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Päätöslauselmaesitys

Tarkistuksen esittäjä(t): Alejo Vidal-Quadras Roca, Herbert Reul, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles Chichester, 
Nicole Fontaine ja Gunnar Hökmark

Tarkistus 1
Johdanto-osan 8 viite

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alejo Vidal-Quadras Roca, Herbert Reul, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles Chichester, 
Nicole Fontaine ja Gunnar Hökmark

Tarkistus 2
Johdanto-osan 9 viite

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alejo Vidal-Quadras Roca, Herbert Reul, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles Chichester, 
Nicole Fontaine ja Gunnar Hökmark

Tarkistus 3
Johdanto-osan 12 viite

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alexander Alvaro, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Edit Herczog, Anne Laperrouze, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, 
András Gyürk, Ján Hudacký, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Giles 
Chichester, Angelika Niebler ja Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 4
Johdanto-osan 21 a viite (uusi)

– ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2006 kevään 2006 Eurooppa-neuvostolle 
tiedotettavista Euroopan parlamentin Lissabonin strategiaa koskevista näkemyksistä
antamansa päätöslauselman,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alejo Vidal-Quadras Roca, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, 
Dominique Vlasto, Giles Chichester, Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark ja Edit Herczog

Tarkistus 5
Johdanto-osan 21 a viite (uusi)

– ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2006 kevään 2006 Eurooppa-neuvostolle 
tiedotettavista Euroopan parlamentin Lissabonin strategiaa koskevista näkemyksistä 
antamansa päätöslauselman,

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna

Tarkistus 6
Johdanto-osan A kappale (uusi)

A. ottaa huomioon, että Euroopan riippuvuus fossiilisista polttoaineista kasvaa ja 
samaan aikaan maailmassa öljyn ja kaasun kysyntä lisääntyy edelleen ja niiden 
toimitukset ovat peräisin hyvin harvoilta maantieteellisiltä alueilta,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna

Tarkistus 7
Johdanto-osan B kappale (uusi)

B. ottaa huomioon, että nykyisiin politiikkoihin perustuvista ennusteista käy ilmi, että 
Euroopan riippuvuus energian tuonnista nousee lähes 70 prosenttiin sen 
kokonaistarpeesta vuoteen 2030 mennessä ja että riippuvuus öljyn tuonnista on 
90 prosenttia ja kaasun tuonnista 80 prosenttia,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna

Tarkistus 8
Johdanto-osan C kappale (uusi)

C. ottaa huomioon, että fossiilisten polttoaineiden käyttö energianlähteenä lisää 
hiilidioksidipäästöjä koko maailmassa,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Mechtild Rothe

Tarkistus 9
Johdanto-osan A kappale (uusi)

A. ottaa huomioon, että EU joutuu energian suhteen uuteen tilanteeseen, jossa 
Euroopan riippuvuus fossiilisista polttoaineista kasvaa, jos toimiin ei ryhdytä, ja 
samaan aikaan maailmassa öljyn ja kaasun kysyntä lisääntyy edelleen ja niiden 
toimitukset ovat peräisin hyvin harvoilta maantieteellisiltä alueilta,

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mechtild Rothe

Tarkistus 10
Johdanto-osan B kappale (uusi)

B. katsoo, että ennen vuotta 2012 olisi esitettävä lainsäädäntöehdotus, jolla pyritään 
yhdenmukaistamaan ja yksinkertaistamaan käytettyjä menetelmiä ja paramtamaan 
tietojen avoimuutta ja tarkkuutta, jotta vältetään liian suurten päästökiintiöiden 
jakaminen, sekä pyritään ottamaan käyttöön päästökauppajärjestelmän osuuksien 
huutokauppaaminen ja sertifikaattien myynnin enimmäisrajat, ja ottaa huomioon, 
että olisi asetettava prosentuaalinen enimmäisraja mahdollisuudelle käyttää 
puhtaan kehityksen mekanismia ja yhteistä toteutusta kolmansissa maissa,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul

Tarkistus 11
Johdanto-osan A kappale (uusi)

A. ottaa huomioon, että 25 valtion EU:n riippuvuus energian tuonnista oli 
48 prosenttia vuonna 2002 ja sen ennustetaan nousevan 71 prosenttiin vuoteen 
2030 mennessä, jos lisätoimiin ei ryhdytä, ja ottaa huomioon, että toimitusvarmuus 
on energiaturvallisuuden keskeisiä edellytyksiä,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Jerzy Buzek, 
Nicole Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, Ján Hudacký, Edit 
Herczog, András Gyürk ja Angelika Niebler

Tarkistus 12
1 kohta

1. pitää myönteisenä komission vihreää kirjaa "Euroopan strategia kestävän, 
kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi" mutta korostaa, että 
Euroopassa on tunnustettava, että olemme energian suhteen ratkaisevasti erilaisessa 
tilanteessa, joka edellyttää kohtuuhintaisen energian turvaavan eurooppalaisen 
energiapolitiikan kehittämistä mahdollisuuksien mukaan hiilettömistä ja 
kotoperäisistä luonnonvaroista samalla suojelemalla ympäristöä ja torjumalla 
ilmastonmuutosta; katsoo, että energiaa olisi tarjottava avoimilla ja 
oikeudenmukaisilla markkinoilla, jotka silti edustavat tarvetta säilyä kilpailukykyisinä 
koko maailman mittakaavassa;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 13
1 kohta

1. pitää myönteisenä komission vihreää kirjaa "Euroopan strategia kestävän, 
kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi" mutta korostaa, että 
Euroopassa on tunnustettava, että olemme energian suhteen ratkaisevasti erilaisessa 
tilanteessa, joka edellyttää kohtuuhintaisen energian turvaavan eurooppalaisen 
energiapolitiikan kehittämistä mahdollisuuksien mukaan hiilettömistä ja 
kotoperäisistä luonnonvaroista samalla suojelemalla ympäristöä ja torjumalla 
ilmastonmuutosta; katsoo, että energiaa olisi tarjottava avoimilla ja 
oikeudenmukaisilla markkinoilla, jotka silti edustavat tarvetta säilyä kilpailukykyisinä 
koko maailman mittakaavassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 14
1 kohta

1. pitää myönteisenä komission vihreää kirjaa "Euroopan strategia kestävän, 
kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi" mutta korostaa, että 
Euroopassa on tunnustettava, että olemme energian suhteen ratkaisevasti erilaisessa 
tilanteessa, joka edellyttää kohtuuhintaisen energian turvaavan eurooppalaisen 
energiapolitiikan kehittämistä mahdollisuuksien mukaan hiilettömistä ja
kotoperäisistä luonnonvaroista samalla suojelemalla ympäristöä ja torjumalla 
ilmastonmuutosta; katsoo, että energiaa olisi tarjottava avoimilla ja 
oikeudenmukaisilla markkinoilla, jotka silti edustavat tarvetta säilyä kilpailukykyisinä 
koko maailman mittakaavassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 15
1 kohta

1. pitää myönteisenä komission vihreää kirjaa "Euroopan strategia kestävän, 
kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi" mutta korostaa, että 
Euroopassa on tunnustettava, että olemme energian suhteen ratkaisevasti erilaisessa 
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tilanteessa, joka edellyttää kohtuuhintaisen energian turvaavan eurooppalaisen 
energiapolitiikan kehittämistä mahdollisuuksien mukaan hiilettömistä ja
kotoperäisistä luonnonvaroista samalla suojelemalla ympäristöä ja torjumalla 
ilmastonmuutosta; katsoo, että energiaa olisi tarjottava avoimilla ja 
oikeudenmukaisilla markkinoilla, jotka silti edustavat tarvetta säilyä kilpailukykyisinä 
koko maailman mittakaavassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sahra Wagenknecht

Tarkistus 16
1 kohta

1. pitää myönteisenä, että komissio on esittänyt energiapolitiikkaa koskevan strategia-
asiakirjan, mutta pitää valitettavana, että komission vihreässä kirjassa "Euroopan 
strategia kestävän, kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi" ei oteta 
ongelmakokonaisuutta riittävästi huomioon; arvostelee etenkin sitä, että vihreässä 
kirjassa ei yleisesti ottaen kartoiteta kysymystä siitä, kuinka väestön energiahuolto 
voidaan varmistaa kestävästi, ympäristöystävällisesti ja pysyvästi, kun otetaan 
huomioon öljy-, kaasu- ja uraaniesiintymien ehtyminen; muistuttaa, että Eurooppa
on (poistetaan) energian suhteen ratkaisevasti erilaisessa tilanteessa, mikä edellyttää 
sellaisen kohtuuhintaisen energian turvaavan eurooppalaisen energiapolitiikan 
kehittämistä, joka estää tehokkaasti kartellinomaisten yritysrakenteiden 
muodostumisen energia-alalla ja varmistaa mahdollisuuksien mukaan 
energiahuollon kotoperäisistä luonnonvaroista samalla suojelemalla ympäristöä ja 
torjumalla ilmastonmuutosta; (poistetaan)

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Fiona Hall ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 17
1 kohta

1. pitää myönteisenä komission vihreää kirjaa "Euroopan strategia kestävän, 
kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi" mutta korostaa tarvetta 
ottaa huomioon suurten maailmanlaajuisten energiamarkkinoiden alati muuttuvat 
olosuhteet ja pitää tärkeänä tuottajan näkökulman ulottamista tuotantoa, jakelua ja 
kulutusta koskevaan systeemiseen lähestymistapaan;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Christian Ehler

Tarkistus 18
1 kohta

1. pitää myönteisenä komission vihreää kirjaa "Euroopan strategia kestävän, 
kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi", mutta korostaa, että 
Euroopassa on tunnustettava, että olemme energian suhteen ratkaisevasti erilaisessa 
tilanteessa, mikä edellyttää sellaisen kohtuuhintaisen energian turvaavan 
eurooppalaisen energiastrategian kehittämistä, jossa pyritään energian 
huoltovarmuuteen, kilpailukykyyn, kotoperäisten luonnonvarojen käyttöön ja 
ympäristönsuojeluun, ilmastonmuutoksen torjuminen mukaan lukien; kannattaa 
komission lähestymistapaa, jossa markkinamekanismeja kunnioittava vakaa ja 
luotettava oikeudellinen kehys on edellytyksenä talouden kilpailukyvylle; katsoo, 
että energiaa olisi tarjottava avoimilla ja oikeudenmukaisilla markkinoilla, jotka silti 
edustavat tarvetta säilyä kilpailukykyisinä koko maailman mittakaavassa;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 19
1 kohta

1. pitää myönteisenä komission vihreää kirjaa "Euroopan strategia kestävän, 
kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi", mutta korostaa, että 
Euroopassa on tunnustettava, että olemme energian suhteen ratkaisevasti erilaisessa 
tilanteessa, joka edellyttää kohtuuhintaisen energian turvaavan, tehokkaan ja 
hajautetun energiapolitiikan, joka perustuu energiansäästöön, energiatehokkuuteen 
sekä uusiutuviin energialähteisiin, kehittämistä mahdollisuuksien mukaan 
kotoperäisistä luonnonvaroista samalla suojelemalla ympäristöä ja torjumalla 
ilmastonmuutosta; katsoo, että energiaa olisi tarjottava avoimilla ja 
oikeudenmukaisilla markkinoilla (poistetaan);

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 20
1 kohta

1. pitää myönteisenä komission vihreää kirjaa "Euroopan strategia kestävän, 
kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi" ja korostaa, että 
Euroopalle on kehitettävä visio kohtuuhintaisen energian turvaavasta 
eurooppalaisesta energiapolitiikasta mahdollisuuksien mukaan luonnovaroista, 
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joiden toimituksiin liittyvät riskit ovat alhaiset, toisin sanoen kotoperäisistä 
luonnonvaroista samalla suojelemalla ympäristöä ja torjumalla ilmastonmuutosta; 
katsoo, että tämän olisi tapahduttava avoimilla ja oikeudenmukaisilla markkinoilla, 
jotka edistävät EU:n kilpailukykyä koko maailman mittakaavassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 21
1 kohta

1. pitää myönteisenä komission vihreää kirjaa "Euroopan strategia kestävän, 
kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi" ja korostaa, että 
Euroopalle on kehitettävä visio kohtuuhintaisen energian turvaavasta 
eurooppalaisesta energiapolitiikasta mahdollisuuksien mukaan luonnovaroista, 
joiden toimituksiin liittyvät riskit ovat alhaiset, toisin sanoen kotoperäisistä 
luonnonvaroista samalla suojelemalla ympäristöä ja torjumalla ilmastonmuutosta; 
katsoo, että tämän olisi tapahduttava avoimilla ja oikeudenmukaisilla markkinoilla, 
jotka edistävät EU:n kilpailukykyä koko maailman mittakaavassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 22
1 kohta

1. pitää myönteisenä komission vihreää kirjaa "Euroopan strategia kestävän, 
kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi", mutta korostaa, että 
Euroopassa on tunnustettava, että olemme energian suhteen ratkaisevasti erilaisessa 
tilanteessa, joka edellyttää kohtuuhintaisen energian turvaavan eurooppalaisen 
energiapolitiikan kehittämistä mahdollisuuksien mukaan kotoperäisistä 
luonnonvaroista samalla suojelemalla ympäristöä ja torjumalla ilmastonmuutosta; 
katsoo, että energiaa olisi tarjottava avoimilla ja oikeudenmukaisilla markkinoilla; 
tunnustaa, että vaikka energiapolitiikan kolme pilaria (kestävä kehitys, 
kilpailukyky ja toimitusvarmuus) ovat oletettavasti erottamattomia, 
toimitusvarmuudella on oltava hallitseva asema;

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 23
1 kohta

1. pitää myönteisenä komission vihreää kirjaa "Euroopan strategia kestävän, 
kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi" ja korostaa, että 
Euroopalle on kehitettävä visio kohtuuhintaisen energian turvaavasta 
eurooppalaisesta energiapolitiikasta (poistetaan) samalla suojelemalla ympäristöä ja 
torjumalla ilmastonmuutosta; katsoo, että energiaa olisi tarjottava avoimilla ja 
oikeudenmukaisilla markkinoilla, jotka silti edustavat tarvetta säilyä kilpailukykyisinä 
koko maailman mittakaavassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Šarūnas Birutis

Tarkistus 24
1 kohta

1. pitää myönteisenä komission vihreää kirjaa "Euroopan strategia kestävän, 
kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi", mutta korostaa, että 
Euroopassa on tunnustettava, että olemme energian suhteen ratkaisevasti erilaisessa 
tilanteessa, joka edellyttää kohtuuhintaisen energian turvaavan yhteisen 
eurooppalaisen energiapolitiikan kehittämistä (poistetaan) samalla suojelemalla 
ympäristöä ja torjumalla ilmastonmuutosta; katsoo, että energiaa olisi tarjottava 
avoimilla ja oikeudenmukaisilla markkinoilla, jotka silti edustavat tarvetta säilyä 
kilpailukykyisinä koko maailman mittakaavassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 25
1 kohta

1. pitää myönteisenä komission vihreää kirjaa "Euroopan strategia kestävän, 
kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi", mutta korostaa, että 
Euroopassa on tunnustettava, että olemme energian suhteen hankalassa tilanteessa, 
joka edellyttää kohtuuhintaisen energian turvaavan eurooppalaisen energiapolitiikan 
kehittämistä mahdollisuuksien mukaan kotoperäisistä luonnonvaroista samalla 
suojelemalla ympäristöä ja torjumalla ilmastonmuutosta; katsoo, että energiaa olisi 
tarjottava avoimilla ja oikeudenmukaisilla markkinoilla, jotka silti edustavat tarvetta 
säilyä kilpailukykyisinä koko maailman mittakaavassa;

Or. en



PE 378.878v01-00 10/126 AM\634125FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 26
1 kohta

1. pitää myönteisenä komission vihreää kirjaa "Euroopan strategia kestävän, 
kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi", mutta korostaa, että 
Euroopassa on tunnustettava, että olemme energian suhteen ratkaisevasti erilaisessa 
tilanteessa, joka edellyttää kohtuuhintaisen energian turvaavan eurooppalaisen 
energiapolitiikan kehittämistä mahdollisuuksien mukaan hiilettömistä kotoperäisistä 
luonnonvaroista samalla suojelemalla ympäristöä ja torjumalla ilmastonmuutosta; 
katsoo, että energiaa olisi tarjottava avoimilla ja oikeudenmukaisilla markkinoilla, 
jotka silti edustavat tarvetta säilyä kilpailukykyisinä koko maailman mittakaavassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Romana Jordan Cizelj, András Gyürk, Jan 
Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Edit Herczog ja Angelika Niebler

Tarkistus 27
1 a kohta (uusi)

1 a. korostaa, että viime talven kokemukset ja kasvavien talouksien (esim. Kiina ja Intia) 
jyrkästi lisääntyvä energian kysyntä ovat osoittaneet, että mitään eregianlähdettä ei 
saa jättää käyttämättä, jotta voidaan turvata energiantoimitusten varmuus; katsoo, 
että aikaisemmat ideologiset kannat on unohdettava;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 28
1 a kohta (uusi)

1 a. korostaa, että viime talven kokemukset ja kasvavien talouksien (esim. Kiina ja Intia) 
jyrkästi lisääntyvä energian kysyntä ovat osoittaneet, että mitään eregianlähdettä ei 
saa jättää käyttämättä, jotta voidaan turvata energiantoimitusten varmuus; katsoo, 
että aikaisemmat ideologiset kannat on unohdettava;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 29
1 a kohta (uusi)

1 a. korostaa, että viime talven kokemukset ja kasvavien talouksien (esim. Kiina ja Intia) 
jyrkästi lisääntyvä energian kysyntä ovat osoittaneet, että mitään eregianlähdettä ei 
saa jättää käyttämättä, jotta voidaan turvata energiantoimitusten varmuus; katsoo, 
että aikaisemmat ideologiset kannat on unohdettava;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 30
1 a kohta (uusi)

1 a. korostaa, että viime talven kokemukset ja kasvavien talouksien (esim. Kiina ja Intia) 
jyrkästi lisääntyvä energian kysyntä ovat osoittaneet, että mitään eregianlähdettä ei 
saa jättää käyttämättä, jotta voidaan turvata energiantoimitusten varmuus; katsoo, 
että aikaisemmat ideologiset kannat on unohdettava;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Jerzy Buzek ja Paul Rübig

Tarkistus 31
1 a kohta (uusi)

1 a. korostaa komission todenneen vihreässä kirjassaan, että Euroopan 
energiamarkkinoihin on investoitava miljardi euroa, jotta Euroopan energiahuolto 
voidaan turvata pysyvästi; toteaa lisäksi, ettei ole syytä olettaa, että tämä määrä 
voitaisiin rahoittaa julkisista talousarvioista, joten on tärkeää, että energia-alan 
yritykset otetaan mukaan Euroopan unionin energiapoliittisen yhteisymmärryksen 
kehittämiseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jerzy Buzek

Tarkistus 32
1 a kohta (uusi)

1 a. korostaa, että on tarpeen luoda yhteinen energiapolitiikka, johon sisällytetään 
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sisämerkkinoden sääntely ja ulkoiset näkökohdat ja jossa otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden poliittiset ja taloudelliset edut;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jerzy Buzek

Tarkistus 33
1 b kohta (uusi)

1 b. korostaa, että tärkeää tehdä koko Euroopan laajuinen energiayhteisön 
perustamissopimus;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 34
1 a kohta (uusi)

1 a. kehottaa kevään 2007 Eurooppa-neuvostoa hyväksymään toimintasuunitelman, 
johon olisi sisällyttävä ainakin seuraavat seikat: kuluttajat energiapolitiikan 
keskipisteeseen, EU:n päästökaupan uudistaminen merkittävästi markkinoiden 
ohjaamiseksi investoimaan vähän hiiltä käyttävään talouteen, jonka vuoksi EU:lle 
olisi asetettava hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2020 mennessä koskeva tavoite, joka 
sisältää pakollisen tavoitteen, jonka mukaan 25 prosenttia energiasta tulee 
uusiutuvista lähteistä vuoteen 2020 mennessä, sekä sitovan tavoitteen autojen 
päästöille, merkittävä muutos energiatehokkuudessa, lakien tiukentaminen 
kilpailulainsäädännön alalla sekä energiaverkkojen omistusoikeuden täysi 
eriyttäminen, sääntelijöille annettavat sitovat vähimmäisohjeet, joihin kuuluu 
sääntelijöiden nimitysmenettely, riippumattomuus, avoimuus ja luotettavuus, 
kunnianhimoinen puhdasta energiateknologiaa koskeva tutkimus- ja 
kehitysstrategia, yhteinen energia-alan ulkopoliittinen strategia sekä kaiken 
nykyisen yhteisön energia-alan lainsäädännön täytäntöönpano;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 35
1 a kohta (uusi)

1 a. ehdottaa, että tehdään Euroopan laajuinen keksipitkän ja pitkän aikavälin tarjontaa 
ja kysyntää koskeva ennusteanalyysi, jotta voidaan määritellä investointitarpeet 



AM\634125FI.doc 13/126 PE 378.878v01-00

FI

erityisesti tuotannossa ja kohottaa operaattoreiden näkyvyyttä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Sahra Wagenknecht

Tarkistus 36
1 a kohta (uusi)

1 a. on erittäin huolissaan siitä, että vihreässä kirjassa ei oteta lainkaan huomioon 
energia-asioiden ulkopoliittista näkökulmaa; pitää käsittämättömänä, ettei 
perinteisten energialähteiden maailmanlaajuisen rajallisuuden ja siitä aiheutuvien 
konflikti- ja sotariskien ongelmallisuutta ole käsitelty lainkaan; pitää valitettavana, 
että EU:n asemaa tässä yhteydessä ei ole otettu esille ongelmana eikä turvallisuus-
ja sotilaspoliittisten strategioiden ja energian ja raaka-aineiden saannin 
turvaamisen kytköksiä, jotka on esitelty esimerkiksi eurooppalaista puolustusta 
koskevassa asiakirjassa, ole kartoitettu lähemmin; katsoo, että EU:n 
energiastrategiassa on sanouduttava yksiselitteisesti irti sotilaallisista 
suunnitelmista ja pohdinnoista ja että siinä on esitettävä ehdotuksia ja 
ratkaisumalleja siitä, kuinka energiahuolto turvataan kestävästi rauhanomaisin 
keinoin ja kuinka raaka-ainevaroiltaan rikkaiden valtioiden ja alueiden 
epävakautumista voidaan torjua tehokkaasti;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante

Tarkistus 37
1 a kohta (uusi)

1 a. korostaa, että viime talvena saadut kokemukset ja Aasian nousevien talouksien, 
kuten Intian tai Kiinan, jyrkästi kasvava energiantarve osoittavat toimivan 
huoltovarmuuden takaamisen edellyttävän, että yksikään energialähde ei saa jäädä 
hyödyntämättä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Esko Seppänen
Tarkistus 38
1 a kohta (uusi)

1 a. toteaa, että monelta tässä päätöslauselmassa seuraavaksi esitettävältä kannanotolta 
puuttuu ETY:n nykyisten perussopimusten mukaan asianmukainen oikeusperusta;

Or. fi
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Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna

Tarkistus 39
1 a kohta (uusi)

1 a. korostaa, että pitkällä aikavälillä EU:n on pyrittävä olemaan suurelta osin 
omavarainen energian suhteen ja energiatehokas, mikä perustuu puhtaan energian 
tuotantoon unionin sisällä ja uusiin innovaatioihin; uskoo, että tämä voidaan 
saavuttaa nostamalla uusiutuvien energialähteiden osuutta energian 
kokonaiskulutuksesta, parantamalla Euroopan talouden energiatehokkuutta 
merkittävästi ja vähentämällä nykyisten energiatekniikoiden hiili-intensiteettiä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 40
1 b kohta (uusi)

1 b. ehdottaa, että tarjontaa ja kysyntää koskevassa analyysissä olisi selvitettävä kunkin 
energialähteen osuus EU:n energia-alan kolmen tavoitteen saavuttamisessa: 
energiavarmuus, kilpailukyky ja ympäristöllinen kestävyys;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Gunnar Hökmark

Tarkistus 41
1 a kohta (uusi)

1 a. katsoo, että pyrkiessään kestäviin, kilpailukykyisiin ja varmoihin energian 
toimituksiin unionin olisi korostettava jo käytettävissä olevia valmiuksia ja 
käytettävä olemassa olevia välineitä, joiden koko potentiaalia ei vielä ole otettu 
käyttöön; esittää tämän tavoitteen saavuttamiseksi seuraavaa:

a. komissiota ja jäsenvaltioita kannustetaan toimimaan aktiivisesti dynaamisten 
sisämarkkinoiden saattamiseksi onnistuneesti päätökseen; tämä on tärkeää, 
jotta markkinoita voidaan edelleen avata kansainväliselle kilpailulle, lisätä 
toimitusvarmuutta, alentaa hintoja, lisätä energianlähteitä ja 
enrgiantuottajia; 

b. komission olisi kehitettävä ensisijaisesti Euroopan laajuisia verkkoja 
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alueellisina välineinä yhteenliitetyn sähköverkon luomiseksi, jotta voidaan 
turvata toimitukset, parantaa varajärjestelmiä ja edistää energian 
toimituksia unionin eri osista; 

c. jäsenvaltioita kannustetaan ottamaan yhteinen kauppapolitiikka täydellisesti 
käyttöönsä, jotta energiantoimittajia sijoittautuisivat unioniin tasaisesti ja 
samalla voitaisiin turvata yksittäisten jäsenvaltioiden edut mahdollisessa 
energia-alan kriisitilanteessa;

d. komission olisi sovellettava kilpailulainsäädäntöä kaikkiin sisämarkkinoiden 
toimijoihin, sekä koti- että ulkomaisiin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms ja Claude Turmes

Tarkistus 42
2 kohdan johdantokappale

2. tunnustaa, että ilmastonmuutos aiheuttaa vakavia ongelmia, jotka vaativat EU:n 
välittömiä toimia, ja katsoo, että ydinvoima ei voi olla ratkaisu tähän haasteeseen 
siihen liittyvien riskien ja ratkaisemattomien ongelmien vuoksi (esimerkiksi 
ydinjätteen hävittäminen); katsoo, että siksi on tarpeen kehittää visio yhteisön 
politiikasta, jossa keskitytään energiansäästöihin, energiatehokkuuteen ja 
uusiutuviin energiamuotohin, ja että tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on tarpeen 
laatia selkeä etenemissuunnitelma; katsoo, että liikenne on keskeinen osa kestävää 
energiapolitiikkaa ja sitä on sen vuoksi käsiteltävä kattavasti;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jerzy Buzek, András 
Gyürk, Jan Hudacky, Paul Rübig, Edit Herczog ja Angelika Niebler

