 

 
johdanto-osan Q kappale 

1. osa: "toteaa, että EU on hyvin riippuvainen energiantuonnista Venäjältä" 

2. osa: "joka on osoittautunut epäluotettavaksi kumppaniksi ja käyttää energiatoimituksiaan 

poliittisena aseena; " 

 
johdanto-osan AE kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että EU:n yritykset uusiutuvien energialähteiden alalla työllistävät 

Euroopassa 1,2 miljoonaa ihmistä ja monet näistä pk-yrityksissä ja että EU:n 

yritysten osuus kaikkien uusiutuvaa energiaa hyödyntävien tekniikoiden patenteista 

maailmassa on 40 prosenttia, minkä ansiosta EU:lla on johtoasema; toteaa, että tämä 

johtoasema on säilytettävä tulevaisuudessa" 

2. osa: "vahvalla EU:n uusiutuvan energian strategialla;" 

 
§ 5 

1. osa: teksti ilman sanoja "pääasiassa uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan 

kasvihuonekaasujen vähentämiseen sekä EU:n laajuisiin hiilimarkkinoihin ja 

tutkimukseen ja innovointiin, minkä tavoitteena on saavuttaa johtoasema 

energiateknologiassa" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 18 

1. osa: teksti ilman sanoja "perustamaan energiaturvallisuutta, ulkopolitiikkaa ja 

energiaunionia käsittelevän korkean tason mietintäryhmän, jossa Euroopan 

parlamentilla ja yhteiskunnan sidosryhmillä olisi vahva edustus ja osallisuus, jotta 

voitaisiin" ja "ja ihmisoikeuksien välisen suhteen;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 23 

1. osa: teksti ilman sanoja "sopimusluonnosmalleja ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 24 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja ilmoitettava niistä säännöllisesti toimivaltaisille 

viranomaisille, jotta saadaan kootuksi kaikki tarpeelliset tiedot, joita sekä 

toimivaltaiset viranomaiset että yritykset voivat käyttää tulevissa neuvotteluissa, 

samalla kun säilytetään arkaluontoisten tietojen luottamuksellisuus" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 53 

1. osa: "painottaa jälleen omistuksen eriyttämisen merkitystä kolmannessa energiapaketissa 

esitetyn mukaisesti;" 

2. osa: "kehottaa komissiota arvioimaan missä määrin kansalliset sääntelyviranomaiset 

seuraavat komission lausunnoissa kuvattujen edellytysten täyttymistä 

siirtoverkonhaltijoiden sertifioinnissa;" 

 
§ 65 

1. osa: teksti ilman sanoja "unionin energian sisämarkkinoiden tasolla" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 72 

1. osa: "kehottaa komissiota esittämään makroalueellista markkinayhteistyötä koskevan 

hallintorakenteen, jossa myös Euroopan parlamentilla ja kansallisilla parlamenteilla 

on rooli;" 

2. osa: "katsoo, että tämän alueellisen hallinnon olisi perustuttava olemassa oleviin 

aluetason maantieteellisiin ja markkinoilla toimiviin yhteisöihin, jotta voidaan 

optimoida kustannukset mahdollisimman hyvin, etenkin i) Itämeren 

energiamarkkinoiden yhteenliitäntäsuunnitelmaan (BEMIP), ii) Kaakkois-Euroopan 

koordinointialoitteisiin, iii) laajennettuun viidenväliseen energiafoorumiin ja 

iv) Pohjanmeren maiden offshore-verkkoaloitteeseen;" 

3. osa: "korostaa, että ACER:n roolia on vahvistettava tässä yhteydessä;" 

 
§ 83 

1. osa: "korostaa, että on saatava esiin parhaat paikalliset käytännöt ja edistettävä niiden 

leviämistä unionissa, jotta paikalliset toimenpiteet voidaan yhdistää entistä 

paremmin EU:n politiikkaan ja jotta energiahankkeissa voidaan käsitellä paikallista 

hyväksyttävyyttä koskevia haasteita;" ilman sanoja "EU:n politiikkaan" 

2. osa: "EU:n politiikkaan" 

3. osa: "ehdottaa alueiden eurooppalaisen foorumin perustamista;" 

 
§ 89 

1. osa: teksti ilman sanoja "palauttaa mieliin asiasta antamansa päätöslauselmat; antaa 

tunnustusta komission sitoumukselle pitää mielessä 30 prosentin tavoite, kun 

energiatehokkuusdirektiiviä tarkistetaan;" ja "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 

tavoitteeseensa, jonka mukaan päästöjä leikataan vähintään 40 prosentilla 

vuoteen 2030 mennessä;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 128 

1. osa: teksti ilman sanoja "sekä kasvihuonekaasupäästöihin, uusiutuviin energialähteisiin ja 

energiatehokkuuteen liittyviä EU:n tavoitteita" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 147 

