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Muudatusettepanek 1
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Energiavarustuse kindluse 
puudumine, eriti gaasitarnete puhul, 
avaldab üha kahjulikumat mõju 
liikmesriikide finants- ja majanduslikule 
arengule.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Ühendusesisese gaasivõrgu 
praegune arengutase ei võimalda kõiki 
liikmesriike nõuetekohaselt ja piisavalt 
varustada.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Herbert Reul, Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Tõhusa energiavarustuse ja 
energiakasutuse eelduseks on toimiv ja 
hästi ühendatud stabiilse ja läbipaistva 
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õigusliku ning korraldusliku 
raamistikuga energia siseturg.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Herbert Reul, Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 d) Investeeringute tegemise energia 
infrastruktuuri määravad põhimõtteliselt 
ära turujõud ning ettevõtted vastutavad 
üldiselt ja esmajärjekorras infrastruktuuri 
arendamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Herbert Reul, Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 e) Majanduse stabiliseerimise vajadus 
on ainulaadse, erandliku ja ajutise 
iseloomuga.

Or. en
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Muudatusettepanek 6
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Samas on selge, et Euroopa majanduse 
tugevus ja jätkusuutlikkus kaugemas 
tulevikus sõltub tema ümberkujundamisest, 
arvestades energiajulgeoleku tagamist ja
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
vajadust. Seda järeldust toetavad ka 
suurenevad raskused gaasitarnete 
usaldusväärsuse tagamisel.

(2) Samas on selge, et Euroopa majanduse 
tugevus ja jätkusuutlikkus kaugemas 
tulevikus sõltub tema ümberkujundamisest, 
arvestades energiajulgeoleku tagamist,
energiatõhususe suurendamist ja
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
vajadust. Seda järeldust toetavad ka 
suurenevad raskused gaasitarnete 
usaldusväärsuse tagamisel.

Or. en

Selgitus

Kui EL tahab saavutada oma 20-20-20 eesmärki ja täita selles valdkonnas võetud 
rahvusvahelisi kohustusi, on energiatõhususe edendamine eluliselt oluline. Seetõttu on selle 
rõhutatud selge äramärkimine käesolevas raportis absoluutselt vajalik.

Muudatusettepanek 7
Herbert Reul, Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Rõhutab, et investeerimist energia 
infrastruktuuri mõjutavad eelkõige 
turujõud ja seetõttu vastutavad 
infrastruktuuri projektide eest 
esmajärjekorras ettevõtjad. Liikmesriigid 
ja Euroopa Liit peaksid seetõttu võtma 
meetmeid raamistiku loomiseks, mis 
soodustab ettevõtjate investeerimist 
energia infrastruktuuri. Meetmed peaksid 
tõhusa energiavarustuse ja 
energiakasutuse eeldusena sisaldama 
stabiilset ja läbipaistvat õiguslikku ja 
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korralduslikku raamistikku.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Elavdamise kava oluline osa oli 
ettepanek suurendada ühenduse kulutusi 
teatavates strateegilistes sektorites, et 
suurendada investorite usaldust ja aidata 
rajada teed tuleviku tugevama majanduse 
poole. Euroopa Ülemkogu palus komisjonil 
esitada konkreetsete projektide loetelu, 
milles oleks arvesse võetud õiget 
geograafilist tasakaalu, et suurendada 
investeerimist eelkõige infrastruktuuri 
projektide arendamisse.

(4) Elavdamise kava oluline osa oli 
ettepanek suurendada ühenduse kulutusi 
teatavates strateegilistes sektorites, et 
suurendada investorite usaldust ja aidata 
rajada teed tuleviku tugevama majanduse 
poole. Euroopa Ülemkogu palus komisjonil 
esitada konkreetsete projektide loetelu, 
milles oleks arvesse võetud õiget 
geograafilist tasakaalu, et suurendada 
investeerimist eelkõige infrastruktuuri 
projektide arendamisse, kaasa arvatud 
taastuvenergia, ning investeerimist 
eelkõige linnade ja hoonete 
energiatõhususe suurendamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Herbert Reul, Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Elavdamise kava oluline osa oli 
ettepanek suurendada ühenduse kulutusi 
teatavates strateegilistes sektorites, et 
suurendada investorite usaldust ja aidata 
rajada teed tuleviku tugevama majanduse 
poole. Euroopa Ülemkogu palus komisjonil 
esitada konkreetsete projektide loetelu, 

(4) Elavdamise kava oluline osa oli 
ettepanek suurendada ühenduse kulutusi 
teatavates strateegilistes sektorites, et 
suurendada investorite usaldust ja aidata 
rajada teed tuleviku tugevama majanduse 
poole, tunnistades majanduse 
stabiliseerimise ainulaadset, erandlikku ja 
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milles oleks arvesse võetud õiget 
geograafilist tasakaalu, et suurendada 
investeerimist eelkõige infrastruktuuri 
projektide arendamisse.

ajutist vajadust. Euroopa Ülemkogu palus 
komisjonil esitada konkreetsete projektide 
loetelu, milles oleks arvesse võetud õiget 
geograafilist tasakaalu, et suurendada 
investeerimist eelkõige infrastruktuuri 
projektide arendamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Eriti oluline on rahastada meetmeid, 
millega oleks võimalik kiiresti ületada nii 
majanduskriisist kui ka ühenduse pakilisest 
energiavajadusest tingitud raskusi.

(5) Eriti oluline on rahastada meetmeid, 
millega oleks võimalik kiiresti ületada nii 
majanduskriisist kui ka ühenduse pakilisest 
energiavajadusest tingitud raskusi, 
kohaldades tasakaalustatud 
lähenemisviisi, et tagada piirkondade 
võrdväärne kohtlemine.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Majanduskriisi viivitamatuks 
leevendamiseks on vaja suurendada ka 
ühenduse finantsabi tõhusust ja väärtust 
tihedama kooskõlastamise ning 
tulemuslikuma koostöö kaudu Euroopa 
Investeerimispanga, Euroopa 
Investeerimisfondi ja riikide asjaomaste 
finantsasutustega, mis suudavad hallata 
üleeuroopalisi programme.
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Or. en

Muudatusettepanek 12
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Arvestades, et praegune majandus-, 
energia- ja finantskriis on näidanud meie 
energiavalikute nõrkust, aitaks 
energiatõhususse investeerimise täiendav 
stimuleerimine hoogustada majandust ja 
luua uusi töökohti.

Or. en

Selgitus

Energiavarustuse kindluse tagamise vajadus lisab veel ühe põhjenduse energiatõhususe 
edendamiseks, sest see võimaldab minimeerida tegelikku energiavajadust, ja võtta kasutusele 
alternatiivsed energialiigid.

Muudatusettepanek 13
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Euroopa majanduse elavdamise 
energeetikakava (EEPR) alusel antava 
abi maksimaalse võimendava mõju
tagamiseks ei tohiks piirduda 
otsetoetustega, vaid abi tuleks jaotada 
eelkõige uuenduslike finantsvahendite 
kaudu, nagu laenutagatiste kavad, 
riskijagamisrahastu, otseinvesteeringud 
omakapitali, käibefondid ja alandatud 
intressimääraga fondid. Euroopa 
Komisjon peaks volitama Euroopa 
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Investeerimispanka (EIB), Euroopa 
Investeerimisfondi (EIF) ja teisi
asjakohase kogemusega avalikke
finantsasutusi, nagu Saksa KfW või 
Prantsuse Caisse des Credits, selliseid
vahendeid välja arendama. Euroopa 
Parlamendi kui eelarvepädeva 
institutsiooni tõhusa kontrolli tagamiseks 
nende vahendite raames tehtavate 
kulutuste üle peaks Euroopa Komisjon 
kord kuus esitama Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande programmi 
rakendamise kohta ning lisaks sellele 
kohustuma Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu päringu alusel esitama 
üksikasjaliku ülevaate EEPRi abi, kaasa 
arvatud uuenduslikud finantsvahendid, 
kasutamise kohta, samuti iga projekti 
teostamise kohta, kaasa arvatud projekti 
arenguetapp ja konkreetsed summad, eriti 
seoses finantsplaneerimisega.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Tegeliku ja olulise mõju saavutamiseks 
tuleks see investeering keskendada 
vähestele konkreetsetele sektoritele. Need 
peaksid olema sektorid, milles:

(6) Tegeliku ja olulise mõju saavutamiseks 
tuleks see investeering keskendada 
vähestele konkreetsetele sektoritele. Need 
peaksid olema sektorid, milles:

(a) meetmed annaksid selge panuse 
energiavarustuse kindluse suurendamise ja 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
eesmärkide saavutamisse;

(a) meetmed annaksid selge panuse 
energiavarustuse kindluse,
energiatõhususe suurendamise ja 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
eesmärkide saavutamisse;

b) on olemas suured hästi ettevalmistatud 
projektid, mille kaudu saab tõhusalt ja 
ökonoomselt kasutada suuri finantsabi 
summasid, kaasates samas suuri 

b) on olemas suured hästi ettevalmistatud 
projektid, mille kaudu saab tõhusalt ja 
ökonoomselt kasutada suuri finantsabi 
summasid, kaasates samas suuri 
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investeeringuid ka teistest allikatest, 
sealhulgas Euroopa Investeerimispangast, 
ning

investeeringuid ka teistest allikatest, 
sealhulgas Euroopa Investeerimispangast, 
ning

c) Euroopa tasandi meetmed võivad anda 
lisandväärtust. 

c) Euroopa tasandi meetmed võivad anda 
lisandväärtust. 

Nimetatud kriteeriumidele vastavad gaasi-
ja elektrivõrkude ühenduste rajamise, 
avamere tuuleenergeetika arendamise ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
sektorid.

Nimetatud kriteeriumidele vastavad gaasi-
ja elektrivõrkude ühenduste rajamise, 
avamere tuuleenergeetika ja teiste 
taastuvenergiaallikate arendamise,
energiatõhususe suurendamise ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
sektorid.

Or. en

Selgitus

Energiatõhususe suurendamine on osa Euroopa Liidu püstitatud 20-20-20 eesmärgist. Selle 
saavutamiseks võetavate tugevate meetmete toetamine on möödapääsmatu, sest see annab 
kiire ja usaldusväärse võimaluse süsinikdioksiidi heite vähendamiseks, energiajulgeoleku 
tugevdamiseks ja väärtuslike uute töökohtade loomiseks, mis on majanduse taastamise jaoks 
eluliselt oluline. Seetõttu peame edendama kõiki taastuvenergia liike, mitte üksnes avamere 
tuuleenergiat.

Muudatusettepanek 15
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Tegeliku ja olulise mõju saavutamiseks 
tuleks see investeering keskendada 
vähestele konkreetsetele sektoritele. Need 
peaksid olema sektorid, milles:

(6) Tegeliku ja olulise mõju saavutamiseks 
tuleks see investeering keskendada 
vähestele konkreetsetele sektoritele. Need 
peaksid olema sektorid, milles:

a) meetmed annaksid selge panuse 
energiavarustuse kindluse suurendamise ja 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
eesmärkide saavutamisse;

a) meetmed annaksid selge panuse 
energiavarustuse kindluse suurendamise ja 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
eesmärkide saavutamisse;

b) on olemas suured hästi ettevalmistatud 
projektid, mille kaudu saab tõhusalt ja 
ökonoomselt kasutada suuri finantsabi 
summasid, kaasates samas suuri 

b) on olemas suured hästi ettevalmistatud 
projektid, mille kaudu saab tõhusalt ja 
ökonoomselt kasutada suuri finantsabi 
summasid, kaasates samas suuri 
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investeeringuid ka teistest allikatest, 
sealhulgas Euroopa Investeerimispangast,
ning

investeeringuid ka teistest allikatest, 
sealhulgas Euroopa Investeerimispangast;

b a) pikaajaliste projektide käivitamine on 
kavandatud enne 2010. aasta lõppu, ning

c) Euroopa tasandi meetmed võivad anda 
lisandväärtust.

c) Euroopa tasandi meetmed võivad anda 
lisandväärtust.

Nimetatud kriteeriumidele vastavad gaasi-
ja elektrivõrkude ühenduste rajamise, 
avamere tuuleenergeetika arendamise 
ning süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise sektorid.

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et käesoleva määruse alusel rahastatavad abikõlblikud projektid aitaksid ka 
tegelikult kaasa majanduse elavdamisele, on oluline, et kõnealused projektid koostataks ja 
käivitataks lähema pooleteise aasta jooksul. Samavõrra tähtis on suuremahuliste projektide 
rahastamine, mis aitab kaasa finantsolukorra pikaajalisele elavdamisele. Lisaks muule ei ole 
asjakohane väide, et teatud sektorid on automaatselt abikõlblikud; iga projekt peab läbima 
ühesuguse abikõlblikkuse kontrolli.

Muudatusettepanek 16
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) on olemas suured hästi ettevalmistatud 
projektid, mille kaudu saab tõhusalt ja 
ökonoomselt kasutada suuri finantsabi 
summasid, kaasates samas suuri 
investeeringuid ka teistest allikatest, 
sealhulgas Euroopa Investeerimispangast, 
ning

b) on olemas suured hästi ettevalmistatud 
projektid, mille kaudu saab tõhusalt ja 
ökonoomselt kasutada suuri finantsabi 
summasid, kaasates samas suuri 
investeeringuid ka teistest allikatest, 
sealhulgas Euroopa Investeerimispangast,
Euroopa Investeerimisfondist ja 
võimaluse korral riikide asjakohastest 
finantsasutustest, mis suudavad hallata 
üleeuroopalisi programme;

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) meetmed aitavad suurendada
energiatõhusust ja vähendada 
primaarenergia tarbimist;

Or. ro

Selgitus

Kriteeriumid, mida komisjon esitatud taotluste hindamisel kohaldab, peaksid hõlmama ka 
energiatõhususe suurendamise ja primaarenergia tarbimise vähendamise potentsiaali ehitus-
ja muudes sektorites.

Muudatusettepanek 18
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) meetmete rakendamise tagajärjel 
luuakse töökohad lühi-, keskpikas ja 
pikaajalises perspektiivis.

Or. ro

Selgitus

Kriteeriumid, mida komisjon esitatud taotluste hindamisel kohaldab, peaksid hõlmama ka 
energiatõhususe suurendamise ja primaarenergia tarbimise vähendamise potentsiaali ehitus-
ja muudes sektorites.

Adlib Express Watermark



AM\772702ET.doc 13/98 PE421.268v01-00

ET

Muudatusettepanek 19
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud kriteeriumidele vastavad gaasi-
ja elektrivõrkude ühenduste rajamise,
avamere tuuleenergeetika arendamise ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise
sektorid.

Nimetatud kriteeriumidele vastavad gaasi-
ja elektrivõrkude ühenduste rajamise, eriti 
ELi supervõrgu, taastuvenergia ning 
energiatõhususe ja keskkonnasäästliku 
tootmise arendamise sektorid.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Gaasi- ja elektrivõrkude ühendustega 
seoses on viimastel aastatel tekkinud 
tõsiseid probleeme. Hiljutised gaasikriisid 
(2006. ja 2009. aasta talvel) ja 
naftahindade tõus kuni 2008. aasta 
keskpaigani näitasid Euroopa haavatavust. 
Omamaised energiavarud (maagaas ja 
nafta) on vähenemas, nii et Euroopa sõltub 
oma energiaga varustatuses üha enam 
imporditavatest energiakandjatest. Seda 
arvestades on energeetika infrastruktuuril 
äärmiselt suur tähtsus.

(7) Gaasi- ja elektrivõrkude ühendustega 
seoses on viimastel aastatel tekkinud 
tõsiseid probleeme. Hiljutised gaasikriisid 
(2006. ja 2009. aasta talvel) ja 
naftahindade tõus kuni 2008. aasta 
keskpaigani näitasid Euroopa haavatavust. 
Ühenduste puudumise küsimusega Ida-
Euroopa riikide ja ELi energiaturu vahel 
pole veel tegeldudki. Omamaised 
energiavarud (maagaas ja nafta) on 
vähenemas, nii et Euroopa sõltub oma 
energiaga varustatuses üha enam 
imporditavatest energiakandjatest. Seda 
arvestades on energeetika infrastruktuuril 
äärmiselt suur tähtsus.

Or. en
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Muudatusettepanek 21
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Energeetika infrastruktuuri projektide 
hulgast on vaja valida projektid, mis on 
olulised energia siseturu toimimiseks ja 
energiavarustuse kindluse tagamiseks ning 
mis samal ajal aitavad ka elavdada 
majandust.

