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Tarkistus 1
Norbert Neuser

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa komissiota siitä, että EU:n 
energiapolitiikan on oltava EU:n muiden 
ensisijaisten politiikkojen, kuten EU:n 
turvallisuus-, ulko- ja naapuruus-, kauppa-
ja kehityspolitiikan, mukainen, jotta 
voidaan varmistaa EU:n energiapolitiikan 
tehokkuus ja EU:n ulkopolitiikan 
yhdenmukaisuus ja uskottavuus;

1. muistuttaa komissiota siitä, että EU:n 
energiapolitiikan on oltava EU:n muiden 
ensisijaisten politiikkojen, kuten EU:n 
ilmasto-, ympäristö-, turvallisuus-, ulko- ja 
naapuruus-, kauppa- ja kehityspolitiikan, 
mukainen, jotta voidaan varmistaa EU:n
energiapolitiikan tehokkuus ja EU:n 
ulkopolitiikan yhdenmukaisuus ja 
uskottavuus;

Or. en

Tarkistus 2
Justas Vincas Paleckis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa komissiota siitä, että EU:n 
energiapolitiikan on oltava EU:n muiden 
ensisijaisten politiikkojen, kuten EU:n 
turvallisuus-, ulko- ja naapuruus-, kauppa-
ja kehityspolitiikan, mukainen, jotta 
voidaan varmistaa EU:n energiapolitiikan 
tehokkuus ja EU:n ulkopolitiikan 
yhdenmukaisuus ja uskottavuus;

1. muistuttaa komissiota siitä, että EU:n 
energiapolitiikan on oltava EU:n muiden 
ensisijaisten politiikkojen, kuten EU:n 
turvallisuus-, ilmastonmuutos-, ulko- ja 
naapuruus-, kauppa- ja kehityspolitiikan, 
mukainen, jotta voidaan varmistaa EU:n 
energiapolitiikan tehokkuus ja EU:n 
ulkopolitiikan yhdenmukaisuus ja 
uskottavuus;

Or. lt
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Tarkistus 3
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa komissiota siitä, että EU:n 
energiapolitiikan on oltava EU:n muiden 
ensisijaisten politiikkojen, kuten EU:n 
turvallisuus-, ulko- ja naapuruus-, kauppa-
ja kehityspolitiikan, mukainen, jotta 
voidaan varmistaa EU:n energiapolitiikan 
tehokkuus ja EU:n ulkopolitiikan 
yhdenmukaisuus ja uskottavuus;

1. muistuttaa komissiota siitä, että EU:n 
energiapolitiikan on oltava EU:n muiden 
ensisijaisten politiikkojen, kuten EU:n 
turvallisuus-, ulko- ja naapuruus-, kauppa-, 
ihmisoikeus-, demokratia- ja 
kehityspolitiikan, mukainen, jotta voidaan 
varmistaa EU:n energiapolitiikan 
tehokkuus ja EU:n ulkopolitiikan 
yhdenmukaisuus ja uskottavuus;

Or. en

Tarkistus 4
Nadezhda Neynsky

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa komissiota siitä, että EU:n 
energiapolitiikan on oltava EU:n muiden 
ensisijaisten politiikkojen, kuten EU:n 
turvallisuus-, ulko- ja naapuruus-, kauppa-
ja kehityspolitiikan, mukainen, jotta 
voidaan varmistaa EU:n energiapolitiikan 
tehokkuus ja EU:n ulkopolitiikan 
yhdenmukaisuus ja uskottavuus;

1. vaatii, että EU:n energiapolitiikka on 
välittömästi mukautettava EU:n muihin 
ensisijaisiin politiikkoihin, kuten EU:n 
turvallisuus-, ulko- ja naapuruus-, kauppa-
ja kehityspolitiikkaan, jotta voidaan 
varmistaa EU:n energiapolitiikan 
tehokkuus ja EU:n ulkopolitiikan 
yhdenmukaisuus ja uskottavuus;