1. osa: teksti ilman sanoja "sisä-" ja "joka vuonna 2012 vaikutti joka neljänteen EU:n 

kansalaiseen; kehottaa komissiota esittelemään tiedonannon energiaköyhyydestä 

EU:ssa, liittämään mukaan toimintasuunnitelman sen torjumiseksi sekä 

sisällyttämään tiedonantoon energiaköyhyyden määritelmän ja indikaattoreita;" 

2. osa: nämä sanat 
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alaotsikko 6 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja vähähiilistä" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 150 

1. osa: teksti ilman sanoja "sekä", "että kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi", "pyytää 

komissiota tarkastelemaan uudelleen henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjä 

koskevia normeja vuoden 2020 jälkeiselle ajalle;" ja "uusiutuvan sähkön avulla 

toteutettava sähköistäminen" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 172 

1. osa: teksti ilman sanoja "erityisesti sellaisten teknologioiden kustannusten alentamista, 

jotka osaltaan vaikuttavat kasvihuonekaasujen maailmanlaajuiseen vähentämiseen ja 

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamiseen", "ilmastoa" ja "sekä ympäristöä" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 175 

1. osa: "muistuttaa 6 000 Euroopan kaupungin sitoumuksesta toimia johtoasemassa energia-

alan muutoksessa etenkin kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen kautta;" 

2. osa: "vaatii komissiota hyödyntämään kaikilta osin tätä verkostoa sekä muita aloitteita, 

joita ovat esimerkiksi Älykkäät kaupungit ja yhteisöt -aloite ja Energy Cities -

järjestö, ja tukemaan niiden kehitystä tarjoamalla rahoitusta ja henkilöresursseja; 

katsoo, että kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen osapuolten olisi oltava etusijalla 

EU:n rahoitusta jaettaessa;" 

 
ALDE: 

johdanto-osan AI kappale 

1. osa: "toteaa, että EU:n energian vähittäismarkkinat eivät toimi kunnolla, koska monissa 

jäsenvaltioissa kuluttajilla ei ole riittävästi mahdollisuuksia valita 

energiantoimittajaansa; toteaa, että markkinoiden keskittymistä koskeviin 

kysymyksiin olisi vastattava EU:n kilpailupolitiikalla, jotta kuluttajilla olisi 

mahdollisuus vaihtaa energiantoimittajia ja siten lisätä kilpailua ja alentaa hintoja; 

katsoo, että olisi kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen riskiin, että asioista 

heikommin perillä olevat kansalaiset, jotka muita todennäköisemmin eivät vertaile ja 

vaihda palveluntarjoajia, jäävät kiinni kilpailukyvyttömiin vanhentuneisiin 

tariffeihin" 

2. osa: "ja tukevat näin taloudellisesti kieroutuneella tavalla asioista paremmin perillä olevia 

kuluttajia;" 

 
Verts/ALE: 

§ 137 

1. osa: teksti ilman sanoja "tai jopa poistaa se" 

2. osa: nämä sanat 

 
S&D: 

tarkistus 58 

1. osa: teksti ilman sanoja "julkista valvontaa ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 112 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja teknologisesti neutraalia" 

2. osa: nämä sanat 
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GUE/NGL: 

§ 15 

1. osa: "katsoo, että energiaunioni tarkoittaa neuvottelemista yhdellä äänellä kolmansien 

maiden kanssa;" 

2. osa: "kehottaa komissiota analysoimaan vapaaehtoisen yhteisostomekanismin 

mahdollista rakennetta ja soveltuvuutta sekä sen vaikutuksia kaasun 

sisämarkkinoiden toimintaan, asianomaisiin yrityksiin sekä kaasun 

toimitusvarmuuden takaamiseen; huomauttaa, että koska on olemassa useita 

yhteisostomekanismimalleja, työtä on vielä tehtävä parhaan markkinaperusteisen, 

unionin alueisiin ja asianomaisiin toimittajiin sovellettavan mallin määrittelemiseksi 

sekä ehtojen määrittelemiseksi vapaaehtoisen yhteisostomekanismin mahdollista 

käynnistämistä varten; katsoo, että kantojen yhteensovittaminen ja yhteiset 

kaasuostot olisi aloitettava alueelliselta tasolta;" 

3. osa: "suosittelee komissiolle ja energiayhteisön sihteeristölle toistaiseksi, että ne tukevat 

niitä jäsenvaltioita ja energiayhteisön sopimuspuolia, jotka haluavat neuvotella 

energiasopimuksista vapaaehtoisuuden pohjalta ja noudattavat EU:n sisämarkkinoita 

koskevia säännöksiä sekä EU:n kilpailulainsäädäntöä ja Maailman kauppajärjestön 

sääntöjä ja että ne säätävät liiketaloudellisesti luottamuksellisten tietojen suojelusta; 

painottaa, että energiasopimusten on perustuttava markkinahintoihin ja kilpailuun;" 