(8 a) Energeetika infrastruktuuri projektide 
hulgast on vaja valida projektid, mis on 
olulised energia siseturu toimimiseks ja 
energiavarustuse kindluse tagamiseks ning 
mis samal ajal aitavad ka elavdada 
majandust. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu osutada projektide 
rakendamisele, mis tagavad ainsast 
tarnijast sõltuvatele liikmesriikidele, keda 
kõige rohkem ohustab gaasitarnete 
katkestamine, alternatiivsete gaasivarude 
kasutamise.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Energeetika infrastruktuuri projektide 
hulgast on vaja valida projektid, mis on 
olulised energia siseturu toimimiseks ja 
energiavarustuse kindluse tagamiseks ning 
mis samal ajal aitavad ka elavdada 
majandust.

(8 a) Energeetika infrastruktuuri projektide 
hulgast on vaja valida projektid, mis on 
olulised energia siseturu toimimiseks ja 
energiavarustuse kindluse tagamiseks, 
energiatõhususe suurendamiseks ja 
primaarenergia tarbimise vähendamiseks
ning mis samal ajal aitavad ka elavdada 
majandust.

Or. ro

Selgitus

Kriteeriumid, mida komisjon esitatud taotluste hindamisel kohaldab, peaksid hõlmama ka 
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energiatõhususe suurendamise ja primaarenergia tarbimise vähendamise potentsiaali ehitus-
ja muudes sektorites.

Muudatusettepanek 23
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Energeetika infrastruktuuri projektide 
hulgast on vaja valida projektid, mis on 
olulised energia siseturu toimimiseks ja 
energiavarustuse kindluse tagamiseks ning 
mis samal ajal aitavad ka elavdada 
majandust.

(8 a) Energeetika infrastruktuuri projektide 
hulgast on vaja valida projektid, mis on 
olulised energia siseturu toimimiseks ja 
energiavarustuse kindluse tagamiseks ning 
mis samal ajal aitavad ka leevendada 
majanduslanguse tagajärgi ning selle 
kaudu elavdada majandust.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise ning avamere tuuleenergeetika
arendamise puhul toetutakse käesolevas 
määruses Euroopa energiatehnoloogia 
strateegilisele kavale, milles kutsuti üles 
koostama ühist strateegilist kava 
energeetika uurimise ja innovatsiooni 
valdkonnas, arvestades ELi 
energeetikapoliitika eesmärke ning 
kohustudes ühtlasi rakendama kuut 
Euroopa tööstusalgatust, eelkõige nendes 
kahes valdkonnas. Euroopa Ülemkogu 
kutsus oma 16. oktoobri 2008. aasta 
kohtumisel komisjoni üles oluliselt 
kiirendama nimetatud tehnoloogiakava 
rakendamist. Kõnealuse kavaga 

9) Taastuvate energiaallikate arendamise 
puhul toetutakse käesolevas määruses 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiividele 2009/.../EÜ taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta ning 
hoonete energiatõhususe kohta ja
Euroopa energiatehnoloogia strateegilisele 
kavale, milles kutsuti üles koostama ühist 
strateegilist kava energeetika uurimise ja 
innovatsiooni valdkonnas, arvestades ELi 
energeetikapoliitika eesmärke ning 
kohustudes ühtlasi rakendama kuut 
Euroopa tööstusalgatust, mille seast kolm 
(suurimad tuuleturbiinid, mida 
kasutatakse eelkõige avamere 
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alustatakse süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise ning avamere-tuuleenergia 
projektide rahastamist, piiramata kuue 
tööstusalgatuse energeetikaalaste 
tutvustusprojektide tulevast teostamist, 
nagu on ette nähtud Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilises kavas.

tuuleparkides, suuremahulised 
fotogalvaanika ja kontsentreeritud 
päikeseenergia projektid, ja ühtne arukas 
Euroopa elektrivõrk, mis on võimeline 
väga suures mahus vastu võtma ja 
ühendama taastuv- ja detsentraliseeritud 
energiaallikaid) on otseselt või kaudselt 
seotud kõnealuse spetsiifilise 
valdkonnaga.

Or. en

Selgitus

Taastuvate energiaallikate puhul toetutakse käesolevas määruses direktiivile taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ja hoonete energiatõhususe 
direktiivile ning Euroopa energiatehnoloogia strateegilisele kavale.

Muudatusettepanek 25
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise ning avamere tuuleenergeetika
arendamise puhul toetutakse käesolevas 
määruses Euroopa energiatehnoloogia 
strateegilisele kavale, milles kutsuti üles 
koostama ühist strateegilist kava 
energeetika uurimise ja innovatsiooni 
valdkonnas, arvestades ELi 
energeetikapoliitika eesmärke ning 
kohustudes ühtlasi rakendama kuut 
Euroopa tööstusalgatust, eelkõige nendes 
kahes valdkonnas. Euroopa Ülemkogu 
kutsus oma 16. oktoobri 2008. aasta 
kohtumisel komisjoni üles oluliselt 
kiirendama nimetatud tehnoloogiakava 
rakendamist. Kõnealuse kavaga 
alustatakse süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise ning avamere-tuuleenergia 
projektide rahastamist, piiramata kuue 

(9) Taastuvate energiaallikate arendamise 
puhul toetutakse käesolevas määruses 
direktiivile taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta ja Euroopa energiatehnoloogia 
strateegilisele kavale, milles kutsuti üles 
koostama ühist strateegilist kava 
energeetika uurimise ja innovatsiooni 
valdkonnas, arvestades ELi 
energeetikapoliitika eesmärke ning 
kohustudes ühtlasi rakendama kuut 
Euroopa tööstusalgatust, mille seast kolm 
on otseselt või kaudselt seotud kõnealuse 
spetsiifilise valdkonnaga.
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tööstusalgatuse energeetikaalaste 
tutvustusprojektide tulevast teostamist, 
nagu on ette nähtud Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilises kavas.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise ning avamere tuuleenergeetika
arendamise puhul toetutakse käesolevas 
määruses Euroopa energiatehnoloogia 
strateegilisele kavale, milles kutsuti üles 
koostama ühist strateegilist kava 
energeetika uurimise ja innovatsiooni 
valdkonnas, arvestades ELi 
energeetikapoliitika eesmärke ning 
kohustudes ühtlasi rakendama kuut 
Euroopa tööstusalgatust, eelkõige nendes 
kahes valdkonnas. Euroopa Ülemkogu 
kutsus oma 16. oktoobri 2008. aasta 
kohtumiselkomisjoni üles oluliselt 
kiirendama nimetatud tehnoloogiakava 
rakendamist. Kõnealuse kavaga alustatakse 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
ning avamere-tuuleenergia projektide 
rahastamist, piiramata kuue tööstusalgatuse 
energeetikaalaste tutvustusprojektide 
tulevast teostamist, nagu on ette nähtud 
Euroopa energiatehnoloogia strateegilises 
kavas.

9) Süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
ning taastuvate energiaallikate arendamise 
puhul toetutakse käesolevas määruses 
Euroopa energiatehnoloogia strateegilisele 
kavale ja direktiivile taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta, milles 
kutsuti üles koostama ühist strateegilist 
kava energeetika uurimise ja innovatsiooni 
valdkonnas, arvestades ELi 
energeetikapoliitika eesmärke ning 
kohustudes ühtlasi rakendama kuut 
Euroopa tööstusalgatust, mille seast kolm 
(suurimad tuuleturbiinid, mida 
kasutatakse eelkõige avamere 
tuuleparkides, suuremahulised 
fotogalvaanika ja kontsentreeritud 
päikeseenergia projektid, ja ühtne arukas 
Euroopa elektrivõrk, mis on võimeline 
väga suures mahus vastu võtma ja 
ühendama taastuv- ja detsentraliseeritud 
energiaallikaid) on otseselt või kaudselt 
seotud kõnealuse spetsiifilise 
valdkonnaga. Euroopa Ülemkogu kutsus 
oma 16. oktoobri 2008. aasta 
kohtumiselkomisjoni üles oluliselt 
kiirendama nimetatud tehnoloogiakava 
rakendamist. Kõnealuse kavaga alustatakse 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
ning avamere-tuuleenergia projektide 
rahastamist, piiramata kuue tööstusalgatuse 
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energeetikaalaste tutvustusprojektide 
tulevast teostamist, nagu on ette nähtud 
Euroopa energiatehnoloogia strateegilises 
kavas.

Or. en

Selgitus

Ei ole mingit põhjust piirata meie toetust üksnes süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise ning 
avamere tuuleenergeetika projektidega. Vastupidi, see võib saada suureks takistuseks meie 
pingutustele Euroopa majanduse elavdamiseks ja tugevdamiseks ning uute töökohtade 
loomisel meie kodanike jaoks. Seetõttu on kohasem ära märkida kõik taastuvenergia liigid.

Muudatusettepanek 27
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Linnadel on äärmiselt suur säästva 
arengu potentsiaal, tahe ja suutlikkus 
energiatõhususe edendamiseks, mille 
tulemusel saavutatakse ELi majanduse 
lühiajaline hoogustamine ja pikaajaline 
ümberkorraldamine, nagu on näidanud 
linnapeade pakti nimelise algatuse edu. 
Linnadel on võimalik toetuda 
olemasolevale tihedale sektoritevahelisele 
partnerlusele, leida eksperte projektide 
juhtimiseks kohapeal, nad vastutavad 
planeerimise eest ning täidavad suurte 
tööandjate ning infrastruktuuride 
haldajate rolli. Linna tasandil 
uuenduslikke ja jätkusuutlikke projekte 
teostades võib töötajate väljaõpetamiseks 
ära kasutada kohaliku suutlikkuse 
eeliseid, kohandada infrastruktuuri ning 
toetada ettevõtjaid. ELi energia- ja 
kliimaeesmärkide täitmiseks ja 
ületamiseks tuleb jätkata linnade 
toetamist. EEPR peaks seetõttu asetama 
linnad, eriti aga energiatõhususe 
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edendamise ja taastuvenergia kasutamise 
hoonetes oma tähelepanu keskmesse 
vahendite ümberjagamise kaudu nn 
aruka energiakasutuse projektidele, mida 
ulatuslikult koordineeritakse ja 
rakendatakse linna tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) ELis tarbitakse 40 % energiast 
ehitussektoris. Hoonete renoveerimiseks 
ja ehitamiseks vajalikud kõige 
energiasäästlikumad vahendid ja 
samaaegne kõigi kättesaadavate kohalike 
taastuvenergiaallikate kasutamine on 
võtmetähtsusega kliimamuutuste mõjude 
vähendamise, energiavarustuse kindluse 
suurendamise ja kiire tööhõive kasvu 
tagamise jaoks ELis. EEPR alusel tuleb 
osutada abi esmajärjekorras aruka 
energiakasutusega hoonetesse 
investeerimiseks ja üldisemalt hoonete 
energiatõhususe direktiivi xxxx/xxxx 
eesmärkide saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 c) Loodusvarade kasutamise kulud ELi 
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teatud võtmetööstusharudes on praegu 
märkimisväärselt kõrged ja ületavad 
mõnel juhul isegi tööjõule tehtavaid 
kulutusi. Nagu rõhutatakse komisjoni 
asjaomases teatises, suureneb ka ELi 
murettekitav sõltuvus piiratud arvust 
väljaspool ELi asuvatest riikidest, kes 
tarnivad teatud haruldasi, kuid 
strateegilisi toormeid nagu liitium. 
Käesolev kriis loob võimaluse suurte 
investeeringute tegemiseks ELi 
suurtööstuse ja VKEde sektori 
tootmisprotsesside ajakohastamiseks, 
millest saaks ELi majanduse 
konkurentsivõime üks suuremaid 
tõukejõude. Tulevikku silmas pidades on 
väga oluline sektor ka keskkonnasäästlik 
tootmine, millel on suur kasvupotentsiaal. 
EL on sageli keskkonnasäästlike 
tehnoloogiate valdkonna uuringute liider, 
aga kui tegemist on nende tehnoloogiate 
laialdase rakendamisega, edestavad teised 
majandused, eelkõige Ameerika 
Ühendriigid, ELi, eriti parema 
juurdepääsu tõttu riskikapitalile.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Majanduskriisile vahetu mõju 
avaldamiseks on käesolevas määruses vaja 
loetleda projektid, millele võib kohe anda 
finantsabi, pidades kinni ökonoomsuse ja 
tõhususe tagamise kriteeriumidest ja 
finantsvahenditega seatud piiridest.

(10) Majanduskriisile vahetu mõju 
avaldamiseks on käesolevas määruses vaja 
koostada hästi ettevalmistatud projektide 
avatud loetelu, millele võib kohe anda 
finantsabi, pidades kinni toetuse andmise 
ja varase, hiljemalt 2010. aastaks 
käivitamise, energiajulgeoleku ja 
kliimamuutustega seotud ühiskondliku 
kasumlikkuse kõrge potentsiaali ning 
tehnilise ja rahalise usaldusväärsuse
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tagamise kriteeriumidest ja 
finantsvahenditega seatud piiridest.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Linnadel on äärmiselt suur säästva 
arengu potentsiaal, tahe ja suutlikkus, 
mille tulemusel saavutatakse ELi 
majanduse lühiajaline hoogustamine ja 
pikaajaline ümberkorraldamine, nagu 
näitab linnapeade pakti nimelise alguse 
edu. Linnu tuleks julgustada saavutama 
ja ületama ELi energia- ja 
kliimaeesmärke, seetõttu peaks EEPR 
asetama linnad, eriti aga energiatõhususe 
edendamise ja taastuvenergia kasutamise 
hoonetes, oma tähelepanu keskmesse 
aruka energiakasutusega linnade 
projektide arendamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Gaasi- ja elektrivõrkude ühendamise 
projektide puhul on see loetelu koostatud 
vastavalt projekti panusele selliste 
energiavarustuse kindluse ja tarneallikate 
mitmekesistamise eesmärkide 
saavutamisse, mis on esitatud hiljutises 

(11) Gaasi- ja elektrivõrkude ühendamise 
projektide puhul on see avatud loetelu 
koostatud vastavalt projekti panusele 
selliste energiavarustuse kindluse ja 
tarneallikate mitmekesistamise eesmärkide 
saavutamisse, mis on esitatud hiljutises 
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teises strateegilises energiaülevaates ja 
mida on toetanud Euroopa Parlament ja 
nõukogu. Projektid on valitud vastavalt 
sellele, kuidas need toetavad nimetatud 
ülevaates esitatud prioriteete, on 
saavutanud vajaliku valmidusastme ja 
aitavad kaasa järgmisele:

teises strateegilises energiaülevaates ja 
mida on toetanud Euroopa Parlament ja 
nõukogu. Projektid on valitud vastavalt 
sellele, kuidas need toetavad nimetatud 
ülevaates esitatud prioriteete, on 
saavutanud vajaliku valmidusastme ja 
aitavad kaasa järgmisele:

Or. en

Muudatusettepanek 33
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Sellega seoses puudub komisjoni 
esitatud ühenduse poolt EEPR alusel 
rahastavate projektide praegusel loetelul 
endiselt sidusus ja see ei paku 
liikmesriikidele, keda gaasikriis kõige 
rohkem ohustab, asjakohaseid meetmeid 
kriisi ületamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Avamere tuuleenergeetika osas 
sisaldab loetelu projekte, mida võib 
tuuleenergia Euroopa tehnoloogiaplatvormi 
raames sidusrühmadelt, ettevõtjatelt ja 
muudest allikatest kogutud teabe põhjal 
lugeda kinnitatuks ja teostamisvalmiks, 
innovaatilisteks, kuigi need tuginevad hästi 
põhjendatud aluspõhimõtetele, kiiremini 

(12) Taastuvenergia osas sisaldab avatud
loetelu teiste taastuvenergeetika projektide 
kõrval avamere tuuleenergeetika projekte, 
mida võib tuuleenergia Euroopa 
tehnoloogiaplatvormi raames 
sidusrühmadelt, ettevõtjatelt ja muudest 
allikatest kogutud teabe põhjal lugeda 
kinnitatuks ja teostamisvalmiks, 
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käivitatavateks ja teostatavateks 
finantsstiimulite abil, piiriülest tähtsust 
omavateks, suuremastaabilisteks ning 
samuti näiteks selle kohta, kuidas 
tehnoloogilise protsessi tulemusi tõhusalt 
levitatakse, arvestades Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilises kavas 
kinnitatud eesmärke ja struktuure. 
Finantsabi tuleks suunata projektidele, 
mida on võimalik oluliselt edasi viia 2009. 
ja 2010. aastal.

innovaatilisteks, kuigi need tuginevad hästi 
põhjendatud aluspõhimõtetele, kiiremini 
käivitatavateks ja teostatavateks 
finantsstiimulite abil, piiriülest tähtsust 
omavateks, suuremastaabilisteks ning 
samuti näiteks selle kohta, kuidas 
tehnoloogilise protsessi tulemusi tõhusalt 
levitatakse, eelkõige arvestades Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilises kavas 
kinnitatud eesmärke ja struktuure. 
Finantsabi tuleks suunata projektidele, 
mida on võimalik oluliselt edasi viia 2009. 
ja 2010. aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise osas tuleks loetelu koostada 
teabe põhjal, mis on kogutud 
sidusrühmadelt fossiilkütuste foorumi ja 
nullheitega fossiilkütustepõhiste 
elektrijaamade tehnoloogiaplatvormi 
raames ning muudest allikatest.
Finantsabi tuleks suunata projektidele, 
mida on võimalik oluliselt edasi viia 2009. 
ja 2010. aastal.