Tarkistus 43
2 kohdan johdantokappale

2. tunnustaa, että ilmastonmuutos aiheuttaa haastavia ongelmia, jotka vaativat 
kansainvälisiä toimia, ja katsoo, että vuoteen 2050 mennessä ylivoimaisesti suurin osa 
EU:n energiasta olisi saatava hiilivapaista lähteistä tai tuotettava sellaisten 
tekniikoiden avulla, joista ei synny kasvihuonekaasujen päästöjä; pitää sen vuoksi 
myönteisenä EU:n johtavaa roolia kansainvälisissä neuvotteluissa sekä laajan 
kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmän luomista:

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 44
2 kohdan johdantokappale

2. tunnustaa, että ilmastonmuutos aiheuttaa haastavia ongelmia, jotka vaativat 
kansainvälisiä toimia, ja katsoo, että vuoteen 2050 mennessä ylivoimaisesti suurin osa 
EU:n energiasta olisi saatava hiilivapaista lähteistä tai tuotettava sellaisten 
tekniikoiden avulla, joista ei synny kasvihuonekaasujen päästöjä; pitää sen vuoksi 
myönteisenä EU:n johtavaa roolia kansainvälisissä neuvotteluissa sekä laajan 
kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmän luomista:

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 45
2 kohdan johdantokappale

2. tunnustaa, että ilmastonmuutos aiheuttaa haastavia ongelmia, jotka vaativat 
kansainvälisiä toimia, ja katsoo, että vuoteen 2050 mennessä ylivoimaisesti suurin osa 
EU:n energiasta olisi saatava hiilivapaista lähteistä tai tuotettava sellaisten 
tekniikoiden avulla, joilla voidaan minimoida kasvihuonekaasujen päästöt; pitää 
sen vuoksi myönteisenä EU:n johtavaa roolia kansainvälisissä neuvotteluissa sekä 
laajan kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmän luomista:

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna

Tarkistus 46
2 kohdan johdantokappale

2. korostaa, että ilmastonmuutos on yksi suurimmista ja kauhistuttavin ympäristöä 
koskeva haaste, joka vaatii sekä EU:lta että maailmanlaajuisesti välittömiä ja 
kunnianhimoisia toimia, ja katsoo, että vuoteen 2050 mennessä ylivoimaisesti suurin 
osa EU:n energiasta on saatava hiilivapaista lähteistä ja että siksi tähän tavoitteeseen 
pääsemiseksi on laadittava selkeä etenemissuunnitelma:

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 47
2 kohdan johdantokappale

2. tunnustaa, että ilmastonmuutos aiheuttaa vakavia ongelmia, jotka vaativat (poistetaan)
välittömiä maailmalaajuisia toimia, ja katsoo, että vuoteen 2050 mennessä 
ylivoimaisesti suurin osa EU:n energiasta on saatava hiiliyhdisteiden päästöjen 
kannalta neutraaleista lähteistä ja että siksi tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on 
laadittava selkeä etenemissuunnitelma:

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 48
2 kohdan johdantokappale

2. tunnustaa, että ilmastonmuutos aiheuttaa vakavia ongelmia, jotka vaativat (poistetaan)
välittömiä maailmanlaajuisia toimia, ja katsoo, että vuoteen 2050 mennessä 
ylivoimaisesti suurin osa EU:n energiasta on saatava hiiliyhdisteiden päästöjen 
kannalta neutraaleista lähteistä ja että siksi tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on 
laadittava selkeä etenemissuunnitelma:

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adam Gierek

Tarkistus 49
2 kohdan johdantokappale

2. tunnustaa, että ilmastonmuutos aiheuttaa vakavia ongelmia, jotka vaativat EU:n 
välittömiä toimia, ja katsoo, että vuoteen 2050 mennessä ylivoimaisesti suurin osa 
EU:n energiasta saadaan (poistetaan) lähteistä, joiden CO2-päästöt ovat alhaiset, ja 
että siksi tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on laadittava selkeä etenemissuunnitelma:

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Sahra Wagenknecht

Tarkistus 50
2 kohdan johdantokappale

2. tunnustaa, että ilmastonmuutos aiheuttaa vakavia ongelmia, jotka vaativat EU:n 
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välittömiä toimia, ja katsoo, että vuoteen 2050 mennessä ylivoimaisesti suurin osa 
EU:n energiasta saadaan uusiutuvista hiilivapaista lähteistä ja että siksi tähän 
tavoitteeseen pääsemiseksi on laadittava selkeä etenemissuunnitelma:

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 51
2 kohdan johdantokappale

2. tunnustaa, että ilmastonmuutos aiheuttaa vakavia ongelmia, jotka vaativat EU:n 
välittömiä toimia, ja katsoo, että vuoteen 2050 mennessä huomattava osa EU:n 
energiasta on saatava hiilivapaista lähteistä ja että siksi tähän tavoitteeseen 
pääsemiseksi on laadittava selkeä etenemissuunnitelma:

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Esko Seppänen

Tarkistus 52
2 kohdan johdantokappale

2. tunnustaa, että ilmastonmuutos aiheuttaa vakavia ongelmia, jotka vaativat EU:n 
välittömiä toimia, ja toivoo, että vuoteen 2050 mennessä ylivoimaisesti suurin osa 
EU:n energiasta saadaan hiilivapaista lähteistä ja että siksi tähän tavoitteeseen 
pääsemiseksi on laadittava selkeä etenemissuunnitelma:

Or. fi

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 53
2 kohta

2. tunnustaa, että ilmastonmuutos aiheuttaa vakavia ongelmia, jotka vaativat EU:n 
välittömiä toimia, ja katsoo, että vuoteen 2050 mennessä ylivoimaisesti suurin osa 
EU:n energiasta saadaan hiilivapaista lähteistä ja että siksi tähän tavoitteeseen 
pääsemiseksi on laadittava selkeä etenemissuunnitelma; (poistetaan)

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Christian Ehler

Tarkistus 54
2 kohdan -a alakohta (uusi)

-a. täsmentää, että teknologiaan avoimesti suhtautuvalla ja syrjimättömällä 
tutkimuksella ja kehittämisellä, jolla pyritään kaikkien energiavarojen 
hyödyntämiseen, voidaan edistää merkittävästi energian huoltovarmuuden ja 
siedettävien energiahintojen turvaamista;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, András 
Gyürk, Jan Hudacky, Jan Brezina, Paul Rübig, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, Edit 
Herczog ja Angelika Niebler

Tarkistus 55
2 kohdan -a alakohta (uusi)

-a. kasvihuonekaasujen päästöjen maailmanlaajuisen luonteen, EU:n päästöjen 
suhteellisen pienen osuuden sekä nousevien maiden kasvavien päästöjen vuoksi on 
selvää, että toimia on koordinoitava kansainvälisesti; kehottaa sen vuoksi 
komissiota ja neuvostoa jatkamaan neuvotteluja kansainvälisen sopimuksen 
tekemiseksi siitä, kuinka tästä edetään, ja ottamaan laajasti mukaan maat, joiden 
päästöt ovat suuret;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 56
2 kohdan -a alakohta (uusi)

-a. kasvihuonekaasujen päästöjen maailmanlaajuisen luonteen, EU:n päästöjen 
suhteellisen pienen osuuden sekä nousevien maiden kasvavien päästöjen vuoksi on 
selvää, että toimia on koordinoitava kansainvälisesti; kehottaa sen vuoksi 
komissiota ja neuvostoa jatkamaan neuvotteluja kansainvälisen sopimuksen 
tekemiseksi siitä, kuinka tästä edetään, ja ottamaan laajasti mukaan maat, joiden 
päästöt ovat suuret;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 57
2 kohdan -a alakohta (uusi)

-a. kasvihuonekaasujen päästöjen maailmanlaajuisen luonteen, EU:n päästöjen 
suhteellisen pienen osuuden sekä nousevien maiden kasvavien päästöjen vuoksi on 
selvää, että toimia on koordinoitava kansainvälisesti; kehottaa sen vuoksi 
komissiota ja neuvostoa jatkamaan neuvotteluja kansainvälisen sopimuksen 
tekemiseksi siitä, kuinka tästä edetään, ja ottamaan laajasti mukaan maat, joiden 
päästöt ovat suuret;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 58
2 kohdan -a alakohta (uusi)

-a. kasvihuonekaasujen päästöjen maailmanlaajuisen luonteen, EU:n pööstmjen 
suhteellisen pienen osuuden sekä nousevien maiden kasvavien päästöjen vuoksi on 
selvää, että toimia on koordinoitava kansainvälisesti; kehottaa sen vuoksi 
komissiota ja neuvostoa jatkamaan neuvotteluja kansainvälisen sopimuksen 
tekemiseksi siitä, kuinka tästä edetään, ja ottamaan laajasti mukaan maat, joiden 
päästöt ovat suuret;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 59
2 kohdan a alakohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul

Tarkistus 60
2 kohdan a alakohta

a. (poistetaan) komission olisi ehdotettava päästökauppajärjestelmän 
uudelleentarkastelua, johon sisältyisi yhtenäinen tapa jakaa päästöoikeuksia kaikille 
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jäsenvaltioille sitten, kun on huolellisesti harkittu vaihtoehtoina myymistä 
huutokaupalla tai EU:n laajuista alakohtaista lähestymistapaa, johon liittyy 
vertailuanalyysi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alexander Alvaro, 
Nicole Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, András Gyürk, Jan 
Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herzog, Jerzy Buzek ja 
Angelika Niebler

Tarkistus 61
2 kohdan a alakohta

a. EU:n johtajien olisi sovittava kansainvälisesti koordinoiduista kunnianhimoisista 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevista pitkän aikavälin tavoitteista ottaen 
huomioon 2 C° tavoitteen. Komission olisi ehdotettava päästökauppajärjestelmän 
uudelleentarkastelua, johon sisältyisi myös taloudellisesti hyväksyttävissä oleva 
päästöoikeuksien hallinta vuodesta 2012 alkaen. Komission olisi arvioitava 
huolellisesti nykyisen päästökauppajärjestelmän taloudelliset ja ekologiset 
vaikutukset ennen uudelleen tarkastelun ehdottamista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 62
2 kohdan a alakohta

a. EU:n johtajien olisi sovittava kansainvälisesti koordinoiduista kunnianhimoisista 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevista pitkän aikavälin tavoitteista ottaen 
huomioon 2 C° tavoitteen. Komission olisi ehdotettava päästökauppajärjestelmän 
uudelleentarkastelua, johon sisältyisi myös taloudellisesti hyväksyttävissä oleva 
päästöoikeuksien hallinta vuodesta 2012 alkaen. Komission olisi arvioitava 
huolellisesti nykyisen päästökauppajärjestelmän taloudelliset ja ekologiset 
vaikutukset ennen uudelleen tarkastelun ehdottamista;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 63
2 kohdan a alakohta

a. EU:n johtajien olisi sovittava kansainvälisesti koordinoiduista kunnianhimoisista 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevista pitkän aikavälin tavoitteista ottaen 
huomioon 2 C° tavoitteen. Komission olisi ehdotettava päästökauppajärjestelmän 
uudelleentarkastelua, johon sisältyisi myös taloudellisesti hyväksyttävissä oleva 
päästöoikeuksien hallinta vuodesta 2012 alkaen. Komission olisi arvioitava 
huolellisesti nykyisen päästökauppajärjestelmän taloudelliset ja ekologiset 
vaikutukset ennen uudelleen tarkastelun ehdottamista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 64
2 kohdan a alakohta

a. EU:n johtajien olisi pyrittävä mahdollisimman pian neuvottelemaan 
kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämistä koskeva kansainvälinen sopimus, joka 
on yhdenmukainen vuoteen 2050 mennessä tavoiteltavan 2 C° tavoitteen kanssa. 
Komission olisi ehdotettava päästökauppajärjestelmän uudelleentarkastelua, joka 
perustuu erityisesti oikeuksien myöntämisessä käytettävien menetelmien kattavaan 
arviointiin ja huutokaupasta mahdollisesti syntyvien varojen kierrättämiseen 
sovellettavaan yhtenäiseen lähestymistapaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 65
2 kohdan a alakohta

a. EU:n johtajien olisi pyrittävä mahdollisimman pian neuvottelemaan 
kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämistä koskeva kansainvälinen sopimus, joka 
on yhdenmukainen vuoteen 2050 mennessä tavoiteltavan 2 C° tavoitteen kanssa. 
Komission olisi ehdotettava päästökauppajärjestelmän uudelleentarkastelua, johon 
olisi sisällyttävä asteittainen siirtyminen pois oikeuksien jakamisesta ilmaiseksi 
kohti niiden myymistä huutokaupalla;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Esko Seppänen

Tarkistus 66
2 kohdan a alakohta

a. EU:n johtajien olisi sovittava seuraavan vuoden kuluessa sitovista 
hiilidioksiditavoitteesta vuodelle 2020 ja ohjeellisesta tavoitteesta vuodelle 2050 
ottaen huomioon 2 C° tavoitteen. Päästökauppaoikeuksien huutokauppaaminen 
nostaisi perusteettomasti sähkön hintaa jäsenmaissa;

Or. fi

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 67
2 kohdan a alakohta

a. EU:n johtajien olisi sovittava seuraavan vuoden kuluessa sitovista 
hiilidioksiditavoitteesta vuodelle 2020 ja ohjeellisesta tavoitteesta vuodelle 2050 
ottaen huomioon 2 C° tavoitteen. Komission olisi ehdotettava 
päästökauppajärjestelmän uudelleentarkastelua sitten, kun on määritelty muun 
muassa, onko soveliasta ja tehokasta myydä päästöoikeuksia huutokaupalla ja niiden 
volyymin supistuminen;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 68
2 kohdan a alakohta

a. EU:n johtajien olisi sovittava seuraavan vuoden kuluessa sitovasta 
hiilidioksidipäästöjen 30 prosentin vähentämistavoitteesta vuosien 2006 ja 2020 
väliseksi ajaksi ja ohjeellisesta hiilidioksidipäästöjen 80 prosentin 
vähentämistavoitteesta vuosien 2006 ja 2050 väliseksi ajaksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna

Tarkistus 69
2 kohdan a alakohta

a. palauttaa mieliin 16. marraskuuta 2005 maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen 
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torjumisesta antamansa päätöslauselman, jossa kehotetaan kehittyneitä maita 
vähentämään yhteisesti päästöjä ottamalla lähtökohdaksi 30 prosentin vähennys 
vuoteen 2020 mennessä ja 60–80 prosentin vähennys vuoteen 2050 mennessä
käyttämällä markkinakannustimien ja sääntelyn yhdistelmää, jotta edistetään 
investointeja tehokkuuteen ja/tai hiilettömään ja hiiltä vähän käyttävään 
teknologiaan. Komission olisi ehdotettava päästökauppajärjestelmän 
uudelleentarkastelua, johon sisältyisi myös päästöoikeuksien täysimääräinen 
myyminen huutokaupalla vuodesta 2012 alkaen siten, että saadut rahat menisivät EU:n 
energia- ja energiatehokkuustoimien tutkimukseen ja kehittämiseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 70
2 kohdan a alakohta

a. EU:n johtajien olisi yhdessä muiden osapuolten kanssa harkittava keinoja päästöjen 
vähentämiseksi vuoteen 2020 ja 2050 mennessä ottaen huomioon 2 C° tavoitteen. 
Komission olisi ehdotettava päästökauppajärjestelmän uudelleentarkastelua sekä 
harkittava vertailuanalyysia ja päästöoikeuksien myymistä huutokaupalla vuodesta 
2012 alkaen siten, että saadut rahat menisivät EU:n energia- ja 
energiatehokkuustoimien tutkimukseen ja kehittämiseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 71
2 kohdan a alakohta

a. EU:n johtajien olisi sovittava seuraavan vuoden kuluessa sitovista 
hiilidioksiditavoitteesta vuodelle 2020 ja ohjeellisesta tavoitteesta vuodelle 2050 
ottaen huomioon 2 C° tavoitteen; kansainvälisessä päästökauppajärjestelmässä 
päästöoikeuksien täysimääräinen myyminen huutokaupalla voi olla aiheellista; katsoo 
joka tapauksessa, että niin kauan, kuin järjestelmää ei laajenneta kansainvälisesti, 
ottaen asianmukaisesti huomioon Euroopan kilpailukyvyn, komission pitää 
ehdottaa päästökauppajärjestelmän uudelleentarkastelua, johon sisältyisi
energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen säästön palkitsemismekanismi; 
katsoo, että kustakin huutokaupasta saatavan tuoton pitäisi mennä EU:n energia- ja 
energiatehokkuustoimien tutkimukseen ja kehittämiseen, joustavien mekanismien 
laajempaan käyttöön sekä rangaistusjärjestelmien tarkistamiseen;
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Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Vincenzo Lavarra

Tarkistus 72
2 kohdan a alakohta

a. EU:n johtajien olisi sovittava seuraavan vuoden kuluessa sitovista 
hiilidioksiditavoitteesta vuodelle 2020 ja ohjeellisesta tavoitteesta vuodelle 2050 
ottaen huomioon 2 C° tavoitteen. Komission olisi ehdotettava 
päästökauppajärjestelmän uudelleentarkastelua, johon sisältyisi myös 
päästöoikeuksien täysimääräinen myyminen huutokaupalla vuodesta 2012 alkaen 
siten, että saadut rahat menisivät EU:n energia- ja energiatehokkuustoimien 
tutkimukseen ja kehittämiseen, sekä joustavan mekanismin laaja käyttö;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Aldo Patriciello

Tarkistus 73
2 kohdan a alakohta

a. EU:n johtajien olisi sovittava seuraavan vuoden kuluessa sitovista 
hiilidioksiditavoitteesta vuodelle 2020 ja ohjeellisesta tavoitteesta vuodelle 2050 
ottaen huomioon 2 C° tavoitteen. Komission olisi ehdotettava 
päästökauppajärjestelmän uudelleentarkastelua, johon sisältyisi myös 
päästöoikeuksien täysimääräinen myyminen huutokaupalla vuodesta 2012 alkaen 
siten, että saadut rahat menisivät EU:n energia- ja energiatehokkuustoimien 
tutkimukseen ja kehittämiseen, sekä joustavan mekanismin laaja käyttö ja 
rangaistusjärjestelmän uudelleentarkastelu;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adam Gierek

Tarkistus 74
2 kohdan a a alakohta (uusi)

a a. on kiinnitettävä huomiota CO2-päästöjen vähentämiseen luomalla uusia 
viheralueita esimerkiksi metsiä istuttamalla ja sisällyttämällä kyseiset alueet 
päästökauppajärjestelmään sitten, kun on kehitetty asianmukainen järjestelmä 
CO2:n imeytymisen seuraamista varten;

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adam Gierek

Tarkistus 75
2 kohdan a b a alakohta (uusi)

a b. Päästökauppajärjestelmän toisella rahoituskaudella (2008–2012) rahoitusresurssit 
on jaettava niin, että voidaan toteuttaa toimia, joilla vähennetään CO2-päästöjä ja 
energian kulutusta energiantuotantolaitoksia uudenaikaistamalla;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 76
2 kohdan b alakohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 77
2 kohdan b a alakohta)

b. Päästökauppajärjestelmän nykyiset ongelmat, erityisesti windfall-voitot, liian 
suurien oikeuksien myöntäminen ja tehottomat myöntämismenetelmät, on 
ratkaistava. Komission olisi esitettävä uudelleentarkastelua, jossa 
päästökauppajärjestelmää yksinkertaistetaan ja varmistetaan pitkän aikavälin 
sitoumukset ja yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Tähän uudelleentarkasteluun 
olisi sisällyttävä:

– siirtyminen päästöoikeuksien myymiseen huutokaupalla

– päästökattojen alentaminen

– päästöoikeuksien myöntämistä koskevien sääntöjen yhdenmukaistaminen

– menettely, jossa huutokaupasta saadut tulot käytetään tutkimukseen ja 
kehittämiseen keskittyen uusiutuviin energiamuotoihin ja energiatehokkuuteen

– muiden kasvihuonekaasujen, kuten typen oksidien, ottaminen mukaan

– kolmansien maiden mahdollisuus osallistua järjestelmään 
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– muiden suuripäästöisten alojen, kuten lentoliikenteen ja rahtiliikenteen, 
ottaminen mukaan vaikutusten arvioinnin perusteella;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Esko Seppänen

Tarkistus 78
2 kohdan b alakohta

b. Komission olisi ehdotettava päästökaupasta luopumista siinä tapauksessa, että sitä 
ei oteta käyttöön EU:n ulkopuolisissa maissa;

Or. fi

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms ja Claude Turmes

Tarkistus 79
2 kohdan b alakohta

b. Katto ja kauppa -järjestelmää olisi laajennettava kansainvälisesti (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul

Tarkistus 80
2 kohdan b alakohta

b. Päästökauppajärjestelmää olisi laajennettava kansainvälisesti ja järjestelmän olisi 
oltava voimassa vähintään 20 vuotta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola, Herbert Reul

Tarkistus 81
2 kohdan b alakohta

b. Päästökauppajärjestelmää olisi laajennettava kansainvälisesti ja sen voimassaoloajan 
olisi oltava yli viisi vuotta;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 82
2 kohdan b alakohta

b. Päästökauppajärjestelmän voimassaoloajan olisi oltava ainakin 20 vuotta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 83
2 kohdan b alakohta

b. Päästökauppajärjestelmän voimassaoloajan olisi oltava ainakin 20 vuotta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 84
2 kohdan b a alakohta (uusi)

b a. EU:n olisi purittävä vakiinnuttamaan päästökauppajärjestelmä kansainvälisen 
päästökauppajärjestelmän perustaksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna 
Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog ja Angelika Niebler

Tarkistus 85
2 kohdan b a alakohta (uusi)

b a. Kehottaa komissiota energia-alan pitkien investointikausien vuoksi harkitsemaan 
myöntämiskausien pidentämistä esimerkiksi 20 vuoden ajalle. Kehottaa komissiota 
tutkimaan päästökauppajärjestelmän uudelleentarkastelun yhteydessä, pitäisikö 
siihen sisällyttää lainaus- ja talletusmahdollisuudet;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 86
2 kohdan b a alakohta (uusi)

b a. Kehottaa komissiota energia-alan pitkien investointikausien vuoksi harkitsemaan 
myöntämiskausien pidentämistä esimerkiksi 20 vuoden ajalle. Kehottaa komissiota 
tutkimaan päästökauppajärjestelmän uudelleentarkastelun yhteydessä, pitäisikö 
siihen sisällyttää lainaus- ja talletusmahdollisuudet;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 87
2 kohdan c a alakohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 88
2 kohdan c alakohta

c. Tiedottaminen on olennaisen tärkeää ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Sen vuoksi 
tarvitaan merkintäjärjestelmiä palvelun tai tuotteen ilmastovaikutusten 
ilmoittamiseksi, jotta kuluttajilla, matkailijoilla, kuljettajilla ja valmistajilla on 
mahdollisuus tehdä vastuullisia valintoja;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro

Tarkistus 89
2 kohdan c alakohta

c. Päästökauppajärjestelmässä olisi vaikutusten arvioinnin jälkeen oltava mukana omat 
sektorinsa energian suurkäyttäjille, kuten ilmailulle ja rahtiliikenteelle; lisäksi on 
suositeltavaa kehittää strategia lentoliikenteen ja laivojen päästöjen vähentämiseksi;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Fiona Hall ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 90
2 kohdan c alakohta

c. Päästökauppajärjestelmässä olisi vaikutusten arvioinnin jälkeen oltava mukana omat 
sektorinsa energian suurkäyttäjille, kuten ilmailulle ja kaikille rahtiliikenteen 
muodoille;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 91
2 kohdan c alakohta

c. Kehottaa komissiota tutkimaan päästökauppajärjestelmän uudelleentarkastelun 
yhteydessä, olisiko päästökauppajärjestelmässä oltava omat sektorinsa energian 
suurkäyttäjille, kuten ilmailulle ja rahtiliikenteelle tarkan taloudellisten vaikutusten 
arvioinnin prusteella;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 92
2 kohdan c alakohta

c. Kehottaa komissiota tutkimaan päästökauppajärjestelmän uudelleentarkastelun 
yhteydessä, olisiko päästökauppajärjestelmässä oltava omat sektorinsa energian 
suurkäyttäjille, kuten ilmailulle ja rahtiliikenteelle tarkan taloudellisten vaikutusten 
arvioinnin prusteella;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms ja Claude Turmes

Tarkistus 93
2 kohdan c alakohta

c. Päästökauppajärjestelmässä olisi vaikutusten arvioinnin jälkeen oltava mukana omat 
sektorinsa energian suurkäyttäjille, kuten (poistetaan) rahtiliikenteelle; ehdottaa 
lisäksi ottamaan käyttöön erillisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä koskevan 
kauppajärjestelmän, johon liittyy soveltuvia rinnakkaisia toimia lentoliikenteen 
merkittävien muiden kuin hiilidioksidipäästöjen ilmastoon kohdistuvien vaikutusten 
kattamiseksi; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 94
2 kohdan c alakohta

c. Päästökauppajärjestelmässä olisi tarkanvaikutusten arvioinnin sekä vaihtoehtoisten 
politiikkojen arvioinnin tulosten perusteella oltava mukana omat sektorinsa energian 
suurkäyttäjille, kuten ilmailulle ja rahtiliikenteelle;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, Avril 
Doyle, Jan Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna 
Hennicot-Schoepges, Paul Rübig ja Angelika Niebler

Tarkistus 95
2 kohdan c a alakohta (uusi)

c a. Koska päästösertifikaattien hinnat ovat epävakaiset, kehtotaa komissiota 
harkitsemaan lieventäviä vaihtoehtoja. Näihin vaihtoehtoihin pitäisi kuulua 
luottamuksen lisääminen markkinoihin parantamalla markkinoiden avoimuutta 
esimerkiksi julkaisemalla ajoissa ja yhtenäisessä muodossa päästöjä koskevat tiedot 
koko Euroopan unionissa sekä Kioton pöytäkirjan joustomekanismien (yhteinen 
toteutus ja puhtaan kehityksen mekanismi) käytön lisääminen markkinoiden 
maksuvalmiuden lisäämiseksi;