 
§ 21 

1. osa: "korostaa, että hallitusten välisten energiaa koskevien sopimusten on oltava 

avoimempia, mikä voitaisiin saavuttaa vahvistamalla komission roolia energiaa 

koskevissa neuvotteluissa, joihin osallistuu yksi tai useampia jäsenvaltioita ja 

kolmansia maita; toteaa erityisesti, että tähän sisältyisi komission velvollisuus 

osallistua kaikkiin neuvotteluihin tarkkailijana, jotta voidaan vahvistaa yksittäisen 

jäsenvaltion asemaa suhteessa kolmannen maan energiantoimittajaan, mikä vähentää 

riskiä, että yksi energiantoimittajista väärinkäyttää määräävää markkina-asemaansa; 

toteaa lisäksi, että komission olisi suoritettava ennakko- ja jälkiarviointeja 

kunnioittaen täysin kaupallisesti arkaluonteisten tietojen luottamuksellisuutta sekä 

laadittava nk. positiivilista ja negatiivilista sopimuslausekkeista, kuten 

vientikiellosta, päämäärä- ja ota tai maksa -lausekkeista, kaasun hinnan kytkennästä 

öljyn hintaan tai lausekkeista, jotka kieltävät kolmatta osapuolta tekemästä 

energiatoimituksia ehdollisiksi siitä, että sille myönnetään etuuskohteluun perustuva 

pääsy energiankuljetusinfrastruktuuriin EU:ssa;" 

2. osa: "muistuttaa, että kuten asetuksen (EU) N:o 994/2010/EU 13 artiklan 6 kohdan 

a alakohdassa säädetään, kun kolmansien maiden kanssa tehdään uusia hallitusten 

välisiä sopimuksia, joilla on vaikutusta kaasuinfrastruktuurien ja kaasuntoimitusten 

kehitykseen, jäsenvaltioilla on velvollisuus ilmoittaa asiasta komissiolle, jotta tämä 

voi arvioida toimitusvarmuustilanteen unionin laajuisesti;" 

3. osa: "kehottaa komissiota sisällyttämään kaupallisia kaasuntoimitussopimuksia koskevat 

vahvat vaikutusten ennakkoarviointia koskevat määräykset tarkistettavaan 

kaasunsaannin turvaamista koskevaan asetukseen;" 

 
EFDD: 

§ 166 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja vähähiiliseen" 

2. osa: tämä sana 
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Verts/ALE, S&D: 

§ 28 

1. osa: "katsoo, että unioni voi lisätä energiaturvallisuuttaan ja vähentää riippuvuuttaan 

tietyistä toimijoista ja polttoaineista lisäämällä energiatehokkuutta, sekä käyttämällä 

Euroopan energialähteitä parhaalla mahdollisella tavalla noudattaen EU:n 

energiaturvallisuutta, ympäristöä ja ilmastoa koskevia tavoitteita sekä työterveys- ja 

turvallisuuslainsäädäntöä ja ottamalla samalla huomioon jäsenvaltioiden 

energiavalikoimien erityispiirteet, välttämällä tarpeetonta hallinnollista rasitetta ja 

kunnioittamalla oikeasuhtaisuuden periaatetta;" 

2. osa: "korostaa, että periaatteessa ei pitäisi syrjiä mitään kestäviä ja vähähiilisiä 

polttoaineita tai tekniikoita, jotka lisäävät energiaturvallisuutta ja edistävät 

ilmastotavoitteiden saavuttamista;" 

 
ECR, S&D: 

§ 29 

1. osa: "kehottaa komissiota helpottamaan EU:n nykyisten rahoitusjärjestelmien, mukaan 

luettuna Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR), tehokasta käyttöä 

investointien houkuttelemiseksi tärkeimpiin energia-alan infrastruktuurihankkeisiin, 

energiatehokkuuden tutkimukseen ja innovointiin, uusiutuviin energialähteisiin sekä 

Euroopan omien valmiuksien kehittämiseen vuoden 2030 ilmasto- ja 

energiatavoitteiden saavuttamiseksi siten, että käytetään kustannushyötyjä mittaavaa 

lähestymistapaa" 

2. osa: "joka on teknologisesti neutraali ja" 

3. osa: "jossa ulkoisten kustannusten hintoihin sisällyttäminen asetetaan etusijalle" 

 
ALDE, S&D: 

§ 77 

1. osa: teksti ilman sanoja "fossiilisella polttoaineella toimiviin voimalaitoksiin, joihin on 

jälkiasennettu hiilidioksidin talteenottotekniikka ja uusiin ydinvoimaloihin 

jäsenvaltioissa, jotka haluavat niin tehdä, vähähiilisen peruskuormitustehon 

kriittisenä lähteenä" 

2. osa: "fossiilisella polttoaineella toimiviin voimalaitoksiin, joihin on jälkiasennettu 

hiilidioksidin talteenottotekniikka ja" 

3. osa: "uusiin ydinvoimaloihin jäsenvaltioissa, jotka haluavat niin tehdä, vähähiilisen 

peruskuormitustehon kriittisenä lähteenä" 

 
PPE, ENF: 