(13) Süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise osas tuleks finantsabi suunata 
projektidele, millele on võimalik anda 
toetust ja millega saab alustada tööd 
hiljemalt 2010. aastaks. 

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Juhul kui loetletud projektidele 
pole võimalik rahalist abi eraldada nende 
ebapiisava edenemise ja investeeringute 
tagasimaksetähtaja tõttu 2009. ja 2010. 
aastal, peaks komisjon vajaduse korral 
esitama ettepaneku, millega määratakse 
kindlaks täiendavad abikõlblikud 
energeetikaprojektid.

Or. en

Selgitus

Juhul kui väljavalitud projektid ei ole kahe järgneva aasta jooksul investeerimiseks valmis, 
tuleks nende projektide jaoks kavandatud rahaline abi vabastada teiste abikõlblike projektide 
jaoks, mis vastavad artikli 1 esimeses lõigus sätestatud kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 37
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Valmisolekut tuleks hinnata
elektrijaama läbimõeldud ja teostatava 
tööpõhimõtte, sealhulgas selle
süsihappegaasi kogumise komponendi
olemasolu, CO2 läbimõeldud ja teostatava 
transpordi ja säilitamise tööpõhimõtte 
olemasolu ja kohalike asutuste poolsete
üksikasjalike kohustuste põhjal toetada 
projekti teostamist. Projektide puhul tuleb 
ka näidata, kuidas tehnoloogilise protsessi 
tulemusi tõhusalt levitatakse ja kuidas 
nende projektidega kiirendatakse Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilises kavas 

(14) Valimis- ja lepingu sõlmimise 
kriteeriumid peaksid põhinema
süsihappegaasi kogumise ja säilitamise
läbimõeldud ja teostatava projekti 
olemasolul, CO2 läbimõeldud ja teostatava 
transpordi ja säilitamise projekti 
olemasolul ning tõendatud suutlikkusel 
hankida kõik vajalikud riiklikud ja 
kohalike asutuste load 2009. aasta lõpuks. 
Projektide puhul tuleb ka näidata, kuidas 
tehnoloogilise protsessi tulemusi tõhusalt 
levitatakse ja kuidas nende projektidega 
kiirendatakse Euroopa energiatehnoloogia 
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esitatud eesmärkide saavutamist. strateegilises kavas esitatud eesmärkide 
saavutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Projekte on vaja valida abikõlblike 
projektide hulgast. Valimisel tuleb muu 
hulgas võtta arvesse, et igas liikmesriigis ei 
toetataks enamat kui ühte süsinikdioksiidi 
kogumise ja säilitamise projekti, et tagada 
mitmesuguste geoloogilise säilitamise 
tingimuste uurimine ja toetada majanduse 
elavdamist üle kogu Euroopa.

(15) Projekte on vaja valida abikõlblike 
projektide hulgast. Valimisel tuleb muu 
hulgas võtta arvesse, et igas liikmesriigis ei 
toetataks enamat kui ühte süsinikdioksiidi 
kogumise ja säilitamise projekti.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Arvestades käesoleva määruse 
erilist eesmärki ja tungivat vajadust 
tagada võimalikult suur finantsabi selles
esitatud kolme tüüpi projektidele, peaks 
komisjon tugevdama käesolevas määruses 
käsitletud finantsinstrumente koostöös
Euroopa Investeerimispangaga ja tema 
finantsinstrumentide toetusel. Euroopa 
Investeerimispank peaks erilist 
tähelepanu pöörama finantskava 
arendamisele, mis on kooskõlas 
riskijagamisrahastu uuringu tulemustega 
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välja töötatud käesolevas määruses 
loetletud energeetikaprojektide rahaliseks 
toetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Lena Ek, Anne Laperrouze, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Komisjon peaks enne 30. juunit 
2009 esitama Euroopa Parlamendile 
ettepaneku kolme Euroopa 
struktuurifondi tegevuse parandamiseks, 
arvestades eriti VKEde vajadusi, 
muuhulgas vahendite väljamaksmisele 
eelneva ajavahemiku lühendamisega ja 
võimaluse kaudu saada fondidest toetust 
ettemaksuna.

Or. en

Selgitus

Väga tähtis on välja selgitada eelkõige VKEde juurdepääsu suurendamise võimalused 
Euroopa struktuurifondidele, sest arvatavasti ei saa nad toetust majanduse elavdamise kava 
alusel.

Muudatusettepanek 41
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Arvestades majanduskriisi küsimuste 
ja ühenduse energiavajaduste lahendamise 
vajaduse pakilisust peaks käesolev määrus 

(23) Arvestades majanduskriisi küsimuste 
ja ühenduse energiavajaduste lahendamise 
vajaduse pakilisust, peaks käesolev määrus 
jõustuma kohe peale avaldamist; ja lisaks 
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jõustuma kohe peale avaldamist, sellele peaks komisjon ette valmistama 
uue majanduse elavdamise 
abiprogrammi, et tagada ühenduse 
rahaline abi pärast 2010. aastat 
teostatavatele energeetikaprojektidele.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega luuakse 
finantsinstrument, Euroopa majanduse 
elavdamise energeetikakava, edaspidi 
„EEPR” (European Energy Programme for 
Recovery), et arendada ühenduse 
energeetikavaldkonda kuuluvaid projekte, 
millega saab kaasa aidata majanduse 
elavdamisele, energiavarustuse kindluse 
tagamisele ja kasvuhoonegaaside heite 
vähendamisele. 

Käesoleva määrusega luuakse 
finantsinstrument, Euroopa majanduse 
elavdamise energeetikakava, edaspidi 
„EEPR” (European Energy Programme for 
Recovery), et arendada ühenduse 
energeetikavaldkonda kuuluvaid projekte, 
millega saab kaasa aidata majanduse 
elavdamisele, energiavarustuse kindluse 
tagamisele, energiatõhususe 
suurendamisele ja kasvuhoonegaaside 
heite vähendamisele.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määrusega luuakse finantsinstrument, Euroopa majanduse elavdamise 
energeetikakava, ning oluline on, et see hõlmaks energiatõhususe, eriti hoonete 
energiatõhususe, ja uuenduslikud tehnoloogiad.

Adlib Express Watermark



PE421.268v01-00 28/98 AM\772702ET.doc

ET

Muudatusettepanek 43
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud finantsinstrumendiga luuakse 
allprogrammid osutatud eesmärgi suunas 
liikumiseks järgmistes valdkondades:

Nimetatud finantsinstrumendiga luuakse 
allprogrammid osutatud eesmärgi suunas 
liikumiseks järgmistes valdkondades:

a) gaasi- ja elektrivõrkude ühendamine; a) gaasi- ja elektrivõrkude ühendamine;

b) avamere tuuleenergia ning b) avamere tuuleenergia;
c) süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine. c) süsinikdioksiidi kogumine ja 

säilitamine;
c a) energiatõhusus, eriti hoonete 
energiatõhusus, ning
c b) uuenduslikud tehnoloogiad.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määrusega luuakse finantsinstrument, Euroopa majanduse elavdamise 
energeetikakava, ning oluline on, et see hõlmaks energiatõhususe, eriti hoonete 
energiatõhususe, ja uuenduslikud tehnoloogiad.

Muudatusettepanek 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud finantsinstrumendiga luuakse 
allprogrammid osutatud eesmärgi suunas 
liikumiseks järgmistes valdkondades:

Nimetatud finantsinstrumendiga luuakse 
allprogrammid osutatud eesmärgi suunas 
liikumiseks järgmistes valdkondades:

a) gaasi- ja elektrivõrkude ühendamine; a) gaasi- ja elektrivõrkude ühendamine, 
eelkõige ELi supervõrk;

b) avamere tuuleenergia ning b) avamere tuuleenergia ning teised 
taastuvenergia liigid;
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c) süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine. c) energiatõhusus, eelkõige nn aruka 
energiakasutusega linnade projektid;
c a) keskkonnasäästlikud, eelkõige 
kõrgema ressursitootlikkusega 
tööstusharud.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud finantsinstrumendiga luuakse 
allprogrammid osutatud eesmärgi suunas 
liikumiseks järgmistes valdkondades:

Nimetatud finantsinstrumendiga luuakse 
allprogrammid osutatud eesmärgi suunas 
liikumiseks järgmistes valdkondades:

a) gaasi- ja elektrivõrkude ühendamine; a) gaasi- ja elektrivõrkude ühendamine;
b) avamere tuuleenergia ning b) avamere tuuleenergia;

c) süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine. c) süsinikdioksiidi kogumine ja 
säilitamine;

c a) energiatõhusus, sealhulgas aruka 
energiakasutusega linnad, ning
c b) muud taastuvenergia liigid.

Or. en

Selgitus

Energiatõhususe, eriti nn aruka energiakasutusega linnade, ja taastuvenergeetika projekte on 
võimalik käivitada kohe ning neil on tohutu majanduse elavdamise potentsiaal. Seetõttu tuleks 
neid käesoleva määruse mõistes lugeda abikõlblikeks sektoriteks.
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Muudatusettepanek 46
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – teine lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) energiasääst ja energiatõhusus

Or. en

Selgitus

Eelistada tuleks lühiajalisi, kiiresti tulemusi andvaid projekte, mis aitaksid märkimisväärselt 
kaasa praegusest kriisist ülesaamisele.

Muudatusettepanek 47
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – teine lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) aruka energiakasutusega linnad

Or. en

Selgitus

Linnaalad, kus elab 80 % ELi kodanikest ja mis toodavad 70 % kasvuhoonegaaside heitest, 
mängivad kliimamuutuste vastases võitluses võtmerolli. Seal on äärmiselt suur potentsiaal ja 
vajadus investeerida energia säästmisse kohalikul tasandil, mis võimaldab ühtaegu kiiremini 
luua töökohti ning täita kliima- ja energiaeesmärke.
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Muudatusettepanek 48
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kavaga määratakse kindlaks iga 
allprogrammi kaudu finantseeritavad 
projektid ja esitatakse kriteeriumid 
osutatud projektide teostamiseks vajalike 
meetmete määramiseks ja rakendamiseks.

Kavaga esitatakse võimalikud
finantseeritavad projektid ja esitatakse 
kriteeriumid osutatud projektide 
teostamiseks vajalike meetmete 
määramiseks ja rakendamiseks.

Or. en

Selgitus

Energiatõhususe, eriti nn aruka energiakasutusega linnade, ja taastuvenergeetika projekte on 
võimalik käivitada kohe ning neil on tohutu majanduse elavdamise potentsiaal. Seetõttu tuleks 
neid käesoleva määruse mõistes lugeda abikõlblikeks sektoriteks.

Muudatusettepanek 49
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui kehtestatud allprogrammide ja 
kindlaksmääratud projektide raames ei 
ole võimalik teha õigeaegseid 
investeeringuid seoses projekti ebapiisava 
rakendamisega, võib teha ettepanekuid 
käesoleva määruse täiendamiseks uute 
allprogrammide ja projektidega.

Or. en

Selgitus

Juhul kui väljavalitud projektid ei ole kahe järgneva aasta jooksul investeerimiseks valmis, 
tuleks nende projektide jaoks kavandatud rahaline abi vabastada teiste abikõlblike projektide 
jaoks, mis vastavad artikli 1 esimeses lõigus sätestatud kriteeriumidele.
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Muudatusettepanek 50
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eri projektid reastatakse tähtsuse 
järjekorras vastavalt nende rakendamise 
teostatavusele ja võimaliku teostamise 
kiirusele. Kõnealuse nelja valdkonna 
projektide vahelise paindlikkuse määr 
peab olema kõrge.

Or. en

Selgitus

Eelistada tuleks lühiajalisi, kiirelt tulemusi andvaid projekte, mis aitaksid märkimisväärselt 
kaasa praegusest kriisist ülesaamisele.

Muudatusettepanek 51
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „investeerimisetapp” – projekti etapp, 
milles toimub ehitamine ja tehakse 
põhikapitali kulutusi;

e) „investeerimisetapp” – projekti etapp, 
milles viiakse läbi põhjalikke tehnilisi 
uuringuid ning toimub ehitamine ja 
tehakse põhikapitali kulutusi;

Or. en

Selgitus

Mõiste all „tehnilised uuringud” mõeldakse arvukaid erinevaid etappe, kaasa arvatud 
suurema valmidusastmega projekt, mis kuulub seetõttu pigem investeerimis-, ja mitte 
kavandamisetappi.

Adlib Express Watermark



AM\772702ET.doc 33/98 PE421.268v01-00

ET

Muudatusettepanek 52
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) „aruka energiakasutusega linnad” –
linnad, mis võtavad kohustuse kasutada 
tõhusalt energiat ja taastuvenergiat, eriti 
ehitus- ja transpordisektoris, ning mis 
kooskõlastavad oma tegevust ELi tasandil 
eelkõige selliste võrgustike kaudu nagu 
linnapeade pakt;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) „taastuvenergia” – taastuvatest 
mittefossiilsetest energiaallikatest 
toodetud energia Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2009/ xxxx taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia
kasutamise edendamise kohta artikli 2 
tähenduses;

Or. en
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Muudatusettepanek 54
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) „aruka energiakasutusega linnad” –
linnad, mis võtavad kohustuse edendada 
energiatõhusust ja taastuvenergia 
kasutamist ehitus- ja eluasemesektoris 
ning kliimasõbralikes ühistranspordi 
projektides, ning mis kooskõlastavad oma 
tegevust ELi tasandil eelkõige selliste 
võrgustike kaudu nagu linnapeade pakt;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt f c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f c) „keskkonnasäästlikud 
tootmissektorid” – tegevused, mille käigus 
pakutakse kaupu ja teenuseid veele, õhule 
ja pinnasele tekitatud keskkonnakahjude 
ja jäätmete, müra ning ökosüsteemidega 
seotud probleemide mõõtmiseks, 
ennetamiseks, piiramiseks, 
minimeerimiseks või parandamiseks. See 
hõlmab puhtamaid tehnoloogiaid, tooteid 
ja teenuseid, mis vähendavad 
keskkonnaohte ja minimeerivad reostust 
ning loodusvarade kasutamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 56
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) „uuenduslikud finantsinstrumendid” 
– instrumendid, mis märkimisväärselt 
võimendavad avalikke ja 
erainvesteeringuid, hõlmates otseseid 
omakapitali investeeringuid 
suuremastaabilistele projektidele, eriti 
fondi Marguerite kaudu, otseseid 
omakapitali investeeringuid väikestele ja 
keskmise suurusega projektidele 
omakapitali osalemise kaudu EIFi 
riskikapitalifondides, EIB või riiklike 
pankade laenutagatiste kavades ja 
riskijagamisrahastutes, intressimäära 
alandamist laenuvõtmisel EIBlt või 
riiklikelt pankadelt, tehnilise abi 
rahastamist seoses muutuste 
„katalüsaatoritega”, nagu näiteks aruka 
energiakasutusega linnad;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g b) „oma saavutuste põhimõte” –
põhimõte, mille kohaselt abikõlblike 
projektide seast on võimalik välja valida 
elujõulisi ja jätkusuutlikke projekte ja 
anda neile toetust või abi uuendusliku 
finantsinstrumendi kaudu.

Or. en
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Muudatusettepanek 58
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EEPRi teostamiseks nähakse aastateks 
2009 ja 2010 ette 3500 miljonit eurot, mis 
eraldatakse alljärgneval viisil:

1. EEPRi teostamiseks nähakse aastateks 
2009 ja 2010 ette 3750 miljonit eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Hannes Swoboda, Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EEPRi teostamiseks nähakse aastateks 
2009 ja 2010 ette 3500 miljonit eurot, mis 
eraldatakse alljärgneval viisil:

1. EEPRi teostamiseks nähakse aastateks 
2009 ja 2010 ette 3500 miljonit eurot, mis 
eraldatakse alljärgneval viisil:

a) gaasi- ja elektrivõrkude ühendamise 
projektid: 1 750 miljonit eurot;

a) gaasi- ja elektrivõrkude ühendamise 
projektid: kuni 1 750 miljonit eurot

b) avamere tuuleenergeetika projektid: 500 
miljonit eurot;

b) avamere tuuleenergeetika projektid: 
kuni 500 miljonit eurot;

c) süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
projektid: 1 250 miljonit eurot.

c) süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
projektid: kuni 1 250 miljonit eurot.

c a) investeeringud energiasäästu ja 
energiatõhususse eelkõige kohalike 
energiasäästuprogrammide raames: kuni 
1 000 miljonit eurot.
Punktide a–c a kohase konkreetse 
rahastamise kohta otsuste langetamise 
puhul jälgitakse hoolikalt, et rahastamise 
üldist raamistikku ei ületataks.