Or. en



PE 378.878v01-00 32/126 AM\634125FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 96
2 kohdan c a alakohta (uusi)

c a. Koska päästösertifikaattien hinnat ovat epävakaiset, kehtotaa komissiota 
harkitsemaan lieventäviä vaihtoehtoja. Näihin vaihtoehtoihin pitäisi kuulua 
luottamuksen lisääminen markkinoihin parantamalla markkinoiden avoimuutta 
esimerkiksi julkaisemalla ajoissa ja yhtenäisessä muodossa päästöjä koskevat tiedot 
koko Euroopan unionissa sekä Kioton pöytäkirjan joustomekanismien (yhteinen 
toteutus ja puhtaan kehityksen mekanismi) käytön lisääminen markkinoiden 
maksuvalmiuden lisäämiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 97
2 kohdan d alakohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 98
2 kohdan d alakohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Jan Brezina, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges ja Paul Rübig, Angelika Niebler

Tarkistus 99
2 kohdan d alakohta

d. Kehottaa komissiota tutkimaan, kuinka kansallisia myöntämismenettelyjä olisi 
edelleen yhdenmukaistettava;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 100
2 kohdan d alakohta

d. Kehottaa komissiota tutkimaan, kuinka kansallisia myöntämismenettelyjä olisi 
edelleen yhdenmukaistettava;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis ja Šarūnas Birutis

Tarkistus 101
2 kohdan d alakohta

d. Komission olisi annettava lainsäädäntöehdotus, jolla päästökaupan menetelmiä 
yksinkertaistettaisiin ja muutettaisiin avoimemmiksi osakemarkkinoiden sääntöjen 
tapaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante

Tarkistus 102
2 kohdan d alakohta

d. Komission olisi tarkastettava, millä tavoin kansallisia kohdentamissuunnitelmia 
voidaan yhtenäistää lisää;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 103
2 kohdan d alakohta

d. Nykyisen päästökauppajärjestelmän menettelyjen yksinkertaistamiseen ja 
muuttamiseen avoimemmaksi tarvittaisiin lainsäädäntöehdotus; maailman tasolla 
käytävässä keskustelussa muiden lisätoimenpiteiden mahdollisesta laajuudesta 
päästötasojen vakauttamiseksi seuraavien kymmenen vuoden aikana olisi otettava 
huomioon periaate jaetusta mutta ei yhtäläisestä vastuusta;
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Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms, Claude Turmes

Tarkistus 104
2 kohdan d alakohta

d. Nykyisen päästökauppajärjestelmän myöntämiseen liittyvien menettelyjen sekä 
laitoksia koskevien raportointivaatimusten yksinkertaistamiseen, lähentämiseen ja 
muuttamiseen avoimemmaksi osakemarkkinoiden sääntöjen tapaan tarvittaisiin 
lainsäädäntöehdotus;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 105
2 kohdan d alakohta

d. Nykyisen päästökauppajärjestelmän menettelyjen lähentämiseen, 
yksinkertaistamiseen ja muuttamiseen avoimemmaksi tarvittaisiin 
lainsäädäntöehdotus;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 106
2 kohdan d alakohta

d. Nykyisen päästökauppajärjestelmän menettelyjen lähentämiseen,
yksinkertaistamiseen ja muuttamiseen avoimemmaksi tarvittaisiin 
lainsäädäntöehdotus;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Nicole Fontaine ja Dominique Vlasto

Tarkistus 107
2 kohdan d a alakohta (uusi)

d a. lisäksi EU:n johtajien olisi selvitettävä kaikkein edistyneimpien kehitysmaiden 
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kanssa, miten ne voivat paremmin osallistua maailman laajuiseen työhön ilmaston 
lämpenemisen vastustamiseksi esimerkiksi laajentamalla puhtaan kehityksen 
mekanismia, ottamalla käyttöön politiikkoja ja toteuttamalla toimenpiteitä puhtaan 
kehityksen edistämiseksi, yhdistettynä alakohtaiseen lähestymistapaan, johon voi 
sisältyä kannustavia tavoitteita maailman hiilimarkkinoiden laajentamiseksi; 
unionin olisi myös harkittava, mitä toimia voidaan toteuttaa maailmanlaajuisen 
solidaarisuuden vahvistamiseksi niin, että voidaan vastata ilmastonmuutosten 
vaikutuksiin erityisesti köyhimmissä maissa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Andres Tarand

Tarkistus 108
2 a kohta (uusi)

2 a. Palauttaa mieliin 16. marraskuuta 2005 maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen 
torjumisesta antamansa päätöslauselman, jossa kehotetaan kehittyneitä maita 
vähentämään päästöjä ottamalla lähtökohdaksi 30 prosentin vähennys vuoteen 2020 
mennessä ja 60–80 prosentin vähennys vuoteen 2050 mennessä; korostaa, että 
EU:n ilmastonmuutosta koskevan strategian olisi perustuttava sitoviin 
kasvihuonekaasujen päästöjen ylärajoihin; kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään 
ulkoiset kustannukset, myös ilmastonmuutoksesta aiheutuvat kustannukset, 
energian tuotannon hintaan ja poistamaan vääristävät kannustimet, kuten 
fossiilisten polttoaineiden tuet;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna

Tarkistus 109
2 a kohta (uusi)

2 a. Kehottaa Euroopan unionia säilyttämään ennakoivan lähestymistapansa ja 
lujittamaan sitä kansainvälisellä tasolla muiden keskeisten toimijoiden, kuten 
Yhdysvaltojen, Japanin, Kiinan, Intian, Etelä-Afrikan ja Brasilian, saamiseksi 
mukaan Kioton prosessiin. Kehittyviä maita ja kehitysmaita olisi autettava kestävän 
kehityksen strategioiden kehittämisessä;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 110
2 a kohta (uusi)

2 a. Komission olisi harkittava vakavasti, kuinka puhtaan kehityksen mekanismi ja 
yhteisen toteutuksen mekanismi toimivat päästökauppaoikeuksien täysimääräisten 
huutokauppaamisen yhteydessä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Mechtild Rothe

Tarkistus 111
2 a kohta (uusi)

2 a. Komission olisi päästöoikeuksien täysimääräisen huutokauppajärjestelmän 
käyttöönoton jälkeen laadittava strategia siitä, kuinka yhteisön 
päästökauppajärjestelmä toimii puhtaan kehityksen mekanismin ja yhteisen 
toteutuksen mekanismin kanssa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms ja Claude Turmes

Tarkistus 112
Otsikko 2 kohdan jälkeen

Tutkimus, (poistetaan) kehittäminen ja innovointi

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sahra Wagenknecht

Tarkistus 113
3 kohta

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze ja Philippe Busquin

Tarkistus 114
3 kohta

3. rohkaisee jäsenvaltioita laatimaan Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman ja toivoo, että se kattaa tutkimusalat, jotka 
kohdistuvat uusiin keksipitkän ja pitkän aikavälin energiateknologioihin, mukaan 
luettuna erityisesti aurinkoenergia, vetyenergia ja energian varastointi;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna

Tarkistus 115
3 kohta

3. kehottaa maaliskuussa 2007 kokoontuvaa kevään Eurooppa-neuvostoa 
varmistamaan, että yhteisön tulevaa energiapolitiikkaa tuetaan tehokkaasti 
kunnianhimoisella energia-alan tutkimus- ja kehittämisstrategialla, johon kuuluu 
julkisen soveltutvan rahoituksen lisääminen ja vahvat kannustimet yksityisen 
tutkimus- ja kehitysrahoituksen lisäämiseksi erityisesti uusiutuvien 
energiamuotojen ja muiden puhtaiden energiatekniikoiden alalla; tämä strategia 
olisi parasta sisällyttää sellaisen todellisen eurooppalaisen energiatutkimuksen 
alueen puitteisiin, joka rohkaisee jäsenvaltioita laatimaan strategian kansallisten 
tutkimusvarojen yhdistämiseksi EU:n tasolla tiiviimmin kuin tutkimusta, teknologista 
kehittämistä ja esittelyä koskevassa seitsemännessä puiteohjelmassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Christian Ehler

Tarkistus 116
3 kohta

3. rohkaisee jäsenvaltioita laatimaan strategian kansallisten tutkimusvarojen yhteen 
sovittamiseksi seitsemännen puiteohjelman Energia-aihealueen varojen kanssa;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, András Gyürk, Jan 
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Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, Paul 
Rübig, Edit Herczog ja Angelika Niebler

Tarkistus 117
3 kohta

3. rohkaisee jäsenvaltioita laatimaan strategian energiaa koskevan tutkimuksen 
määrärahojen lisäämiseksi erityisesti tutkimusta, teknologista kehittämistä ja 
esittelyä koskevassa seitsemännessä puiteohjelmassa ja älykäs energiahuolto-
ohjelmassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 118
3 kohta

3. rohkaisee jäsenvaltioita laatimaan strategian energiaa koskevan tutkimuksen 
määrärahojen lisäämiseksi erityisesti tutkimusta, teknologista kehittämistä ja 
esittelyä koskevassa seitsemännessä puiteohjelmassa ja älykäs energiahuolto-
ohjelmassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adam Gierek

Tarkistus 119
3 a kohta (uusi)

3 a. kannustaa jäsenvaltioita kehittämään edistyksellisiä tekniikoita, joilla hiilestä 
voidaan tuottaa nestemäistä polttoainetta ja katsoo, että tästä olisi tehtävä 
seitsemännen puiteohjelman painopiste;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 120
2 a kohta (uusi)

2 a. katsoo lisäksi, että ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma, jota Euroopan 
unioni ei voi yksin ratkaista, sillä se on vastuussa ainoastaan 15 prosentista 
kokonaispäästöjä; katsoo näin ollen, että Euroopan unionin pitää tehdä kaikkensa 
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saadakseen kaikki suurimmat kasvihuonekaasupäästöistä vastaavat maat liittymään 
maailmanlaajuiseen järjestelmään, jolla pyrittäisiin päästöjen vähentämiseen ja 
joka tulisi voimaan Kioton pöytäkirjan umpeutuessa vuonna 2012;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen

Tarkistus 121
3 a kohta (uusi)

3 a. kehottaa komissiota varmistamaan, että vety- ja polttokennosovellusten panos 
pyrkimykseen nopeuttaa siirtymistä pois fossiilisista polttoaineista tehokkaaseen ja 
vähän hiilidioksidia tuottavaan energia- ja liikennejärjestelmään käy ilmi EU:n 
lyhyen aikavälin energia- ja liikennepoliittisista toimista ja niitä tukevista elimistä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms ja Claude Turmes

Tarkistus 122
3 a kohta (uusi)

3 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan ilmastolle ja ympäristölle ystävällisiä 
innovaatioita koskevan etenemissuunnitelman, joka perustuu teknisten 
innovaatioiden lisäksi sellaisten strategioiden kehittämiseen, joiden avulla parhaat 
käytettävissä olevat tekniikat läpäisevät markkinat, sekä organisatorisiin 
parannuksiin esimerkiksi logistiikan alalla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 123
4 kohta

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro ja 
Šarūnas Birutis

Tarkistus 124
4 kohta

4. kehottaa komissiota toteuttamaan auditoinnin nykyisten teknologiayhteisöjen 
energianäkökohdista; jotta voidaan parantaa asiantuntijuuden koordinointia ja 
vaihtoa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek ja Angelika 
Niebler

Tarkistus 125
5 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante

Tarkistus 126
5 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis ja Šarūnas Birutis

Tarkistus 127
5 kohta

5. pyytää, että suurin osa seitsemännen puiteohjelman muuta kuin ydinenergiaa 
koskevan tutkimuksen rahoituksesta käytettäisiin uusiutuviin energiamuotoihin;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sahra Wagenknecht

Tarkistus 128
5 a kohta (uusi)

5 a. katsoo, että seitsemännen puiteohjelman nykyistä painopisteiden asettelua on 
muutettava, koska siinä suositaan ydinfuusiotutkimuksen kaltaisia ongelmallisia 
aloja ympäristöystävällisempiä energiamuotoja koskevan tuen kustannuksella; 
katsoo, että energia-alan ongelmia ei kyetä ratkaisemaan ympäristöystävällisesti ja 
kestävästi ydinfuusion, puhtaiden hiiliteknologioiden ja atomienergian avulla; 
arvostelee sitä, että seitsemännessä puiteohjelmassa suuntaudutaan enenevässä 
määrin asevarustelu- ja turvallisuustutkimukseen, ja edellyttää siksi tutkimuksen 
puiteohjelman painopisteiden asettelun perusteellista muuttamista 
ympäristöystävällisten ja uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkuuden 
suuntaan;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 129
5 a kohta (uusi)

5 a. katsoo, että planeetallamme on runsain mitoin energiaa ja haasteena on saada se 
käyttöön; toteaa, että nykyään on jo mahdollista rakentaa taloja ja kasvihuoneita, 
jotka tuottavat energiaa enemmän kuin kuluttavat; suosittaa, että päästöoikeuksien 
myymisestä huutokaupalla saatavat tulot ja muut tutkimusvarat käytettäisiin osittain 
tutkimukseen, joka koskee lupaavia ja haastavia energianlähteitä, kuten:
– energian tuottamista makean veden ja meriveden välisestä vuorovaikutuksesta
– laajoihin aurinkoenergian keskittämistä koskeviin hankkeisiin Espanjassa ja 
Pohjois-Afrikassa
– lukuisiin toisiinsa yhteydessä oleviin "leijoihin", jotka lentävät vähintään 
200 metrin korkeudessa ja tuottavat pyörimällä energiaa generaattorille 
(laddermill);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner Langen, 
Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jerzy Buzek, András Gyürk, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog ja Angelika Niebler

Tarkistus 130
5 a kohta (uusi)

5 a. kannattaa komission esittämää laajaa näkökulmaa tutkimukseen ja kehitykseen ja 



PE 378.878v01-00 42/126 AM\634125FI.doc

FI

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan tasapainoisen rahoituksen 
kaikelle vähän hiiltä käyttävien energian muuntotekniikoiden tutkimukselle, kuten 
puhtaan hiilen tekniikalle, ydinenergian ja useiden uusiutuvien energiamuotojen 
tutkimukselle;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 131
5 a kohta (uusi)

5 a. kannattaa komission esittämää laajaa näkökulmaa tutkimukseen ja kehitykseen ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan tasapainoisen rahoituksen
kaikelle vähän hiiltä käyttävien energian muuntotekniikoiden tutkimukselle, kuten 
puhtaan hiilen tekniikalle, ydinenergian ja useiden uusiutuvien energiamuotojen 
tutkimukselle;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 132
5 a kohta (uusi)

5 a. kannattaa komission esittämää laajaa näkökulmaa tutkimukseen ja kehitykseen ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan tasapainoisen rahoituksen 
kaikelle vähän hiiltä käyttävien energian muuntotekniikoiden tutkimukselle, kuten 
puhtaan hiilen tekniikalle, ydinenergian ja useiden uusiutuvien energiamuotojen 
tutkimukselle;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 133
5 a kohta (uusi)

5 a. kannattaa komission esittämää laajaa näkökulmaa tutkimukseen ja kehitykseen ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan tasapainoisen rahoituksen 
kaikelle vähän hiiltä käyttävien energian muuntotekniikoiden tutkimukselle, kuten 
puhtaan hiilen tekniikalle, ydinenergian ja useiden uusiutuvien energiamuotojen 
tutkimukselle;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, András Gyürk, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Jerzy Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, Edit Herczog, jaAngelika Niebler

Tarkistus 134
5 a kohta (uusi)

5 a. ottaa huomioon, että sähköverkkoja on mukautettava uusiutuvien energiamuotojen 
osuuden kasvuun ja hajautettuun tuotantoon, ja kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään edelleen tarvittavien tieto- ja viestintätekniikoiden 
tutkimusta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 135
5 b kohta (uusi)

5 b. ottaa huomioon, että sähköverkkoja on mukautettava uusiutuvien energiamuotojen 
osuuden kasvuun ja hajautettuun tuotantoon, ja kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään edelleen tarvittavien tieto- ja viestintätekniikoiden 
tutkimusta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 136
5 c kohta (uusi)

5 c. kannustaa alueellisten sidosryhmien ottamista mukaan energiakysymyksiin, koska 
alue- ja kaupunkitason investoinnint ovat ratkaisu moniin ongelmiin ja niillä 
suositaan erityisesti monimuotoisten ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä; 
korostaa pk-yritysten mahdollisuuksia investoida energiaan sekä kestävien 
energiainvestointien roolia (esim. investoinnit biomassaan, biopolttoaineisiin ja 
kaukolämmitykseen) alue- ja kaupunkikehitykseen; kehottaa näin ollen 
jäsenvaltioita ja komissiota ottamaan alue- ja paikallisviranomaiset mukaan näihin 
kysymyksiin, jotta ne sitoutuisivat vielä lujemmin uusiutuvien energialähteiden 
käytön edistämiseen kaikkien energiamuotojen käytön yhteydessä; 
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro, 
Šarūnas Birutis ja Anne Laperrouze

Tarkistus 137
Otsikko (uusi) ja 5 a kohta (uusi) (Lisätään otsikon "Toimitusvarmuus" jälkeen)

Toimitusvarmuuden infrastruktkuuri

5 a. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön poliittiset sitoumukset, jotka koskevat 
puuttuvien enrgiayhteyksien kehittämistä ottaen erityisesti huomioon EU:n syrjäiset 
alueet;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Šarūnas Birutis 

Tarkistus 138
Otsikko (uusi) ja 5 a kohta (uusi) (Lisätään otsikon "Toimitusvarmuus" jälkeen)

Toimitusvarmuuden infrastruktkuuri

5a. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön poliittiset sitoumukset, jotka koskevat 
puuttuvien enrgiayhteyksien kehittämistä; kehottaa komissiota tarjoamaan tukea 
Euroopan laajuisiin energiaverkkoihin kuuvuville hankkeille ottaen erityisesti 
huomioon EU:n syrjäiset alueet, kuten Baltian maat;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 139
Otsikko (uusi) ja 5 a kohta (uusi)

Investoinnit

5 a. palauttaa mieliin, että sähkö- ja kaasuinfrastruktuuriin tarvitaan huomattavia 
investointeja energiantoimitusten turvaamiseksi Euroopassa; kehottaa komissiota:

a) osallistumaan suotuisan investointiympäristön luomiseen,

b) huolehtimaan siitä, että markkinat voivat lähettää sijoittajille oikeita investointeja 
koskevia viestejä;



AM\634125FI.doc 45/126 PE 378.878v01-00

FI

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 140
5 a kohta (uusi)

5 a. palauttaa mieliin, että sähkö- ja kaasuinfrastruktuuriin tarvitaan valtavia 
investointeja energiantoimitusten turvaamiseksi Euroopassa; kehottaa komissiota:

i) osallistumaan suotuisan investointiympäristön luomiseen,

ii) huolehtimaan siitä, että markkinat voivat lähettää sijoittajille oikeita investointeja 
koskevia viestejä, ja

iii) selventämään edellytyksiä, joiden mukaisesti säännellyt tariffit voidaan asteittain 
poistaa, koska ne vääristävät kilpailua ehkäisevät investointeja koskevia viestejä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 141
5 d kohta (uusi)

5 d. kiinnittää huomiota raja-alueiden ongelmiin, jotka aiheutuvat eroista kansallisissa 
energiapolitiikoissa, tiedon puutteesta jäsenvaltioiden energiantoimittajien välillä 
sekä yhtenäisen EU:n energiapolitiikan puuttumisesta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sahra Wagenknecht

Tarkistus 142
5 b kohta(uusi)

5 b. korostaa uusiutuvia energiavaroja koskevan tekniikan tukemisesta aiheutuvia 
myönteisiä vaikutuksia uusien pysyvien ja erityispätevyyttä edellyttävien 
työpaikkojen luomiseen;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante

Tarkistus 143
5 a kohta (uusi)

5 a. kehottaa komissiota nopeuttamaan verkkohallinnan tekniikkaa ja infrastruktuuria 
koskevaa tutkimusta, koska sähköverkkojen on sopeuduttava uusiutuvien 
energiavarojen ja hajautetun tuotannon lisääntymiseen;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen

Tarkistus 144
5 a kohta (uusi)

5 a. ehdottaa, että seitsemännestä puiteohjelmasta tuetaan vahvasti 
vetypolttokennotekniikkaa, joka lisää EU:n energiayhdistelmän monimuotoisuutta, 
vähentää riippuvuutta ulkoisista energiantoimittajista, lisää kotoperäisiä 
energialähteitä ja vakiinnuttaa siten vetytalouden;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen

Tarkistus 145
5 b kohta c (uusi)

5 b. katsoo, että EU:n pitäisi tehdä yhteistyötä kolmansien maiden, erityisesti 
Yhdysvaltojen, kanssa edistäessään tutkimusyhteistyötä, innovointia ja vetyyn 
liittyvien hankkeiden teollista kehitystä ja edistäessään siten vetytaloutta keskeisillä 
aloilla, kuten liikenteessä ja teollisuudessa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hannes Swoboda ja Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 146
5 a kohta (uusi)

5 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita pyytämään isoja energiayhtiöitä investoimaan 
enemmän tutkimukseen ja kehitykseen pyrkiessään täyttämään yritysten 
yhteiskunnallisen vastuun;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 147
6 kohta

6. kehottaa neuvostoa ja komissiota asettamaan energiatehokkuustoimet 
horisontaaliseksi painopistealueeksi kaikilla politiikan aloilla Euroopan unionissa, 
koska energiatehokkuus saattaa olla kaikkein kustannustehokkain tapa vähentää 
energiankulutusta ja varmistaa toimitusvarmuus; vaatii aihetta koskevien EY:n 
direktiivien pikaista täytäntöönpanoa ja vaatii komissiota panemaan täytäntöön 
parlamentin aiemmat päätöslauselmat asiasta ja palauttaa mieliin, että jos jäsenvaltiot 
panisivat EU:n voimassa olevan lainsäädännön täydellisesti täytäntöön, puolet 
Euroopan unionin tavoitteesta säästää 20 prosenttia energiasta vuoteen 2020 
mennessä, olisi jo toteutettu;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms ja Claude Turmes

Tarkistus 148
6 kohta

6. kehottaa neuvostoa ja komissiota asettamaan EU:ssa etusijalle energiatehokkuuden ja 
energiatehokkuustoimet horisontaaliseksi painopistealueeksi kaikilla politiikan
aloilla, koska ne ovat kaikkein kustannustehokkain tapa ja suurin yksittäinen 
mahdollisuus vähentää energiankulutusta ja toimitusvarmuuden ongelmia; vaatii 
aihetta koskevien EY:n direktiivien pikaista täytäntöönpanoa ja vaatii komissiota 
panemaan täytäntöön parlamentin aiemmat päätöslauselmat asiasta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alejo Vidal-Qudras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, Avril 
Doyle, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy 
Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler ja Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 149
6 kohta

6. kehottaa neuvostoa ja komissiota asettamaan EU:ssa yhdeksi painopistealueeksi
energiatehokkuuden, joka on kaikkein kustannustehokkain tapa vähentää 
energiankulutusta; vaatii aihetta koskevien EY:n direktiivien pikaista täytäntöönpanoa 
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ja vaatii komissiota panemaan täytäntöön energiatehokkuutta koskevan vihreän 
kirjan ehdotukset;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 150
6 kohta

6. kehottaa neuvostoa ja komissiota asettamaan EU:ssa yhdeksi painopistealueeksi
energiatehokkuuden, joka on kaikkein kustannustehokkain tapa vähentää 
energiankulutusta; vaatii aihetta koskevien EY:n direktiivien pikaista täytäntöönpanoa 
ja vaatii komissiota panemaan täytäntöön energiatehokkuutta koskevan vihreän 
kirjan ehdotukset;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 151
6 kohta

6. kehottaa neuvostoa ja komissiota asettamaan EU:ssa etusijalle energiatehokkuuden, ja 
kehottaa neuvostoa panemaan täytäntöön aihetta koskevat EY:n direktiivit ja 
kehottaa komissiota panemaan täytäntöön parlamentin aiemmat päätöslauselmat 
asiasta elinkaari- ja kustannus-hyöty-analyysien perusteella;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 152
6 kohta

6. kehottaa neuvostoa ja komissiota asettamaan EU:ssa etusijalle energiatehokkuuden, ja 
kehottaa neuvostoa panemaan täytäntöön aihetta koskevat EY:n direktiivit ja 
kehottaa komissiota panemaan täytäntöön parlamentin aiemmat päätöslauselmat 
asiasta elinkaari- ja kustannus-hyöty-analyysien perusteella;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 153
Otsikko (ennen 6 kohtaa)

Energiatehokkuus ja energiansäästö

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 154
6 kohta

6. kehottaa neuvostoa ja komissiota asettamaan EU:ssa etusijalle energiatehokkuuden ja 
energiansäästön, jotka ovat kaikkein kustannustehokkain tapa vähentää 
energiankulutusta; vaatii aihetta koskevien EY:n direktiivien pikaista täytäntöönpanoa 
ja vaatii komissiota panemaan täytäntöön parlamentin aiemmat päätöslauselmat 
asiasta;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Mechtild Rothe

Tarkistus 155
6 kohta

6. kehottaa neuvostoa ja komissiota asettamaan EU:ssa etusijalle energiatehokkuuden, 
joka on kaikkein kustannustehokkain tapa vähentää energiankulutusta; vaatii aihetta 
koskevien EY:n direktiivien pikaista täytäntöönpanoa ja vaatii komissiota panemaan 
täytäntöön parlamentin aiemmat päätöslauselmat asiasta; ja palauttaa mieliin, että jos 
jäsenvaltiot panisivat EU:n voimassa olevan lainsäädännön täydellisesti täytäntöön, 
puolet Euroopan unionin tavoitteesta säästää 20 prosenttia energiasta vuoteen 2020 
mennessä, olisi jo toteutettu;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna

Tarkistus 156
6 kohta

6. kehottaa neuvostoa ja komissiota asettamaan EU:ssa etusijalle energiatehokkuuden, 
joka on kaikkein kustannustehokkain tapa vähentää energiankulutusta; vaatii aihetta 
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koskevien EY:n direktiivien pikaista täytäntöönpanoa ja vaatii komissiota panemaan 
täytäntöön parlamentin aiemmat päätöslauselmat asiasta; ja palauttaa mieliin, että jos 
jäsenvaltiot panisivat EU:n voimassa olevan lainsäädännön täydellisesti täytäntöön, 
puolet Euroopan unionin tavoitteesta säästää 20 prosenttia energiasta vuoteen 2020 
mennessä, olisi jo toteutettu;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 157
6 kohta

6. kehottaa neuvostoa ja komissiota asettamaan EU:ssa etusijalle energiatehokkuuden,
joka on kaikkein kustannustehokkain tapa vähentää energiankulutusta; vaatii aihetta 
koskevien EY:n direktiivien pikaista täytäntöönpanoa ja vaatii komissiota panemaan 
täytäntöön parlamentin aiemmat päätöslauselmat asiasta; kannattaa 
energiansäästötodistusten käyttöönottamista kaikissa jäsenvaltioissa ja sen jälkeen 
todistusten vaihtojärjestelmän luomista Euroopan tasolle;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna

Tarkistus 158
6 a kohta (uusi)

6 a. korostaa, että energiatehokkuutta on edistettävä aktiivisesti maailmanlaajuisesti 
tekemällä siitä maailmanlaajuinen painopistealue; katsoo, että se olisi sisällytettävä 
yhteisön tulevaan ulkoiseen energiapolitiikkaan ja kehitysyhteistyöpolitiikkaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gunnar Hökmark

Tarkistus 159
6 a kohta (uusi)

6 a. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota harkitsemaan tarkkaan ympäristönäkökohtia, 
ennen kuin hyväksyvät suuria investointeja infrastruktuuriin, kuten suunniteltuun 
Pohjois-Euroopan kaasuputkeen (North Stream);

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 160
6 a kohta (uusi)

6 a. katsoo, että energiahuollon jatkuvuuden on perustuttava jäsenvaltioiden 
keskinäiseen solidaarisuuteen; painottaa, että eurooppalainen energiapolitiikka ja 
yhteinen ulkoinen energiapolitiikka voivat olla olemassa vain, jos ne perustuvat 
keskinäiseen solidaarisuuteen ja vastavuoroisuuteen; tukee uutta 
lainsäädäntöehdotusta, jolla varmistetaan, että energiahuollon katkokset voidaan 
täyttää jäsenvaltioiden solidaarisuuden pohjalta; katsoo lisäksi, että jäsenvaltioiden, 
jotka toimituskatkosten sattuessa vetoavat solidaarisuuteen, on täytettävä kaikki 
täytäntöönpanovelvoitteet energia-alalla;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Hannes Swoboda ja Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 161
6 a kohta (uusi)

6 a. kehottaa komissiota uusimaan ja hyväksymään pakolliset energiatehokkuuden, 
energiansäästön ja kestävien energiamuotojen käytön tavoitteet jatkuvassa EU:n 
energiaa koskevan lainsädännön uudelleentarkastelussa teknologian kehityksen 
mukaan ja esittämään muutokset parlamentille ja neuvostolle;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Mechtild Rothe

Tarkistus 162
6 a kohta (uusi)

6 a. kehottaa tiedottamaan älykäs energiahuolto-ohjelmasta opituista seikoista 
jäsenvaltioiden energia-asioista vastaaville ministeriöille ja kehottaa ministeriöitä 
osoittamaan komissiolle, kuinka ne aikovat ottaa käytäntöön joitakin saaduista 
ideoista omassa jäsenvaltiossaan;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms ja Claude Turmes

Tarkistus 163
6 a kohta (uusi)

6 a. kehottaa komissiota laatimaan vuoden 2007 loppuun mennessä täytäntöönpano-
ohjelman, jolla pyritään passiivitalojen ja talojen, jotka tuottavat enemmän energiaa 
kuin kuluttavat, laajamittaiseen käyttöön Euroopan unionissa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes ja Anders Wijkman

Tarkistus 164
6 a kohta(uusi)

6 a. kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia käyttämään EU:n energiatehokkuutta koskevan 
toimintaohjelman ajatuksia ja johtavien kansallisten esimerkkien, kuten Tanskan, 
parhaita käytäntöjä kesäkuuhun 2007 mennessä toimitettavien kansallisten 
energiatehokkuutta koskevien toimintaohjelmiensa perustana;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes ja Anders Wijkman

Tarkistus 165
6 b kohta (uusi)

6 b. kehottaa komissiota auttamaan tarvittavien institutionaalisten valmiuksien 
luomisessa tehokkuuden lisäämiseksi kaikilla tasoilla, toisin sanoen kansainvälisesti 
ja Euroopan unionissa sekä valtio-, alue- ja paikallistasolla, käyttäen älykäs 
energiahuolto Euroopalle -ohjelmaa nykyisten verkkojen lujittamiseksi ja 
koordinaation parantamiseksi kaikkien asiaan liittyvien toimijoiden välillä; 
kehottaa tiedottamaan älykäs energiahuolto-ohjelmasta opituista seikoista 
jäsenvaltioiden energia-asioista vastaaville ministeriöille ja kehottaa ministeriöitä 
osoittamaan komissiolle, kuinka ne aikovat ottaa käytäntöön joitakin saaduista 
ideoista omassa jäsenvaltiossaan;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes ja Anders Wijkman

Tarkistus 166
6 c kohta (uusi)

6 c. pitää energiatehokkuutta koskevaa toimintasuunnitelmaa myönteiseinä ja kehottaa 
komissiota osoittamaan riittävästi henkilöstöä kaikilla tasoilla muuntamaan 
toimintaohjelmassa esitetyt toimet konkreettisiksi toimiksi, erityisesti nopeuttamaan 
sovellusten, toimistotarvikkeiden ja teollisen prosessitekniikan muuntamista 
markkinoille sopiviksi yhdistämällä nykyisessä energiaa käyttävistä tuotteista 
annetussa direktiivissä tarkoitettuja täytäntöönpanotoimia ja päivittämällä 
säännöllisesti merkintöjä ja julkisia hankintoja koskevia EU:n aloitteita, joissa 
käytetään parhaaseen energiatehokkuuteen perustuvaa lähestymistapaa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes ja Anders Wijkman

Tarkistus 167
6 d kohta (uusi)

6 d. muistuttaa, että 40 prosenttia kaikesta EU:ssa käytettävästä energiasta kuluu 
rakennuksissa ja että tätä kulutusta on mahdollista vähentää valtavasti 
suunniteltaessa uusia ja uudenaikaistettaessa olemassa olevia rakennuksia; 
kehottaa komissiota tarkastelemaan ajoissa uudelleen nykyistä rakennuksia 
koskevaa direktiiviä, jotta sen piiriin voidaan ottaa alle 1000 m2 kokoiset 
rakennukset; kehottaa komissiota koordinoimaan asiaan liittyvien toimijoiden 
kanssa EU:n rakennuksia koskevaa aloitetta, jonka avulla yhdistettäisiin energian 
kysynnän vähentäminen, uusiutuvien energiamuotojen osuuden lisääminen 
rakennusalalla ja kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen edistäminen ja samalla 
luotaisiin työpaikkoja ja vähennettäisiin energiaan liittyvää köyhyyttä Euroopassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes ja Anders Wijkman

Tarkistus 168
6 e kohta (uusi)

6 e. muistuttaa, että EU:n nykyisen perinteisen energiajärjestelmän kokonaistehokkuus 
on vain noin 30 prosenttia ja että vanhoja tehottomia voimalaitoksia olisi korvattava 
tulevina vuosina järjestelmän tehokkuuden parantamiseksi alalla, erityisesti 
edistämällä hajautettua yhdistettyä lämmön ja sähkön ja jäähdytyksen tuotantoa;

Or. en



PE 378.878v01-00 54/126 AM\634125FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes ja Anders Wijkman

Tarkistus 169
6 f kohta (uusi)

6 f. kehohottaa Euroopan unionia ja sen toimielimiä näyttämään hyvää esimerkkiä 
energiatehokkuudessa muulle unionille parantamalla omien toimistorakennustensa 
energiatehokkuutta etsimällä säännönmukaisesti energiatehokkaimmat välineet 
kaikissa toimistotarvikehankinnoissaan, käyttämällä polttoainetehokkaimpia 
ajoneuvoja virka-autopalvelussaan ja korvaamalla huomattavan osan eri 
työryhmien kokouksiin liittyvästä matkustamisesta unionin sisällä 
virtuaalikokouksilla (tieto- ja viestintätekniikan jne. avulla); 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Claude Turmes ja Anders Wijkman

Tarkistus 170
7 kohta 

7. korostaa, että 80 prosenttia eurooppalaisista asuu suurissa kaupungeissa; kehottaa
sen vuoksi komission puheenjohtajaa järjestämään EU:n 30 suurimman kaupungin 
kokouksen ja perustamaan benchmark-aloitteita energiankulutuksen vähentämiseksi 
kaupunkialueilla sekä laatimaan strategian kaupunkisuunnittelulle; katsoo, että olisi 
tarmokkaasti pyrittävä lisäämään yhdistettyä energiantuotantoa lämmön, sähkön ja 
jäähdytyksen tuotannon sekä kaukolämmön avulla silloin, kun siten voidaan 
vähentää hiilidioksidipäästöjä; katsoo myös, että olisi tarmokkaasti pyrittävä 
lisäämään kaikkein ympäristöystävällisimpien liikennemuotojen osuutta; kehottaa 
näin ollen komissiota laatimaan strategian siitä, kuinka niitä kaupunkeja, jotka 
laativat ja toteuttavat pitkän aikavälin suunnitelman pyrkiäkseen näihin 
tavoitteisiin, voidaan auttaa taloudellisesti suoraan EU:n talousarviosta tai 
epäsuorasti jäsenvaltioiden talousarvioista tai Euroopan investointipankin lainojen 
avulla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ján Hudacký

Tarkistus 171
7 kohta 

7. kehottaa komission puheenjohtajaa järjestämään jäsenvaltioiden suurimpien 
kaupunkien kokouksen, jonka tarkoituksena on paikallista energiapolitiikkaa 
koskeva kokemusten vaihto, ja perustamaan benchmark-aloitteita
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energiatehokkuuden lisäämiseksi ja kaupunkien energiankulutuksen vähentämiseksi 
(poistetaan); katsoo, että olisi tarmokkaasti pyrittävä lisäämään yhdistettyä 
energiantuotantoa lämmön, sähkön ja jäähdytyksen tuotannon sekä kaukolämmön 
avulla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Giles Chichester, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog ja Angelika 
Niebler

Tarkistus 172
Paragraph 7 

7. kehottaa komission puheenjohtajaa järjestämään EU:n 30 suurimman kaupungin 
kokouksen kokemusten vaihtamiseksi paikallisista energiankulutuksen 
vähentämistä koskevista hankkeista kaupunkien energiankulutuksen vähentämiseksi 
(poistetaan); katsoo, että olisi tarmokkaasti pyrittävä lisäämään yhdistettyä 
energiantuotantoa lämmön, sähkön ja jäähdytyksen tuotannon sekä kaukolämmön 
avulla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro

Tarkistus 173
7 kohta

7. kehottaa komission puheenjohtajaa järjestämään EU:n suurimpien teollistuneiden 
alueiden edustajien kokouksen kokemusten vaihtamiseksi alueellisista ja 
paikallisista energiankulutuksen vähentämistä koskevista hankkeista 
energiankulutuksen vähentämiseksi (poistetaan); katsoo, että olisi tarmokkaasti 
pyrittävä lisäämään yhdistettyä energiantuotantoa lämmön, sähkön ja jäähdytyksen 
tuotannon sekä kaukolämmön avulla; katsoo, että komission olisi tehtävä tiivistä 
yhteistyötä alueiden komitean kanssa tässä asiassa;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adam Gierek

Tarkistus 174
7 kohta

7. kehottaa komission puheenjohtajaa järjestämään EU:n voimakkaasti teollistuneilla 
alueilla sijaitsevien suurten kaupunkialueiden kokouksen, jossa pyritään 
perustamaan benchmark-aloitteita energiankulutuksen vähentämiseksi 
kaupunkialueilla sekä laatimaan strategian kaupunkisuunnittelulle; katsoo, että olisi 
tarmokkaasti pyrittävä lisäämään lämmön ja sähkön yhdistettyä tuotantoa niin, että 
sähköntuotanto voidaan kaksinkertaistaa lyhyellä aikavälillä;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkaki, Sarunas Birutis ja Anne 
Laperrouze

Tarkistus 175
7 kohta

7. kehottaa komission puheenjohtajaa järjestämään EU:n suurten kaupunkien
kokouksen ja perustamaan benchmark-aloitteita energiankulutuksen vähentämiseksi 
kaupunkialueilla sekä laatimaan strategian kaupunkisuunnittelulle; katsoo, että olisi 
tarmokkaasti pyrittävä lisäämään yhdistettyä energiantuotantoa lämmön, sähkön ja
jäähdytyksen tuotannon sekä kaukolämmön avulla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hannes Swoboda ja Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 176
7 kohta

7. kehottaa komission puheenjohtajaa järjestämään EU:n 30 suurimman kaupungin 
kokouksen ja perustamaan benchmark-aloitteita energiankulutuksen vähentämiseksi 
kaupunkialueilla sekä laatimaan strategian kaupunkisuunnittelulle ja 
asuntotuotannolle; katsoo, että olisi tarmokkaasti pyrittävä lisäämään yhdistettyä 
energiantuotantoa lämmön, sähkön ja jäähdytyksen tuotannon sekä kaukolämmön 
avulla;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 177
7 kohta

7. kehottaa komission puheenjohtajaa järjestämään EU:n 30 suurimman kaupungin 
kokouksen ja perustamaan benchmark-aloitteita energiankulutuksen vähentämiseksi 
kaupunkialueilla sekä laatimaan strategian kaupunkisuunnittelulle; katsoo, että olisi 
tarmokkaasti pyrittävä lisäämään yhdistettyä energiantuotantoa lämmön, sähkön ja 
jäähdytyksen tuotannon sekä kaukolämmön avulla; kiinnittää huomiota 
primäärienergian suureen kysyntään ja suuriin energiansäästömahdollisuuksiin, 
kun on kyse rakennusten lämmittämisestä, ja panee sen vuoksi tyytyväisenä merkille 
komission jäsenen Piebalgsin ilmoituksen, jonka mukaan hän aikoo esittää 
ympäristöystävällisiä lämmitysjärjestelmiä koskevan direktiiviehdotuksen vuoden 
2006 aikana;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 178
7 a kohta (uusi)

7 a. kehottaa näyttämään esimerkkiä EU:n toimielinten ja hallitusten rakennuksissa 
kaikilla tasoilla siinä, että ne ovat hiiliyhdistepäästöjen kannalta neutraaleja 
mahdollisuuksien mukaan vuoteen 2012 mennessä ja laajentamaan tätä 
alueviranomaisten rakennuksiin vuoteen 2015 mennessä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkaki, Sarunas Birutis ja Anne 
Laperrouze

Tarkistus 179
7 a kohta (uusi) 

7 a. kehottaa komissitoa tutkimaan, kuinka nykyisiä energiatehokkuustekniikoita 
voitaisiin edelleen edistää, jotta parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta, 
erityisesti yhdistetystä lämmön, sähkön ja jäähdytyksen tuotannosta, 
kaukolämmöstä ja älykkäästä mittauksesta saataisiin täysi hyöty ja ne saataisiin 
käyttöön energiaa vaativan teollisuuden lisäksi myös rakennusalalla, kotitalouksissa 
ja liikennealalla;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 180
7 a kohta (uusi)

7 a. toivoo, että vihreässä kirjassa tarkoitettu uusiutuvia energialähteitä koskeva 
etenemissuunnitelma osoittautuu kunnianhimoiseksi, että siinä asetetaan sitovat 
määrälliset tavoitteet kullekin jäsenvaltiolle, että siinä tarjotaan markkinapohjaisia 
kannustimia ja että siihen sisällytetään vuotuinen mekanismi saavutettujen 
tavoitteiden arvioimiseksi;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkaki, Sarunas Birutis ja Anne 
Laperrouze

Tarkistus 181
7 b kohta (uusi) 

7 b. korostaa, että pyrittäessä energiatehokkuuteen, puhtaaseen energiaan ja alueellisen 
riippuvuuden ja tuontiriippuvuuden vähentämiseen on hyötyä siitä, että lisätään 
sellaisen yhdistetyn lämmön, sähkön ja jäähdytyksen tuotannon käyttöä, joka syntyy 
ylijäämälämpönä sähkön tuotannossa, sen sijaan että tuotaisiin ensisijaisia 
polttoaineita kuten kaasua ja öljyä; toteaa lisäksi, että nämä tekniikat ovat erittäin 
lupaavia biomassan ja biopolttoaineiden käytön lisäämisen kannalta, ja korostaa, 
että kaukolämpö tarjoaa infrastruktuurin myös tuleville uusiutuville 
energiamuodoille;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 182
7 b kohta (uusi)

7 b. kehottaa komissiota toimittamaan täytäntöönpanotoimenpiteet suuren 
energiansäästöpotentiaalin omaaville tuotteille viimeistään keväällä 2007 osana 
energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten 
puitteista 6 päivänä heinäkuuta 2005 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 2005/32/EY1;

Or. el

  
1 ΕUVL L 191, 22.7.2005, s. 29.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 183
7 c kohta (uusi)

7 c. muistuttaa, että 40 prosenttia EU:ssa käytetystä energiasta käytetään rakennusten 
lämmittämiseen; tukee ajatusta nykyisen rakennusdirektiivin ulottamisesta 
koskemaan kaikkia rakennuksia; pyytää tässä yhteydessä komissiota arvioimaan 
mahdollisuutta Euroopan laajuisen "valkoisten todistusten" järjestelmän 
luomisesta energiatehokkuuden alalla;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis ja Sarunas Birutis

Tarkistus 184
8 kohta 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 185
8 kohta

8. pyytää komissiota tukemaan teollisuutta sen suunnitelmissa kehittää ja ottaa 
vähitellen käyttöön älykästä mittausta ja laskutusta ottaen huomioon tämän prosessin 
suuret kustannukset;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Lerzy Buzek, Edit Herczog ja Angelika Niebler

Tarkistus 186
8 kohta

8. pyytää komissiota tutkimaan lisää mahdollisuuksia ottaa käyttöön älykästä mittausta 
ja laskutusta ja kehottaa komissiota toteuttamaan tätä toimea koskevan 
perusteellisen kustannus-hyöty-analyysin, jossa käsitellään erityisesti muutoksia 
loppukäyttäjän kulutuksessa;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 187
8 kohta

8. pyytää komissiota tutkimaan lisää mahdollisuuksia ottaa käyttöön älykästä mittausta 
ja laskutusta ja kehottaa komissiota toteuttamaan tätä toimea koskevan 
perusteellisen kustannus-hyöty-analyysin, jossa käsitellään erityisesti muutoksia 
loppukäyttäjän kulutuksessa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): John Purvis

Tarkistus 188
8 kohta

8. pyytää komissiota tutkimaan lisää mahdollisuuksia ottaa käyttöön älykästä mittausta 
ja laskutusta ja kehottaa komissiota toteuttamaan tätä toimea koskevan 
perusteellisen kustannus-hyöty-analyysin, jossa käsitellään erityisesti muutoksia 
loppukäyttäjän kulutuksessa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 189
8 kohta

8. pyytää, että komissio edistää teollista prosessia, jossa kehitetään älykästä mittausta ja 
laskutusta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 190
8 kohta

8. pyytää, että komissio edistää teollista prosessia, jossa kehitetäänälykästä mittausta ja 
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laskutusta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Aldo Patriciello

Tarkistus 191
8 kohta

8. pyytää komissiota tutkimaan lisää älykästä mittausta ja laskutusta ja edistämään 
kauko-ohjattavaa älykästä mittausjärjestelmää;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 192
8 kohta

8. pyytää komissiota tutkimaan lisää älykästä mittausta ja laskutusta ja edistämään 
kauko-ohjattavaa älykästä mittausjärjestelmää;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 193
8 kohta

8. pyytää komissiota tutkimaan lisää älykästä mittausta ja laskutusta ja edistämään 
kauko-ohjattavaa älykästä mittausjärjestelmää;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisa Ferreira

Tarkistus 194
8 a kohta (uusi) 

8 a. katsoo, että verotuksella on keskeinen rooli energiatehokkuuden 
parantamisessa;katsoo, että olisi ryhdyttävä toimiin sen edistämiseksi, että 
jäsenvaltioiden verojärjestelmissä suosittaisiin energiatehokkaita käytäntöjä;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adam Gierek

Tarkistus 195
8 a kohta (uusi) 

8 a. kiinnittää komission huomiota siihen, että EU:n rakennerahastoja olisi käytettävä 
rakennusten lämmöneristyksen laajamittaiseen uudistamiseen varsinkin uusissa 
jäsenvaltioissa, mikä supistaisi huomattavasti energiankulutusta ja CO2-päästöjä;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Herbert Reul

Tarkistus 196
9 kohta 

9. kannattaa siirtymistä mahdollisimman energiatehokkaisiin ja puhtaisiin 
liikennemuotoihin lähinnä uuden lainsäädännön ja kansallisen tason taloudellisilla 
kannustimilla (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni, Claude Turmes ja Anders Wijkman

Tarkistus 197
9 kohta

9. kehottaa laatimaan EU:lle kattavan liikennealan strategian, jonka tavoitteena on 
luopua asteittain fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja ottaa liikenteessä vähitellen 
käyttöön ympäristön kannalta kestävämpiä energiamuotoja; kannattaa siirtymistä 
mahdollisimman energiatehokkaisiin ja puhtaisiin liikennemuotoihin lähinnä uuden 
lainsäädännön ja kansallisen tason taloudellisilla kannustimilla, kuten ottamalla 
käyttöön autoteollisuutta sitovaa lainsäädäntöä ja tarkastelelmalla eurovinjetti-
järjestelmää uudelleen mahdollisimman pian; suosittelee lisäksi, että ilmailun ja 
merenkulun päästöjen vähentämiseksi on kehitettävä strategia;

Or. en



AM\634125FI.doc 63/126 PE 378.878v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna

Tarkistus 198
9 kohta

9. kehottaa laatimaan EU:lle kattavan liikennealan strategian, jonka tavoitteena on 
luopua asteittain fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja ottaa liikenteessä vähitellen 
käyttöön puhtaita energiamuotoja; kiirehtii EU:ta edistämään ehdotuksia autojen 
energiankulutusta koskevan verotuksen ja muiden autoihin liittyvien verojen 
lähentämiseksi, jotta voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä; kannattaa siirtymistä 
mahdollisimman energiatehokkaisiin ja puhtaisiin liikennemuotoihin lähinnä uuden 
lainsäädännön ja kansallisen tason taloudellisilla kannustimilla, kuten autoteollisuutta 
sitovalla lainsäädännöllä; kehottaa kehittelemään nopeasti autoja, joiden 
hiiliyhdistepäästöt ovat pienet ja jotka kuluttavat vähän energiaa; suosittelee lisäksi, 
että ilmailun ja merenkulun päästöjen vähentämiseksi on kehitettävä strategia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 199
9 kohta

9. kannattaa siirtymistä mahdollisimman energiatehokkaisiin ja puhtaisiin 
liikennemuotoihin lähinnä uuden lainsäädännön ja kansallisen tason taloudellisilla 
kannustimilla, kuten autoteollisuutta sitovalla lainsäädännöllä, mukaan lukien 
pistokkeella kytkettävien hybridiautojen ja täysin sähköllä toimivien autojen 
markkinoille pääsyn edistäminen; suosittelee lisäksi, että ilmailun ja merenkulun 
päästöjen vähentämiseksi on kehitettävä strategia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 200
9 kohta

9. kannattaa siirtymistä mahdollisimman energiatehokkaisiin ja puhtaisiin 
liikennemuotoihin lähinnä uuden lainsäädännön ja kansallisen tason taloudellisilla 
kannustimilla, kuten autoteollisuutta sitovalla lainsäädännöllä, mukaan lukien 
pistokkeella kytkettävien hybridiautojen ja täysin sähköllä toimivien autojen 
markkinoille pääsyn edistäminen; suosittelee lisäksi, että ilmailun ja merenkulun 
päästöjen vähentämiseksi on kehitettävä strategia;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Šarūnas Birutis ja Anne Laperrouze

Tarkistus 201
9 kohta

9. kannattaa siirtymistä mahdollisimman energiatehokkaisiin ja puhtaisiin 
liikennemuotoihin lähinnä uudella lainsäädännöllä, kuten autoteollisuutta sitovalla 
lainsäädännöllä; suosittelee lisäksi, että ilmailun ja merenkulun päästöjen 
vähentämiseksi on kehitettävä strategia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Romana Jordan Cizelj ja Alejo Vidal Quadras Roca

Tarkistus 202
9 kohta

9. kannattaa siirtymistä mahdollisimman energiatehokkaisiin ja puhtaisiin 
liikennemuotoihin lähinnä uuden lainsäädännön ja kansallisen tason taloudellisilla 
kannustimilla, kuten autoteollisuutta sitovalla lainsäädännöllä; suosittelee sellaisten 
toimien valmistelemista, joilla kannustetaan julkisen liikenteen käyttöön 
jäsenvaltioissa; suosittelee lisäksi, että ilmailun ja merenkulun päästöjen 
vähentämiseksi on kehitettävä strategia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sahra Wagenknecht

Tarkistus 203
9 kohta

9. kannattaa siirtymistä mahdollisimman energiatehokkaisiin ja puhtaisiin 
liikennemuotoihin lähinnä uuden lainsäädännön ja kansallisen tason taloudellisilla 
kannustimilla, kuten autoteollisuutta sitovalla lainsäädännöllä; suosittelee lisäksi, että 
ilmailun ja merenkulun päästöjen vähentämiseksi on kehitettävä strategia; edellyttää 
tehokkaita toimia, joilla tavaraliikennettä saadaan siirrettyä maanteiltä 
raideliikenteeseen;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Vincenzo Lavarra