§ 86 

1. osa: teksti ilman sanoja "yhteissiirtymäjärjestelyihin rohkaiseminen ja niiden 

edistäminen, sen vaatiminen, että energialasku on vertailukelpoinen kilpailijan 

laskun kanssa aiempien kulutustottumusten perusteella, sen vaatiminen, että 

toimittajat soveltavat asiakkaisiin automaattisesti halvinta mahdollista tariffiaan, 

sekä" 

2. osa: "yhteissiirtymäjärjestelyihin rohkaiseminen ja niiden edistäminen, sen vaatiminen, 

että energialasku on vertailukelpoinen kilpailijan laskun kanssa aiempien 

kulutustottumusten perusteella, sen vaatiminen, että toimittajat soveltavat 

asiakkaisiin automaattisesti halvinta mahdollista tariffiaan, sekä" ilman sanoja "sen 

vaatiminen, että energialasku on vertailukelpoinen kilpailijan laskun kanssa 

aiempien kulutustottumusten perusteella" 

3. osa: "sen vaatiminen, että energialasku on vertailukelpoinen kilpailijan laskun kanssa 

aiempien kulutustottumusten perusteella" 
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Verts/ALE, EFDD: 

§ 133 

1. osa: "toteaa, että Euroopan energialähteet ja tehokkaat teknologiat, kuten yhteistuotanto, 

lisäisivät merkittävästi EU:n energiaturvallisuutta ja kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämistavoitteiden saavuttamismahdollisuuksia; katsoo, että energiaunionissa 

on ilmennyttävä jäsenvaltioiden oikeus käyttää kaikkia niiden käytettävissä olevia 

turvallisia, kestäviä ja vähähiilisiä energialähteitä;" 

2. osa: "katsoo, että energiaunionissa on ilmennyttävä jäsenvaltioiden oikeus käyttää 

kaikkia niiden käytettävissä olevia turvallisia, kestäviä ja vähähiilisiä 

energialähteitä;" ilman sanoja "ja vähähiilisiä" 

3. osa: "ja vähähiilisiä" 

 
PPE, ECR: 

§ 134 

1. osa: teksti ilman sanoja "pitää kyseenalaisena, voiko vesisärötys olla toteuttamiskelpoinen 

teknologia Euroopan unionissa, koska epätavanomaisten polttoaineiden 

mahdollisuudet auttaa vastaamaan unionin tulevaan energiakysyntään ovat pienet ja 

niiden investointi- ja hyödyntämiskustannukset ovat suuret ja koska öljyn hinta on 

nykyisin maailmanlaajuisesti alhainen;" 

2. osa: nämä sanat 

 
ENF, Verts/ALE, EFDD: 

§ 163 

1. osa: "korostaa, että tässä suhteessa olisi hyödynnettävä kaikin tavoin EU:n kaikkia 

tukimahdollisuuksia turvallisen, kestävän ja vähähiilisen energiateknologian, 

energiatehokkuuden, uusiutuvien energiamuotojen, älykkäiden sähköverkkojen, 

hajautetun tuotannon, sähkön varastoinnin sekä liikennejärjestelmän sähköistämisen 

tehostamiseksi; kehottaa komissiota tehostamaan tehokkaita ja vähäpäästöisiä 

teknologioita koskevaa tutkimusta ja sen toimeenpanoa, jotta EU saavuttaa vuosiksi 

2020 ja 2030 asetetut ja pidemmän aikavälin tavoitteensa ja kykenee parantamaan 

energiaturvallisuuttaan ja edistämään talouden elpymistä; odottaa näkevänsä nämä 

painopisteet Horisontti 2020 -tutkimusohjelman väliarvioinnissa; muistuttaa, että 

Horisontti 2020:n energiahaasteen tarkoituksena on tukea siirtymistä kohti 

luotettavaa, kestävää ja kilpailukykyistä energiajärjestelmää, jonka keskeisinä 

painopistealueina ovat energiatehokkuus, vähähiiliset teknologiat sekä älykkäät 

kaupungit ja yhteisöt;" ilman sanoja "vähähiilisen" ja "vähähiiliset teknologiat" 

2. osa: "vähähiilisen" 

3. osa: "vähähiiliset teknologiat" 

4. osa: "muistuttaa, että ainakin 85 prosenttia Horisontti 2020 -ohjelman energiahaasteita 

koskevista määrärahoista käytetään muiden kuin fossiilisten polttoaineiden aloilla ja 

että vähintään 15 prosenttia energiahaasteita koskevista kokonaismäärärahoista 

käytetään uusiutuvan energian ja energiatehokkuusteknologian markkinoille 

tuomiseen;" ilman sanoja  "käytetään muiden kuin fossiilisten polttoaineiden aloilla 

ja että vähintään 15 prosenttia energiahaasteita koskevista kokonaismäärärahoista" 

5. osa: "käytetään muiden kuin fossiilisten polttoaineiden aloilla ja että vähintään 

15 prosenttia energiahaasteita koskevista kokonaismäärärahoista" 
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ENF, GUE/NGL: 

johdanto-osan X kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että kaikkien energiaa koskevien sopimusten yhteensopivuus 

unionin oikeuden kanssa on jo mahdollista arvioida jälkikäteen ja todentaa muun 

muassa kilpailua ja energiaa koskevien säännösten avulla;" 

2. osa: "toteaa, että riittämättömät etukäteen tehtävät vaatimustenmukaisuuden arvioinnit 

jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla johtavat vakaviin markkinoiden vääristymiin; toteaa, 

että komissio on myöntänyt nämä puutteet ja sitoutunut tehostamaan tällaisten 

kaupallisten kaasutoimitussopimusten ennakkoarviointia koskevia säännöksiä;" 
 

Muuta 

Tarkistukset 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 44 peruutettiin. 
 