Or. en
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Selgitus

Kohalikke ja piirkondlikke algatusi, mida on võimalik suhteliselt lihtsalt ja kiiresti teostada, 
tuleks samuti toetada.

Muudatusettepanek 60
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
projektid: 1 250 miljonit eurot.

c) süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
projektid: 750 miljonit eurot.

Or. en

Selgitus

Tähtis on vahendite otstarbekam jaotamine 

Muudatusettepanek 61
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) energiatõhusus, sealhulgas hoonete 
energiatõhusus: 500 miljonit eurot.

Or. en

Selgitus

Vajalik on investeerida hoonete energiatõhususse, sest see on üks sektoritest, mis võib 
hoogustada Euroopa majandust.
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Muudatusettepanek 62
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) aruka energiakasutusega linnad: 500 
miljonit eurot

Or. en

Muudatusettepanek 63
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Summa, mis on võrdne 50 %ga lõikes 
1 sätestatud finantsraamistiku 
kogusummast, nimelt 1,875 miljonit eurot, 
eraldatakse lõikes 1 c osutatud 
projektidele otsetoetuste vormis, samal 
ajal kui ülejäänud 50 % kogu 
finantsraamistikust jaotatakse 
uuenduslike finantsinstrumentide kaudu. 
2009. ja 2010. aastal toetusteks jaotamata 
vahendid jaotatakse ümber uuenduslikele 
finantsinstrumentidele.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Herbert Reul, Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Energia infrastruktuur, mida 
rahastatakse või kaasrahastatakse 

Adlib Express Watermark



AM\772702ET.doc 39/98 PE421.268v01-00

ET

olemasolevate Euroopa fondide 
vahenditest, on majanduslikult elujõuline 
ja loob lisandväärtust kogu Euroopale.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Euroopa Liit maksab eelarvest lõikes 
1 a osutatud uuenduslike 
finantsinstrumentide toetamiseks EIBle, 
EIF-ile ja riiklikele pankadele 1,875 
miljoni euroga võrduva summa. 
Asjaomased finantsinstitutsioonid 
maksavad samaväärse summa, nimelt veel 
1,875 miljonit eurot, tõstes uuenduslike 
finantsinstrumentide kogusumma 3,750 
miljoni euroni, mis võimaldab avalikke ja 
erainvesteeringuid märkimisväärselt 
võimendada 5 kuni 15 miljoni euroga, 
olenevalt uuendusliku finantsinstrumendi 
iseloomust.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Otsetoetuste ning lõigetes 1 a ja 1 b 
osutatud uuenduslike 
finantsinstrumentide kogusumma 5,625 
miljonit eurot jaotatakse võrdselt ja 
paindlikult oma saavutuste põhimõtte
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alusel järgmiste valdkondade vahel:
a) gaasi- ja elektrivõrkude ühendamise 
projektid: 1 750 miljonit eurot;

a) gaasijuhtmete ja elektrivõrkude, 
eelkõige ELi supervõrgu, ühendamise 
projektid: (...)

b) avamere tuuleenergeetika projektid: 500 
miljonit eurot;

b) avamere tuuleenergeetika ja teised 
taastuvenergia projektid: (...);

c) süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
projektid: 1 250 miljonit eurot.

c) energiatõhusus, eriti aruka 
energiakasutusega linnade programm;
c a) keskkonnasäästlikud tööstusharud.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lisas loetletud projektidele, mis ei 
vasta artiklites 8, 14 ja 19 sätestatud 
abikõlblikkuse kriteeriumidele, eraldatud 
vahendid jaotatakse viivitamata ümber 
energiatõhususe projektidele, kaasa 
arvatud aruka energiakasutusega linnad, 
ja muudele artikli 1 punktides c a–c b 
osutatud taastuvenergeetika projektidele, 
mis vastavad artiklis 23 a sätestatud 
abikõlblikkuse kriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

Energiatõhususe, eriti nn aruka energiakasutusega linnade, ja taastuvenergeetika projekte on 
võimalik käivitada kohe ning neil on tohutu majanduse elavdamise potentsiaal.
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Muudatusettepanek 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Eelarvepädevad institutsioonid teevad 
komisjoni ettepanekute osas otsuse kuue
nädala jooksul. Kui nimetatud tähtajaks ei 
ole otsust tehtud, loetakse ettepanekud 
heakskiidetuks.

4. Eelarvepädevad institutsioonid teevad 
komisjoni ettepanekute osas otsuse 
kaheteistkümne nädala jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
II peatükk – Allprogrammid

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II peatükk välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selle asemel, et kehtestada üksikasjalikud nõuded iga võimaliku allprogrammi kohta, nagu 
näeb ette komisjoni ettepanek, oleks otstarbekam ja lihtsam kehtestada kõigi allprogrammide 
suhtes kohaldatavad horisontaalsed sätted. Seetõttu asendasime kogu II peatüki ühtsete sätete 
kogumiga, mis on esitatud III peatükis. Käesoleva muudatusettepanekuga jäetakse tegelikult 
välja kogu II peatükk, artiklist 4 kuni artiklini 22.
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Muudatusettepanek 70
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) energiavõrgu läbilaskevõime 
optimeerimine ja energia siseturu 
ühendamine, eelkõige piiriüleste lõikudega 
seotud projektid;

b) energiavõrgu läbilaskevõime 
optimeerimine ja energia siseturu 
ühendamine, eelkõige piiriüleste lõikudega 
seotud projektid, mille eesmärgiks on 
kõigi liikmesriikide riigisiseste turgude 
ühendamine, ja mis ei piirdu ainult teatud 
piirkondadega;

Or. en

Selgitus

Investeeringute piiramine piirkondlike ühendustega kahandab ühendamisvõimalusi ja ei 
suurenda asjaomase liikmesriigi varustuskindlust.

Muudatusettepanek 71
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) võrgu arendamine, et tugevdada 
ühenduse majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust ebasoodsamate piirkondade 
ja saarte eraldatuse vähendamisega;

c) energiavõrgu arendamine, et tugevdada 
ühenduse majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust ning vähendada 
ebasoodsamate piirkondade ja saarte 
eraldatust;

Or. en
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Muudatusettepanek 72
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) seotus taastuvate energiaallikatega ning d) taastuvate energiaallikate seotus ja 
integreerimine ning

Or. en

Selgitus

Taastuvate energiaallikate füüsilise ühendamisega samavõrra tähtis on nende integreerimine
ning hilisem võrgu haldamine. Infrastruktuurid on seoses integreerimisega olulised, sest 
suurema ühendatuse astmega süsteemid on vastupidavamad ning suudavad kooskõlas ELi 
eesmärkidega integreerida suuremal määral taastuvaid energiaallikaid.

Muudatusettepanek 73
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) tagada asjakohane reageerimine
hiljuti aset leidnud gaasikriisidele.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EEPRi ülesanne on kiiresti kohandada ja 
arendada ühenduse jaoks erilise tähtsusega 
energiavõrke, kuna need toetavad energia 

EEPRi ülesanne on kiiresti kohandada ja 
arendada ühenduse jaoks erilise tähtsusega 
energiavõrke, kuna need toetavad energia 
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siseturu toimimist, ning eelkõige lahendada 
kitsaskohtade, energiavarustuse kindluse ja 
tarneallikate mitmekesistamisega seotud 
probleemid, ületades keskkonna-alased, 
tehnilised ja rahalised takistused. 
Energiavõrkude intensiivsemaks 
arendamiseks ja nende ehitamise 
kiirendamiseks on vaja ühenduse eritoetust.

siseturu toimimist, ning eelkõige lahendada 
kitsaskohtade, energiavarustuse kindluse ja 
tarneallikate mitmekesistamisega seotud 
probleemid, ületades keskkonna-alased, 
tehnilised ja rahalised takistused. 
Energiavõrkude intensiivsemaks 
arendamiseks ja nende ehitamise 
kiirendamiseks on vaja ühenduse eritoetust, 
eriti liikmesriikides, kellele 2009. aasta 
jaanuari gaasikriis avaldas kahjulikku 
mõju ning keda gaasitarnete katkestused 
kõige rohkem ohustavad.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 5 sätestatud prioriteetidele 
vastavate projektide loetelu on esitatud lisa 
A osas.

Artiklis 5 sätestatud prioriteetidele 
vastavate projektide soovituslik loetelu on 
esitatud lisa A ja B osas.

Or. en

Selgitus

Eelistada tuleks lühiajalisi, kiiresti tulemusi andvaid projekte, mis aitaksid märkimisväärselt 
kaasa praegusest kriisist ülesaamisele.

Muudatusettepanek 76
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EEPRi alusel antavat finantsabi 
(edaspidi „EEPR-abi”) gaasi- ja 

1. EEPRi alusel antavat finantsabi 
(edaspidi „EEPR-abi”) gaasi- ja 
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elektrivõrkude ühendamise projektidele 
antakse meetmetele, millega teostatakse 
lisa A osa projekte või nende osi.

elektrivõrkude ühendamise projektidele 
antakse meetmetele, mis aitavad 
suurendada energiatõhusust, kaasa 
arvatud hoonetes, või millega teostatakse 
lisa A osa projekte või nende osi.

Or. en

Selgitus

Tähtis on, et EEPRi alusel gaasi- ja elektrivõrkude ühendamise projektidele antavat 
finantsabi antaks ka meetmetele, mis aitavad suurendada energiatõhusust, kaasa arvatud 
hoonetes.

Muudatusettepanek 77
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pakkumised on EEPR-abikõlblikud 
ainult juhul, kui nendega teostatakse lisa A 
osas loetletud projekte ja ei ületata samas 
esitatud EEPR-abi maksimumsummat.

1. Pakkumised on EEPR-abikõlblikud 
ainult juhul, kui nendega teostatakse 
energiatõhususega, kaasa arvatud 
hoonete energiatõhusus, seotud või lisa A 
osas loetletud projekte ja ei ületata samas 
esitatud EEPR-abi maksimumsummat.

Or. ro

Selgitus

Energiatõhusus on valdkond, mis võib toetada Euroopa majanduse arengut.
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Muudatusettepanek 78
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) pikaajaliste projektidega, mille 
alustamine on kavandatud enne 2010. 
aasta lõppu, tegelejad;

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et käesoleva määruse alusel rahastatavad abikõlblikud projektid aitaksid ka 
tegelikult kaasa majanduse elavdamisele, on oluline, et kõnealused projektid koostataks ja 
käivitataks lähema pooleteise aasta jooksul. Samavõrra tähtis on suuremahuliste projektide 
rahastamine, mis aitab kaasa finantsolukorra pikaajalisele elavdamisele.

Muudatusettepanek 79
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Eri projektid reastatakse tähtsuse 
järjekorras nende rakendamise 
teostatavuse ja võimaliku teostamiskiiruse 
alusel.

Or. en

Selgitus

Eelistada tuleks lühiajalisi, kiiresti tulemusi andvaid projekte, mis aitaksid märkimisväärselt 
kaasa praegusest kriisist ülesaamisele.
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Muudatusettepanek 80
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ettevalmistatus, arvestades eelkõige 
valmisolekut alustada kiiresti teostamist ja 
kasutada rahad 2010. aasta lõpuks;

a) ettevalmistatus, arvestades eelkõige 
valmisolekut alustada kiiresti teostamist ja 
kasutada rahad 2011. aasta lõpuks;

Or. en

Selgitus

Taastamiskava on koostatud Euroopa majanduse hoogustamiseks, toetudes ELi pikaajalistele 
eesmärkidele, ja kui tagatakse ühendusvõimsuse suurenemine, saab sellest suurepärane 
võimalus Euroopa ühtse energiaturu väljakujundamiseks.

Muudatusettepanek 81
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) kõige pikem ajavahemik, mille 
jooksul ühendusvõimsuste suurenemine 
peab saama turuosalistele kättesaadavaks, 
on kolm aastat alates abi andmisest;

Or. en

Selgitus

Taastamiskava on koostatud Euroopa majanduse hoogustamiseks, toetudes ELi pikaajalistele 
eesmärkidele, ja kui tagatakse ühendusvõimsuse suurenemine, saab sellest suurepärane 
võimalus Euroopa ühtse energiaturu väljakujundamiseks.
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Muudatusettepanek 82
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) elektri või gaasi piiriülese 
edastamisvõimsuse suurenemine 
vähemalt projektis osalevate liikmesriikide 
vahel, olenemata sellest, kas abi anti 
ühele või mitmele kõnealusele 
liikmesriigile;

Or. en

Selgitus

Taastamiskava on koostatud Euroopa majanduse hoogustamiseks, toetudes ELi pikaajalistele 
eesmärkidele, ja kui tagatakse ühendusvõimsuse suurenemine, saab sellest suurepärane 
võimalus Euroopa ühtse energiaturu väljakujundamiseks.

Muudatusettepanek 83
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a c) projekti vastavus elektri- ja 
gaasisektori Euroopa reguleerivate 
asutuste töörühma (ERGEG) juhitud 
piirkondlikus algatuses, mille eesmärgiks 
on saavutada Euroopa ühtne energiaturg, 
määratletud prioriteetidele;

Or. en

Selgitus

Taastamiskava on koostatud Euroopa majanduse hoogustamiseks, toetudes ELi pikaajalistele 
eesmärkidele, ja kui tagatakse ühendusvõimsuse suurenemine, saab sellest suurepärane 
võimalus Euroopa ühtse energiaturu väljakujundamiseks.
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Muudatusettepanek 84
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) energiatõhususe suurendamise ja 
primaarenergia tarbimise vähendamise 
potentsiaal ehitus- ja muudes sektorites.

Or. ro

Selgitus

Kriteeriumid, mida komisjon esitatud taotluste hindamisel kohaldab, peaksid hõlmama ka 
energiatõhususe suurendamise ja primaarenergia tarbimise vähendamise potentsiaali ehitus-
ja muudes sektorites.

Muudatusettepanek 85
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Eri projektid reastatakse tähtsuse 
järjekorras nende eeldatava 
rakendamisedu ja võimaliku 
teostamiskiiruse alusel.

Or. en

Selgitus

Eelistada tuleks lühiajalisi, kiiresti tulemusi andvaid projekte, mis aitaksid märkimisväärselt 
kaasa praegusest kriisist ülesaamisele.
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Muudatusettepanek 86
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EEPR-abi antakse avamere 
tuuleenergeetika projektidele pakkumiste 
konkursside alusel, mis on piiratud lisa B 
osas loetletud projektide rakendamiseks 
vajalike meetmetega.

1. EEPR-abi antakse avamere 
tuuleenergeetika projektidele pakkumiste 
konkursside alusel lisa B osas 
soovituslikult loetletud projektide 
rakendamiseks.

Or. en

Selgitus

Lisa on vaja asjakohaselt kohandada

Muudatusettepanek 87
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikes 1 osutatud avamere 
tuuleenergeetika projektidele antakse 
toetust kooskõlas Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilises kavas 
(SET-kava) sätestatud prioriteetidega. 
SET-kava võetakse arvesse tulevaste 
rahastamisprioriteetide 
kindlaksmääramisel seoses SET-kava 
kuue Euroopa tööstusalgatusega.

Or. en

Selgitus

Energiatehnoloogia tegevuskava eesmärgiks on kiirendada mitmekesiste tehnoloogiate 
väljatöötamist, mida vajatakse kliimamuutuste vastu võitlemiseks ja energiavarustuse 
kindluse suurendamiseks. Majanduse taastamiskava toetab esmajärjekorras üksnes avamere 
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tuuleenergia ning süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise projekte. Edasistel aruteludel 
eelarve üle tuleks kaaluda ka teiste tehnoloogiavajaduste rahastamist, et vältida muude 
tehnoloogiate kõrvalejätmist või tuuleenergeetika ja süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
projektide dubleerivat rahastamist eri allikatest, mis seaks teised sektorid ebasoodsasse 
olukorda.