Or. en

Tarkistus 5
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa komissiota siitä, että EU:n 
energiapolitiikan on oltava EU:n muiden 
ensisijaisten politiikkojen, kuten EU:n 
turvallisuus-, ulko- ja naapuruus-, kauppa-
ja kehityspolitiikan, mukainen, jotta 
voidaan varmistaa EU:n energiapolitiikan 
tehokkuus ja EU:n ulkopolitiikan 
yhdenmukaisuus ja uskottavuus;

1. muistuttaa komissiota siitä, että EU:n 
energiapolitiikan on oltava EU:n muiden 
ensisijaisten politiikkojen, kuten EU:n 
turvallisuus-, ulko- ja naapuruus-, kauppa-
ja kehityspolitiikan, mukainen, jotta 
voidaan varmistaa EU:n energiapolitiikan 
tehokkuus ja EU:n ulkopolitiikan 
yhdenmukaisuus ja uskottavuus; toteaa, 
että pyrkimällä EU:n 
energiaomavaraisuuteen lisätään samalla 
EU:n merkitystä globaalina toimijana;

Or. es

Tarkistus 6
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa komissiota siitä, että EU:n 
energiapolitiikan päätavoitteina on oltava 
energiansaannin takaaminen ja EU:n 
valtavan energiariippuvuuden 
vähentäminen;

Or. es

Tarkistus 7
Norbert Neuser

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että EU:n energiapolitiikka ei 2. korostaa, että EU:n energiapolitiikassa 
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saisi vaarantaa unionin kilpailukykyä eikä 
sallia hiilivuodon riskiä; kehottaa näin 
ollen komissiota valmistelemaan aloitteita 
siltä varalta, että ilmastonsuojelua koskevia 
yleisiä sopimuksia ei saada aikaan;

olisi keskityttävä uusiutuvan energian 
suuren osuuden ja hyvän 
energiatehokkuuden toteuttamisen 
arvoisiin vaihtoehtoihin, jotta ei 
vaaranneta unionin kilpailukykyä 
turvautumalla liiaksi fossiilisten 
polttoaineiden – joiden hinnat nousevat 
todennäköisesti jyrkästi tulevaisuudessa –
ulkoisiin toimittajiin eikä sallita
hiilivuodon riskiä; kehottaa näin ollen 
komissiota valmistelemaan aloitteita EU:n 
kilpailukyvyn suojelemiseksi siltä varalta, 
että ilmastonsuojelua koskevia yleisiä 
sopimuksia ei saada aikaan;

Or. en

Tarkistus 8
Graham Watson

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että EU:n energiapolitiikka ei 
saisi vaarantaa unionin kilpailukykyä eikä 
sallia hiilivuodon riskiä; kehottaa näin 
ollen komissiota valmistelemaan aloitteita 
siltä varalta, että ilmastonsuojelua koskevia 
yleisiä sopimuksia ei saada aikaan;

2. korostaa, että EU:n energiapolitiikan 
pitäisi vihreän talouden kehittämisen 
avulla pikemmin lisätä kuin vaarantaa 
unionin kilpailukykyä eikä se saisi sallia 
hiilivuodon riskiä; kehottaa näin ollen 
komissiota valmistelemaan aloitteita siltä 
varalta, että ilmastonsuojelua koskevia 
yleisiä sopimuksia ei saada aikaan;

Or. en

Tarkistus 9
Konrad Szymański

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että EU:n energiapolitiikka ei 
saisi vaarantaa unionin kilpailukykyä eikä 
sallia hiilivuodon riskiä; kehottaa näin
ollen komissiota valmistelemaan aloitteita 
siltä varalta, että ilmastonsuojelua koskevia 
yleisiä sopimuksia ei saada aikaan;

2. korostaa, että EU:n energiapolitiikka ei 
saisi vaarantaa unionin kilpailukykyä eikä 
sallia hiilivuodon riskiä; kehottaa näin 
ollen komissiota valmistelemaan aloitteita 
siltä varalta, että ilmastonsuojelua koskevia 
yleisiä sopimuksia ei saada aikaan, ja 
esittämään lisäarvioinnin, joka sisältäisi 
ehdotuksia suositelluista toimista, joilla 
voitaisiin estää tuotannon siirtämisestä 
EU:n ulkopuolelle aiheutuvan 
hiilivuodon riski, ja jossa erityisesti 
arvioitaisiin muita skenaarioita siltä 
varalta, että maailmanlaajuiset lisätoimet 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ovat 
rajallisia tai niitä ei toteuteta lainkaan;