 

22. Euroopan sähköverkon parantaminen vuoteen 2020 mennessä 

Mietintö: Peter Eriksson (A8-0330/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 jälkeen 3 76+ jäsentä NHÄ - 313, 343, 34 

4 76+ jäsentä NHÄ - 252, 406, 36 

5 76+ jäsentä NHÄ - 247, 392, 41 

§ 2 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 3 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 12 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 18 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 22 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 23 § alkuper. teksti eä +  

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 25 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/NHÄ + 572, 90, 30 

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 34 1 esittelijä  +  

§ 37 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 630, 45, 20 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: tark. 3, 4, 5 

ENF: § 31 (3. osa) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: § 12, 23 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: 

§ 2 

1. osa: "toteaa, että uusiutuvalla energialla, energiatehokkuuden parantamisella ja kestävällä 

energiapaletilla, jolla saadaan aikaan energiansäästöä, sekä energian 

sisämarkkinoilla, joilla mahdollistetaan energian vapaa virtaus, on suuri merkitys 

kehitettäessä EU:hun vakaata, varmaa, riippumatonta, osallistavaa, avointa ja 

kilpailukykyistä energiajärjestelmää, joka synnyttää laadukkaita työpaikkoja ja 

vaurautta tulevaisuuteen suuntautuvassa ja kestävässä taloudessa; painottaa, että 

tällaisen järjestelmän kehittäminen edellyttää sähköverkkojen yhteenliitäntäasteen 

nostamista, älykkäitä verkkoja ja uudenlaista markkinoiden suunnittelua;" ilman 

sanoja "uusiutuvalla energialla", "kestävällä", "jolla saadaan aikaan 

energiansäästöä", "kestävässä" ja "uudenlaista markkinoiden suunnittelua" 

2. osa: "uusiutuvalla energialla", "kestävällä", "jolla saadaan aikaan energiansäästöä", 

"kestävässä" ja "uudenlaista markkinoiden suunnittelua" 

3. osa: "katsoo, että tällaisen järjestelmän luomisen ja energiasaarekkeiden poistamisen olisi 

oltava energiaunionin keskeinen poliittinen painopiste;" ilman sanoja "tällaisen 

järjestelmän luomisen ja", "keskeinen" ja "energiaunionin" 

4. osa: "tällaisen järjestelmän luomisen ja", "keskeinen" ja "energiaunionin" 

 
§ 3 

1. osa: teksti ilman sanoja "saavuttaa EU:n ilmastotavoitteet, kuten EU:n tavoite olla 

johtoasemassa uusiutuvien energiamuotojen alalla, ja", "koordinoitua" ja "sekä EU:n 

pitkän aikavälin ilmasto- ja energiatavoitteet" 

2. osa: "saavuttaa EU:n ilmastotavoitteet, kuten EU:n tavoite olla johtoasemassa 

uusiutuvien energiamuotojen alalla, ja" ja "sekä EU:n pitkän aikavälin ilmasto- ja 

energiatavoitteet" 

3. osa: "koordinoitua" 

 
§ 14 

1. osa: "painottaa, että yhteenliitäntäasteen nostamisen hyötyjä ei voida saavuttaa ilman 

markkinoiden ja siirtoverkonhaltijoiden laajaa yhteenliittämistä;" 

2. osa: "kehottaa komissiota estämään kaikin keinoin, että yhteenliittäminen toteutetaan 

jäsenvaltioissa ryhmätasolla, ja edistämään yhteenliittämistä EU:n tasolla niin, että 

siihen osallistuvat kaikki jäsenvaltiot ja naapurimaat, erityisesti Euroopan 

naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat maat;" 

 
§ 18 

1. osa: "kehottaa komissiota raportoimaan parlamentille vuosittain yhteistä etua koskevien 

hankkeiden toteuttamisesta ja edistymisestä 10 prosentin tavoitteen saavuttamisessa" 

2. osa: "tärkeänä osana energiaunionin strategiakehykseen sisältyvää vuotuista 

tilannearviointia" 

 
§ 22 

1. osa: "korostaa, että lupaprosessin kestoa voidaan lyhentää keskitetyn palvelupisteen 

avulla; muistuttaa, että Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevassa asetuksessa 

velvoitetaan kukin jäsenvaltio nimeämään yksi kansallinen toimivaltainen 

viranomainen, joka on vastuussa lupaprosessin helpottamisesta, lyhentämisestä ja 

koordinoinnista kansallisella tasolla;" 