Muudatusettepanek 88
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pakkumised on EEPR-abikõlblikud 
ainult juhul, kui nendega teostatakse lisa B
osas loetletud projekte, millega ei ületata 
samas esitatud EEPR-abi 
maksimumsummasid:

1. Pakkumised on EEPR-abikõlblikud 
ainult juhul, kui nendega teostatakse B lisa
B osas loetletud projekte.

Or. en

Selgitus

Eelistada tuleks lühiajalisi, kiiresti tulemusi andvaid projekte, mis aitaksid märkimisväärselt 
kaasa praegusest kriisist ülesaamisele.

Muudatusettepanek 89
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) projektiga nähakse ette suuri 
kapitalikulutusi 2009. ja 2010. aastal;

a) tegemist on pikaajalise projektiga, mille 
alustamine on kavandatud enne 2010.
aasta lõppu;

Or. en
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Selgitus

Tagamaks, et käesoleva määruse alusel rahastatavad abikõlblikud projektid aitaksid ka 
tegelikult kaasa majanduse elavdamisele, on oluline, et kõnealused projektid koostataks ja 
käivitataks lähema pooleteise aasta jooksul. Samavõrra tähtis on suuremahuliste projektide 
rahastamine, mis aitab kaasa finantsolukorra pikaajalisele elavdamisele.

Muudatusettepanek 90
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Eri projektid reastatakse tähtsuse 
järjekorras nende rakendamise 
teostatavuse ja võimaliku teostamiskiiruse 
alusel.

Or. en

Selgitus

Eelistada tuleks lühiajalisi, kiiresti tulemusi andvaid projekte, mis aitaksid märkimisväärselt 
kaasa praegusest kriisist ülesaamisele.

Muudatusettepanek 91
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) millises ulatuses artikli 14 lõikes 2 
osutatud ühenduse ettevõtted hõlmavad
nõuetekohaselt asjaomase Euroopa 
tööstuse.

Or. en
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Selgitus

Selleks et taastamiskava aitaks kaasa soovitud mõju saavutamisele, peaks see Euroopa 
tööstust asjakohaselt esindama.

Muudatusettepanek 92
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Eri projektid reastatakse tähtsuse 
järjekorras nende rakendamise 
teostatavuse ja võimaliku teostamiskiiruse 
alusel.

Or. en

Selgitus

Eelistada tuleks lühiajalisi, kiiresti tulemusi andvaid projekte, mis aitaksid märkimisväärselt 
kaasa praegusest kriisist ülesaamisele.

Muudatusettepanek 93
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
projektide EEPR-abi antakse meetmetele, 
millega teostatakse lisa C osas loetletud 
projekte.

1. Süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
projektide EEPR-abi antakse meetmetele, 
millega teostatakse projekte nagu näiteks 
need, mis on loetletud lisa C osas.

Or. en
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Selgitus

Lisa on vaja asjakohaselt kohandada.

Muudatusettepanek 94
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EEPR-abi ei anta rohkem kui 5 
projektile. Finantsabi ei ületa 250 miljonit
eurot ühe projekti kohta.

4. EEPR-abi ei anta rohkem kui 5 
projektile. Finantsabi ei ületa 150 miljonit
eurot ühe projekti kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lõikes 1 osutatud süsinikdioksiidi 
kogumise ja säilitamise projektidele 
antakse toetust kooskõlas Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilise kavaga 
(SET-kava). Rahastamist võetakse 
edaspidi arvesse SET-kava kuue Euroopa 
tööstusalgatusega seotud
rahastamisprioriteetide määratlemisel.

Or. en

Selgitus

Energiatehnoloogia tegevuskava eesmärgiks on kiirendada mitmekesiste tehnoloogiate 
väljatöötamist, mida vajatakse kliimamuutuste vastu võitlemiseks ja energiavarustuse 
kindluse suurendamiseks. Majanduse taastamiskava toetab esmajärjekorras üksnes avamere 
tuuleenergia ning süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise projekte. Edasistel aruteludel 
eelarve üle tuleks kaaluda ka teiste tehnoloogiavajaduste rahastamist, et vältida muude 
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tehnoloogiate kõrvalejätmist või tuuleenergeetika ja süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
projektide dubleerivat rahastamist eri allikatest, mis seaks teised sektorid ebasoodsasse 
olukorda.

Muudatusettepanek 96
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pakkumine on EEPR-abi saamiseks 
kõlblik ainult siis, kui sellega teostatakse 
lisa C osas loetletud projekte ja pakkumine 
vastab järgmistele tingimustele:

1. Pakkumine on EEPR-abi saamiseks 
kõlblik ainult siis, kui sellega teostatakse 
projekte nagu näiteks need, mis on 
loetletud lisa C osas:

Or. en

Selgitus

Lisa on vaja asjakohaselt kohandada.

Muudatusettepanek 97
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) projektis on tõendatud, et sel viisil saab 
vähemalt 300 MW või samaväärse 
võimsusega elektritootmisseadmes koguda 
vähemalt 85 % CO2-st, transportida see 
säilitamiskohta ja turvaliselt ladustada maa 
alla;

a) projektis on tõendatud, et sel viisil saab 
vähemalt 300 MW või samaväärse 
võimsusega elektritootmisseadmes (või 
suitsugaasivoo kogumisseadmes, mis 
suurema tootmisvõimsusega 
elektritootmisseadme puhul vastab 
vähemalt 300 MWe tootmisvõimsusele) 
koguda vähemalt 85 % CO2-st, transportida 
see säilitamiskohta ja turvaliselt ladustada 
maa alla;

Or. en
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Selgitus

Oluline on täpsustada, et võimalik on teostada süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
katseprojekti suitsugaaside töötlemiseks, mis vastavad vähemalt 300 MW võimsusega 
elektritootmisseadmele, isegi kui elektritootmisseadme installeeritud võimsus on suurem kui 
300 MW (nt 800 MW). See võimaldab hoida kogukulud madalal, ilma et samal ajal 
kahandataks katseprojekti tõhusust.

Muudatusettepanek 98
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) projektis on tõendatud, et sel viisil saab 
vähemalt 300 MW või samaväärse 
võimsusega elektritootmisseadmes koguda 
vähemalt 85 % CO2-st, transportida see 
säilitamiskohta ja turvaliselt ladustada maa 
alla;

a) projektis on tõendatud, et sel viisil saab 
vähemalt 300 MW või samaväärse 
võimsusega elektritootmisseadmes (või
suitsugaasivoo kogumisseadmes, mis 
suurema tootmisvõimsusega 
elektritootmisseadme puhul vastab 
vähemalt 300 MWe tootmisvõimsusele)
koguda vähemalt 85 % CO2-st, transportida 
see säilitamiskohta ja turvaliselt ladustada 
maa alla;

Or. xm

Justification

Many demonstration projects based on post-combustion capture technology will involve 
installations with an output exceeding 300 MW, treating only part, and not all, the flue gas 
flow. The above amendment makes this possible providing that the flue gas treated is equal to, 
or greater than, that which would be produced by a 300MW plant using the same technology. 
The decision not to treat the entire flue gas flow makes it possible to reduce the cost of the 
demonstration project without compromising the significance thereof. In fact, post-
combustion CO2 capture will be affected in modular plants.
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Muudatusettepanek 99
Jerzy Buzek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) projektis on tõendatud, et sel viisil saab 
vähemalt 300 MW või samaväärse 
võimsusega elektritootmisseadmes koguda 
vähemalt 85 % CO2-st, transportida see 
säilitamiskohta ja turvaliselt ladustada maa 
alla;

a) projektis on tõendatud, et sel viisil saab 
vähemalt 250 MW või samaväärse 
võimsusega elektritootmisseadmes koguda 
vähemalt 85 % CO2-st, transportida see 
säilitamiskohta ja turvaliselt ladustada maa 
alla;

Or. en

Selgitus

Piirvõimsuseks tuleb kehtestada 250 MW, muidu ei vasta teatud hulk lisa abikõlblike 
projektide loetelus esitatud projekte programmi kaudu rahastamise nõuetele.

Muudatusettepanek 100
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) projektiga nähakse ette suuri 
kapitalikulutusi 2009. ja 2010. aastal.

b) projektide raames suudetakse teha 
suuri kapitalikulutusi 2010. aasta jooksul, 
mille jaoks on vaja hankida nõuetekohane 
planeerimisluba. Peamised väljamaksed 
tehakse 2013. aasta jooksul ning viimased 
väljamaksed nähakse ette aastateks 2014 
ja 2015.

Or. xm

Selgitus

Esialgne sõnastus, millega nähakse ette suuri investeeringukulutusi 2009. ja 2010. aastal, 
jätab arvestamata asjaoluga, et ühtki investeeringut ei saa teostada enne vastava loa 
väljastamist. See sõltub süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist käsitleva direktiivi 
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ülevõtmisest riigisisesesse õigusesse, ja kõige optimistlikumate prognooside kohaselt on luba 
võimalik saada kahe aasta jooksul. Seetõttu tehakse kõige suuremad investeeringutega seotud 
kulutused eeldatavalt enne 2013. aastat ja need langevad märkimisväärselt 2014. ja 2015. 
aastal.

Muudatusettepanek 101
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) projektiga nähakse ette suuri 
kapitalikulutusi 2009. ja 2010. aastal.

b) projektide raames suudetakse teha 
suuri kapitalikulutusi 2010. aasta jooksul, 
mille jaoks on vaja hankida nõuetekohane 
planeerimisluba. Peamised väljamaksed 
tehakse 2013. aasta jooksul ning viimased 
väljamaksed nähakse ette aastateks 2014 
ja 2015.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise direktiivi rakendamise ja loataotluste 
menetlemise tegelikku ajakava, on vajalik kavandada peamised kulutused 2013. aasta jooksul 
ning planeerida kõige viimased investeeringud aastateks 2014 ja 2015.

Muudatusettepanek 102
Herbert Reul, Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) projektiga nähakse ette suuri 
kapitalikulutusi 2009. ja 2010. aastal.

b) projektiga nähakse ette suuri rahalisi 
kohustusi kahe esimese aasta jooksul 
pärast abi andmist. Kõik kohustused 
peavad olema kooskõlas kehtestatud 
riikliku raamistikuga ning vajalikud load 
peavad olema väljastatud.
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Or. en

Selgitus

Katseprojektide valikuprotsess võib kesta 2009. aasta lõpuni. Sel juhul ei ole esitatud 
konkreetsed kuupäevad enam protsessiga kooskõlas. Mis tahes rahalised kohustused 
määratakse vastavalt tingimustele, mida projekti käitajad ei saa kontrollida.

Muudatusettepanek 103
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) projektiga nähakse ette suuri
kapitalikulutusi 2009. ja 2010. aastal.

b) tegemist on pikaajalise projektiga, mida 
kavandatakse alustada enne 2010. aasta 
lõppu.

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et käesoleva määruse alusel rahastatavad abikõlblikud projektid aitaksid ka 
tegelikult kaasa majanduse elavdamisele, on oluline, et kõnealused projektid koostataks ja 
käivitataks lähema pooleteise aasta jooksul. Samavõrra tähtis on suuremahuliste projektide 
rahastamine, mis aitab kaasa finantsolukorra pikaajalisele elavdamisele.

Muudatusettepanek 104
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) projektiga nähakse ette suuri 
kapitalikulutusi 2009. ja 2010. aastal.

b) projektiga nähakse ette vahendite
eraldamise võimalus 2011. aastal ning
suuri kapitalikulutusi 2012. aasta lõpuks.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE421.268v01-00 60/98 AM\772702ET.doc

ET

Muudatusettepanek 105
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) projektiga nähakse ette suuri 
kapitalikulutusi 2009. ja 2010. aastal.

b) projektiga nähakse ette suuri kulutusi
2009. ja 2010. aastal.

Or. en

Selgitus

Kulutused ei tohiks piirduda üksnes kapitalikulutustega, vaid ette tuleks näha ka muid 
kulutusi nagu näiteks säilitamisnõuetele vastavuse kinnitamine või üksikasjalikud tehnilised 
uuringud.

Muudatusettepanek 106
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Eri projektid reastatakse tähtsuse 
järjekorras nende rakendamise 
teostatavuse ja võimaliku teostamiskiiruse 
alusel.

Or. en

Selgitus

Eelistada tuleks lühiajalisi, kiiresti tulemusi andvaid projekte, mis aitaksid märkimisväärselt 
kaasa praegusest kriisist ülesaamisele.
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Muudatusettepanek 107
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) projekti täieliku investeerimisetapi 
finantspaketi usaldusväärsus;

b) projekti täieliku investeerimisetapi 
finantspaketi usaldusväärsus, mille aluseks 
on üldine rahastamiskava ja valdkondade, 
objektide või investeerimisetappide 
kindlaksmääramine, mille jaoks vahendid 
ette nähakse;

Or. en

Selgitus

Määrusega tuleks selgesti ja ühemõtteliselt sätestada projektitaotluse rahastamiskava 
hindamiseks vajalikud elemendid. Selle artikli üldine sõnastus ei tarvitse pakkuda Euroopa 
Komisjonile süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise projektide väljavalimiseks asjakohast 
toetust.

Muudatusettepanek 108
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) projekti täieliku investeerimisetapi 
finantspaketi usaldusväärsus;

b) projekti täieliku investeerimisetapi 
finantspaketi usaldusväärsus, mille aluseks 
on üldine rahastamiskava ja valdkondade, 
objektide või investeerimisetappide 
kindlaksmääramine, mille jaoks vahendid 
ette nähakse;

Or. xm

Selgitus

Artikli 20 lõike 1 punkti b üldine sõnastus ei tarvitse pakkuda komisjonile konkreetset 
hindamisalust süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise projektide valikuks. Seetõttu peaks 
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määrus selgelt ja ühemõtteliselt sätestama elemendid, mida oleks võimalik esitatud projekti 
finantsraamistiku hindamisel alusena kasutada.

Muudatusettepanek 109
Herbert Reul, Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) taotletav toetussumma 1 tonni kogutava 
CO2 kohta käitamise esimesel viiel aastal 
(kaal: 40 %);

a) taotletav toetussumma 1 tonni kogutava 
CO2 kohta käitamise esimesel viiel aastal, 
võttes arvesse sealhulgas olulisi tegureid 
nagu projekti maht, kasutatav 
tehnoloogia, kasutatav kütus ja 
transpordiliik (kaal: 20 %);

Or. en

Selgitus

Ettepanek on liialt lihtsustatud: kulutused 1 tonni kogutava CO2 kohta sõltuvad teiste tegurite 
kõrval ka projekti ulatusest, kasutatavast tehnoloogiast (põletamiseelne või -järgne 
rakendamine), kasutatavast kütusest ja transpordiliigist (sh torujuhtme pikkus) jne.

Muudatusettepanek 110
Herbert Reul, Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) projekti keerukus, kogu käitise 
sealhulgas sellekohase uurimistöö üldine 
innovaatilisus, abisaajate tõendatud 
valmidus levitada projektis kasutatud 
uudseid tehnilisi lahendusi teiste Euroopa 
käitajate hulgas vastavalt ühenduse 
õigusele ja eelkõige Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilises kavas 
ettenähtud eesmärkidel ja struktuurides 
(kaal: 40 %);

b) kogu käitise sealhulgas sellekohase 
uurimistöö üldine innovaatilisus, abisaajate 
tõendatud valmidus levitada projektis 
kasutatud uudseid tehnilisi lahendusi teiste 
Euroopa käitajate hulgas vastavalt 
ühenduse õigusele ja eelkõige Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilises kavas 
ettenähtud eesmärkidel ja struktuurides 
(kaal: 20 %);
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Or. en

Selgitus

Keerukust ei tohiks toetada keerukuse enda pärast. Vajalik on tasakaalustada tõenäosust, et 
projekt annab soovitud tulemusi, tehnoloogiaga seotud riskidega.

Muudatusettepanek 111
Herbert Reul, Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) projekti eeldatavate tulemuste 
saavutamise tõenäosus (kaal: 20 %);

Or. en

Selgitus

Keerukust ei tohiks toetada keerukuse enda pärast. Vajalik on tasakaalustada tõenäosust, et 
projekt annab soovitud tulemusi, tehnoloogiaga seotud riskidega.

Muudatusettepanek 112
Herbert Reul, Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) projekti täiendavad eelised, nagu 
tulevikus rajatava Euroopa 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
infrastruktuuri toetamine, millest saavad 
kasu tulevikus teostatavad äriprojektid 
(kaal: 20 %);

Or. en
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Selgitus

Keerukust ei tohiks toetada keerukuse enda pärast. Vajalik on tasakaalustada tõenäosust, et 
projekt annab soovitud tulemusi, tehnoloogiaga seotud riskidega.

Muudatusettepanek 113
Herbert Reul, Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EEPR-abist kaetakse projekti 
investeerimisetapis ainult selliseid kulusid, 
mis on seotud süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamisega, võttes arvesse võimalikku 
tegevustulu. EEPR-abi ei ületa 80 % 
abikõlblike investeerimiskulude 
üldsummast.