Or. en

Tarkistus 10
Jacek Saryusz-Wolski

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että EU:n energiapolitiikka ei 
saisi vaarantaa unionin kilpailukykyä eikä 
sallia hiilivuodon riskiä; kehottaa näin 
ollen komissiota valmistelemaan aloitteita 
siltä varalta, että ilmastonsuojelua koskevia 
yleisiä sopimuksia ei saada aikaan;

2. korostaa, että EU:n energiapolitiikka ei 
saisi vaarantaa unionin kilpailukykyä eikä 
sallia hiilivuodon riskiä; kehottaa näin 
ollen komissiota valmistelemaan aloitteita 
siltä varalta, että ilmastonsuojelua koskevia 
yleisiä sopimuksia ei saada aikaan; 
muistuttaa, että EU:n energiapolitiikan 
olisi perustuttava kolmen pilarin väliseen 
tasapainoiseen lähestymistapaan, jolla 
pyritään toteuttamaan varmaa, kestävää 
ja kilpailukykyistä energiansaantia 
lisääviä toimenpiteitä;

Or. en
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Tarkistus 11
Jacek Saryusz-Wolski

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa maailman 
energiamarkkinoiden kehityssuuntauksia, 
joita ovat muun muassa 
epätavanomaisista lähteistä tuotetun 
maakaasun merkityksen kasvu ja uusi 
tekniikka, tarjonnan ja kysynnän 
muuttuvat muodot sekä uusien tuottaja- ja 
läpikulkumaiden syntyminen ja jotka olisi 
otettava huomioon EU:n 
energiapolitiikassa;

Or. en

Tarkistus 12
Jacek Saryusz-Wolski

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että perussopimuksessa 
vaaditaan solidaarisuutta jäsenvaltioiden 
välillä ja että sen pitäisi kuulua 
jokapäiväiseen työhön sekä sisäisen ja 
ulkoisen energiapolitiikan 
kriisinhallintaan; kehottaa komissiota 
määrittelemään selkeästi "energia-alan 
solidaarisuuden" sen varmistamiseksi, 
että kaikki jäsenvaltiot noudattavat sitä;

Or. en

Tarkistus 13
Graham Watson
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa asettamaan ulkoista 
energiapolitiikkaa koskevat strategiset 
tavoitteet ja harjoittamaan aktiivisia 
ilmastonsuojelutoimia yhteistyössä 
keskeisten kumppaneiden kuten
Yhdysvaltojen ja viiden BRICS-maan 
kanssa;

3. kehottaa komissiota ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa asettamaan ulkoista 
energiapolitiikkaa koskevat strategiset 
tavoitteet ja harjoittamaan aktiivisia 
ilmastonsuojelutoimia yhteistyössä 
kaikkien ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen sopimuspuolien, muun 
muassa Yhdysvaltojen ja viiden BRICS-
maan, sekä Taiwanin kaltaisten muiden 
kumppanien kanssa;

Or. en

Tarkistus 14
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa asettamaan ulkoista 
energiapolitiikkaa koskevat strategiset 
tavoitteet ja harjoittamaan aktiivisia 
ilmastonsuojelutoimia yhteistyössä 
keskeisten kumppaneiden kuten 
Yhdysvaltojen ja viiden BRICS-maan 
kanssa;

3. kehottaa komissiota ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa asettamaan ulkoista 
energiapolitiikkaa koskevat strategiset 
tavoitteet Euroopan valtavan 
energiariippuvuuden huomioon ottaen ja 
harjoittamaan aktiivisia 
ilmastonsuojelutoimia yhteistyössä 
keskeisten kumppaneiden kuten 
Yhdysvaltojen ja viiden BRICS-maan 
kanssa;

Or. es

Tarkistus 15
Jacek Saryusz-Wolski
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa asettamaan ulkoista 
energiapolitiikkaa koskevat strategiset 
tavoitteet ja harjoittamaan aktiivisia 
ilmastonsuojelutoimia yhteistyössä 
keskeisten kumppaneiden kuten 
Yhdysvaltojen ja viiden BRICS-maan
kanssa;