2. osa: "on tältä osin tyytyväinen keskitettyyn palvelupisteeseen perustuvan lähestymistavan 

arviointiin, jonka komissio aikoo toteuttaa vuonna 2017, ja kannustaa komissiota 

arvioimaan tässä yhteydessä yhden keskitetyn EU:n tason palvelupisteen 

mahdollisuuksia;" 
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§ 24 

1. osa: "korostaa, että on tärkeää, että kansallisilla energia-alan sääntelyviranomaisilla on 

pätevää henkilöstöä, jolla on tarvittava asiantuntemus, erityisosaaminen ja 

riippumattomuus;" 

2. osa: "pyytää komissiota toteuttamaan vuoden 2016 loppuun mennessä riippumattoman 

tarkastuksen kaikkien kansallisten energia-alan sääntelyviranomaisten saatavilla 

olevista resursseista ja niiden siihen mennessä saavuttamasta riippumattomuuden 

asteesta sekä esittämään suosituksia tilanteen parantamiseksi;" 

 
§ 25 

1. osa: "toteaa, että avoimuus on edelleenkin vähäistä markkinoiden saataville annettavan 

rajatylittävän kapasiteetin laskennassa sekä yhdysjohtojen rajoittamisen 

yleisyydessä, suuruusluokassa ja syissä; epäilee tältä osin, aiotaanko useimpiin 

merkittävistä rajoituksista puuttua täysimääräisesti;" 

2. osa: "pyytää komissiota antamaan ACERille riittävät valtuudet kerätä tarvittavat tiedot 

kustakin yksittäisestä rajatylittävästä siirtokapasiteetista niin, että ACER voi hoitaa 

seurantatehtävänsä tehokkaasti; pyytää toimittamaan nämä tiedot ACERille yhdessä 

kansallisen verkon suunnittelua ja toimintaa koskevien tarvittavien taustatietojen 

kanssa; on tältä osin ilahtunut siitä, että sähköverkkosäännöt saatiin sovittua 

nopeasti; panee merkille komission aikomukset laajentaa ACERin toimeksiantoa, 

vastuualuetta ja valtuuksia sekä sen viimeaikaisessa tiedonannossa ”Energian 

kuluttajien aseman vahvistaminen” esittämät pohdinnat siitä, mitä tästä voisi seurata; 

kehottaa komissiota esittämään tässä yhteydessä konkreettisia ehdotuksia todellisten 

energian sisämarkkinoiden toteuttamisen edistämiseksi; toteaa, että ACERille olisi 

annettava sen uusien tehtävien toteuttamiseen riittävästi resursseja;" 

 
§ 31 

1. osa: "korostaa, että Keski- ja Kaakkois-Euroopassa on runsaasti uusiutuviin 

energialähteisiin liittyviä mahdollisuuksia, jotka ovat suurelta osin hyödyntämättä;" 

2. osa: "toteaa, että yhteistyö ja koordinointi Keski- ja Kaakkois-Euroopan 

alueverkkoinfrastruktuurin pitkän aikavälin suunnittelussa ja rakentamisessa on 

ulotettava EU:n ulkopuolelle niin, että se kattaa EU:n ulkopuoliset Länsi-Balkanin 

maat ja Turkin; pyytää perustamaan uuden foorumin, jolla kaikki alueen keskeiset 

sidosryhmät voivat käsitellä ja tukea poliittisesti yhteisiä hankkeita, joiden 

tarkoituksena on hyödyntää täysin alueen sähköntuotannon mahdollisuuksia; toteaa, 

että EU:hun helmikuussa 2015 perustetusta keskisen Itä-Euroopan ja Kaakkois-

Euroopan kaasuyhteenliitäntöjen korkean tason työryhmästä voisi tulla tällainen 

foorumi, jos sen toimeksiantoa laajennetaan niin, että se kattaa sähköalan ja EU:n 

ulkopuoliset Keski- ja Kaakkois-Euroopan maat otetaan mukaan; huomauttaa, että 

foorumilla komissio voisi ottaa johtoaseman ja tarjota poliittista tukea;" ilman sanoja 

"ja Turkin" 

3. osa: "ja Turkin" 

 
§ 33 

1. osa: "suosittaa, että komissio arvioi perusteellisesti mahdollisuudet Välimeren alueen 

sekä Etelä-Euroopan ja Pohjois-Afrikan markkinoiden välisiin uusiin 

sähköverkkojen yhteenliitäntöihin, jotta voidaan lisätä toimitusvarmuutta" 

2. osa: "ja kehittää uusiutuvia energialähteitä kummallakin alueella" 
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§ 37 

1. osa: teksti ilman sanoja "korostaa tarvetta johtaa tuleva sähköverkkojen 

yhteenliitäntätavoite EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteista sekä sellaisesta 

kestävästä energiajärjestelmästä, jota EU tavoittelee;" ja "jossa otetaan huomioon 

EU:n pitkän aikavälin ilmasto- ja energiatavoitteet" 