EEPR-abist kaetakse projekti 
investeerimisetapis ainult selliseid kulusid, 
mis on seotud süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamisega, võttes arvesse võimalikku 
tegevustulu. EEPR-abi ei ületa 80 % 
abikõlblike investeerimiskulude 
üldsummast. EEPR-abi saamine ei välista 
teiste abiallikate kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EEPR-abist kaetakse projekti 
investeerimisetapis ainult selliseid kulusid, 
mis on seotud süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamisega, võttes arvesse võimalikku 
tegevustulu. EEPR-abi ei ületa 80 % 
abikõlblike investeerimiskulude 
üldsummast.

EEPR-abist kaetakse projekti kavandamis-
ja investeerimisetapis ainult selliseid 
kulusid, mis on seotud süsinikdioksiidi 
kogumise ja säilitamisega. EEPR-abi ei 
ületa 80 % abikõlblike investeerimiskulude 
üldsummast.

Or. en
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Selgitus

Abikõlblikele investeerimiskuludele on vaja lisada ka täiemahulise projekti 
kavandamisetapiga seotud kulud. Projekti ettevalmistusetapp on kahtlemata suuremahulise 
projekti rakendamise lahutamatu osa.

Muudatusettepanek 115
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EEPR-abist kaetakse projekti 
investeerimisetapis ainult selliseid kulusid, 
mis on seotud süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamisega, võttes arvesse võimalikku 
tegevustulu. EEPR-abi ei ületa 80 % 
abikõlblike investeerimiskulude 
üldsummast.

EEPR-abist kaetakse projekti kavandamis-
ja investeerimisetapis ainult selliseid 
kulusid, mis on seotud süsinikdioksiidi 
kogumise ja säilitamisega. EEPR-abi ei 
ületa 80 % abikõlblike investeerimiskulude 
üldsummast.

Or. xm

Selgitus

Käesoleva määruse ettepaneku eesmärki silmas pidades on oluline lisada EEPR-abi raames 
rahastatavatele kuludele ka täiemahulise Euroopa tasandi projekti kavandamisetapiga seotud 
kulud. Projekti ettevalmistusetapp on kahtlemata suuremahulise kaasrahastatava projekti 
rakendamise lahutamatu osa.

Muudatusettepanek 116
Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EEPR-abist kaetakse projekti 
investeerimisetapis ainult selliseid kulusid, 
mis on seotud süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamisega, võttes arvesse võimalikku 
tegevustulu. EEPR-abi ei ületa 80 %

EEPR-abist kaetakse projekti 
investeerimisetapis ainult selliseid kulusid, 
mis on seotud süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamisega, võttes arvesse võimalikku 
tegevustulu. EEPR-abi ei ületa 50 %
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abikõlblike investeerimiskulude 
üldsummast.

abikõlblike investeerimiskulude 
üldsummast.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EEPR-abist kaetakse projekti 
investeerimisetapis ainult selliseid kulusid, 
mis on seotud süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamisega, võttes arvesse võimalikku 
tegevustulu. EEPR-abi ei ületa 80 %
abikõlblike investeerimiskulude 
üldsummast.

EEPR-abist kaetakse projekti 
investeerimisetapis ainult selliseid kulusid, 
mis on seotud süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamisega, võttes arvesse võimalikku 
tegevustulu. EEPR-abi ei ületa 50 %
abikõlblike investeerimiskulude 
üldsummast.

Or. en

Selgitus

Taastamiskava kolme erinevat projektivaldkonda tuleb kohelda võrdselt. Elavdamiskava 
eesmärgiks on „kasu maksimeerimine ja kulude minimeerimine”. Süsinikdioksiidi kogumist ja 
säilitamist rõhutatakse liiga suurel määral. Maksumaksjate raha tuleb kasutada viisil, mis 
toob kiirelt kasu. Kõlblike investeeringukulude üldise määra vähendamisega ühenduste ja 
avamere tuuleenergia projektide tasemele on võimalik vabastada täiendavalt raha, 
suurendamata taastamiskava üldist rahastamist.

Muudatusettepanek 118
Fiona Hall, Lena Ek, Dirk Sterckx, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EEPR-abist kaetakse projekti 
investeerimisetapis ainult selliseid kulusid, 
mis on seotud süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamisega, võttes arvesse võimalikku 

EEPR-abist kaetakse projekti 
investeerimisetapis ainult selliseid kulusid, 
mis on seotud süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamisega, võttes arvesse võimalikku 
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tegevustulu. EEPR-abi ei ületa 80 %
abikõlblike investeerimiskulude 
üldsummast.

tegevustulu. EEPR-abi ei ületa 50 %
abikõlblike investeerimiskulude 
üldsummast.

Or. en

Selgitus

See muudatus on vajalik kooskõla säilitamiseks saastekvootidega kauplemise põhimõtetega
(põhjendus 20), mis parlament võttis vastu 2008. aasta detsembris. 

Muudatusettepanek 119
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EEPR-abist kaetakse projekti 
investeerimisetapis ainult selliseid kulusid, 
mis on seotud süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamisega, võttes arvesse võimalikku 
tegevustulu. EEPR-abi ei ületa 80 %
abikõlblike investeerimiskulude 
üldsummast.

EEPR-abist kaetakse projekti 
investeerimisetapis ainult selliseid kulusid, 
mis on seotud süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamisega, võttes arvesse võimalikku 
tegevustulu. EEPR-abi ei ületa 50 %
abikõlblike investeerimiskulude 
üldsummast.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EEPR-abist kaetakse projekti 
investeerimisetapis ainult selliseid kulusid, 
mis on seotud süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamisega, võttes arvesse võimalikku 
tegevustulu. EEPR-abi ei ületa 80 %
abikõlblike investeerimiskulude 

EEPR-abist kaetakse projekti 
investeerimisetapis ainult selliseid kulusid, 
mis on seotud süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamisega, võttes arvesse võimalikku 
tegevustulu. EEPR-abi ei ületa 50 %
abikõlblike investeerimiskulude 
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üldsummast. üldsummast.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EEPR-abi ei välista edaspidi 
kaasrahastamist liikmesriikide poolt ja 
ühenduse muude vahendite kaudu, 
eeldusel, et ühenduse ja riikide vahendite 
kaudu saadud abi summa kokku ei ületa 
80 % kõigist abikõlblikest 
investeeringukuludest.

Or. en

Selgitus

Võimalike tõlgendamiskahtluste vältimiseks on vajalik selgitada – nagu saastekvootidega 
kauplemise läbivaadatud direktiivis – et katseprojekte võivad rahastada ka liikmesriigid 
ja/või võib neid rahastada teiste Euroopa instrumentide kaudu. See tõstab usaldust 
investeerimise vastu süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogiasse, sest 
süsinikdioksiidi kogumist ja säilitamist peetakse Euroopa kliimaeesmärkide saavutamise 
jaoks strateegiliselt tähtsaks.

Muudatusettepanek 122
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EEPR-abi ei välista edaspidist 
kaasrahastamist liikmesriikide poolt ja 
ühenduse muude vahendite kaudu.

Adlib Express Watermark



AM\772702ET.doc 69/98 PE421.268v01-00

ET

Or. xm

Selgitus

Nagu saastekvootidega kauplemise muudetud direktiivis täpsustatakse, on vajalik selgitada, et 
selliseid projekte võivad rahastada ka liikmesriigid või võib neid rahastada teiste Euroopa 
instrumentide kaudu, välistades sel viisil kõik kahtlused kõnealuse dokumendi tõlgendamise 
kohta ja aidates luua vajalikku usaldusväärsuse õhkkonda investeerimiseks süsinikdioksiidi 
kogumise ja säilitamise tehnoloogiasse, mille rakendamist peetakse Euroopa eesmärkide 
saavutamise jaoks kliimamuutuste vastases võitluses strateegiliselt tähtsaks.

Muudatusettepanek 123
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast artikli 18 lõikes 2 osutatud 
pakkumiste konkurssi valib komisjon, 
toimides vastavalt artikli 28 lõikes 2 
osutatud korrale, pakkumised, millele 
antakse EEPR-abi, ja määrab kindlaks 
antava EEPR-abi summa. Komisjon 
täpsustab pakkumiste rakendamise 
tingimused ja meetodid.

1. Pärast artikli 18 lõikes 2 osutatud 
pakkumiste konkurssi valib komisjon, 
toimides vastavalt artikli 28 lõikes 2 
osutatud korrale, pakkumised, millele 
antakse EEPR-abi, ja määrab kindlaks 
antava EEPR-abi summa. Komisjon 
täpsustab pakkumiste rakendamise 
tingimused ja meetodid. Komisjon koostab 
pakkumiste varuloetelu.

Or. en

Selgitus
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Muudatusettepanek 124
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon avaldab iga kolme kuu järel 
aruande projektide kaasajastatud loetelu 
ja nende teostamise eeldatavate 
alguskuupäevade kohta.

Or. en

Selgitus

Enamikku A, B, C ja D lisades loetletud projektidest ei teostata ettenähtud ajavahemikul ja 
seetõttu ei anna need majanduse ja tööhõive jaoks kohe positiivseid tulemusi. Teisest küljest 
võib taastuvenergia ja täpsemalt päikesesoojuselektri sektor pakkuda katseprojekte, mille 
teostamisega võib viivitamata alustada ja mis avaldavad mõju nii energia kui majanduse 
valdkonnale. Komisjon peaks koostama uue E lisa, mis sisaldaks taastuvenergia ja 
konkreetsemalt päikeseelektri tootmise projekte.

Muudatusettepanek 125
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Juhul kui põhiloetelus sisalduva 
projekti teostamisega viivitatakse, näiteks 
ei suudeta tegelikku ehitust alustada 30. 
juuniks 2010, lisatakse sama suurt toetust 
taotlevad varuloetelu projektid 
põhiloetelule viivitamatuks käivitamiseks.

Or. en

Selgitus

Enamikku A, B, C ja D lisades loetletud projektidest ei teostata ettenähtud ajavahemikul ja 
seetõttu ei anna need majanduse ja tööhõive jaoks kohe positiivseid tulemusi. Teisest küljest 
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võib taastuvenergia ja täpsemalt päikesesoojuselektri sektor pakkuda katseprojekte, mille 
teostamisega võib viivitamata alustada ja mis avaldavad mõju nii energia kui majanduse 
valdkonnale. Komisjon peaks koostama uue E lisa, mis sisaldaks taastuvenergia ja 
konkreetsemalt päikeseelektri tootmise projekte.

Muudatusettepanek 126
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
II peatükk – 3. a jagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. a JAGU
ARUKA ENERGIAKASUTUSEGA 

LINNAD
Artikkel 22 a

EEPR-abi aruka energiakasutusega 
linnade projektide jaoks antakse pärast 
pakkumiskonkursi läbiviimist, mis piirdub 
lisa uues C a osas loetletud projektide 
teostamiseks ette nähtud tegevustega.

Or. en

Selgitus

Linnaalad, kus elab 80 % ELi kodanikest ja mis toodavad 70 % kasvuhoonegaaside heitest, 
mängivad kliimamuutuste vastases võitluses võtmerolli. Komisjoni esialgne ettepanek 
eraldada linnadele taastamiskava raames 500 miljonit eurot jäeti meetmete loetelust välja. 
Kuid investeeringud energiasäästu tähendavad kohalikul tasandil äärmiselt suurt potentsiaali 
nii töökohtade loomiseks kui ka kliima- ja energiaeesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek 127
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
II peatükk – 3. a jagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. a JAGU
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Artikkel 22 a
1. Energiasäästu ja energiatõhususega 
seotud projektide rahastamine toimub 
tihedas koostöös eri finantsasutustega, 
eriti EIB ja EIFiga.
2. Lisaks teevad kohalikud ametiasutused 
tihedat koostööd selliste asjaomaste 
projektide ja eri programmide teostamisel 
nagu aruka energiakasutusega linnad, 
mida loetakse rahastamisele kuuluvateks 
projektideks. Projektid hõlmavad 
kohalikule energiasäästule ja 
kliimafondidele keskenduvad taotlused, 
ELi linnadele ja kohalikele pankadele ette 
nähtud otselaenud säästva arengu 
meetmete elluviimiseks, kohalike energia-
ja kliimaagentuuride arendamise ning 
aruka energiakasutusega seotud 
teadlikkuse tõstmise kampaaniad 
ehitusturul.

Or. en

Selgitus

Käesolevas määruses esitatud projekte on võimalik hoogustada eri investeerimisvõimaluste 
ühendamise kaudu.

Muudatusettepanek 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
III peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III PEATÜKK III PEATÜKK

ÜLDSÄTTED ÜLDSÄTTED

OTSETOETUSED JA UUENDUSLIKUD 
FINANTSINSTRUMENDID

Or. en
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Selgitus

Selle asemel, et kehtestada üksikasjalikud nõuded iga võimaliku allprogrammi kohta, nagu 
näeb ette komisjoni ettepanek, oleks otstarbekam ja lihtsam kehtestada kõigi allprogrammide 
suhtes kohaldatavad horisontaalsed sätted. Seetõttu asendasime kogu II peatüki ühtsete sätete 
kogumiga, mis on esitatud III peatükis. Käesoleva muudatusettepanekuga lisatakse 
kõnealused üldsätted.

Muudatusettepanek 129
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 a (uus) – pärast III peatüki pealkirja

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 a
Abikõlblikus

1. Pakkumised on EEPR-abikõlblikud 
ainult juhul, kui nendega teostatakse 
projekte artiklis 1 osutatud valdkondades.
2. Olenevalt projekti iseloomust võivad 
pakkumisi esitada:
a) üks või mitu liikmesriiki või ELi linnad 
koos;
b) kõnealuse projektiga vahetult seotud 
liikmesriigi või liikmesriikide ja/või 
pädevate asutuste (linnad, haldusüksused 
või piirkonnad ) nõusolekul üks või mitu 
riiklikku või eraettevõtjat või 
organisatsiooni koos, või
c) kõikide kõnealuse projektiga vahetult 
seotud liikmesriikide ja/või pädevate 
asutuste (linnad, haldusüksused või 
piirkonnad) nõusolekul üks või mitu 
rahvusvahelist organisatsiooni koos või
(d) kõikide kõnealuse projektiga vahetult 
seotud liikmesriikide ja/või pädevate 
asutuste (linnad, haldusüksused või 
piirkonnad) nõusolekul ühisettevõte või
e) üks või mitu ettevõtjat koos.
2. Füüsiliste isikute pakkumised ei ole 
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abikõlblikud.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 b (uus) – pärast III peatüki pealkirja

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 b
Valimiskriteeriumid ja lepingu sõlmimise 

kriteeriumid
1. Komisjon kohaldab pakkumiste 
konkursile saadetud pakkumiste 
hindamisel oma saavutuste põhimõtet,
mille aluseks on järgmised kriteeriumid:
– valmisolek, mida iseloomustab eelkõige 
suutlikkus tööd varakult alustada ja 
kasutada märkimisväärne osa rahadest 
2010. aasta lõpuks, ning tõestatud 
suutlikkus viia läbi 
teostatavushinnanguid, ettevalmistavaid
ja tehnilisi uuringuid ning hankida 
litsentsid ja load 2010. aasta juuniks;
– energiajulgeoleku ja kliimamuutuste 
eesmärkidega seotud pikaajalise sotsiaalse 
kasumlikkuse potentsiaal, mida 
iseloomustab eelkõige taastuvenergia ja 
energiatõhususe edendamine;
– lähenemisviisi usaldusväärsus ja 
tehniline asjakohasus ning projekti 
täieliku investeerimisetapi 
finantsraamistiku usaldusväärsus, mida 
iseloomustab eelkõige töökohtade loomise 
eeldatav määr ja riigisisese 
kulumultiplikaatori suurus ning 
alarakendatud inim- ja loodusressursside 
kasutuselevõtmise ulatus.