3. kehottaa komissiota ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa asettamaan ulkoista 
energiapolitiikkaa koskevat strategiset 
tavoitteet ja harjoittamaan aktiivisia 
ilmastonsuojelutoimia yhteistyössä 
keskeisten kumppaneiden kuten 
Yhdysvaltojen ja BRICS-maiden kanssa;
korostaa erityisesti tarvetta syventää 
yhteistä etua koskevista strategisista 
energiakysymyksistä käytävää 
vuoropuhelua, luoda energiapoliittista 
yhteistyötä ja tehostaa tutkimusyhteisyötä 
EU–USA-energianeuvoston kaltaisilla 
asiaa käsittelevillä foorumeilla;

Or. en

Tarkistus 16
Jacek Saryusz-Wolski

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa lisäksi Välimerellä ja 
arktisella alueella suoritettavan öljyn ja 
kaasun etsinnän kasvavaa merkitystä; 
katsoo, että on laadittava pikaisesti öljyn 
ja kaasun porausta merellä koskeva EU:n 
politiikka, johon sisältyy EU:n 
jäsenvaltioiden ja asianomaisten 
kolmansien maiden talousvyöhykkeiden 
määrittäminen noudattaen Yhdistyneiden 
kansakuntien merioikeusyleissopimusta, 
jonka kaikki EU:n jäsenvaltiot ja EU ovat 
allekirjoittaneet;

Or. en
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Tarkistus 17
Jacek Saryusz-Wolski

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. painottaa, että EU:n on säilytettävä 
porauslupien myöntämisessä ja 
talousvyöhykkeiden määrittämisessä 
korkea poliittinen profiili ja pyrittävä 
välttämään kitkaa kolmansien maiden 
kanssa; korostaa, että energiaa on 
käytettävä rauhan, yhteistyön ja vakauden 
välineenä;

Or. en

Tarkistus 18
Jacek Saryusz-Wolski

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. panee merkille laajan yhteistyön 
merkityksen arktisella alueella, erityisesti 
euroatlanttiseen ryhmään kuuluvien 
valtioiden kesken; pyytää näin ollen 
komissiota esittämään kattavan 
arvioinnin siitä, mitä etuja ja riskejä 
EU:n osallistuminen arktisella alueella 
tuo;

Or. en

Tarkistus 19
Norbert Neuser

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. kehottaa suureen varovaisuuteen 
harkittaessa öljyn ja kaasun poraamista 
arktisella alueella; katsoo, että koska 
erityisesti pohjoisimmat arktiset alueet 
ovat hyvin herkkiä ja korvaamattomia, 
poraamista ei pitäisi sallia, ellei 
tieteellinen riskianalyysi ole osoittanut, 
että kaikenlaiset ympäristövaarat voidaan 
välttää;

Or. en

Tarkistus 20
Nadezhda Neynsky

Lausuntoluonnos
3 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 e. vaatii energiavarojen 
monipuolistamista, koska se on ainoa 
tapa varmistaa unionin energiavarmuus; 
kehottaa komissiota tätä varten 
vahvistamaan energiasuhteita Euroopan 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien 
valtioiden ja Keski-Aasian valtioiden 
kanssa; vaatii samalla, että kaikkien 
unionin alueella toimivien nykyisten ja 
tulevien energia-alan yritysten on 
sovellettava ja noudatettava 
tinkimättömästi kolmatta energiapakettia;

Or. en

Tarkistus 21
Graham Watson

Lausuntoluonnos
3 f kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 f. painottaa, että koska EU on erittäin 
riippuvainen energiantuonnista, 
hankintalähteiden ja kauttakulkureittien 
monipuolistaminen sekä EU:ssa 
tuotettavan uusiutuvan energian 
kehittäminen ovat kiireellisiä ja 
olennaisia tekijöitä, joilla tuetaan EU:n 
ulkoista turvallisuuspolitiikkaa, 
strategista roolia ja ulkopolitiikan
riippumattomuutta;