2. osa: nämä sanat 

 
GUE/NGL: 

§ 12 

1. osa: teksti ilman sanoja "kolmannen energiapaketin mukaan" ja "valvottava eriytettyjä ja 

kaikille avoimia sähkömarkkinoita ja" 

2. osa: "kolmannen energiapaketin mukaan" 

3. osa: "valvottava eriytettyjä ja kaikille avoimia sähkömarkkinoita ja" 

 
GUE/NGL, ENF: 

§ 8 

1. osa: "korostaa, että energian säänneltyjen kuluttajahintojen poistamisessa vaiheittain olisi 

otettava huomioon markkinoiden todellinen kilpailutaso;" 

2. osa: "toteaa myös, että energiaunionistrategiassa olisi varmistettava, että energian 

kuluttajahinnat ovat kohtuullisia, turvallisia ja kestäviä;" ilman sanaa 

"energiaunionistrategiassa" 

3. osa: "energiaunionistrategiassa" 

 

 
PPE, S&D: 

§ 9 

1. osa: teksti ilman sanoja "eikä sitä ole asetettu tieteellisen näytön perusteella", 

"muistuttaa, että 10 prosentin tavoite asetettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002 

silloisen asennetun sähköntuotantokapasiteetin perusteella; toteaa, että vaikka 

10 prosentin tavoite on tärkeä, se ei kuvaa maiden välisten sähkövirtojen määrää 

eikä laatua, kuten olemassa olevan yhteenliitäntäinfrastruktuurin tai yhdysjohtojen 

välisen olemassa olevan kansallisen infrastruktuurin saatavuutta;", " katsoo sen 

vuoksi, että asennettuun sähköntuotantokapasiteettiin perustuva yksi ainoa 

yhteenliitäntätavoite ei sellaisenaan sovellu kaikille jäsenvaltioille;" ja "keskipitkällä 

aikavälillä ja ainakin" 

2. osa: "eikä sitä ole asetettu tieteellisen näytön perusteella" 

3. osa: "muistuttaa, että 10 prosentin tavoite asetettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002 

silloisen asennetun sähköntuotantokapasiteetin perusteella; toteaa, että vaikka 

10 prosentin tavoite on tärkeä, se ei kuvaa maiden välisten sähkövirtojen määrää 

eikä laatua, kuten olemassa olevan yhteenliitäntäinfrastruktuurin tai yhdysjohtojen 

välisen olemassa olevan kansallisen infrastruktuurin saatavuutta;" 

4. osa: "katsoo sen vuoksi, että asennettuun sähköntuotantokapasiteettiin perustuva yksi 

ainoa yhteenliitäntätavoite ei sellaisenaan sovellu kaikille jäsenvaltioille;" 

5. osa: "keskipitkällä aikavälillä ja ainakin" 
 

Muuta 

Tarkistusta 2 ei otettu käsiteltäväksi. 
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23. Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano 

Mietintö: Sven Schulze (A8-0331/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 4 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 502, 153, 34 

§ 9 2 PPE, S&D  +  

§ 23 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 532, 132, 28 

2 +  

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 25 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 26 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 27 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 655, 33, 4 

2/NHÄ + 528, 118, 34 

3/NHÄ + 380, 290, 8 

§ 28 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 556, 129, 6 

2/NHÄ + 365, 305, 8 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 33 § alkuper. teksti eä +  

§ 34 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 154, 526, 11 

§ 36 § alkuper. teksti eä -  

§ 45 3 PPE, S&D  +  

johdanto-osan 

7 viitteen jälkeen 

1 PPE, S&D  +  

D kappale § alkuper. teksti eä +  

E kappale § alkuper. teksti eä +  

O kappale § alkuper. teksti eä -  

X kappale § alkuper. teksti eä -  

W kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 607, 68, 16 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 4 (2. osa), 23 (1. osa), 27, 28 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 33, johdanto-osan D, E kappale 

PPE: § 36, johdanto-osan O, X kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 4 

1. osa: "korostaa järjestelyn merkitystä erityisesti kriisiaikoina, kun se antaa työttömille ja 

heikossa asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden saada rahoitusta;" 

2. osa: "painottaa, että etenkin meneillään oleva muuttoliike- ja turvapaikkakriisi huomioon 

ottaen mikrorahoitus voi tarjota elintärkeää tukea unionin työmarkkinoille tuleville 

pakolaisille ja maahanmuuttajille;" 
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§ 23 

1. osa: "kehottaa komissiota huolehtimaan miesten ja naisten tasa-arvoisesta kohtelusta 

mikrorahoituksen saannissa ja asettamaan tulevaisuudessa tavoitteeksi mies- ja 

naisyrittäjien yhtä suuren määrän;" 

2. osa: "kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kannustamaan mikrorahoituksen välittäjiä 

panemaan täytäntöön strategioita, jotka kohdennetaan naisiin ja joilla tuetaan naisten 

yrittäjyyttä myös tekemällä yhteistyötä alan yhdistysten ja järjestöjen kanssa;" 