Tarkistus 204
9 a kohta (uusi)

9 a. panee tyytyväisenä merkille, että on otettu käyttöön mekanismi, jolla osoitetaan 
solidaarisuutta ja annetaan apua jäsenvaltiolle, jolla on infrastruktuurin 
vaurioitumisesta aiheutuvia vaikeuksia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 205
9 a kohta (uusi)

9 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön konkreettisia toimia, joilla 
parannetaan pk-yritysten energiatehokkuutta; katsoo, että tähän kuuluvat erityisesti 
valistustoimet ja varainsaannin helpottaminen muun muassa rakennerahastoista, 
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankista ja Euroopan investointipankista, 
jotta energiankäytön vähentämiseen voidaan kohdentaa investointeja;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisa Ferreira

Tarkistus 206
9 a kohta (uusi)

9 a. katsoo, että rakennerahastoissa olisi käsiteltävä perusteellisesti 
kaupunkiliikennejärjestelmien energiankulutuksen arviointia erityisesti suhteessa 
liikennemuotovalintoihin ja liikennemuotojen yhdistämiseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Mechtild Rothe

Tarkistus 207
9 a kohta (uusi)

9 a. rohkaisee jäsenvaltioita ja komissiota parantamaan EU:n toimitusvarmuutta 
vähentämällä energian kysyntää, noudattamalla strategiaa, joka rohkaisee 
kotimaisten energiavarojen käyttöön, hyödyntämällä nykyistä energiaa 
tehokkaammin tutkimuksen ja kehityksen avulla, monipuolistamalla ulkoisia 
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energiatoimituksia sellaisen ulkoisen energiapolitiikan laatimisen ohella, jossa EU 
voi tuoda oman painoarvonsa esiin keskitettyjen neuvottelujen kautta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 208
9 a kohta (uusi)

9 a. toivoo, että parempaa energiatehokkuutta edistetään kolmansissa maissa, ja tukee 
komission ehdotusta siitä, että olisi ajettava energiatehokkuutta koskevan 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms ja Claude Turmes

Tarkistus 209
9 a kohta (uusi)

9 a. tukee täysin komission aikomusta ottaa käyttöön kerosiiniveroja ja kehottaa sitä 
alkamaan välittömästi verottaa kaikkia kotimaanlentoja ja EU:n sisäisiä lentoja;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog ja Angelika Niebler

Tarkistus 210
9 a kohta (uusi)

9 a. katsoo, että energian loppukäytön tehokkuudesta annetussa direktiivissä tarkoitettu 
vertailujärjestelmä on taloudellisesti mielekäs, vähäistä byrokratiaa sisältävä ja 
tehokas keino energiatehokkuuden lisäämiseksi ja kannustaa käyttämään enemmän 
tätä järjestelmää energiasektorin muilla aloilla; pyytää komissiota ryhtymään 
ponnisteluihin, jotta kaikilla asianomaisilla aloilla vahvistetaan yhteiset EU:n 
laajuiset vertailuarvot alakohtaisten energiatehokkuusindikaattorien pohjalta 
energiatehokkuuden parantamiseksi energian loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista annetun direktiivin (2006/32/EY) mukaisesti;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 211
9 b kohta (uusi)

9 b. kehottaa komissiota laatimaan energian loppukäytön tehokkuutta ja 
energiapalveluja koskevan, 5. huhtikuuta 20061 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/32/EY täytäntöönpanoa koskevat suuntaviivat, joissa 
käsitellään erityisesti energiatehokkuutta koskevien toimintasuunnitelmien 
laatimista, säästöjen mittaamista ja dokumentointia sekä energiatehokkuutta 
koskevien toimien rahoitusvälineitä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Fiona Hall ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 212
10 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisa Ferreira

Tarkistus 213
10 kohta

10. pitää myönteisenä komission vihreää kirjaa Euroopan strategiasta kestävän, 
kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi ja erityisesti ehdotusta 
Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisen perustamisesta sekä keskittymistä 
energialähteiden valikoiman monipuolistamiseen;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 214
10 kohta

10. katsoo, että energialähteiden ja kuljetusväylien monipuolistuminen edesauttaa 
toimitusvarmuutta ja että tässä yhteydessä on erittäin tärkeää, missä järjestyksessä 
toimituslähteiden monipuolistuminen ja markkinoiden vapauttaminen toteutetaan;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 215
10 kohta

10. katsoo, että energialähteiden monipuolistuminen on ehdottoman tärkeää 
toimitusvarmuuden kannalta, erityisesti silloin, kun energialähteiden senhetkinen 
valikoima on tulosta markkinoiden toiminnasta; myöntää, että yhden jäsenvaltion 
energialähteiden valikoimaa koskevat päätökset voivat vaikuttaa muiden 
jäsenvaltioiden toimitusvarmuuteen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicolaos Vakalis ja Gunnar Hökmark

Tarkistus 216
10 kohta

10. katsoo, että energialähteiden monipuolistuminen edesauttaa toimitusvarmuutta, mutta 
myöntää, että yhden jäsenvaltion energialähteiden valikoimaa koskevat päätökset 
voivat vaikuttaa muiden jäsenvaltioiden toimitusvarmuuteen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 217
10 kohta

10. katsoo, että energiansäästö ja uusiutuvien energialähteiden käyttö ovat olennaisen 
tärkeitä pyrittäessä energialähteiden monipuolistumiseen ja että ne voivat edesauttaa 
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toimitusvarmuutta ja kasvavien kansainvälisten jännitteiden vähenemistä;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Daniel Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, 
Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Jan Brezina, Lerzy Buzek,
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig ja Angelika Niebler

Tarkistus 218
10 kohta

10. katsoo, että energialähteiden monipuolistuminen ja etenkin kotimaisten 
energialähteiden käyttö edesauttaa toimitusvarmuutta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sahra Wagenknecht

Tarkistus 219
10 kohta

10. katsoo, että energialähteiden monipuolistuminen uusiutuvien energiavarojen, kuten 
tuuli- ja aurinkoenergian, alalle edesauttaa toimitusvarmuutta;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij ja Herbert Reul

Tarkistus 220
10 kohta

10. katsoo, että energialähteiden monipuolistuminen edesauttaa toimitusvarmuutta;
katsoo, että peruslähtökohtana on säilyttää kaikki energiavaihtoehdot avoimina;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 221
10 kohta

10. katsoo, että energialähteiden monipuolistuminen myös, mitä tulee niiden 



PE 378.878v01-00 70/126 AM\634125FI.doc

FI

maantieteelliseen alkuperään, edesauttaa toimitusvarmuutta;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms ja Claude Turmes

Tarkistus 222
10 kohta

10. katsoo, että energiantuotannon hajauttaminen edesauttaa toimitusvarmuutta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jerzy Buzek

Tarkistus 223
10 kohta

10. katsoo, että energialähteiden ja jakeluverkostojen monipuolistuminen edesauttaa 
toimitusvarmuutta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Aldo Patriciello

Tarkistus 224
10 kohta

10. katsoo, että energialähteiden monipuolistuminen edesauttaa toimitusvarmuutta; panee 
tyytyväisenä merkille, että on otettu käyttöön mekanismi, jolla osoitetaan 
solidaarisuutta ja annetaan apua maalle, jolla on infrastruktuurin vaurioitumisesta 
aiheutuvia vaikeuksia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alyn Smith

Tarkistus 225
10 a kohta (uusi)

10 a. pitää erittäin tärkeänä, että eurooppalaisen energiastrategian on perustuttava 
mahdollisimman pitkälle toissijaisuuteen ja että energialähteiden valikoimaa 
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koskevien päätösten on säilyttävä EU:n jäsenvaltioiden etuoikeutena;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms ja Claude Turmes

Tarkistus 226
10 a kohta (uusi)

10 a. panee tyytyväisenä merkille energian ja liikenteen pääosaston heinäkuussa 2006 
julkistaman tehokkuutta ja uusiutuvuutta koskevan virallisen suunnitelman ja 
ITRE-valiokunnan tilaaman tutkimuksen toimitusvarmuudesta, joka esiteltiin 
kyseiselle valiokunnalle 9. lokakuuta 2006; kehottaa komissiota näin ollen 
käyttämään näitä suunnitelmia pohjana energia-alan uudelleentarkastelulle, joka 
on määrä toteuttaa tammikuussa 2007;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hannes Swoboda ja Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 227
10 a kohta (uusi)

10 a. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan etusijalle, lyhyen ja keskipitkän 
aikavälin kustannukset huomioon ottaen, energiamuodot, jotka vähentävät
tuontiriippuvuutta – erityisesti fossiilisista polttoaineista – ja jotka ovat 
ympäristöystävällisiä, kestäviä ja vähentävät jatkuvien toimitusten riskejä myös sen 
vuoksi, että tuotanto hajautetaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 228
10 a kohta (uusi)

10 a. pitää myönteisenä sellaisen mekanismin käyttöönottoa, joka voi varmistaa nopean 
solidaarisuuden ja avun antamisen sellaisille maille, jotka joutuvat vaikeuksiin 
infrastruktuuriensa vahingoittumisen vuoksi;

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 229
10 a kohta (uusi)

10 a. pitää olennaisen tärkeänä sitä, että Euroopan unionin riippuvuutta tuontiöljystä 
vähennetään resurssien vapauttamiseksi ja niiden investoimiseksi Euroopan 
talouteen ja kansalaisiin; katsoo näin ollen olevan olennaisen tärkeää kannustaa 
investointien tekemistä puhtaaseen ja turvalliseen energiaan sekä 
energiatehokkuuteen uusien työpaikkojen luomiseksi ammattitaitoisille 
työntekijöille;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Nicole Fontaine, Herbert Reul ja Dominique Vlasto

Tarkistus 230
10 a kohta (uusi)

10 a. kehottaa komission puheenjohtajaa toteuttamaan suunnitelman Euroopan öljyn ja 
öljytuotteiden varastointia, tuontia ja vientiä koskevien tietojen viikoittaisesta 
julkaisemisesta tuotetyypeittäin (raakaöljy, bensiini, dieselöljy, lämmitysöljy, muut); 
katsoo, että tällaiset tiedot, jotka olisivat yleisön saatavilla samalla tavalla kuin 
Yhdysvalloissa, auttaisivat arvioimaan maailmanmarkkinoihin kohdistuvia paineita 
ja antamaan paremman kuvan eurooppalaisesta kulutuksesta sekä vähentämään 
operaattorien huomion keskittymistä amerikkalaisiin varastoihin ja siten osaltaan 
tasoittamaan öljyn hintojen heilahteluja;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Christian Ehler

Tarkistus 231
10 a kohta (uusi)

10 a. kehottaa komissiota käymään avointa ja puolueetonta keskustelua tulevasta 
energiavarojen yhdistelmästä; katsoo, että tällöin olisi otettava huomioon kaikkien 
energiavarojen edut ja haitat, taloudelliset ja ekologiset kustannukset ja 
seurannaisvaikutukset mukaan luettuina;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms ja Claude Turmes

Tarkistus 232
10 b kohta (uusi)

10 b. kehottaa komissiota saattamaan valmiiksi viimeistään vuoden 2008 loppuun 
mennessä EU:n uuden energia- ja liikennemallisuunnittelun välineen; katsoo, että 
tällaisen alhaalta ylöspäin suuntautuva malli olisi kehitettävä komission yksiköiden, 
Kansainvälisen energiajärjestön ja kansallisten hallitusten välisen tiiviin yhteistyön 
avulla ja sen tavoitteena olisi oltava kaikkien Euroopan energiaa ja liikennettä 
koskevien tilastotietojen tehostaminen; katsoo, että tämä malli korvaisi komission 
eri yksiköiden tällä hetkellä käyttämät lukuisat eri mallit ja yhdenmukaistaisi 
energiaa koskevia tilastotietoja kaikkialla Euroopassa; katsoo, että mallin olisi 
oltava julkista omaisuutta, jota eri sidosryhmät voisivat, kuten Yhdysvalloissa tällä 
hetkellä toimitaan, pyynnöstä käyttää EU:n tulevaa energiankäyttöä koskevien 
erilaisten suunnitelmien laatimiseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Esko Seppänen

Tarkistus 233
11 kohta

Poistetaan.

Or. fi

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 234
11 kohta

11. ehdottaa, että EU asettaisi toiminnalleen pitkän aikavälin vakaan kehyksen
tarvittavien investointiolojen luomiseksi; katsoo, että tässä kehyksessä olisi oltava 
mukana EU:n energiatehokkuustavoite, jonka olisi oltava vähintään 20 prosenttia 
parempi vuoteen 2020 mennessä, suuntaa-antavat kokonaistavoitteet uusiutuville 
energiamuodoille, jotta vuoteen 2020 mennessä saavutettaisiin uusiutuville 
energialähteille 25 prosentin osuus ja vuoteen 2040 mennessä 50 prosentin osuus 
primaarienergiasta; kehottaa komissiota asettamaan kunnianhimoiset mutta 
realistiset tavoitteet sellaisia energiateknologioita varten, joiden CO2-päästöt ovat 
äärimmäisen matalia tai olemattomia ja CO2-neutraaleja ja joiden toimitukset 
olisivat 60 prosenttia EU:n sähkönkysynnästä vuoteen 2020 mennessä Euroopan 
ilmaston ja energian toimitusvarmuuden tavoitteiden tukemiseksi;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicole Fontaine ja Gunnar Hökmark

Tarkistus 235
11 kohta

11. ehdottaa, että EU asettaisi toiminnalleen pitkän aikavälin vakaan kehyksen, joka 
antaisi sijoittajille selkeät suuntaviivat markkinoiden kannalta kannattavista 
investointikohteista; katsoo, että tässä kehyksessä olisi oltava mukana EU:n 
energiatehokkuustavoite, jonka olisi oltava vähintään 20 prosenttia parempi vuoteen 
2020 mennessä (poistetaan); kehottaa komissiota asettamaan kunnianhimoiset 
mutta realistiset tavoitteet sellaisia energiateknologioita varten, joiden CO2-päästöt 
ovat äärimmäisen matalia tai olemattomia ja CO2-neutraaleja ja joiden toimitukset 
olisivat 60 prosenttia EU:n sähkönkysynnästä vuoteen 2020 mennessä Euroopan 
ilmaston ja energian toimitusvarmuuden tavoitteiden tukemiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, András Gyürk, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog ja Angelika Niebler

Tarkistus 236
11 kohta

11. ehdottaa, että EU asettaisi toiminnalleen pitkän aikavälin vakaan kehyksen
tarvittavien investointiolojen luomiseksi; katsoo, että tässä kehyksessä olisi oltava 
mukana EU:n energiatehokkuustavoite, jonka olisi oltava vähintään 20 prosenttia 
parempi vuoteen 2020 mennessä, suuntaa-antavat kokonaistavoitteet uusiutuville 
energiamuodoille, jotta vuoteen 2020 mennessä saavutettaisiin uusiutuville 
energialähteille 20 prosentin osuus primaarienergiasta (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 237
11 kohta

11. ehdottaa, että EU asettaisi toiminnalleen pitkän aikavälin vakaan kehyksen
tarvittavien investointiolojen luomiseksi; katsoo, että tässä kehyksessä olisi oltava 
mukana EU:n energiatehokkuustavoite, jonka olisi oltava vähintään 20 prosenttia 
parempi vuoteen 2020 mennessä, suuntaa-antavat kokonaistavoitteet uusiutuville 
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energiamuodoille, jotta vuoteen 2020 mennessä saavutettaisiin uusiutuville 
energialähteille 20 prosentin osuus primaarienergiasta (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 238
11 kohta

11. ehdottaa, että EU asettaisi toiminnalleen pitkän aikavälin vakaan kehyksen, joka 
antaisi sijoittajille selkeät suuntaviivat markkinoiden kannalta kannattavista 
investointikohteista; katsoo, että tässä kehyksessä olisi oltava mukana EU:n 
energiatehokkuustavoite, jonka olisi oltava (poistetaan) 20 prosenttia parempi vuoteen 
2020 mennessä, investoinneille suotuisa toimintaympäristö uusiutuville 
energialähteille ja ennakoitavissa oleva hinta hiilidioksidille; (poistetaan)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 239
11 kohta

11. ehdottaa, että EU asettaisi toiminnalleen pitkän aikavälin vakaan kehyksen
tarvittavien investointiolojen luomiseksi; katsoo, että tässä kehyksessä olisi oltava 
mukana EU:n energiatehokkuustavoite, jonka olisi oltava vähintään 20 prosenttia 
parempi vuoteen 2020 mennessä, suuntaa-antavat kokonaistavoitteet uusiutuville 
energiamuodoille, jotta vuoteen 2020 mennessä saavutettaisiin uusiutuville 
energialähteille 25 prosentin osuus ja vuoteen 2040 mennessä 50 prosentin osuus 
primäärienergiasta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms ja Claude Turmes

Tarkistus 240
11 kohta

11. ehdottaa, että EU asettaisi toiminnalleen pitkän aikavälin vakaan kehyksen, joka 
antaisi sijoittajille selkeät suuntaviivat markkinoiden kannalta kannattavista 
investointikohteista; katsoo, että tässä kehyksessä olisi oltava mukana EU:n 
hiilidioksidin 30 prosentin vähentämistavoite vuoteen 2020 mennessä ja 
80 prosentin vähentämistavoite vuoteen 2050 mennessä, EU:n 
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energiatehokkuustavoite, jonka olisi oltava vähintään 20 prosenttia parempi vuoteen 
2020 mennessä, sitovat alakohtaiset tavoitteet uusiutuville energiamuodoille, jotta 
vuoteen 2020 mennessä saavutettaisiin uusiutuville energialähteille 25 prosentin osuus 
primaarienergiasta ja ennakoitavissa oleva hinta hiilidioksidille; katsoo lisäksi, että 
uusiutuville energiamuodoille olisi oltava 50 prosentin ohjeellinen tavoite vuoteen 
2040 mennessä; tukee lisäksi liikenteestä peräisin olevien kasvihuonekaasujen 
30 prosentin vähentämistavoitetta vuoteen 2020 mennessä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante

Tarkistus 241
11 kohta

11. ehdottaa, että EU asettaisi toiminnalleen pitkän aikavälin vakaan kehyksen, joka 
antaisi sijoittajille selkeät suuntaviivat markkinoiden kannalta kannattavista 
investointikohteista; katsoo, että tässä kehyksessä olisi oltava mukana EU:n 
energiatehokkuustavoite, jonka olisi oltava vähintään 20 prosenttia parempi vuoteen 
2020 mennessä, ja sitovat alakohtaiset tavoitteet uusiutuville energiamuodoille, jotta 
vuoteen 2020 mennessä saavutettaisiin uusiutuville energialähteille 25 prosentin osuus 
primaarienergiasta (poistetaan);

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 242
11 kohta

11. ehdottaa, että EU asettaisi toiminnalleen pitkän aikavälin vakaan kehyksen, joka 
antaisi sijoittajille selkeät suuntaviivat markkinoiden kannalta kannattavista 
investointikohteista; katsoo, että tässä kehyksessä olisi oltava mukana EU:n 
energiatehokkuustavoite, jonka olisi oltava vähintään 20 prosenttia parempi vuoteen 
2020 mennessä, sitovat alakohtaiset tavoitteet uusiutuville energiamuodoille, jotta 
vuoteen 2020 mennessä saavutettaisiin uusiutuville energialähteille 20 prosentin
osuus primaarienergiasta ja paremmin ennakoitavissa oleva hinta hiilidioksidille; 
(poistetaan)

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Fiona Hall ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 243
11 kohta

11. ehdottaa, että EU asettaisi energialähteiden monipuolistamisen tehostamiseksi 
toiminnalleen pitkän aikavälin vakaan kehyksen, joka antaisi markkinoiden 
toimijoille selkeät suuntaviivat (poistetaan) investointikohteista; katsoo, että tässä 
kehyksessä olisi oltava mukana (poistetaan) sitovat alakohtaiset tavoitteet uusiutuville 
energiamuodoille, jotta vuoteen 2020 mennessä saavutettaisiin uusiutuville 
energialähteille 25 prosentin osuus primaarienergiasta ja ennakoitavissa oleva hinta 
hiilidioksidille; katsoo lisäksi, että uusiutuville energiamuodoille olisi oltava 
50 prosentin ohjeellinen tavoite vuoteen 2040 mennessä; pyytää komissiota 
ehdottamaan kehystä uusiutuvien energianlähteiden yhdenmukaistettuja 
tukijärjestelmiä varten osana uusiutuvien energialähteiden etenemissuunnitelmaa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 244
11 kohta

11. ehdottaa, että EU asettaisi toiminnalleen pitkän aikavälin vakaan kehyksen, joka 
antaisi sijoittajille selkeät suuntaviivat markkinoiden kannalta kannattavista 
investointikohteista; katsoo, että tässä kehyksessä olisi oltava mukana EU:n 
hiilidioksidipäästöjä koskeva tavoite vuosille 2020 ja 2050, EU:n 
energiatehokkuustavoite, jonka olisi oltava vähintään 20 prosenttia parempi vuoteen 
2020 mennessä, sitovat alakohtaiset tavoitteet uusiutuville energiamuodoille, jotta 
vuoteen 2020 mennessä saavutettaisiin uusiutuville energialähteille 25 prosentin osuus 
primaarienergiasta ja ennakoitavissa oleva hinta hiilidioksidille; katsoo lisäksi, että 
uusiutuville energiamuodoille olisi oltava 50 prosentin ohjeellinen tavoite vuoteen 
2040 mennessä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro

Tarkistus 245
11 kohta

11. ehdottaa, että EU asettaisi toiminnalleen pitkän aikavälin vakaan kehyksen
tarvittavien suotuisien investointiolojen luomiseksi; katsoo, että tässä kehyksessä on
mukana EU:n energiatehokkuustavoite, jonka olisi oltava vähintään 20 prosenttia 
parempi vuoteen 2020 mennessä, suuntaa-antavat kokonaistavoitteet uusiutuville 



PE 378.878v01-00 78/126 AM\634125FI.doc

FI

energiamuodoille, jotta vuoteen 2020 mennessä saavutettaisiin uusiutuville 
energialähteille 25 prosentin osuus primaarienergiasta ja ennakoitavissa oleva hinta 
hiilidioksidille; katsoo lisäksi, että uusiutuville energiamuodoille olisi oltava 50 
prosentin ohjeellinen tavoite vuoteen 2040 mennessä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 246
11 kohta

11. ehdottaa, että EU asettaisi toiminnalleen pitkän aikavälin vakaan kehyksen, joka 
antaisi sijoittajille selkeät suuntaviivat markkinoiden kannalta kannattavista 
investointikohteista; katsoo, että tässä kehyksessä olisi oltava mukana EU:n 
energiatehokkuustavoite, jonka olisi oltava vähintään 20 prosenttia parempi vuoteen 
2020 mennessä, sitovat alakohtaiset tavoitteet uusiutuville energiamuodoille, jotta 
vuoteen 2020 mennessä saavutettaisiin uusiutuville energialähteille 25 prosentin osuus 
primaarienergiasta ja ennakoitavissa oleva hinta hiilidioksidille; katsoo lisäksi, että 
neuvostossa ja komissiossa olisi pohdittava, kuinka uusiutuvia energiamuotoja 
koskeva 50 prosentin (poistetaan) tavoite voitaisiin saavuttaa vuoteen 2040 
mennessä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sahra Wagenknecht

Tarkistus 247
11 kohta

11. ehdottaa, että EU asettaisi toiminnalleen pitkän aikavälin vakaan kehyksen, joka 
antaisi sijoittajille selkeät suuntaviivat markkinoiden kannalta kannattavista 
investointikohteista; katsoo, että tässä kehyksessä olisi oltava mukana EU:n 
energiatehokkuustavoite, jonka olisi oltava vähintään 20 prosenttia parempi vuoteen 
2020 mennessä, sitovat alakohtaiset tavoitteet uusiutuville energiamuodoille, jotta 
vuoteen 2020 mennessä saavutettaisiin uusiutuville energialähteille 25 prosentin osuus 
primaarienergiasta ja ennakoitavissa oleva hinta hiilidioksidille; katsoo lisäksi, että 
uusiutuville energiamuodoille olisi oltava selvästi yli 50 prosentin ohjeellinen tavoite 
vuoteen 2040 mennessä;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 248
11 kohta

11. ehdottaa, että EU asettaisi toiminnalleen pitkän aikavälin vakaan kehyksen, joka 
antaisi sijoittajille selkeät suuntaviivat markkinoiden kannalta kannattavista 
investointikohteista; katsoo, että tässä kehyksessä olisi oltava mukana EU:n 
energiatehokkuustavoite, jonka olisi oltava vähintään 20 prosenttia parempi vuoteen 
2020 mennessä, sitovat alakohtaiset tavoitteet uusiutuville energiamuodoille, jotta 
vuoteen 2020 mennessä saavutettaisiin uusiutuville energialähteille 25 prosentin osuus 
primaarienergiasta ja ennakoitavissa oleva hinta hiilidioksidille; katsoo lisäksi, että 
uusiutuville energiamuodoille olisi oltava 50 prosentin sitova tavoite vuoteen 2040 
mennessä;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 249
11 kohta

11. ehdottaa, että EU asettaisi toiminnalleen pitkän aikavälin vakaan kehyksen, joka 
antaisi sijoittajille selkeät suuntaviivat markkinoiden kannalta kannattavista 
investointikohteista; katsoo, että tässä kehyksessä olisi oltava mukana EU:n 
energiatehokkuustavoite, jonka olisi oltava vähintään 20 prosenttia parempi vuoteen 
2020 mennessä, ohjeelliset alakohtaiset tavoitteet uusiutuville energiamuodoille, jotta 
vuoteen 2020 mennessä saavutettaisiin uusiutuville energialähteille 25 prosentin osuus 
primaarienergiasta ja ennakoitavissa oleva hinta hiilidioksidille; katsoo lisäksi, että 
uusiutuville energiamuodoille olisi oltava 50 prosentin ohjeellinen tavoite vuoteen 
2040 mennessä;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Mechtild Rothe

Tarkistus 250
11 a kohta (uusi)