Or. en

Tarkistus 22
Jacek Saryusz-Wolski

Lausuntoluonnos
3 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 g. on vakuuttunut siitä, että 
tehokkaampi hallinta 
maailmanlaajuisella tasolla parantaisi 
yhteistyötä tuottaja-, kauttakulku- ja 
kuluttajamaiden kanssa; katsoo, että 
EU:lla olisi sen vuoksi oltava tärkeä rooli 
energiapolitiikan kansainvälisessä 
hallinnassa, kun pyritään edistämään 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita, saavuttamaan kestävyyttä 
koskeva tavoite, alentamaan hintoja ja 
liiketoimintakustannuksia ja luomaan 
kannustimia markkinaosallistujille hinta-
ja laatukilpailun mahdollistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 23
Jacek Saryusz-Wolski
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Lausuntoluonnos
3 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 h. kehottaa komissiota määrittämään 
kattavan joukon lyhyen, keskipitkän ja 
pitkän aikavälin energiapoliittisia 
prioriteetteja suhteissa naapurimaihin 
sellaisen yhteisen oikeusalueen 
luomiseksi, jonka perustana ovat yhteisön 
säännöstön mukaiset periaatteet ja 
energian sisämarkkinoita koskevat 
normit; korostaa, että on tärkeää 
laajentaa Euroopan energiayhteisöä 
edelleen varsinkin itäisen 
kumppanuuden, Keski-Aasian ja 
Välimeren alueen maihin ja perustaa 
oikeudellisia valvontamekanismeja, joilla 
puututaan yhteisön säännöstön 
puutteelliseen täytäntöönpanoon;

Or. en

Tarkistus 24
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että unionin ja tuottaja- ja 
läpikulkumaiden, erityisesti unionin ja 
Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin 
kuuluvien maiden, väliset strategiset 
kumppanuudet edellyttävät asianmukaisia 
välineitä, ennustettavuutta, vakautta ja 
pitkän aikavälin investointeja; korostaa, 
että unionin ilmastotavoitteiden on oltava 
yhdenmukaisia toimitusreittien
monipuolistamista ja unionin 
energiavarmuuden parantamista koskevien 
infrastruktuurihankkeiden kanssa;

4. vaatii, että toimitusreittien
monipuolistamiseen ja unionin 
energiavarmuuden parantamiseen 
pyrkivien EU:n infrastruktuurihankkeiden
olisi oltava unionin ilmastotavoitteiden ja 
kansainvälisten ilmastositoumusten 
mukaisia;
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Or. en

Tarkistus 25
Nadezhda Neynsky

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että unionin ja tuottaja- ja 
läpikulkumaiden, erityisesti unionin ja 
Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin 
kuuluvien maiden, väliset strategiset 
kumppanuudet edellyttävät asianmukaisia 
välineitä, ennustettavuutta, vakautta ja 
pitkän aikavälin investointeja; korostaa, 
että unionin ilmastotavoitteiden on oltava 
yhdenmukaisia toimitusreittien 
monipuolistamista ja unionin
energiavarmuuden parantamista 
koskevien infrastruktuurihankkeiden 
kanssa;

4. muistuttaa, että unionin ja tuottaja- ja 
läpikulkumaidenväliset strategiset 
kumppanuudet edellyttävät asianmukaisia 
välineitä, ennustettavuutta, vakautta ja 
pitkän aikavälin investointeja; muistuttaa 
tästä syystä, että on tärkeää saattaa 
energiajärjestelmien yhteenliitännät 
naapurimaiden kanssa nopeasti 
päätökseen, sillä näin vahvistetaan sekä 
suhteita kyseisiin valtioihin että unionin
energiavarmuutta;

Or. en

Tarkistus 26
Jacek Saryusz-Wolski

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että unionin ja tuottaja- ja 
läpikulkumaiden, erityisesti unionin ja 
Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin 
kuuluvien maiden, väliset strategiset 
kumppanuudet edellyttävät asianmukaisia 
välineitä, ennustettavuutta, vakautta ja 
pitkän aikavälin investointeja; korostaa, 
että unionin ilmastotavoitteiden on oltava 
yhdenmukaisia toimitusreittien 
monipuolistamista ja unionin 