Or. en
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Muudatusettepanek 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 c (uus) – pärast III peatüki pealkirja

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 c
Rahastamistingimused

1. EEPR-abist võib katta kulusid, mis on 
seotud tehnilise abiga ja projektide 
kavandamisega, võttes vajadusel arvesse 
võimalikke tegevustulusid.
2. Lisa soovituslikus loetelus esitatud 
projektide puhul ei ületa EEPR-abi, mis 
on arvestatud igale projektile eraldatud 
otsetoetuste ja uuenduslike 
finantsinstrumentide summana, 
sealsamas kehtestatud EEPR-abi 
maksimumsummat.
3. Otsetoetusena antava EEPR-abi 
osatähtsus ei ületa 50 % abikõlblikest 
investeeringukuludest projekti kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 d (uus) – pärast III peatüki pealkirja

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 d
Rahastamisvahendid

1. Pärast pakkumiskonkurssi valib
komisjon vastavalt ettenähtud korrale 
lisas esitatud soovitusliku loetelu alusel 
välja pakkumised, millele antakse EEPR-
abi, eelnevalt hinnates, kas need taotlused 
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vastavad artiklis 22 a sätestatud 
abikõlblikkuse kriteeriumidele ning 
artiklis 22 b sätestatud valimis- ja lepingu 
sõlmimise kriteeriumidele, ning määrab
kindlaks antava EEPR-abi summa. 
Rakendamise tingimused ja meetodid 
täpsustatakse komisjoni ja taotluse esitaja 
vahelises koostöölepingus. Komisjon 
teavitab abisaajaid antavast EEPR-abist.
2. EEPR-abi antakse otsetoetuslepingute 
või artiklis 23 osutatud uuenduslike 
finantsinstrumentide alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Osa ühenduse abist lisas loetletud
projektidele võib anda asjakohase 
rahastamisvahendi toetamise teel Euroopa 
Investeerimispanga vahenditest. Kõnealune 
toetus ei ületa 500 miljonit eurot.

1. Osa ühenduse abist sellistele
projektidele, nagu on loetletud lisas, võib 
anda asjakohase rahastamisvahendi 
toetamise teel Euroopa Investeerimispanga 
vahenditest. Kõnealune toetus ei ületa 500 
miljonit eurot.

Or. en

Selgitus

Lisa on vaja asjakohaselt kohandada.
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Muudatusettepanek 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muu EEPRi abi ja muud
rahastamisvahendid

Uuenduslike rahastamisvahendite kaudu 
osutatud EEPRi abi 

1. Osa ühenduse abist lisas loetletud 
projektidele võib anda asjakohase 
rahastamisvahendi toetamise teel 
Euroopa Investeerimispanga vahenditest. 
Kõnealune toetus ei ületa 500 miljonit 
eurot..

1. Ühendus tagab rahalise toetuse 
laenudeks või tagatisteks või 
omakapitaliks ja teisteks finantstoodeteks 
ette nähtud ajutisteks ja 
kapitalieraldisteks, mida EIB, EIF või 
teised riiklikud pangad väljastavad
asjakohaste finantsinstrumentide raames 
oma vahenditest, toetamaks gaasi ja 
elektri võrguühenduste, energiatõhususe, 
taastuvenergia ning aruka 
energiakasutusega linnade ja 
keskkonnasäästliku tootmise projekte.
Euroopa Komisjon töötab kõnealused 
instrumendid välja koos EIB, EIFi ja 
riiklike pankadega, millel on selles 
valdkonnas kogemusi.
1 a. Euroopa Liidu eelarvest EIB-le ja 
teistele riiklikele finantsasutustele 
osutatava toetuse summa on võrdne 50
%ga artikli 3 lõikes 1 osutatud kogu 
finantsraamistikust, nimelt 1,875 miljonit 
eurot. Asjaomased finantsasutused 
lisavad võrdväärse summa.
Rahastamisvahendi kasutamise peamised 
tähtajad, tingimused ja menetlused, kaasa 
arvatud järelevalve ja kontroll, 
sätestatakse komisjoni, EIB, EIFi või 
pädevate riiklike pankade vahel 
sõlmitavas koostöölepingus.

Ühenduse osalus laenutagamisvahendis 
või muus rahastamisvahendis, sealhulgas 
halduskuludes ja muudes abikõlblikes 
kuludes, piirdub ühenduse poolt 
kõnealusele rahastamisvahendile antava 
toetusega ning Euroopa Liidu eelarve 

2. Ühenduse osalus rahastamisvahendis, 
sealhulgas halduskuludes ja muudes 
abikõlblikes kuludes, piirdub ühenduse 
poolt kõnealusele rahastamisvahendile 
antava toetusega ning Euroopa Liidu 
eelarve suhtes ei jää kehtima edasisi 
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suhtes ei jää kehtima edasisi kohustusi. kohustusi.

3. Toimides artikli 28 lõikes 2 osutatud 
korras, teeb komisjon otsuse kõnealusele 
rahastamisvahendile antava EEPRi abi 
summa kohta. Komisjon ja Euroopa 
Investeerimispank kirjutavad alla 
vastastikuse mõistmise memorandumile, 
milles täpsustatakse kõnealuse otsuse 
rakendamise tingimused ja meetodid.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 a
Muude taastuvenergeetika ja aruka 

energiakasutusega linnade projektide 
abikõlblikkuse ja valimiskriteeriumid

Pakkumised, mida rahastatakse artikli 3 
lõikes 2 sätestatud tingimustel, on EEPRi 
abi saamiseks kõlblikud, kui nad vastavad 
järgmistele tingimustele:
– nende esitajaks on üks või mitu ELi 
linna;
– projekti alustamine on kavandatud enne 
2011. aasta lõppu;
– projekti eesmärgiks on energiatõhususe 
suurendamine ja muude taastuvenergia 
liikide edendamine eelkõige hoonetes ja 
transpordisektoris, mille tulemuseks on 
nii ELi majanduse lühiajaline 
hoogustamine kui pikaajaline 
ümberkorraldamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 136
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 a
Liikmesriikide finantsvastutus

1. Liikmesriigid teostavad projektide 
tehnilist järelevalvet ja finantskontrolli 
tihedas koostöös komisjoniga ja 
kinnitavad projektide või projektide 
osadega seotud kulutuste summat ning 
kulutuste vastavust käesoleva määruse 
nõuetele. Liikmesriigid võivad taotleda 
komisjoni osalemist kohapealsetes 
kontrollides.
2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni lõike 
1 kohaselt võetud meetmetest ning 
esitavad eelkõige projektide eduka 
lõpuleviimise ja sellega seotud kulutuste 
õiguspärasuse ja nõuetekohasuse 
tagamiseks loodud kontrolli-, juhtimis- ja 
järelvalvesüsteemide kirjelduse.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide finantskohustused peaksid olema ühesugused kõikide projektide ja mitte üksnes 
gaasi ja elektri võrguühenduste projektide puhul. Seetõttu tuleks artikkel 12 üle viia (III
peatükk).

Muudatusettepanek 137
Lena Ek, Dirk Sterckx, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon viib läbi EEPRi 
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vahehindamise 30. septembriks 2010, et 
hinnata eraldiste kasutamise tõhusust. 
Vahendid, mida ei ole veel eraldatud ega 
reserveeritud käimasolevate riigihangete 
jaoks, suunatakse ümber muudele 
taastuvenergia ja energiatõhususe, kaasa 
arvatud aruka energiakasutusega linnade 
projektidele.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) energiatõhususe projektide puhul 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2006/32/EÜ artikli 16 alusel 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2002/91/EÜ artikli 14 alusel 
loodud komitee.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) aruka energiakasutusega linnade 
puhul linnapeade pakt.

Or. en
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Muudatusettepanek 140
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) aruka energiakasutusega linnade 
puhul linnapeade pakt.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 
4 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse 
artikli 8 sätteid.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artiklit 
5a.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 
sätestatud tähtajaks määratakse üks kuu.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige - 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Komisjon valmistab ette 
finantshinnangu mõju kohta, mida 
hiljutine gaasikriis avaldas 
liikmesriikidele, ja võtab selle tulemused 
arvesse oma edaspidises töös ühenduse 

Adlib Express Watermark



PE421.268v01-00 82/98 AM\772702ET.doc

ET

energiapoliitika valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 143
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon viib läbi EEPRi 
vahehindamise 30. septembriks 2010, et 
hinnata eraldiste kasutamise tõhusust. 
Vahendid, mida ei ole veel eraldatud ega 
reserveeritud käimasolevate riigihangete 
jaoks, suunatakse ümber muudele 
taastuvenergia projektidele, mida saab 
kasutada avamere tuuleenergeetika 
toetamiseks.

Or. en

Selgitus

Seni jaotamata vahendeid on võimalik kasutada taastuvenergia tehnoloogia arendamise 
edasiseks hoogustamiseks.

Muudatusettepanek 144
Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon viib läbi EEPRi 
vahehindamise 30. septembriks 2010, et 
hinnata eraldiste kasutamise tõhusust. 
Vahendid, mida ei ole veel eraldatud ega 
reserveeritud käimasolevate riigihangete 
jaoks, suunatakse ümber muudele 
taastuvenergia projektidele, mida saab 
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kasutada avamere tuuleenergeetika 
toetamiseks.

Or. en

Selgitus

Seni jaotamata vahendeid on võimalik kasutada taastuvenergia tehnoloogia arendamise 
edasiseks hoogustamiseks. 

Muudatusettepanek 145
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kontrollib käesoleva määruse 
rakendamist. Igal aastal eelarve eelprojekti 
esitamise käigus esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
programmi elluviimise kohta.

Komisjon kontrollib käesoleva määruse 
rakendamist. Iga kuue kuu järel, kaasa 
arvatud eelarve eelprojekti esitamise 
käigus esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
programmi elluviimise kohta
Lisaks esimeses lõigus osutatud 
aruandluskohustusele esitab komisjon 
vastavalt parlamendi või nõukogu 
taotlusele üksikasjalikud andmed EEPRi 
abi, sealhulgas uuenduslike 
finantsinstrumentide kasutamise kohta, 
samuti iga projekti teostamise kohta,
kaasa arvatud selle arenguetapp ja 
konkreetsed näitajad, eelkõige seoses 
finantsplaneerimisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 146
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 a
Tulevikuperspektiivid

1. Komisjon valmistab ette uue majanduse 
elavdamise abiprogrammi 
energeetikaprojektide rahaliseks 
toetamiseks ühenduse vahenditest 
ajavahemikuks pärast 2010. aastat.
2. Komisjon võtab uut programmi ette 
valmistades arvesse käesolevaid 
majanduslikke ja poliitilisi tingimusi ning
korraldab konsultatsioone kõigi huvitatud 
poolte ja ekspertidega, kuid viib enne seda 
läbi mõjuhinnangu, et välja selgitada 
valdkonnad, kus investeeringuid kõige 
tungivamalt vajatakse.
3. Samal ajal arendab komisjon uue 
programmi jaoks välja tugeva ja mõjusa 
rahastamismehhanismi.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Abikõlblikud projektid Abikõlblike projektide avatud loetelu

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\772702ET.doc 85/98 PE421.268v01-00

ET

Muudatusettepanek 148
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa
Komisjoni ettepanek

A. VÕRKUDE ÜHENDAMINE

1. Gaasivõrkude ühendamine

Projekt Toetust saava projekti asukoht Ühenduse 
kavandatud 
panus
(miljonites 
eurodes)

Lõuna-Euroopa gaasitranspordikoridor

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Austria, Ungari, Bulgaaria, 
Saksamaa, Rumeenia

Itaalia, Kreeka

250

100
Balti riikide võrkude ühendamine

Skanled Poola, Taani, Rootsi 150
Veeldatud maagaas

Veeldatud maagaasi terminal Poola rannikul 
Świnoujście sadamas

Poola 80

Kesk- ja Kagu-Euroopa

Slovakkia ja Ungari võrkude ühendamine
(Vel’ký Krtíš – Balassagyarmat)
Gaasi edastussüsteem Slovakkias Austria piiri ja 
Ljubljana vahel (v.a Rogatec – Kidričevo lõik) 
Bulgaaria ja Kreeka võrkude ühendamine
(Haskovo – Komotini)
Rumeenia ja Ungari gaasivõrkude ühendamine
Tšehhi gaasikeskuse ladustamisvõimsuse 
suurendamine
Lühiajalise tarnehäire korral lääne-idasuunalist
gaasi juurdevoolu võimaldavad seadmed ja 
infrastruktuur

Slovakkia ja Ungari 

Sloveenia

Bulgaaria, Kreeka

Rumeenia, Ungari
Tšehhi Vabariik

kõik liikmesriigid

25

40

20

30
25

20

Vahemere piirkond
Prantsusmaa gaasivõrgu tugevdamine teljel Aafrika 
– Hispaania – Prantsusmaa

Prantsusmaa 150

                                               
1 Toetust võib anda koos Euroopa Investeerimispanga toetusega.
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Põhjamere piirkond
Saksamaa – Belgia – Ühendkuningriigi torujuhe
Prantsusmaa ja Belgia vaheline ühendus

Belgia
Prantsusmaa, Belgia

35
100

KOKKU 1025

2. Elektrivõrkude ühendamine

Projekt Toetust saava projekti 
asukoht

Ühenduse 
kavandatud 
panus
(miljonites 
eurodes)

Balti riikide võrkude ühendamine

Estlink-2
Rootsi ja Balti riikide võrkude ühendamine ning 
Balti ringi tugevdamine

Eesti, Soome
Rootsi, Läti, Leedu

100
175

Kesk- ja Kagu-Euroopa

Halle/Saale – Schweinfurt Saksamaa 50
Vahemere piirkond

Portugali ja Hispaania ühenduse tugevdamine
Prantsusmaa ja Hispaania võrkude ühendamine 
(Baixas – Sta Llogaia)
Uus merealune vahelduvvoolu-kõrgepingekaabel 
(380 kV) Sitsiilia ja Itaalia mandriosa vahel 
(Sorgente – Rizziconi)

Portugal
Prantsusmaa, Hispaania
Itaalia

30
150
100

Põhjamere piirkond

Iirimaa ja Wales’i võrkude ühendamine Iirimaa, Ühendkuningriik 100
KOKKU 705

3. Väikesaarte projektid
Väikesi eraldatud saari käsitlevad algatused Küpros, Malta 20

B. AVAMERE TUULEENERGEETIKA PROJEKTID

Projekt Võimsus Toetust saava 
projekti asukoht

Ühenduse
kavandatud 
panus 
(miljonites 
eurodes)

1) Avamere tuuleenergia sidumine võrku
1.1. Baltic I ja II - Kriegers Flak I, II, III
Töösolevate projektide edasiarendamine. 
Rahastamine, mis on suunatud 

1.5 GW Taani, Rootsi, 
Saksamaa, Poola

150
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ühendamise ühislahenduse 
väljatöötamisega kaasnevate lisakulude 
katmisele.
1.2. Põhjamere võrk
Avamerevõrgu mooduli väljatöötamine, 
virtuaalse avamere elektrijaama 
tutvustamine

1 GW Ühendkuningriik, 
Madalmaad, 
Saksamaa, Iirimaa, 
Taani

150

2) Uued tuuleturbiinid, konstruktsioonid ja komponendid, tootmisvõimsuse optimeerimine
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1 
Töösolevate projektide edasiarendamine. 
Uue põlvkonna turbiinid võimsusega 6–7 
MW ja uuenduslikud konstruktsioonid, 
mis asuvad kaldast kaugel (kuni 100 km) 
ja sügavamas vees (kuni 40 m). 

0.5 GW Saksamaa, Poola 150

2.2 Aberdeeni avamere tuulepark
(Euroopa katsekeskus)
Töösolevate projektide edasiarendamine. 
Mitmemegavatiste turbiinide 
katsetamine. Uuenduslike 
konstruktsioonide ja 
konstruktsiooniosade väljatöötamine, 
sealhulgas avamere tuuleenergia 
tootmiseks vajalike seadmete 
tootmisvõimsuse optimeerimine. Kõne 
alla võib tulla võimsuse suurendamine 
100 MW võrra.

0,25 GW Ühendkuningriik 40

2.3 Thornton Bank
Töösoleva projekti edasiarendamine. 
Kuuenda raamprogrammi vahenditest 
kaasrahastatud DOWNVInD (Distant 
Offshore Windfarms with No Visual 
Impact in Deepwater) projekti 
kogemustest järelduste tegemine. 
DOWNVInDi süvavees asuva (kuni 30 
m) vähese visuaalse mõjuga (kuni 30 km) 
katserajatise turbiinide (5 MW) võimsuse 
suurendamine.