 
§ 24 

1. osa: teksti ilman sanoja "nais-","sellaisten"  ja "jotka kohdennetaan erityisesti naisiin, 

jotta voidaan saavuttaa sukupuolten tasapuolisempi edustus mikrorahoituksen 

saannissa;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 25 

1. osa: teksti ilman sanoja "naisille" ja "nais-" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 26 

1. osa: teksti ilman sanoja "pitää tärkeänä tavoitteeksi asetettua nais- ja miesyrittäjien 

suhdelukua;" ja "kuitenkin" 

2. osa: nämä sanat 

 
PPE: 

§ 28 

1. osa: teksti ilman sanoja "pakolaiset ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 34 

1. osa: "suhtautuu myönteisesti mahdollisuuteen rahoittaa EaSI-ohjelmasta 

mikrorahoituksen välittäjien valmiuksien kehittämistä sekä niille tarjottavaa teknistä 

tukea niiden ammattimaisuuden, palvelujen tarjonnan sekä tietojen keruun ja 

käsittelyn parantamiseksi, jotta järjestelystä saadaan paremmin palautetta;" 

2. osa: "ehdottaa tästä syystä, että luodaan verkkosivusto, jossa on mahdollista esitellä 

hankkeita ja saada tietoja hankkeista, ja yhteisötietokanta, joka sisältäisi luottotietoja 

ja mahdollisesti mahdollisuuden ilmoittaa mahdollisista rasitteista (myös ja ennen 

kaikkea hallinnollisista rasitteista);" 

 
johdanto-osan W kappale 

1. osa: "toteaa, että mahdolliset edunsaajat eivät vielä tunne kovin hyvin tätä välinettä" 

2. osa: "mikä ilmenee asetettuja tavoitteita pienemmästä myönnettyjen mikroluottojen 

määrästä" 

 
PPE, ECR: 

§ 27 

1. osa: teksti ilman sanoja "maahanmuuttajat" ja "pakolaiset" 

2. osa: "maahanmuuttajat" 

3. osa: "pakolaiset" 
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24. Uusi YKP: rakenne teknisiä toimenpiteitä ja monivuotisia suunnitelmia varten 

Mietintö: Gabriel Mato (A8-0328/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 19 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 613, 20, 55 

2/NHÄ - 303, 326, 60 

§ 20 § alkuper. teksti eä -  

§ 21 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ - 304, 360, 24 

§ 25 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 28 § alkuper. teksti eä +  

§ 34 § alkuper. teksti eä/KÄ + 402, 258, 20 

B kappale § alkuper. teksti eä +  

E kappale § alkuper. teksti eä +  

G kappale § alkuper. teksti eä +  

R kappale § alkuper. teksti eä +  

S kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

T kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 403, 243, 36 

U kappale § alkuper. teksti eä +  

V kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Y kappale § alkuper. teksti eä +  

Z kappale § alkuper. teksti eä +  

AA kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

AE kappale § alkuper. teksti eä +  

AG kappale § alkuper. teksti eä +  

AJ kappale 1 esittelijä  +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 571, 6, 65 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: §19, 21 (2. osa) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 20, johdanto-osan G kappale 

ECR: § 20, 28, 34 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: 

§ 25 

1. osa: "katsoo, että teknisiä toimenpiteitä koskevan puiteasetuksen suojelupäämäärä 

voitaisiin saavuttaa tehokkaammin toimilla, joilla pyrittäisiin parantamaan tarjonnan 

ja kysynnän hallintaa" 

2. osa: "tuottajajärjestöjen avulla" 

 
ECR: 

§ 19 

1. osa: teksti ilman sanoja "kolmelle keskeiselle" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 21 

1. osa: teksti ilman sanaa "kaikkiin" 

2. osa: tämä sana 
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johdanto-osan S kappale 

1. osa: "katsoo, että alueellistamiseen perustuvien teknisten toimenpiteiden hyväksymisessä 

on noudatettava mallia, josta lainsäädäntövallan molemmat käyttäjät ovat sopineet 

uuden yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa" 

2. osa: "ja jossa komissio siis antaa asianosaisten jäsenvaltioiden yhteisten suositusten 

perusteella delegoituja säädöksiä, jotka täyttävät lainsäädäntövallan käyttäjien 

päättämät vaatimukset ja tavoitteet, tai jos asianomaiset jäsenvaltiot eivät esitä 

yhteisiä suosituksia määräajassa, komission omasta aloitteesta; toteaa, että 

parlamentilla on Lissabonin sopimuksen mukaan oikeus vastustaa delegoitua 

säädöstä;" 

 
johdanto-osan AA kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että YKP:n uudistuksessa otettiin käyttöön purkamisvelvoite" 

2. osa: "ja lisättiin joustavuutta, säädettiin poikkeuksista ja Euroopan meri- ja 

kalatalousrahaston taloudellisesta tuesta" 

 
PPE: 

johdanto-osan V kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "kuten ajoverkkojen" 

2. osa: nämä sanat 

 

 