11 a. korostaa, että tarve muuttaa nykyistä energiantuotantoa ei ole rasite vaan 
mahdollisuus; katsoo, että aurinko-, tuuli- ja vesivoiman, biomassan ja maalämmön 
sekä energiatehokkaampien teknologioiden käyttö auttaa noudattamaan Kioton 
sitoumuksia sekä ilmastonmuutosta koskevaa YK:n puiteyleissopimusta ja luo 
innovaatioita ja uusia työpaikkoja ja lisää kilpailukykyä Euroopassa;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 251
11 a kohta (uusi)

11 a. rohkaisee komissiota tarkastelemaan uudelleen EU:n lainsäädäntöä, jonka myötä 
voitaisiin valjastaa lisää kotimaisia energiavaroja;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 252
11 a kohta (uusi)

11 a. rohkaisee komissiota tarkastelemaan uudelleen EU:n lainsäädäntöä, jonka myötä 
voitaisiin valjastaa lisää kotimaisia energiavaroja;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Mechtild Rothe

Tarkistus 253
11 b kohta (uusi)

11 b. korostaa, että osana EU:n kattavaa uusiutuvien energialähteiden strategiaa 
tarvitaan lämmitys- ja jäähdytysalan toimia; katsoo, että saavuttaakseen 
12 prosentin uusiutuvien energialähteiden tavoitteen vuoteen 2010 mennessä
Eurooppa tarvitsee vahvemman, dynaamisen lämmitys- ja jäähdytysalan 
markkinaosuuden; panee sen vuoksi tyytyväisenä merkille komission ilmoituksen, 
että se aikoo laatia vastaavan ehdotuksen direktiiviksi uusiutuvien energiamuotojen 
käytöstä lämmitykseen ja jäähdytykseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Christian Ehler

Tarkistus 254
12 kohta

12. täsmentää, että uusien institutionaalisten rakenteiden kehittäminen EU:n tasolla ei 
ole tarkoituksenmukaista, jos se johtaa toimivallan päällekkäisyyteen tai uuteen 
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byrokratiaan tai jos jäsenvaltioiden laitokset tai nykyiset verkostot voivat hoitaa 
näille rakenteille kaavaillut tehtävät; kannustaa edellä mainitun vuoksi komissiota 
paneutumaan optimointipotentiaalin hyödyntämiseen;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 255
12 kohta

12. kannattaa EU:n strategisen energiakatsauksen laatimista; katsoo, että 
energiakatsauksessa olisi laadittava strateginen analyysi EU:n edessä olevista energia-
alan ongelmista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 256
12 kohta

12. kannattaa EU:n strategisen energiakatsauksen laatimista täydentämään ehdotetun 
Euroopan energiahuollon seurantaelintä, jonka ei pitäisi olla riippumaton elin; katsoo 
lisäksi, että energiakatsauksessa olisi laadittava strateginen analyysi EU:n edessä 
olevista energia-alan ongelmista ja määriteltävä EU:n toimien laajuus ja suunta 
rajoittamatta jäsenvaltioiden vapautta valita energialähteitä ja niiden hyväksikäytön 
teknologiaa;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 257
12 kohta

12. kannattaa EU:n strategisen energiakatsauksen laatimista täydentämään ehdotetun 
Euroopan energiahuollon seurantaelintä, jonka ei pitäisi olla riippumaton elin; katsoo 
lisäksi, että energiakatsauksessa olisi laadittava strateginen analyysi EU:n energia-
alasta;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 258
12 kohta

12. kannattaa EU:n strategisen energiakatsauksen laatimista täydentämään ehdotetun 
Euroopan energiahuollon seurantaelintä, jonka ei pitäisi olla riippumaton elin; katsoo 
lisäksi, että energiakatsauksessa olisi laadittava strateginen analyysi EU:n energia-
alasta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Šarūnas Birutis

Tarkistus 259
12 kohta

12. kannattaa EU:n strategisen energiakatsauksen laatimista täydentämään ehdotetun 
Euroopan energiahuollon seurantaelintä, jonka ei pitäisi olla riippumaton elin; katsoo 
lisäksi, että energiakatsauksessa olisi laadittava strateginen analyysi EU:n edessä 
olevista energia-alan ongelmista, ulkoiset seikat mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 260
13 kohta

13. rohkaisee komissiota käyttämään strategista energiakatsausta (poistetaan) eri 
toimintavaihtoehtojen seurauksien analysointiin ympäristön, toimitusvarmuuden, 
kilpailukyvyn ja työpaikkojen luomisen kannalta, mikä (poistetaan) vähentäisi riskejä; 
pyytää komissiota tekemään yksityiskohtaisen tutkimuksen kaikkien energiamuotojen 
tuista ja kustannuksista, ulkoisten tekijöiden sisäistäminen mukaan luettuna;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 261
13 kohta

13. rohkaisee komissiota käyttämään strategista energiakatsausta (poistetaan) eri 
toimintavaihtoehtojen seurauksien analysointiin ympäristön, toimitusvarmuuden, 
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kilpailukyvyn ja työpaikkojen luomisen kannalta, mikä (poistetaan) vähentäisi riskejä; 
pyytää komissiota tekemään yksityiskohtaisen tutkimuksen kaikkien energiamuotojen 
tuista ja kustannuksista, ulkoisten tekijöiden sisäistäminen mukaan luettuna;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, Jan 
Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, Paul 
Rübig ja Angelika Niebler

Tarkistus 262
13 kohta

13. rohkaisee komissiota käyttämään strategista energiakatsausta välineenä, jotta 
jäsenvaltiot voisivat analysoida eri toimintavaihtoehtojen seurauksia ympäristön, 
toimitusvarmuuden, kilpailukyvyn ja työpaikkojen luomisen kannalta, mikä osaltaan 
vähentäisi riskejä; panee tyytyväisenä merkille komission pyrkimykset tehdä
yksityiskohtainen tutkimus kaikkien energiamuotojen tuista ja kustannuksista, 
ulkoisten tekijöiden sisäistäminen mukaan luettuna, osana EU:n strategista
energiakatsausta; pyytää tutkimuksen julkaisemista suuren yleisön tietoisuuden 
lisäämiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sahra Wagenknecht

Tarkistus 263
13 kohta

13. rohkaisee komissiota käyttämään strategista energiakatsausta välineenä, jotta 
jäsenvaltiot voisivat analysoida eri toimintavaihtoehtojen seurauksia ympäristön, 
toimitusvarmuuden (poistetaan) ja työpaikkojen luomisen kannalta, mikä osaltaan 
vähentäisi riskejä; kehottaa komissiota tekemään yksityiskohtaisen tutkimuksen 
kaikkien energiamuotojen tuista ja kustannuksista, ulkoisten tekijöiden sisäistäminen 
mukaan luettuna, ja pitkäaikaisista välittömistä ja välillisistä ekologisista 
seurannaisvaikutuksista;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Fiona Hall ja Jorgo Chatzimarkakis

Tarkistus 264
13 kohta

13. rohkaisee komissiota käyttämään strategista energiakatsausta välineenä, jotta 
jäsenvaltiot voisivat analysoida eri toimintavaihtoehtojen seurauksia ympäristön, 
toimitusvarmuuden, kilpailukyvyn ja työpaikkojen luomisen kannalta, mikä osaltaan 
vähentäisi riskejä; kehottaa komissiota tekemään yksityiskohtaisen tutkimuksen 
kaikkien energiamuotojen tuista ja kustannuksista, ulkoisten tekijöiden sisäistäminen 
mukaan luettuna, elinkaari- ja "well-to-wheel" -lähestymistapaa soveltaen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 265
13 a kohta (uusi)

13 a. katsoo, että strategisessa energiakatsauksessa on käsiteltävä myös kaupan 
kysymyksiä, toisin sanoen siinä on analysoitava kansainvälisen yhteistyön ja jo 
allekirjoitettujen tai allekirjoitettavien pitkän aikavälin sopimusten vaikutuksia sekä 
arvioitava yritysten sekä jäsenvaltioiden ja EU:n politiikkojen yhtenäisyyttä;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 266
13 a kohta (uusi)

13 a. pyytää, että komissio tutkii energia-alan terveys- ja turvallisuuskoulutusta,
maksimoi työllistämismahdollisuudet energia-alalla ja pohtii erityisesti 
konetekniikan alalla tarvittavia taitoja;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, Avril Doyle, András Gyürk, Giles Chichester, Jan 
Hudacky, Jan Brezina, Lerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig ja Angelika Niebler

Tarkistus 267
13 a kohta (uusi)

13 a. muistuttaa, että öljy on edelleen EU:n tärkein primäärienergian lähde, jonka 
suhteen EU on lähes täysin riippuvainen tuonnista; pahoittelee, että komission 
vihreässä kirjassa ei kiinnitetä tähän asiaan huomiota; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan huomioon tarpeen vähentää öljyn käyttöä ja 
tuontiriippuvuutta ja edistää hiilidioksidipäästöjen määrän vähentämistä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sahra Wagenknecht

Tarkistus 268
13 a kohta (uusi)

13 a. katsoo, että ydinenergia ei sovellu kestävään eenrgiahuoltoon, koska 
loppusijoitusongelmia ei ole ratkaistu ja koska ennakoimattomia taloudellisia ja 
ekologisia seurauksia aiheuttavien häiriöiden riski on suuri eikä sitä voida sulkea 
pois;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Sahra Wagenknecht

Tarkistus 269
13 b kohta (uusi)

13 b. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään jo tehtyjen, ydinenergiasta luopumista 
koskevien päätösten tarkistamisesta tai atomivoimaloiden käyttöiän pidentämisestä, 
ja pyrkimään pikemminkin siihen, että niiden käyttöikää lyhennetään entisestään, 
jotta ydinenergiasta voidaan luopua mahdollisimman kattavasti;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 270
14 kohta

14. vaatii, että komissio kehittäisi systemaattisen lähestymistavan etenkin liikenteessä 
käytettävien biopolttoaineiden tuotantoa, jakelua ja kuluttamista varten (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms ja Claude Turmes

Tarkistus 271
14 kohta

14. edellyttää, että Euroopan laajuisessa biomassalle asetettavassa tavoitteessa otetaan 
huomioon uusiutuvia energialähteitä koskeva EU:n tavoite eli 25 prosentin osuus 
vuoteen 2020 mennessä; vaatii, että komissio kehittäisi systemaattisen 
lähestymistavan etenkin liikenteessä käytettävien biopolttoaineiden tuotantoa, jakelua 
ja kuluttamista varten, ottaen asianmukaisesti huomioon komission voimaan 
saattaman pakollisen ja perinpohjaisen sertifiointijärjestelmän, jossa sallitaan 
biopolttoaineiden kestävä tuotanto kaikissa vaiheissa, mukaan luettuna viljely- ja 
jalostusvaiheet sekä koko elinkaaren kattava kasvihuonekaasutase ja joka koskee 
sekä Euroopan unionissa valmistettuja että tuotuja biopolttoaineita;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 272
14 kohta

14. vaatii, että komissio kehittäisi systemaattisen lähestymistavan etenkin liikenteessä 
käytettävien biopolttoaineiden tuotantoa, jakelua ja kuluttamista varten edistääkseen 
sellaisten biopolttoaineiden kehittämistä ja käyttöä, jotka mahdollistavat 
kasvihuonekaasupäästöjen todellisen vähentämisen ja fossiilisten energialähteiden 
korvaamisen, arvioimalla koko biopolttoaineiden tuotantoketjun energia- ja 
ympäristövaikutuksia;

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis ja Anne 
Laperrouze

Tarkistus 273
14 kohta

14. vaatii, että jäsenvaltiot kehittävät systemaattisen lähestymistavan (poistetaan)
biopolttoaineiden tuotantoa, jakelua ja kuluttamista varten biopolttoaineiden 
käyttömahdollisuuksien, vapaakaupan ja sertifioinnin parantamiseksi; kehottaa 
komissiota poistamaan pitoisuuksia haittaavia teknisiä ja hallinnollisia esteitä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek ja Angelika Niebler

Tarkistus 274
14 kohta

14. vaatii, että komissio kehittäisi systemaattisen lähestymistavan etenkin liikenteessä 
käytettävien biopolttoaineiden tuotantoa, jakelua ja kuluttamista varten nestemäisten 
ja kaasumaisten biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön 
edistämisestä annetun uudelleentarkasteludirektiivin mukaisesti, ja muistuttaa myös, 
että tällä alalla tarvitaan kunnianhimoisten tavoitteiden käyttöönottoa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 275
14 kohta

14. vaatii, että komissio kehittäisi energiatehokkuutta ja polttoainevalikoimaa koskevien 
perusteiden pohjalta systemaattisen lähestymistavan etenkin liikenteessä käytettävien 
biopolttoaineiden tuotantoa, jakelua ja kuluttamista varten, ja muistuttaa myös, että 
tällä alalla on otettava käyttöön eurooppalaisia standardeja, jotta kansalliset 
politiikat saatetaan sisämarkkinoiden vaatimusten mukaisiksi;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Aldo Patriciello

Tarkistus 276
14 kohta

14. vaatii, että komissio kehittäisi systemaattisen lähestymistavan etenkin liikenteessä 
käytettävien biopolttoaineiden tuotantoa, jakelua ja kuluttamista varten, ja muistuttaa 
myös, että tällä alalla tarvitaan sitovien tavoitteiden käyttöönottoa; panee tyytyväisenä 
merkille mahdollisuuden sopia kokonaisvaltaisesta strategisesta päämäärästä, jolla 
tasapainotetaan kestävän energiankäytön, kilpailukyvyn ja toimitusvarmuuden 
tavoitteita, jotta EU:n on helpompi hillitä kasvavaa riippuvuutta tuonnista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Romana Jordan Cizelj ja Alejo Vidal Quadras Roca

Tarkistus 277
14 kohta

14. vaatii, että komissio kehittäisi systemaattisen lähestymistavan etenkin liikenteessä 
käytettävien biopolttoaineiden tuotantoa, jakelua ja kuluttamista varten, ja muistuttaa 
myös, että tällä alalla tarvitaan sitovien tavoitteiden käyttöönottoa; kehottaa 
komissiota ryhtymään toimiin raaka-aineiden ja energialähteiden rajatylittävään 
kauppaan liittyvien menettelyjen helpottamiseksi ja yksinkertaistamiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 278
14 kohta

14. vaatii, että komissio kehittäisi systemaattisen lähestymistavan, jossa huomioidaan 
taloudelliset, ympäristölliset ja tekniset seikat, etenkin liikenteessä käytettävien 
biopolttoaineiden tuotantoa, jakelua ja kuluttamista varten, ja muistuttaa myös, että 
tällä alalla tarvitaan sitovien tavoitteiden käyttöönottoa;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 279
14 kohta

14. vaatii, että komissio kehittäisi systemaattisen lähestymistavan, jossa huomioidaan 
taloudelliset, ympäristölliset ja tekniset seikat, etenkin liikenteessä käytettävien 
biopolttoaineiden tuotantoa, jakelua ja kuluttamista varten, ja muistuttaa myös, että 
tällä alalla tarvitaan sitovien tavoitteiden käyttöönottoa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna

Tarkistus 280
14 kohta

14. vaatii, että komissio kehittäisi systemaattisen lähestymistavan etenkin liikenteessä 
käytettävien biopolttoaineiden tuotantoa, jakelua ja kuluttamista varten mutta myös 
biopolttoaineiden energiapolitiikkaan, liikennepolitiikkaan, maatalouspolitiikkaan 
ja kehitys- ja kauppapolitiikkaan liittyviin kysymyksiin, ja muistuttaa myös, että tällä 
alalla tarvitaan sitovien tavoitteiden käyttöönottoa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna

Tarkistus 281
14 a kohta (uusi)

14 a. kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksen direktiiviksi uusiutuvien 
energiamuotojen käytöstä lämmitykseen ja jäähdytykseen mahdollisimman pian, ja 
muistuttaa 14. helmikuuta 2006 antamastaan päätöslauselmasta, johon sisältyy 
suosituksia komissiolle ja neuvostolle uusiutuvien energiamuotojen käytöstä 
lämmitykseen ja jäähdytykseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 282
14 a kohta (uusi)

14 a. pyytää komissiota varmistamaan, että aina kun toimintalinjoissa tai 
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lainsäädäntötekstissä käytetään termiä biopolttoaineet, sekä nestemäiset että 
kaasumaiset biopolttoaineet otetaan huomioon vaihtoehtona liikennealalle eikä 
ainoastaan energiantuotannon polttoaineena;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 283
14 a kohta (uusi)

14 a. kehottaa komissiota harkitsemaan toimintalinjoja, joilla rohkaistaisiin tuomaan 
Euroopan markkinoille tieliikenteeseen tarkoitettuja synteettisiä polttoaineita, kun 
otetaan huomioon, että nämä polttoaineet voivat toimia huomattavassa asemassa 
tieliikenteen energiatoimitusten monipuolistamisessa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Romana Jordan Cizelj ja Alejo Vidal Quadras Roca

Tarkistus 284
14 a kohta (uusi)

14 a. varoittaa, että biomassan energiakäyttöä koskevat aloitteet eivät saa häiritä 
puuteollisuuden markkinoiden tavanomaista toimintaa ja kilpailukykyä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Romana Jordan Cizelj ja Herbert Reul

Tarkistus 285
14 a kohta (uusi)

14 a. varoittaa, että biomassan energiakäyttöä koskevat aloitteet eivät saa häiritä 
puuteollisuuden markkinoiden tavanomaista toimintaa ja kilpailukykyä;

Or. en



AM\634125FI.doc 91/126 PE 378.878v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis ja Sarunas Birutis

Tarkistus 286
15 kohta

15. kehottaa komissiota tunnustamaan keskipitkällä aikavälillä fossiilisten polttoaineiden 
merkittävän aseman ja pyytää tekemään lisätutkimuksia niiden hiili-intensiteetin 
vähentämisestä (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms ja Claude Turmes

Tarkistus 287
15 kohta

15. myöntää fossiilisten polttoaineiden merkittävän aseman maailmanlaajuisessa 
ilmastonmuutoksessa ja EU:n suuren riippuvuuden öljystä, erityisesti 
liikennealalla; pyytää komissiota näin ollen tekemään lisätutkimuksia niiden hiili-
intensiteetin vähentämisestä; myöntää niin ikään, että hiili ei ole ilmastoystävällinen 
vaihtoehto ja että nykyään mainostettu "puhdas hiili" ei sen vuoksi ole 
varteenotettava vaihtoehto;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante

Tarkistus 288
15 kohta

15. kehottaa komissiota tunnustamaan keskipitkällä aikavälillä fossiilisten polttoaineiden 
merkittävän aseman (poistetaan) sekä kannustaa kehittämään edelleen taloudellisia 
menetelmiä hiilen erotukseen ja varastointiin kivihiilen, kaasun ja öljyn tuotannossa, 
ja katsoo, että vuoteen 2020 mennessä EU:ssa pitäisi olla toiminnassa kymmenen 
suurta koelaitosta;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 289
15 kohta

15. kehottaa komissiota tunnustamaan keskipitkällä aikavälillä fossiilisten polttoaineiden 
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merkittävän aseman ja pyytää tekemään lisätutkimuksia niiden hiili-intensiteetin 
vähentämisestä sekä julkistamaan tietoja puhtaasta hiiliteknologiasta ja 
päästöttömiä lämpövoimaloita koskevien esittelyhankkeiden käynnistämisestä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan ja Jerzy Buzek

Tarkistus 290
15 kohta

15. kehottaa komissiota tunnustamaan keskipitkällä aikavälillä fossiilisten polttoaineiden 
merkittävän aseman ja mahdollisuuden tehdä lisätutkimuksia niiden hiili-intensiteetin 
vähentämisestä; katsoo, että tämän pitäisi kannustaa jatkuvaan 
ajanmukaistamiseen, laitosten tehokkuuden lisäämiseen, kaasutukseen perustuvien 
uuden sukupolven laitosten kehittämiseen ja rinnakkaiseen sähkön ja kemikaalien 
tuotantoon sekä kannustaa kehittämään edelleen taloudellisia menetelmiä hiilen 
erotukseen ja varastointiin kivihiilen, kaasun ja öljyn tuotannossa, ja katsoo, että 
vuoteen 2020 mennessä EU:ssa pitäisi olla toiminnassa kymmenen suurta koelaitosta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, 
Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek ja
Angelika Niebler

Tarkistus 291
15 kohta

15. kehottaa komissiota tunnustamaan keskipitkällä aikavälillä fossiilisten polttoaineiden 
merkittävän aseman ja pyytää tekemään lisätutkimuksia niiden hiili-intensiteetin 
vähentämisestä; katsoo, että niihin olisi sisällyttävä jatkuva ajanmukaistaminen, 
voimalaitosten tehokkuuden lisääminen sekä kannustaminen kehittämään edelleen 
taloudellisia menetelmiä hiilen erotukseen ja varastointiin kivihiilen, kaasun ja öljyn 
tuotannossa, ja katsoo, että vuoteen 2020 mennessä EU:ssa pitäisi olla toiminnassa 
kymmenen suurta koelaitosta fossiilisia polttoaineita käyttäviä päästöttömiä 
voimalaitoksia koskevan eurooppalaisen teknologiayhteisön päätösten mukaisesti;

Or. en



AM\634125FI.doc 93/126 PE 378.878v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Sahra Wagenknecht

Tarkistus 292
15 kohta

15. kehottaa komissiota tunnustamaan keskipitkällä aikavälillä fossiilisten polttoaineiden 
merkittävän aseman ja pyytää tekemään lisätutkimuksia niiden hiili-intensiteetin 
vähentämisestä sekä kannustaa kehittämään edelleen taloudellisia menetelmiä hiilen 
erotukseen ja varastointiin kivihiilen, kaasun ja öljyn tuotannossa; korostaa, että tämä 
soveltuu ainoastaan siirtymäkauden malliksi;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 293
15 kohta

15. kehottaa komissiota tunnustamaan keskipitkällä aikavälillä fossiilisten polttoaineiden 
merkittävän aseman ja pyytää tekemään lisätutkimuksia niiden hiili-intensiteetin 
vähentämisestä sekä työskentelemään yhteistyössä teollisuuden kanssa, jotta 
kehitetään edelleen taloudellisia menetelmiä hiilen erotukseen ja varastointiin 
kivihiilen, kaasun ja öljyn tuotannossa vuoteen 2020 mennessä, ja vaatii, että kaikki 
EU:n lainsäädäntöä koskevat esteet poistetaan ja myönnetään riittävästi EU:n 
määrärahoja, joiden avulla EU:ssa kehitetään kymmenen suurta koelaitosta, joiden 
pitäisi olla toiminnassa viiden vuoden kuluessa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ján Hudacký

Tarkistus 294
15 kohta

15. kehottaa komissiota tunnustamaan keskipitkällä aikavälillä fossiilisten polttoaineiden 
merkittävän aseman ja mahdollisuuden tehdä lisätutkimuksia niiden hiili-intensiteetin 
vähentämisestä; katsoo, että niihin olisi sisällyttävä jatkuva ajanmukaistaminen, 
voimalaitosten tehokkuuden lisääminen sekä kannustaminen kehittämään edelleen 
taloudellisia menetelmiä hiilen erotukseen ja varastointiin kivihiilen, kaasun ja öljyn 
tuotannossa, ja katsoo, että vuoteen 2020 mennessä EU:ssa pitäisi olla toiminnassa 
kymmenen suurta koelaitosta fossiilisia polttoaineita käyttäviä päästöttömiä 
voimalaitoksia koskevan eurooppalaisen teknologiayhteisön päätösten mukaisesti;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 295
15 kohta

15. kehottaa komissiota tunnustamaan keskipitkällä aikavälillä fossiilisten polttoaineiden 
merkittävän aseman ja pyytää sitä toimimaan yhteistyössä teollisuuden kanssa eri 
aloitteissa, kuten fossiilisia polttoaineita käyttäviä päästöttömiä voimalaitoksia 
koskevassa eurooppalaisessa teknologiayhteisössä, fossiilisten polttoaineiden hiili-
intensiteetin vähentämiseksi sekä kannustaa kehittämään edelleen taloudellisia 
menetelmiä hiilen erotukseen ja varastointiin kivihiilen, kaasun ja öljyn tuotannossa ja 
poistamaan esteitä EU:n lainsäädännössä, ja esittää teollisuudelle vetoomuksen, että
vuoteen 2020 mennessä EU:ssa pitäisi olla toiminnassa kymmenen suurta koelaitosta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 296
15 kohta

15. kehottaa komissiota tunnustamaan keskipitkällä aikavälillä fossiilisten polttoaineiden 
merkittävän aseman ja pyytää sitä toimimaan yhteistyössä teollisuuden kanssa eri 
aloitteissa, kuten fossiilisia polttoaineita käyttäviä päästöttömiä voimalaitoksia 
koskevassa eurooppalaisessa teknologiayhteisössä, fossiilisten polttoaineiden hiili-
intensiteetin vähentämiseksi sekä kannustaa kehittämään edelleen taloudellisia 
menetelmiä hiilen erotukseen ja varastointiin kivihiilen, kaasun ja öljyn tuotannossa ja 
poistamaan esteitä EU:n lainsäädännössä, ja esittää teollisuudelle vetoomuksen, että 
vuoteen 2020 mennessä EU:ssa pitäisi olla toiminnassa kymmenen suurta koelaitosta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jerzy Buzek

Tarkistus 297
15 kohta

15. kehottaa komissiota tunnustamaan keskipitkällä aikavälillä fossiilisten polttoaineiden 
merkittävän aseman ja mahdollisuuden tehdä lisätutkimuksia niiden hiili-intensiteetin 
vähentämisestä; katsoo, että tämän pitäisi kannustaa jatkuvaan 
ajanmukaistamiseen, laitosten tehokkuuden lisäämiseen, kaasutukseen perustuvien 
uuden sukupolven laitosten kehittämiseen ja rinnakkaiseen sähkön ja kemikaalien 
tuotantoon sekä kannustaa kehittämään edelleen taloudellisia menetelmiä hiilen 
erotukseen ja varastointiin kivihiilen, kaasun ja öljyn tuotannossa, ja katsoo, että 
vuoteen 2020 mennessä EU:ssa pitäisi olla toiminnassa kymmenen suurta koelaitosta;