90 MW Belgia 10

KOKKU 500

C. SÜSINIKDIOKSIIDI KOGUMIST JA SÄILITAMIST KÄSITLEVAD PROJEKTID
Projekti nimi/

asukoht
Ühenduse
kavandatud 
panus 
(miljonites 
eurodes)

Kütus Võimsus Kogumistehnoloogia Säilitamiskoht
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Huerth Süsi 450 MW integreeritud 
gaasistusseadmega 
kombitsükkel 
(Integrated 
Gasification 
Combined Cycle –
IGCC)

soolased 
põhjaveekihid

Jaenschwalde

Saksamaa 250

Süsi 500 MW hapnikuga 
põletamine

tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

Eemshaven Süsi 1200 
MW

integreeritud 
gaasistusseadmega 
kombitsükkel

tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

Rotterdam Süsi 1080 
MW 

tolmpõletus 
(pulverized 
combustion – PC)

tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

Rotterdam

Madalmaad 250

Süsi  800 
MW

tolmpõletus tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

Belchatow Poola 250 Süsi 858 MW tolmpõletus soolased 
põhjaveekihid

Compostella Hispaania (koos 
Portugaliga)

250 Süsi 500 MW hapnikuga 
põletamine

soolased 
põhjaveekihid

Kingsnorth Süsi 800 MW tolmpõletus tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

Longannet Süsi 3390 
MW

tolmpõletus soolased 
põhjaveekihid

Tilbury Süsi 1600 
MW

tolmpõletus tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

Hatfield 
(Yorkshire)

Ühendkuningriik 250

Süsi 900 MW integreeritud 
gaasistusseadmega 
kombitsükkel

tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

KOKKU 1 250

Parlamendi muudatusettepanek 

A. VÕRKUDE ÜHENDAMINE

1. Gaasivõrkude ühendamine

Projekt Toetust saava projekti asukoht Ühenduse 
kavandatud 
panus
(miljonites 
eurodes)
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Lõuna-Euroopa gaasitranspordikoridor

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Austria, Ungari, Bulgaaria, 
Saksamaa, Rumeenia
Itaalia, Kreeka

250

115
Balti riikide võrkude ühendamine 
Skanled

Poola, Taani, Rootsi 165
Veeldatud maagaas

Veeldatud maagaasi terminal Poola rannikul 
Świnoujście sadamas

Poola 100

Kesk- ja Kagu-Euroopa

Slovakkia ja Ungari võrkude ühendamine
(Vel’ký Krtíš – Balassagyarmat)
Gaasi edastussüsteem Slovakkias Austria piiri ja 
Ljubljana vahel (v.a Rogatec – Kidričevo lõik) 
Bulgaaria ja Kreeka võrkude ühendamine
(Haskovo – Komotini)
Rumeenia ja Ungari gaasivõrkude ühendamine 
Tšehhi gaasikeskuse ladustamisvõimsuse 
suurendamine
Lühiajalise tarnehäire korral gaasi juurdevoolu
suuna muutmist võimaldavad seadmed ja 
infrastruktuur

Slovakkia ja Poola gaasivõrkude ühendamine

Ungari ja Horvaatia gaasivõrkude ühendamine

Bulgaaria ja Rumeenia gaasivõrkude ühendamine

Slovakkia ja Ungari

Sloveenia

Bulgaaria, Kreeka

Rumeenia, Ungari

Tšehhi Vabariik

Austria, Bulgaaria, Tšehhi 
Vabariik, Eesti, Soome, 
Kreeka, Ungari, Läti, Leedu, 
Luksemburg, Poola, Rumeenia, 
Slovakkia

Slovakkia, Poola

Ungari 

Bulgaaria, Rumeenia

40

50

50

40
40

100

30

30

20

Vahemere piirkond
Prantsusmaa gaasivõrgu tugevdamine teljel Aafrika 
– Hispaania – Prantsusmaa

Prantsusmaa 200

GALSI (Gazoduc Algérie-Italie) Itaalia 100

Põhjamere piirkond
Saksamaa – Belgia – Ühendkuningriigi torujuhe
Prantsusmaa ja Belgia vaheline ühendus

Belgia
Prantsusmaa, Belgia

35
200

KOKKU 1565

                                               
1 This support may be channelled alongside European Investment Bank support
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2. Elektrivõrkude ühendamine

Projekt Toetust saava projekti 
asukoht

Ühenduse 
kavandatud 
panus
(EUR 
miljonit)

Balti riikide võrkude ühendamine

Estlink-2
Rootsi ja Balti riikide võrkude ühendamine ning 
Balti ringi tugevdamine

Eesti, Soome
Rootsi, Läti, Leedu

100
175

Kesk- ja Kagu-Euroopa

Halle/Saale – Schweinfurt Saksamaa 50
Vahemere piirkond

Portugali ja Hispaania ühenduse tugevdamine
Prantsusmaa ja Hispaania võrkude ühendamine 
(Baixas – Sta Llogaia)
Uus merealune vahelduvvoolu-kõrgepingekaabel 
(380 kV) Sitsiilia ja Itaalia mandriosa vahel 
(Sorgente – Rizziconi)

Portugal
Prantsusmaa, Hispaania
Itaalia

30
150
100

Põhjamere piirkond

Iirimaa ja Wales’i võrkude ühendamine Iirimaa, Ühendkuningriik 100
Malta ja Itaalia võrkude ühendamine Malta, Itaalia 20
KOKKU 725

3. Väikesaarte projektid
Väikesi eraldatud saari käsitlevad algatused Küpros, Malta 10

B. AVAMERE TUULEENERGEETIKA PROJEKTID

Projekt Võimsus Toetust saava 
projekti asukoht

Ühenduse
kavandatud 
panus 
(miljonites 
eurodes)

1) Avamere tuuleenergia sidumine võrku
1.1. Baltic I ja II - Kriegers Flak I, II, III
Töösolevate projektide edasiarendamine. 
Rahastamine, mis on suunatud 
ühendamise ühislahenduse 
väljatöötamisega kaasnevate lisakulude
katmisele.

1.5 GW Taani, Rootsi, 
Saksamaa, Poola

150
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1.2. Põhjamere võrk
Avamerevõrgu mooduli väljatöötamine, 
virtuaalse avamere elektrijaama 
tutvustamine

1 GW Ühendkuningriik, 
Madalmaad, 
Saksamaa, Iirimaa, 
Taani, Belgia, 
Prantsusmaa

150

2) Uued tuuleturbiinid, konstruktsioonid ja komponendid, tootmisvõimsuse optimeerimine
2.1 Alpha Ventus/Borkumi piirkond –
Bard 1
Töösolevate projektide edasiarendamine. 
Uue põlvkonna turbiinid võimsusega 6–7 
MW ja uuenduslikud konstruktsioonid, 
mis asuvad kaldast kaugel (kuni 100 km) 
ja sügavamas vees (kuni 40 m). 

0.5 GW Saksamaa, Taani 150

2.2 Aberdeeni avamere tuulepark 
(Euroopa katsekeskus)
Töösolevate projektide edasiarendamine. 
Mitmemegavatiste turbiinide 
katsetamine. Uuenduslike 
konstruktsioonide ja 
konstruktsiooniosade väljatöötamine, 
sealhulgas avamere tuuleenergia 
tootmiseks vajalike seadmete 
tootmisvõimsuse optimeerimine. Kõne 
alla võib tulla võimsuse suurendamine 
100 MW võrra.

0,25 GW Ühendkuningriik 40

2.3 Thornton Bank
Töösoleva projekti edasiarendamine. 
Kuuenda raamprogrammi vahenditest 
kaasrahastatud DOWNVInD (Distant 
Offshore Windfarms with No Visual 
Impact in Deepwater) projekti 
kogemustest järelduste tegemine. 
DOWNVInDi süvavees asuva (kuni 30 
m) vähese visuaalse mõjuga (kuni 30 km) 
katserajatise turbiinide (5 MW) võimsuse 
suurendamine.

90MW Belgia 10

KOKKU 500

C. SÜSINIKDIOKSIIDI KOGUMIST JA SÄILITAMIST KÄSITLEVAD PROJEKTID
Projekti nimi/

asukoht
Ühenduse
kavandatud 
panus 
(miljonites 
eurodes)

Kütus Võimsus Kogumistehnoloogia Säilitamiskoht
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Huerth Süsi 450 
MW

integreeritud 
gaasistusseadmega 
kombitsükkel 
(Integrated 
Gasification 
Combined Cycle –
IGCC)

soolased 
põhjaveekihid

Jaenschwalde

Saksamaa 150

Süsi 500 
MW

hapnikuga 
põletamine

tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

Eemshaven Süsi 1200 
MW

integreeritud 
gaasistusseadmega 
kombitsükkel

tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

Rotterdam Süsi 1080 
MW 

tolmpõletus 
(pulverized 
combustion – PC)

tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

Rotterdam

Madalmaad 150

Süsi  800 
MW

tolmpõletus tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

Belchatow Poola 150 Süsi 858 
MW

tolmpõletus soolased 
põhjaveekihid

Compostella Hispaania (koos 
Portugaliga)

150 Süsi 500 
MW

hapnikuga 
põletamine

soolased 
põhjaveekihid

Kingsnorth Süsi 800
MW

tolmpõletus tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

Longannet Süsi 3390 
MW

tolmpõletus soolased 
põhjaveekihid

Tilbury Süsi 1600 
MW

tolmpõletus tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

Hatfield 
(Yorkshire)

Ühendkuningriik 150

Süsi 900 
MW

integreeritud 
gaasistusseadmega 
kombitsükkel

tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

Torrevaldaglia Itaalia 100 Süsi 660 MW tolmpõletus
Tööstusliku süsiniku kogumise projekt
Florange Prantsusmaa 50 CO2 transport tööstusseadmest (terasetehas) maa-alusesse 

säilitamiskohta (soolased põhjaveekihid)
KOKKU 900

C a (uus). GEOTERMILISED PROJEKTID

Projekt Toetust saava projekti asukoht Ühenduse 
kavandatud 
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panus
(miljonites 
eurodes)

Madala ja kõrge temperatuuriga tootmisseadmed 
Kesk-ja Ida-Euroopas

Slovakkia, Ungari, Rumeenia, 
Sloveenia

50

KOKKU 50

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjoni ettepaneku esialgses lisas ei esitatud energiainvesteeringute rahalise 
toetuse tasakaalustatud piirkondlikku jaotust. Veel enam, suurem rõhk oli pandud 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamisega seotud investeeringutele, võrreldes gaasivõrkude 
ühenduste rajamisega. Muudetud lisas esitatakse tasakaalustatum piirkondlik lähenemisviis, 
suurendades geotermaalenergia ja gaasi võrguühenduste projektide toetamist, mis võivad 
olla oluliseks vahendiks tuleviku gaasikriiside ületamisel.

Muudatusettepanek 149
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt A – punkt 1 – kuues osa

Komisjoni ettepanek

Vahemere piirkond
Prantsusmaa gaasivõrgu tugevdamine teljel
Aafrika – Hispaania – Prantsusmaa

Prantsusmaa 150

Muudatusettepanek

Vahemere piirkond
Aafrika – Hispaania – Prantsusmaa telje 
tugevdamine

Prantsusmaa, Hispaania 200

Or. en
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Muudatusettepanek 150
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt C

Komisjoni ettepanek

Projekti nimi/
asukoht

Ühenduse
kavandatud 
panus 
(miljonites 
eurodes)

Kütus Võimsus Kogumistehnoloogia Säilitamiskoht

Huerth Süsi 450 
MW

integreeritud 
gaasistusseadmega 
kombitsükkel 
(Integrated 
Gasification 
Combined Cycle –
IGCC)

soolased 
põhjaveekihid

Jaenschwalde

Saksamaa 250

Süsi 500 
MW

hapnikuga 
põletamine

tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

Eemshaven Süsi 1200 
MW

integreeritud 
gaasistusseadmega 
kombitsükkel

tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

Rotterdam Süsi 1080 
MW 

tolmpõletus tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

Rotterdam

Madalmaad 250

Süsi  800 
MW

tolmpõletus tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

Belchatow Poola 250 Süsi 858 
MW

tolmpõletus soolased 
põhjaveekihid

Compostella Hispaania (koos 
Portugaliga)

250 Süsi 500 
MW

hapnikuga 
põletamine

soolased 
põhjaveekihid

Kingsnorth Süsi 800 
MW

tolmpõletus tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

Longannet Süsi 3390 
MW

tolmpõletus soolased 
põhjaveekihid

Tilbury Süsi 1600 
MW

tolmpõletus tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

Hatfield 
(Yorkshire)

Ühendkuningriik 250

Süsi 900 
MW

integreeritud 
gaasistusseadmega 
kombitsükkel

tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 
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KOKKU: 1 250

Muudatusettepanek

Projekti nimi/
asukoht

Ühenduse
kavandatud 
panus 
(miljonites 
eurodes)

Kütus Võimsus Kogumistehnoloogia Säilitamiskoht

Huerth Süsi 450 
MW

integreeritud 
gaasistusseadmega 
kombitsükkel 
(Integrated 
Gasification 
Combined Cycle –
IGCC)

soolased 
põhjaveekihid

Jaenschwalde

Saksamaa 150

Süsi 500 
MW

hapnikuga 
põletamine

tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

Eemshaven Süsi 1200 
MW

integreeritud 
gaasistusseadmega 
kombitsükkel

tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

Rotterdam Süsi 1080 
MW 

tolmpõletus 
(pulverized 
combustion – PC)

tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

Rotterdam

Madalmaad 150

Süsi  800 
MW

tolmpõletus tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

Belchatow Poola 150 Süsi 858 
MW

tolmpõletus soolased 
põhjaveekihid

Compostilla 
(León)

Hispaania (koos 
Portugaliga)

150 Süsi 500 
MW

hapnikuga 
põletamine

soolased 
põhjaveekihid

Kingsnorth Süsi 800 
MW

tolmpõletus tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

Longannet Süsi 3390 
MW

tolmpõletus soolased 
põhjaveekihid

Tilbury Süsi 1600 
MW

tolmpõletus tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

Hatfield 
(Yorkshire)

Ühendkuningriik 150

Süsi 900 
MW

integreeritud 
gaasistusseadmega 
kombitsükkel

tühjakspumbatud 
nafta- ja 
gaasiväljad 

KOKKU: 1 250
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Or. en

Muudatusettepanek 151
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt C a (uus)

Muudatusettepanek

C a. Aruka energiakasutusega linnad

Projekt Eesmärk Ühenduse kavandatud 
panus
(miljonit eurot)

Kohalikud säästva 
energia ja kliimafondid

Kohalike säästva energia ja 
kliimafondide loomine või 
rakendamine kohalike 
algatuste toetamiseks 
energiatõhususe 
suurendamiseks kohalikus 
teeninduses ja riigi raha 
võimendava mõju 
maksimeerimine, 
meelitades ligi 
erainvesteeringuid ja 
soodustades avaliku ja 
erasektori partnerlust 

200

Otselaenud ELi 
linnadele ja kohalikele 
pankadele säästva 
arengu meetmete jaoks

Otselaenude pakkumine 
Euroopa linnadele või 
kohalikele pankadele 
kohaliku omavalitsusega 
seotud energiatõhususe ja 
taastuvenergeetika 
algatusteks, nimelt avalikud 
hooned, tänavavalgustus, 
transport või koolitus

täiendav meede, mida
tuleks rakendada 
olemasoleva korra 
ning EIB ja kohalike 
pankade vahel 
sõlmitava kokkuleppe 
alusel 

Kohalikud energia- ja 
kliimaagentuurid ja/või 
energiateenuseid
osutavad ettevõtted

Kohalike 
ekspertorganisatsioonide, 
mis võivad pakkuda 
tehnilist ja rahalist toetust 
kohalikele taastuvenergia ja 
energiatõhususe 
projektidele, loomise või 
tugevdamise 
kaasrahastamine 

150
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Aruka 
energiakasutusega 
hoonete turu 
hoogustamiskampaania

Energiatõhususe meetmete
ja taastuvenergia 
tehnoloogiate kiire 
kasutuselevõtu 
stimuleerimine 
ehitussektoris, et täita kõrge 
energiatõhususe nõuded

150

KOKKU 500

Or. en

Selgitus

Linnaalad, kus elab 80 % ELi kodanikest ja mis toodavad 70 % kasvuhoonegaaside heitest, 
mängivad kliimamuutuste vastases võitluses võtmerolli. Komisjoni esialgne ettepanek, mis 
nägi ette majanduse elavdamiskava raames 500 miljoni euro eraldamise linnadele, jäeti 
meetmete loetelust välja. Kuid kohalikul tasandil on äärmiselt suur potentsiaal 
investeerimiseks energiasäästu, mis aitab ELi majandust lühiajaliselt hoogustada ja 
pikaajaliselt ümber korraldada.

Muudatusettepanek 152
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa punkt C a 
Päikesesoojuselektri projektid või 
päikeseenergia projektid
Komisjon lisab päikeseenergeetika 
projekte sisaldava uue E lisa.
Komisjon kuulutab välja pakkumiste 
konkursi päikeseenergeetika ja täpsemalt 
päikesesoojuseelektri valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Komisjon põhjendas päikeseenergeetika projektide kõrvalejätmist muuhulgas väitega, et ühtki 
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projekti polnud saadaval ega tööstuse poolt esitatud. Parlamendil on andmeid selliste 
projektide olemasolu kohta ja need saab lisada uuele E lisale, mis käsitleb päikeseenergia 
projekte.
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