AM\634125FI.doc 95/126 PE 378.878v01-00

FI

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 298
15 kohta

15. kehottaa komissiota tunnustamaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä fossiilisten 
polttoaineiden merkittävän aseman toimitusvarmuuden kannalta ja pyytää tekemään 
lisätutkimuksia niiden hiili-intensiteetin vähentämisestä sekä kannustaa kehittämään 
edelleen taloudellisia menetelmiä hiilen erotukseen ja varastointiin kivihiilen, kaasun 
ja öljyn tuotannossa, ja katsoo, että vuoteen 2020 mennessä EU:ssa pitäisi olla 
toiminnassa kymmenen suurta koelaitosta;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Aldo Patriciello

Tarkistus 299
15 kohta

15. kehottaa komissiota tunnustamaan keskipitkällä aikavälillä fossiilisten polttoaineiden 
merkittävän aseman toimitusvarmuuden kannalta ja pyytää tekemään lisätutkimuksia 
niiden hiili-intensiteetin vähentämisestä sekä kannustaa kehittämään edelleen 
taloudellisia menetelmiä hiilen erotukseen ja varastointiin kivihiilen, kaasun ja öljyn 
tuotannossa, ja katsoo, että vuoteen 2020 mennessä EU:ssa pitäisi olla toiminnassa 
kymmenen suurta koelaitosta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna

Tarkistus 300
15 a kohta (uusi)

15 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tunnustamaan paikallisten ja kotimaisten 
energialähteiden sosiaalis-taloudellisen merkityksen EU:ssa ja kannustamaan 
niiden kehittämiseen keinona edistää energian toimitusvarmuutta Euroopassa;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sahra Wagenknecht

Tarkistus 301
15 a kohta (uusi)

15 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan toimia, joilla vähennetään 
fossiilisten energiavarojen ja energiankulutuksen osuutta; kannustaa ottamaan 
tulevassa energiapolitiikassa käyttöön tehokkaita välineitä, joilla tuetaan 
uusiutuviin energiavaroihin siirtymistä, esimerkiksi antamalla säännöksiä 
uusiutuvien energiavarojen etusijalle asettamisesta;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 302
15 a kohta (uusi)

15 a. pahoittelee, että komission vihreässä kirjassa ei kiinnitetä huomiota siihen, miten 
voitaisiin vähentää riippuvuutta öljystä, vaikka öljytuotteet ovat edelleen EU:n 
tärkein primäärienergian lähde, jonka suhteen EU on lähes täysin riippuvainen 
tuonnista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 303
15 a kohta (uusi)

15 a. pahoittelee, että komission vihreässä kirjassa ei kiinnitetä huomiota siihen, miten 
voitaisiin vähentää riippuvuutta öljystä, vaikka öljytuotteet ovat edelleen EU:n 
tärkein primäärienergian lähde, jonka suhteen EU on lähes täysin riippuvainen 
tuonnista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante

Tarkistus 304
16 kohta

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Angelika Niebler

Tarkistus 305
16 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ján Hudacký

Tarkistus 306
16 kohta

16. kehottaa komissiota harkitsemaan uudelleen Euroopan laajuisia energiaverkkoja, 
joilla olisi varmistettava, että kaikilla energiantuottajilla ja energialähteillä on
mahdollisuus päästä Euroopan sähköverkkoihin, jotta taataan toimitusvarmuus 
kaikille maille ja etenkin maille, jotka ovat voimakkaasti riippuvaisia 
tuontienergiasta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 307
16 kohta

16. kehottaa komissiota panemaan täytäntöön Euroopan laajuiset energiaverkot tärkeänä 
askeleena kohti yhä integroidumpia markkinoita ja varmistamaan, että kaikilla 
verkkojen käyttäjillä on yhtäläiset ja syrjimättömät mahdollisuudet päästä 
sähköverkkoihin, merellä sijaitsevat tuulivoimalat mukaan luettuina;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 308
16 kohta

16. kehottaa komissiota panemaan täytäntöön Euroopan laajuiset energiaverkot tärkeänä 
askeleena kohti yhä integroidumpia markkinoita ja varmistamaan, että kaikilla 
verkkojen käyttäjillä on yhtäläiset ja syrjimättömät mahdollisuudet päästä 
sähköverkkoihin, merellä sijaitsevat tuulivoimalat mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 309
Otsikko (uusi) ja 16 kohta

Verkostot

16. kehottaa komissiota laatimaan yhteenliittämistä koskevan painopistesuunnitelman ja 
ottamaan siinä huomioon äskettäin päivitetyn päätöksen, jossa vahvistetaan 
suuntaviivat Euroopan laajuisille energiansiirtoverkostoille, unohtamatta 
infrastruktuuria nesteytetyn maakaasun vastaanottoa/jälleenhöyrystystä ja 
varastointia varten; katsoo, että merellä sijaitsevat tuulivoimalat olisi integroitava 
ensin alueelliseen verkkoon ja lopulta Euroopan laajuiseen verkkoon;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Sahra Wagenknecht

Tarkistus 310
16 kohta

16. kehottaa komissiota suunnittelemaan uudelleen Euroopan laajuiset energiaverkot, 
joilla olisi varmistettava, että uusiutuville energialähteille annetaan ensisijainen 
mahdollisuus päästä sähköverkkoihin; katsoo, että merellä sijaitsevat tuulivoimalat 
olisi integroitava ensin alueelliseen verkkoon ja lopulta Euroopan laajuiseen 
verkkoon;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alyn Smith

Tarkistus 311
16 kohta

16. kehottaa komissiota suunnittelemaan uudelleen Euroopan laajuiset energiaverkot, 
joilla olisi varmistettava, että uusiutuville energialähteille annetaan mahdollisuus 
päästä sähköverkkoihin; katsoo, että merellä sijaitsevat tuulivoimalat, äärialueilla ja 
syrjäisillä alueilla sijaitsevat voimalat mukaan luettuina, olisi integroitava ensin 
alueelliseen verkkoon ja lopulta Euroopan laajuiseen verkkoon;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 312
16 a kohta (uusi)

16 a. kehottaa energiansiirtoverkon haltijoita toimimaan tiiviimmässä yhteistyössä, koska 
he ovat toiminnallisia linkkejä ketjussa, joka saa energiakaupan sujumaan 
asianmukaisesti ja turvallisesti; katsoo, että Euroopan energiaverkkokeskuksen 
perustaminen antaisi mahdollisuuden luoda eurooppalaiset verkkosäännöt, joilla 
pyritään yhtenäistämään verkkoja koskevat normit jäsenvaltioissa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms ja Claude Turmes

Tarkistus 313
16 a kohta (uusi)

16 a. pyytää komissiota kiinnittämään erityistä huomiota mereltä peräisin olevan 
uusiutuvan energian (tuulivoimapuistot merellä, aaltoenergia, vuorovesienergia), 
erityisesti Pohjanmerellä, Itämerellä, Irlanninmerellä ja Välimerellä, sekä 
aurinkoenergian, ennen kaikkea Välimeren alueella, käytön kehittämiseen ja 
varmistamaan, että nämä resurssit sisältyvät uusiutuvia energialähteitä koskevaan
vuoden 2007 tiekarttaan ja että niitä ryhdytään hyödyntämään nopeasti;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Daniel Caspary, Werner Langen, Avril Doyle, Nicole 
Fontaine, Alejo Vidal-Quadras Roca, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy 
Buzek ja Angelika Niebler

Tarkistus 314
17 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis ja Sarunas Birutis

Tarkistus 315
17 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 316
17 kohta

17. kehottaa komissiota tulkitsemaan väljemmin yleistä etua EU:n 
ympäristölainsäädännössä, jos energia-alan kehityksellä voidaan saavuttaa 
hiilisäästöjä, esimerkiksi kehittämällä suuria vesivoimaloita;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 317
17 a kohta (uusi)

17 a. katsoo, että EU:n olisi myönnettävä kannustimia fossiilisia polttoaineita koskevaa 
teknologiaa varten ja vältettävä poliittisesti motivoituja toimia; katsoo, että tärkein 
tavoite on ratkaista kaikki ympäristöongelmat, joita perinteisesti liittyy hiilen 
käyttöön sähköntuotannossa;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Christian Ehler

Tarkistus 318
18 kohta

18. varoittaa yksittäisten energiavarojen syrjimiseen perustuvasta valtion sääntelemästä 
tarjonnan supistamisesta; muistuttaa, että tällainen menettely vaikuttaisi kielteisesti 
huoltovarmuuteen, energian hintoihin ja kilpailukykyyn;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 319
18 kohta

18. kehottaa komissiota tarkastelemaan ydinenergian kehittämistä jäsenvaltioissa 
ottaen huomioon sekä sen haitat (tuotantokustannusten vakaus ja 
hiilidioksidipäästöjen puuttuminen) että ydinvoimaloiden käyttöön liittyvät riskit 
(onnettomuudet ja jätteen sijoittaminen);

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante

Tarkistus 320
18 kohta

18. muistuttaa, että ydinenergia on edelleen merkittävä osa yhteisön 
energiayhdistelmää, ja toteaa, että se on erittäin merkittävä Kioton tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Esko Seppänen

Tarkistus 321
18 kohta

18. hyväksyy, että ydinenergia on edelleen kiistanalainen aihe ja että sen kehittämistä 
koskevat päätökset kuuluvat jäsenvaltioille;

Or. fi
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicole Fontaine ja Gunnar Hökmark

Tarkistus 322
18 kohta

18. muistuttaa, että päätöslauselmassaan Lissabonin strategiasta Euroopan parlamentti 
"tunnustaa ydinvoiman nykyisen roolin sähkön toimitusvarmuuden ylläpitämisessä, 
koska se on huomattava osa energiavalikoimaa ja sen avulla voidaan välttää noin 
312 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt vuodessa, mikä on seitsemän prosenttia
EU:n kasvihuonekaasupäästöistä";

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms ja Claude Turmes

Tarkistus 323
18 kohta

18. hyväksyy, että ydinenergia on edelleen turvatonta, vaarallista, kallista ja tehotonta ja 
että sen kehittämistä koskevat päätökset kuuluvat jäsenvaltioille;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 324
18 kohta

18. hyväksyy, että ydinenergia on edelleen kiistanalainen aihe, ja katsoo, että Euroopan 
unionissa on varmistettava yhtenäinen korkea suojelun taso, oikeudenmukainen 
kilpailu ja ulkoisten kustannusten sisäistäminen;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Jerzy Buzek, Nicole Fontaine, Zdzisław Kazimierz Chmielewski 
ja Angelika Niebler

Tarkistus 325
18 kohta

18. hyväksyy, että ydinenergia on edelleen kiistanalainen aihe ja että sen kehittämistä 
koskevat päätökset kuuluvat jäsenvaltioille; on tietoinen, että ydinenergian osuus 
EU:n koko sähkönkulutuksesta on 32 prosenttia; pyytää sen vuoksi tukemaan tätä 
energialähdettä, jotta toimitusvarmuutta ja Euroopan sijaintia koskeva epävarma 
tilanne ei pahene; huomauttaa, että uraania tuodaan etupäässä poliittisesti vakaista 
talouksista; väittää, että keskipitkän aikavälin pysyvät varat, hankinnan ja polton 
halpuus ja mahdollisuus louhia sitä monia vuosia mahdollistavat, että hinnat eivät 
nouse merkittävästi tulevina vuosina; toteaa, että ydinenergian käytön avulla 
maailmassa estetään vuosittain 700 miljoonan tonnin kasvihuonekaasupäästöt, 
mikä vastaa EU:n kaikkien autojen päästöjä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 326
18 kohta

18. hyväksyy, että ydinenergia on edelleen kiistanalainen aihe ja että sen kehittämistä 
koskevat päätökset kuuluvat jäsenvaltioille; on tietoinen, että ydinenergian osuus 
EU:n koko sähkönkulutuksesta on 32 prosenttia; pyytää sen vuoksi tukemaan tätä 
energialähdettä, jotta toimitusvarmuutta ja Euroopan sijaintia koskeva epävarma 
tilanne ei pahene; huomauttaa, että uraania tuodaan etupäässä poliittisesti vakaista 
talouksista; väittää, että keskipitkän aikavälin pysyvät varat, hankinnan ja polton 
halpuus ja mahdollisuus louhia sitä monia vuosia mahdollistavat, että hinnat eivät 
nouse merkittävästi tulevina vuosina; toteaa, että ydinenergian käytön avulla 
maailmassa estetään vuosittain 700 miljoonan tonnin kasvihuonekaasupäästöt, 
mikä vastaa EU:n kaikkien autojen päästöjä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 327
18 kohta

18. hyväksyy, että ydinenergia on edelleen osa EU:n energiavalikoimaa ja muistuttaa, 
että päätöslauselmissaan kevään 2006 Eurooppa-neuvoston huippukokouksen 
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panoksesta Lissabonin strategiaan ja energian toimitusvarmuuteen Euroopan 
unionissa Euroopan parlamentti tunnusti ydinvoiman nykyisen roolin sähkön 
toimitusvarmuuden ylläpitämisessä, koska se on osa energiavalikoimaa ja sen 
avulla voidaan välttää hiilidioksidipäästöjä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sahra Wagenknecht

Tarkistus 328
18 kohta

18. hyväksyy, että ydinenergia on edelleen kiistanalainen aihe ja että sen kehittämistä 
koskevat päätökset kuuluvat jäsenvaltioille; korostaa kuitenkin tähän tekniikkaan 
liittyviä ekologisia ja taloudellisia riskejä ja muistuttaa, että häiriöistä saattaa 
aiheutua rajat ylittäviä ja pysyviä seurauksia; kehottaa jäsenvaltioita erittelemään 
näitä ongelmia vastuuntuntoisesti ja tekemään päätöksiä, joista ei aiheudu 
pitkäaikaisia ja ennalta arvaamattomia riskejä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): András Gyürk

Tarkistus 329
18 kohta

18. hyväksyy, että ydinenergia on edelleen kiistanalainen aihe ja että sen kehittämistä 
koskevat päätökset kuuluvat jäsenvaltioille; myöntää samalla, että jäsenvaltioiden 
tekemät ydinenergiaa koskevat päätökset vaikuttavat tuntuvasti Euroopan unionin 
energiapolitiikan tavoitteiden asettamiseen, joten tähän kysymykseen on syytä 
kiinnittää huomiota yhteisön tasolla ottaen erityisesti huomioon tutkimuksen ja 
kehittämisen merkityksen ydinenergian turvallisen käytön edistämiseksi;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Šarūnas Birutis

Tarkistus 330
18 kohta

18. hyväksyy, että turvallinen ydinenergia vaihtoehtona energiavalikoimassa samoin 
kuin sen kehittämistä koskevat päätökset kuuluvat jäsenvaltioille;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 331
18 kohta

18. hyväksyy, että ydinenergia on edelleen kiistanalainen aihe, että se ei ratkaise 
energian kestävään toimitusvarmuuteen liittyvää ongelmaa, koska se aiheuttaa lisää 
ympäristövaikutuksiin, turvallisuuteen sekä radioaktiivisen jätteen hävittämiseen
liittyviä epävarmuustekijöitä, ja että sen kehittämistä koskevat päätökset kuuluvat 
jäsenvaltioille;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Esko Seppänen

Tarkistus 332
18 kohta

18. hyväksyy, että ydinenergia on edelleen kiistanalainen aihe ja että sen luvittamista 
koskevat päätökset kuuluvat jäsenvaltioille;

Or. fi

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro ja Herbert Reul

Tarkistus 333
18 kohta

18. hyväksyy, että ydinenergia on edelleen kiistanalainen aihe ja että sen kehittämistä 
koskevat päätökset kuuluvat jäsenvaltioille; on kuitenkin tietoinen, että ydinenergia 
on edelleen tärkeä osa kaikkia energiavalikoimia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jan Hudacky, Jerzy Buzek, Jan Brezina,
Zdzisław Kazimierz Chmielewski ja Angelika Niebler

Tarkistus 334
18 a kohta (uusi)

18 a. kehottaa komissiota asettamaan kunnianhimoiset mutta realistiset tavoitteet 
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sellaisia energiateknologioita varten, joiden CO2-päästöt ovat äärimmäisen matalia 
tai olemattomia ja CO2-neutraaleja ja joiden toimitukset olisivat 60 prosenttia EU:n 
sähkönkysynnästä vuoteen 2020 mennessä Euroopan ilmaston ja energian 
toimitusvarmuuden tavoitteiden tukemiseksi; ehdottaa, että EU sitoutuu vauraiden 
teollisuusmaiden yhteisönä ydinenergia-alan tutkimuksen edistämiseen, jotta 
tutkimustuloksia voidaan välittää edelleen kolmansille maille ja vähentää siten 
eläville olennoille aiheutuvia riskejä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 335
18 a kohta (uusi)

18 a. kehottaa komissiota asettamaan kunnianhimoiset mutta realistiset tavoitteet 
sellaisia energiateknologioita varten, joiden CO2-päästöt ovat äärimmäisen matalia 
tai olemattomia ja CO2-neutraaleja ja joiden toimitukset olisivat 60 prosenttia EU:n 
sähkönkysynnästä vuoteen 2020 mennessä Euroopan ilmaston ja energian 
toimitusvarmuuden tavoitteiden tukemiseksi; ehdottaa, että EU sitoutuu vauraiden 
teollisuusmaiden yhteisönä ydinenergia-alan tutkimuksen edistämiseen, jotta 
tutkimustuloksia voidaan välittää edelleen kolmansille maille ja vähentää siten 
eläville olennoille aiheutuvia riskejä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicole Fontaine ja Gunnar Hökmark

Tarkistus 336
18 a kohta (uusi)

18 a. toteaa, että päätöslauselmassaan energian toimitusvarmuudesta Euroopan 
unionissa Euroopan parlamentti myöntää, että "ydinenergia kuuluu Euroopan 
energiapoliittisen keskustelun piiriin" ja tunnustaa "ydinvoiman nykyisen roolin 
sähkön huoltovarmuuden ylläpitämisessä eräissä jäsenvaltioissa, koska se on osa 
energiavalikoimaa ja sen avulla voidaan välttää hiilidioksidipäästöjä";

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 337
18 a kohta (uusi)

18 a. katsoo, että hiilellä on edelleen tärkeä asema Euroopan energiantuotantoalalla 
tulevaisuudessa; katsoo, että hiili on turvallinen ja kohtuuhintainen pitkän 
aikavälin luonnonvara, jossa EU:lla on huomattavat kotimaiset varannot, mikä 
tarjoaa huomattavia valmistus- ja työllistämismahdollisuuksia; pitää kuitenkin 
ensiarvoisen tärkeänä, että nykyisiin ja tuleviin hiilivoimaloihin asennetaan 
kaikkein uudenaikaisimmat puhdistusjärjestelmät tehokkuuden lisäämiseksi ja 
haitallisten päästöjen vähentämiseksi ja että niihin asennetaan mahdollisimman 
pian hiilidioksidin erotus- ja varastointiteknologiaa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sahra Wagenknecht

Tarkistus 338
18 a kohta (uusi)

18 a. korostaa EU:n kestävän energiapolitiikan merkitystä ja vastuuta ulkosuhteiden 
kannalta; torjuu kaikki pyrkimykset energiaongelmien ratkaisemiseksi sotilaallisin 
keinoin, ja katsoo, että EU:n energiapolitiikassa on pyrittävä määrätietoisesti 
estämään energiasta käytävät sisäiset konfliktit ja – ulkosuhteiden yhteydessä –
edistämään energiaa koskevien sotien ja konfliktien tehokasta ehkäisemistä 
esimerkiksi viemällä tietoja uusiutuvien energiamuotojen tarjoamista 
mahdollisuuksista ja niiden käytöstä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante

Tarkistus 339
18 a kohta (uusi)

18 a. korostaa, että yksittäisen jäsenvaltion tekemä energiayhdistelmää koskeva päätös 
vaikuttaa toisen jäsenvaltion energian huoltovarmuuteen, ja tästä syystä päätöstä 
olisi harkittava huolellisesti; 

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): András Gyürk

Tarkistus 340
18 a kohta (uusi)

18 a. muistuttaa, että, Euroopan unionin laajan tuontiriippuvuuden perusteella on 
erityisen tärkeää pyrkiä monipuolistamaan alkuperämaita ja siirtoreittejä;

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms ja Claude Turmes

Tarkistus 341
18 a kohta (uusi)

18 a. on tietoinen, että ydinenergian osuus on 2–3 prosenttia maailman lopullisesta 
energiankulutuksesta yhteensä ja alle seitsemän prosenttia 25 EU-maan 
kulutuksesta; myöntää niin ikään, että yksi ainoa maa, Ranska, tuottaa lähes puolet 
25 EU-maan sähköstä; pyytää sen vuoksi lopettamaan tämän energiamuodon 
suoran ja epäsuoran tukemisen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 342
18 a kohta (uusi)

18 a. myöntää, että energiavarojen yhdistelmän koostumuksesta tehtävässä päätöksessä 
on otettava huomioon kansalliset ja alueelliset erityispiirteet; katsoo siksi, että 
uusiutuvien energiavarojen edistämistä on mukautettava kulloisiinkin 
maantieteellisiin, ilmastollisiin ja taloudellisiin olosuhteisiin;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Esko Seppänen

Tarkistus 343
18 a kohta (uusi)

18 a. toteaa tarpeelliseksi investoinniksi unionin osallistumisen fuusioenergian 
kansainväliseen tutkimusprojektiin ja ITER:n rahoittamiseen tutkimuksen 
seitsemännessä puiteohjelmassa;
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Or. fi

Tarkistuksen esittäjä(t): Nicole Fontaine

Tarkistus 344
18 a kohta (uusi)

18 a. myöntää, että Euroopan unionin on tärkeää säilyttää johtava asema ydinalalla, ja 
ottaa huomioon vahvat kilpailijat eri puolilla maailmaa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Nicole Fontaine

Tarkistus 345
18 b kohta (uusi)

18 b. myöntää, että Euroopan unionin on tärkeää säilyttää johtava asema ydinalalla, ja 
ottaa huomioon vahvat kilpailijat eri puolilla maailmaa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 346
18 b kohta (uusi)

18 b. katsoo, että ympäristöhyötyjen ohella myös taloustehokkuuden on oltava 
ratkaisevaa uusiutuvien energiavarojen edistämisen yhteydessä, jotta 
loppukäyttäjälle aiheutuva taloudellinen rasitus saadaan pidettyä mahdollisimman 
vähäisenä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms ja Claude Turmes

Tarkistus 347
18 b kohta (uusi)

18 b. myöntää, että on mahdotonta erottaa ydinvoiman sotilaallinen käyttö siviilikäytöstä;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms ja Claude Turmes

Tarkistus 348
18 c kohta (uusi)

18 c. hylkää näin ollen ydinvoiman energian toimitusvarmuuden, kilpailukyvyn ja 
ympäristöystävällisyyden takaavana vaihtoehtona;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms ja Claude Turmes

Tarkistus 349
18 d kohta (uusi)

18 d. panee huolestuneena merkille, että Euroopan komissio ei ole vielä noudattanut 
vuonna 2004 tekemäänsä sitoumusta antaa vuonna 2005 suositus ydinvoimaloiden 
käytöstäpoistorahaston järjestämisestä turvallisuusriskien ja markkinavääristymien 
vähentämiseksi, ja kehottaa sen vuoksi komissiota antamaan selityksen tälle 
viivästymiselle ja noudattamaan sitoumustaan mahdollisimman pian, viimeistään 
tämän vuoden loppuun mennessä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sahra Wagenknecht

Tarkistus 350
19 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 351
19 kohta

19. kannattaa jäsenvaltioiden väliseen solidaarisuuteen perustuvan kansainvälisen 
kriisivalmiusjärjestelmän luomista ja sitä, että määritellään varastoinnin 
vähimmäiskapasiteetti;



AM\634125FI.doc 111/126 PE 378.878v01-00

FI

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante

Tarkistus 352
19 kohta

19. katsoo, että jäsennelty keskustelu siitä, millä tavoin EU voisi puhua yhdellä äänellä 
ulkopuolisille valtioille lisäisi EU:n kykyä neuvotella energiaa tuottavien ja 
kuluttavien valtioiden kanssa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan 
energiaa toimittavien maiden Euroopan unioniin tekemiä investointeja ja 
markkinoille osallistumista ainoastaan vastavuoroisuuden hengessä, jolloin 
kyseisten maiden on oltava investointien kannalta turvallisia;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 353
19 kohta

19. katsoo, että jäsennelty keskustelu siitä, millä tavoin EU voisi puhua yhdellä äänellä 
ulkopuolisille valtioille lisäisi EU:n kykyä neuvotella energiaa tuottavien ja 
kuluttavien valtioiden kanssa (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexander Alvaro

Tarkistus 354
19 kohta

19. katsoo, että jäsennelty keskustelu siitä, millä tavoin EU voisi puhua yhdellä äänellä 
ulkopuolisille valtioille lisäisi EU:n kykyä neuvotella energiaa tuottavien ja 
kuluttavien valtioiden kanssa (poistetaan);

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Šarūnas Birutis

Tarkistus 355
19 kohta

19. katsoo, että EU:n yhteinen kanta ulkopuolisten valtioiden kanssa käytävässä 
vuoropuhelussa lisäisi EU:n kykyä neuvotella energiaa tuottavien ja kuluttavien 
valtioiden kanssa ja että tällaisissa neuvotteluissa pitäisi olla mukana energia-asioiden 
korkea edustaja;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis ja Anne 
Laperrouze

Tarkistus 356
19 kohta

19. katsoo, että EU:n yhteinen kanta ulkopuolisten valtioiden kanssa käytävässä 
vuoropuhelussa lisäisi EU:n kykyä neuvotella energiaa tuottavien ja kuluttavien 
valtioiden kanssa ja että tällaisissa neuvotteluissa pitäisi olla mukana energia-asioiden 
korkea edustaja;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Andres Tarand

Tarkistus 357
19 kohta

19. kehottaa EU:ta harkitsemaan Euroopan energia-alan yhtenäisasiakirjan 
hyväksymistä, jolla muutettaisiin nykyisiä perustamissopimuksia ja jossa muun 
muassa annettaisiin komissiolle valtuudet tiedoksiantoja, poikkeuksien myöntämistä 
ja kieltojen määräämistä varten energia-alalla, edellytettäisiin ilmoitusta komissiolle 
tietyn kynnyksen ylittävien energiasopimusten ollessa kyseessä ja annettaisiin 
komissiolle valtuudet hyväksyntää, ehtojen määräämistä tai kieltojen langettamista 
varten energiaturvallisuuden perusteella; katsoo, että jäsennelty keskustelu siitä, 
millä tavoin EU voisi puhua yhdellä äänellä ulkopuolisille valtioille lisäisi EU:n kykyä 
neuvotella energiaa tuottavien ja kuluttavien valtioiden kanssa ja että tällaisissa 
neuvotteluissa pitäisi olla mukana energia-asioiden korkea edustaja;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Nicole Fontaine ja Dominique Vlasto

Tarkistus 358
19 kohta

19. katsoo, että jäsennelty keskustelu siitä, millä tavoin EU voisi puhua yhdellä äänellä 
ulkopuolisille valtioille lisäisi EU:n kykyä neuvotella energiaa tuottavien ja 
kuluttavien valtioiden kanssa ja että tällaisissa neuvotteluissa pitäisi olla mukana 
energia-asioiden korkea edustaja, jonka olisi toimittava läheisessä yhteistyössä 
Euroopan unionin YUTP:n korkean edustajan ja energia-asioista vastaavan 
komission jäsenen kanssa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Patrizia Toia

Tarkistus 359
19 kohta

19. katsoo, että jäsennelty keskustelu siitä, millä tavoin EU voisi puhua yhdellä äänellä 
ulkopuolisille valtioille lisäisi EU:n kykyä neuvotella energiaa tuottavien ja 
kuluttavien valtioiden kanssa ja että tällaisissa neuvotteluissa pitäisi olla mukana 
energia-asioiden korkea edustaja; ehdottaa lisäksi, että harkitaan mahdollisuutta 
perustaa yksi ainoa, energian ostamisesta ulkomailta vastaava laitos;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 360
19 kohta

19. katsoo, että jäsennelty keskustelu siitä, millä tavoin EU voisi puhua yhdellä äänellä 
ulkopuolisille valtioille lisäisi EU:n kykyä neuvotella energiaa tuottavien ja 
kuluttavien valtioiden kanssa ja että tällaisissa neuvotteluissa pitäisi olla mukana 
energia-asioiden korkea edustaja ja neuvottelujen olisi perustuttava Euroopan pitkän 
aikavälin energiasuunnitelmaan;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mechtild Rothe

Tarkistus 361
19 a kohta (uusi)

19 a. vaatii, että energian toimitusvarmuus ja ilmastonmuutos otetaan kiinteäksi osaksi 
EU:n kaikkia ulko-, turvallisuus-, kehitys- ja kauppapoliittisia keskusteluja, ja 
vaatii, että EU:n kaikkiin uusiin kauppaa koskeviin ja kansainvälisiin sopimuksiin 
sisällytetään energiaa koskea luku;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Andres Tarand

Tarkistus 362
19 a kohta (uusi)

19 a. kehottaa neuvostoa ja komissiota käynnistämään EU:n tasolla huomattavia 
kaasusopimuksia ja energiainfrastruktuurin myyntiä koskevan tietojenvaihdon, 
jotta jäsenvaltiot ovat tietoisia yleisestä sopimuksellisesta asemasta ja komissio voi 
arvioida EU-maiden yleistä energiaturvallisuustilannetta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms ja Claude Turmes

Tarkistus 363
20 a kohta (uusi)

20 a. katsoo, että strategia, joka tähtää suurempaan vuorovaikutukseen 
energiantoimittajien ja -jakelijoiden välillä tarjoaisi globaalistuneelle taloudelle 
vakaamman poliittisen ja taloudellisen kehyksen kuin maailma, jossa kukin 
huomattava taloudellinen toimija pyrkii riippumattomuuteen energian suhteen; 
kehottaa EU:ta sen vuoksi laatimaan strategian, jossa yhdistetään parhaiden 
käytettävissä olevien teknologioiden siirto kansainvälisiin sääntöihin perustuvan 
vakaan investointikehyksen luomiseen nykyisten foorumien kuten WTO:n ja 
kahdenvälisten taloudellisten sopimusten avulla;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna

Tarkistus 364
20 a kohta (uusi)

20 a. korostaa, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden 
diplomaattiset suhteet sekä kehitysapu- ja kauppasuhteet energiaa toimittaviin 
maihin edistävät verotuksellista avoimuutta, hyvää hallintoa ja paikallisen 
kansalaisyhteiskunnan asemaa energiatulojen hallinnan valvojana esimerkiksi 
kaivosteollisuuden avoimuutta ajavan hankkeen ja yritysten sosiaalista vastuuta 
koskevan suunnitelman puitteissa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 365
20 a kohta (uusi)

20 a. tuomitsee ne jäsenvaltiot, jotka ovat puhuneet paljon EU:n energiapolitiikan 
koordinoinnista mutta ovat edelleen jatkaneet tai antaneet alueellaan toimivien 
yritysten jatkaa toimimista kahdenvälisesti kolmansien maiden kanssa ilmoittamatta 
aikomuksistaan muille EU-maille heikentäen siten EU:n neuvottelukykyä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hannes Swoboda ja Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 366
20 a kohta (uusi)

20 a. pyytää komissiota muotoilemaan EU:n ulkoisen energiapolitiikan korkeimmaksi 
tavoitteeksi vähentää riippuvuutta harvoilta suurilta toimittajilta saatavista 
fossiilisista polttoaineista ja monipuolistaa energialähteitä, ja katsoo, että sen olisi 
esiteltävä tätä tarkoitusta varten parlamentille ja neuvostolle pitkän aikavälin 
suunnitelma, johon sisältyy suuntaa-antava aikataulu;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mechtild Rothe

Tarkistus 367
20 a kohta (uusi)

20 a. kehottaa neuvostoa ja komissiota kirjaamaan uusiutuvat energialähteet ja 
energiatehokkuuden monialaiseksi painopistealueeksi Välimeren alueen 
yhteistyössä ja kehitysyhteistyössä; katsoo, että komission on laadittava yhteistyössä 
kumppanimaiden kanssa strategia, jotta uusiutuvien energialähteiden valtavaa 
potentiaalia voidaan hyödyntää ja edistää siten ratkaisevasti energianiukkuuden 
torjuntaa ja riippuvuutta fossiilisiin energialähteisiin perustuvasta energian 
maahantuonnista;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms ja Claude Turmes

Tarkistus 368
20 b kohta (uusi)

20 b. kehottaa EU:ta olemaan tinkimättä korkeasta ihmisoikeusprofiilistaan pyrkiessään 
lisäämään energialähteiden saatavuutta ja varmistamaan, että ihmisoikeuksia 
edistetään paremmin energia-alan toimissa laatimalla yritysten sosiaalista vastuuta 
koskevia EU:n standardeja sekä EU:n että YK:n tasolla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna

Tarkistus 369
20 b kohta (uusi)

20 b. korostaa, että uudenmuotoinen poliittinen vuoropuhelu ja yhteistyö 
kuluttajamaiden, etenkin Yhdysvaltojen, Kiinan, Intian ja Japanin kanssa, on 
nykyään erittäin tärkeää; toteaa, että vastaava vuoropuhelu tärkeimpien kuluttaja-
ja tuottajamaiden välillä on niin ikään tarpeen, jotta muodostetaan 
maailmanlaajuinen energiaa koskeva lähestymistapa; katsoo, että näiden energia-
alan maailmanlaajuisen vuoropuhelun uusien muotojen päämääränä tulisi olla
vakaammat, turvallisemmat ja avoimemmat maailman energiamarkkinat samoin 
kuin jatkuva kannustaminen puhtaampiin energialähteisiin ja 
energiatehokkuuteen;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hannes Swoboda ja Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 370
20 b kohta (uusi)

20 b. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita suuntaamaan uudelleen ja laajentamaan 
Euroopan laajuisia markkinoita niiden monipuolistamiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 371
20 b kohta (uusi)

20 b. rohkaisee nykyisiä vuoropuheluja, joilla pyritään varmistamaan vakaat pitkän 
aikavälin kumppanuudet ja energia-alan yhteistyösopimukset erityisesti energiaa 
vievien maiden kanssa energiatehokkuuden varmistamisen ohella; katsoo, että 
EU:n on lisättävä öljy- ja kaasutoimitustensa ja kauttakulkureittiensä 
monipuolisuutta aktiivisena osana EU:n naapuruuspolitiikkaa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 372
20 c kohta (uusi)

20 c. toteaa, että vastaava vuoropuhelu tärkeimpien kuluttaja- ja tuottajamaiden välillä 
on niin ikään tarpeen, jotta muodostetaan maailmanlaajuinen energiaa koskeva 
lähestymistapa; katsoo, että näiden energia-alan maailmanlaajuisen vuoropuhelun 
uusien muotojen päämääränä tulisi olla vakaammat, turvallisemmat ja avoimemmat 
maailman energiamarkkinat samoin kuin jatkuva kannustaminen puhtaampiin 
energialähteisiin ja energiatehokkuuteen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sahra Wagenknecht

Tarkistus 373
21 kohta

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij ja Herbert Reul

Tarkistus 374
21 kohta

21. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita suhtautumaan erittäin vakavasti investointien 
puutteesta, liiallisista vuodoista ja Venäjän kotimarkkinoiden energiantuhlauksesta 
johtuvaan Venäjän kaasutoimitusten vähenemiseen vuoden 2010 jälkeen; vaatii, että 
jäsenvaltioiden on tehtävä selväksi, ettei tarvittavaa investointia ole tulossa
(poistetaan); katsoo, että EU:n on myös tunnustettava, että investointeja ei tehdä 
ilman pitkän aikavälin sopimuksia, että Venäjää ei voi pakottaa ratifioimaan 
energiaperuskirjan kauttakulkupöytäkirjaa ja että kolmansien osapuolten 
käyttömahdollisuuksia varten nykyisestä sääntelypoikkeuksien järjestelmästä on 
tultava normi, jotta varmistetaan EU:n riittävät kaasutoimitukset tulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Vincenzo Lavarra

Tarkistus 375
21 kohta

21. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita suhtautumaan erittäin vakavasti markkinavoimien 
epätasapainoon ulkoisten toimittajien suhteen ja investointien puutteesta, liiallisista 
vuodoista ja Venäjän kotimarkkinoiden energiantuhlauksesta johtuvaan Venäjän 
kaasutoimitusten vähenemiseen vuoden 2010 jälkeen; vaatii, että jäsenvaltioiden ja 
komission on edistettävä vakaata ja suotuisaa kehystä investoinneille siten, että 
varmistetaan direktiivin 2003/55/EY täysimääräinen täytäntöönpano, ja 
osallistuttava aktiivisesti kansainvälisiin aloitteisiin, kuten 
energiaperuskirjasopimukseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis ja Anne Laperrouze

Tarkistus 376
21 kohta

21. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita suhtautumaan erittäin vakavasti muun muassa 
investointien puutteesta, liiallisista vuodoista ja Venäjän kotimarkkinoiden 
energiantuhlauksesta johtuvaan Venäjän kaasutoimitusten vähenemiseen vuoden 2010 
jälkeen; vaatii, että jäsenvaltioiden on tehtävä selväksi, että tarvittavat investoinnit 
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ovat todennäköisempiä ja turvallisempia, jos esimerkiksi kauttakulkupöytäkirjan 
allekirjoittaminen ja energiaperuskirjasopimuksen periaatteiden omaksuminen –
joista on tarkoitus neuvotella osana kumppanuus- ja yhteistyösopimusta Venäjän 
kanssa – sisällytetään EU:n ulkoisiin energiasuhteisiin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul 
Rübig ja Jerzy Buzek

Tarkistus 377
21 kohta

21. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita suhtautumaan erittäin vakavasti investointien 
puutteesta, liiallisista vuodoista ja Venäjän kotimarkkinoiden energiantuhlauksesta 
johtuvaan Venäjän kaasutoimitusten vähenemiseen vuoden 2010 jälkeen; vaatii, että 
jäsenvaltioiden on tehtävä selväksi, ettei tarvittavaa investointia ole tulossa, ellei 
investointien turvallisuutta paranneta, mikä tapahtuisi vain 
energiaperuskirjasopimuksen ratifioimisella, joka on tärkeä kulmakivi; ymmärtää, 
että kahdenvälisten suhteiden toimittajamaihin on perustuttava vastavuoroisuuden 
periaatteeseen; vaatii, että EU:n sisämarkkinoilla suhtaudutaan varauksellisesti 
sellaisiin lähes monopolistisiin yrityksiin, joita ei ole hajautettu;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gunnar Hökmark

Tarkistus 378
21 kohta

21. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita suhtautumaan erittäin vakavasti investointien 
puutteesta, liiallisista vuodoista ja Venäjän kotimarkkinoiden energiantuhlauksesta 
johtuvaan Venäjän kaasutoimitusten vähenemiseen vuoden 2010 jälkeen; vaatii, että 
jäsenvaltioiden on tehtävä selväksi, ettei tarvittavaa investointia ole tulossa, ellei 
investointien turvallisuutta paranneta, mikä tapahtuisi vain 
energiaperuskirjasopimuksen ratifioimisella; vaatii, että energiaan liittyvissä 
keskusteluissaan Venäjän kanssa jäsenvaltiot ja EU vaativat, että Venäjä ratifioi 
välittömästi energiaperuskirjasopimuksen ja noudattaa sitä, mikä on ensiarvoisen 
tärkeää, jotta varmistetaan tulevat ja erittäin tarpeelliset investoinnit Venäjän 
energiainfrastruktuuriin ja turvataan siten Euroopan tulevat energiatarpeet;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giles Chichester

Tarkistus 379
21 kohta

21. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita suhtautumaan erittäin vakavasti investointien 
puutteesta, liiallisista vuodoista ja Venäjän kotimarkkinoiden energiantuhlauksesta 
johtuvaan Venäjän kaasutoimitusten vähenemiseen vuoden 2010 jälkeen; vaatii, että 
jäsenvaltiot painottavat, ettei tarvittavaa investointia ole tulossa, ellei investointien 
turvallisuutta paranneta ja kolmansien osapuolten mahdollisuuksia käyttää 
infrastruktuuria varmisteta, mitä energiaperuskirjasopimuksen ratifiointi edistäisi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Edit Herczog

Tarkistus 380
21 kohta

21. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita suhtautumaan erittäin vakavasti investointien 
puutteesta, liiallisista vuodoista ja Venäjän kotimarkkinoiden energiantuhlauksesta 
johtuvaan Venäjän kaasutoimitusten vähenemiseen vuoden 2010 jälkeen; vaatii, että 
jäsenvaltioiden on tehtävä selväksi, ettei tarvittavaa investointia ole tulossa, ellei 
investointien turvallisuutta paranneta ja kolmansien osapuolten mahdollisuuksia 
käyttää infrastruktuuria varmisteta, mitä energiaperuskirjasopimuksen ratifiointi 
edistäisi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Andres Tarand

Tarkistus 381
21 kohta

21. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita suhtautumaan erittäin vakavasti investointien 
puutteesta, liiallisista vuodoista ja Venäjän kotimarkkinoiden energiantuhlauksesta 
johtuvaan Venäjän kaasutoimitusten vähenemiseen vuoden 2010 jälkeen; vaatii, että 
jäsenvaltioiden on tehtävä selväksi, ettei tarvittavaa investointia ole tulossa, ellei 
investointien turvallisuutta paranneta, mikä tapahtuisi vain 
energiaperuskirjasopimuksen ja sen pöytäkirjojen ratifioimisella ja 
täytäntöönpanolla;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Šarūnas Birutis

Tarkistus 382
21 kohta

21. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita suhtautumaan erittäin vakavasti investointien 
puutteesta, liiallisista vuodoista ja Venäjän kotimarkkinoiden energiantuhlauksesta 
johtuvaan Venäjän kaasutoimitusten vähenemiseen vuoden 2010 jälkeen; vaatii, että 
jäsenvaltioiden on tehtävä selväksi, ettei tarvittavaa investointia ole tulossa, ellei 
investointien turvallisuutta paranneta, mikä tapahtuisi vain 
energiaperuskirjasopimuksen ratifioimisella ja sen kauttakulkupöytäkirjan 
allekirjoittamisella sen jälkeen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Tarkistus 383
21 kohta

21. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita suhtautumaan erittäin vakavasti investointien 
puutteesta, liiallisista vuodoista ja Venäjän kotimarkkinoiden energiantuhlauksesta 
johtuvaan Venäjän kaasutoimitusten vähenemiseen vuoden 2010 jälkeen; vaatii, että 
jäsenvaltioiden on tehtävä selväksi, ettei tarvittavaa investointia ole tulossa, ellei 
investointien turvallisuutta paranneta, mikä tapahtuisi vain Euroopan 
energiaperuskirjasopimuksen ratifioimisella;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenys Kinnock

Tarkistus 384
21 a kohta (uusi)

21 a. pyytää komissiota ja neuvostoa tunnustamaan, että kahdella miljardilla ihmisellä 
maailmassa ei ole mahdollisuutta käyttää perusenergiapalveluja ja että EU:n olisi 
politiikkaansa suuntaamalla pyrittävä kohentamaan tätä tilannetta ja saavuttamaan 
vuosituhannen vaihteen kehitystavoitteet;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, 
Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, András Gyürk, Jan Brezina, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy 
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Buzek, Paul Rübig ja Angelika Niebler

Tarkistus 385
21 a kohta (uusi)

21 a. kehottaa komissiota keskittymään pelkästään Venäjän kanssa harjoitettavan
tiiviimmän yhteistyön ohella myös muihin energian viejämaihin: IVY-maihin ja 
OPEC-maihin; panee tyytyväisenä merkille suunnitelmat Euroopan laajuisen 
energiayhteisön kehittämiseksi; pyytää komissiota laajentamaan yhteistyötä muihin 
paljon energiaa kuluttaviin maihin, kuten Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Intiaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij 

Tarkistus 386
21 a kohta (uusi)

21 a. kehottaa komissiota keskittymään pelkästään Venäjän kanssa harjoitettavan
tiiviimmän yhteistyön ohella myös muihin energian viejämaihin: IVY-maihin ja 
OPEC-maihin; panee tyytyväisenä merkille suunnitelmat Euroopan laajuisen 
energiayhteisön kehittämiseksi; pyytää komissiota laajentamaan yhteistyötä muihin 
paljon energiaa kuluttaviin maihin, kuten Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Intiaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Šarūnas Birutis 

Tarkistus 387
21 a kohta (uusi)

21 a. kehottaa komissiota analysoimaan ja käsittelemään teknisten häiriöiden kysymystä 
kolmansissa maissa, joka vaikuttaa rajatylittäviin toimituksiin EU:n jäsenvaltioihin, 
joista esimerkkinä ovat häiriöt öljytoimituksissa Druzhban öljyputkesta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Andres Tarand 

Tarkistus 388
21 a kohta (uusi)

21 a. korostaa, että on EU:n kaasumarkkinoita on monipuolistettava etsimällä tapoja 
varmistaa suuremmat toimitukset suoraan Keski-Aasian tuottajilta, eli 
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Kazakstanista, Azerbaidžanista, Turkmenistanista ja Uzbekistanista; kehottaa 
komissiota hyödyntämään kiireellisesti kilpailua koskevia valtuuksiaan ja 
käsittelemään Gazpromin päätöstä evätä niiltä Keski-Aasian tuottajilta pääsy 
kaasuputkiinsa, jotka voisivat tarjota EU:lle halvempaa kaasua;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna 

Tarkistus 389
21 a kohta (uusi)

21 a. myöntää, että molempien osapuolten on hyödyttävä kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksista, etenkin kun kyseessä ovat toimittajamaat, joiden kanssa
keskinäinen riippuvuussuhde on selkeä ja huomattava, eli ennen kaikkea Venäjä ja 
Algeria; katsoo, että sopimusten avulla on luotava vakaat ja avoimet 
sääntelypuitteet toimittajamaiden kanssa edistäen siten tarvittavia massiivisia 
investointeja käyttö- ja liikenneinfrastruktuuriin toimitusten varmistamiseksi 
pitkällä aikavälillä, mutta sopimuksia on myös hyödynnettävä mahdollisuutena 
käynnistää uusiutuvia energialähteitä koskeva yhteistyö ja edistää 
energiatehokkuutta ja energiansäästöä koskevia aloitteita kansainvälisellä tasolla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hannes Swoboda ja Jan Marinus Wiersma

Tarkistus 390
21 a kohta (uusi)

21 a. pyytää neuvostoa ja komissiota varmistamaan, että EU:n ja Venäjän väliset 
oikeudenmukaiset, avoimet ja tasapainoiset suhteet ovat kiinteä osa uutta 
kumppanuus- ja yhteistyösopimusta, jotta taataan molempia osapuolia hyödyttävä 
keskinäinen riippuvuus; katsoo, että tähän sopimukseen olisi sisällytettävä WTO:n 
tavoin mekanismi, jolla ratkaistaan EU:ta ja Venäjää ja/tai erillisiä investoijia 
koskevia kiistoja;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 391
21 a kohta (uusi)

21 a. katsoo, että EU:n velvollisuutena on kehittää asianomaisten maiden kanssa 
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hajautettuja energiaratkaisuja, joita mukautetaan maaseutualueiden tarpeisiin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Joan Calabuig Rull

Tarkistus 392
21 a kohta (uusi)

21 a. toteaa, että jäsenvaltiot ovat kannustaneet energiamarkkinoiden vapauttamista eri 
tavoin ja että eroja voidaan havaita myös niiden säädöskehyksissä;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): András Gyürk

Tarkistus 393
21 a kohta (uusi)

21 a. muistuttaa komissiota siitä, että sen olisi toimitusvarmuuden lisäämiseksi tuettava 
sellaisten hankkeiden toteuttamista, joilla monipuolistetaan alkuperämaita ja 
siirtoreittejä (esimerkiksi Nabucco-kaasuputken rakentaminen);

Or. hu

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 394
21 a kohta (uusi)

21 a. vaatii sellaisen strategian kehittämistä, jolla edistetään energiakysymyksiä koskevaa 
yhteistyötä Venäjän kanssa; katsoo, että vastavuoroisuus ja avoimuus ovat 
perusperiaatteita, joiden tulisi ohjata tätä suhdetta, ja että EU:n on vaadittava 
Venäjää ratifioimaan energiaperuskirjasopimus ja kauttakulkupöytäkirja ja 
painotettava enemmän Pietarin G8-kokouksessa annetun yleisiä 
energiaturvallisuusperiaatteita koskevan lausuman täytäntöönpanoa EU:n 
suhteissa Venäjän kanssa; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi painostettava yrityksiä, 
jotta ne eivät tekisi lisää sopimuksia ulkoisten toimittajien kanssa eivätkä tarjoaisi 
käyttömahdollisuuksia eikä lupaa ostaa tuotantoketjun loppupään markkinoita 
EU:ssa ennen kuin edellä mainitut sopimukset on ratifioitu; pyytää kehittämään 
edelleen energia-alan pysyvän kumppanuuden neuvostoa Venäjän ollessa kyseessä;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Norbert Glante

Tarkistus 395
21 a kohta (uusi)

21 a. kehottaa painokkaasti komissiota rajoittumasta pelkästään Venäjän-yhteistyön 
tiivistämiseen, vaan tehostamaan yhteistyötä myös muiden energiaa vievien maiden 
ja etenkin OPEC-maiden kanssa; pitää myönteisenä aietta kehittää koko EU:n 
kattava energiayhteisö; kehottaa komissiota laajentamaan yhteistyötä muiden 
energiaa kuluttavien maiden, kuten Yhdysvaltojen, Intian tai Kiinan, kanssa;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Reino Paasilinna

Tarkistus 396
21 b kohta (uusi)

21 b. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita neuvottelemaan pitkän aikavälin energian 
hankinta- ja toimitussopimuksista toimittajamaiden kanssa keinona edistää 
energiatoimitusten varmuutta Euroopassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell

Tarkistus 397
21 b kohta (uusi)

21 b. pyytää komissiota hyväksymään ja edistämään kaivosteollisuuden avoimuutta 
ajavaa hanketta (EITI) ja laatimaan strategian EITI:n ja yritysten sosiaalista 
vastuuta koskevan suunnitelman periaatteiden ulottamiseksi kolmansien maiden 
kanssa tehtäviin sopimuksiin; katsoo, että näihin sopimuksiin sisältyvillä 
erityisehdoilla olisi tuettava kyseisten maiden kansalaisyhteiskunnan asemaa 
energiatulojen hallinnan riippumattomana valvojana;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 398
21 b kohta (uusi)

21 b. pyytää ryhtymään toimiin sen varmistamiseksi, että Euroopan laajuista 
energiayhteisöä kehitetään edelleen laajentamalla energiayhteisösopimusta 
Turkkiin ja tutkimalla Mashrek- ja Maghreb-maiden mahdollisuuksia liittyä 
Euroopan laajuiseen energiayhteisöön;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Howitt

Tarkistus 399
21 c kohta (uusi)

21 c. korostaa, että kuluttajamaiden välinen uuden muotoinen poliittinen vuoropuhelu ja 
yhteistyö, etenkin Yhdysvaltojen, Kiinan, Japanin ja Intian kanssa, on nykyään 
korvaamattoman tärkeää; toteaa, että samanlainen vuoropuhelu tärkeimpien 
kuluttaja- ja tuottajamaiden välillä on niin ikään tarpeen energiaa koskevan 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan laatimiseksi; katsoo, että näiden uusien 
energiavuoropuhelun muotojen tavoitteena olisi oltava maailman 
energiamarkkinoiden vakauden, turvallisuuden ja avoimuuden varmistaminen ja 
samalla olisi kannustettava jatkuvasti kehittämään puhtaita energialähteitä ja 
parantamaan energiatehokkuutta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 400
21 a kohta (uusi)

21 a. katsoo, että Euroopan unionin toimien vaikutus vahvistuisi huomattavasti vahvalla 
ulkopolitiikalla, jonka tavoitteena olisi kaikkien teollisuusmaiden taivuttelu 
torjumaan yhdessä ilmastonmuutosta, ja sisällyttämällä saastuttamatonta ja 
tehokasta energiankäyttöä koskevat ohjelmat paremmin unionin 
kehityspolitiikkaan.

Or. el
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