4. muistuttaa, että unionin ja tuottaja- ja 
läpikulkumaiden, erityisesti unionin ja 
Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin 
kuuluvien maiden, väliset strategiset 
kumppanuudet edellyttävät asianmukaisia 
välineitä, ennustettavuutta, vakautta ja 
pitkän aikavälin investointeja, jotka ovat 
täysin yhdenmukaisia energian 
sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön 
kanssa; korostaa, että unionin 
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energiavarmuuden parantamista koskevien 
infrastruktuurihankkeiden kanssa;

ilmastotavoitteiden on oltava 
yhdenmukaisia toimitusreittien 
monipuolistamista ja unionin 
energiavarmuuden parantamista koskevien 
pitkän aikavälin
infrastruktuurihankkeiden, kuten eteläisen 
kaasukäytävän ja Nabucco-kaasuputken,
kanssa;

Or. en

Tarkistus 27
Evgeni Kirilov

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että unionin ja tuottaja- ja 
läpikulkumaiden, erityisesti unionin ja 
Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin 
kuuluvien maiden, väliset strategiset 
kumppanuudet edellyttävät asianmukaisia 
välineitä, ennustettavuutta, vakautta ja 
pitkän aikavälin investointeja; korostaa, 
että unionin ilmastotavoitteiden on oltava 
yhdenmukaisia toimitusreittien 
monipuolistamista ja unionin 
energiavarmuuden parantamista koskevien 
infrastruktuurihankkeiden kanssa;

4. muistuttaa, että unionin ja tuottaja- ja 
läpikulkumaiden, erityisesti unionin ja 
Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin 
kuuluvien maiden, väliset strategiset 
kumppanuudet edellyttävät asianmukaisia 
välineitä, ennustettavuutta, vakautta ja 
pitkän aikavälin investointeja; on 
huolissaan siitä, että alkuperäisen 
Nabucco-hankkeen jatkamista tai muita 
selviä vaihtoehtoja, jotka johtavat 
Kaakkois- ja Keski-Euroopan 
kaasutoimitusten monipuolistamiseen, ei 
tueta; korostaa, että unionin 
ilmastotavoitteiden on oltava 
yhdenmukaisia toimitusreittien 
monipuolistamista ja unionin 
energiavarmuuden parantamista koskevien 
infrastruktuurihankkeiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 28
Graham Watson
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että unionin ja tuottaja- ja 
läpikulkumaiden, erityisesti unionin ja 
Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin 
kuuluvien maiden, väliset strategiset 
kumppanuudet edellyttävät asianmukaisia 
välineitä, ennustettavuutta, vakautta ja 
pitkän aikavälin investointeja; korostaa, 
että unionin ilmastotavoitteiden on oltava 
yhdenmukaisia toimitusreittien 
monipuolistamista ja unionin 
energiavarmuuden parantamista koskevien 
infrastruktuurihankkeiden kanssa;

4. muistuttaa, että unionin ja öljyn, hiilen 
ja kaasun mutta myös uusiutuvista 
lähteistä tuotetun sähkön tuottaja- ja 
läpikulkumaiden ja erityisesti unionin ja 
Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin 
kuuluvien maiden, väliset strategiset 
kumppanuudet edellyttävät asianmukaisia 
välineitä, ennustettavuutta, vakautta ja 
pitkän aikavälin investointeja; korostaa, 
että unionin ilmastotavoitteiden on oltava 
yhdenmukaisia sekä fossiilisten 
polttoaineiden että sähkön toimitusreittien 
monipuolistamista ja unionin 
energiavarmuuden parantamista koskevien 
infrastruktuurihankkeiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 29
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että unionin ja tuottaja- ja 
läpikulkumaiden, erityisesti unionin ja 
Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin 
kuuluvien maiden, väliset strategiset 
kumppanuudet edellyttävät asianmukaisia 
välineitä, ennustettavuutta, vakautta ja 
pitkän aikavälin investointeja; korostaa, 
että unionin ilmastotavoitteiden on oltava 
yhdenmukaisia toimitusreittien 
monipuolistamista ja unionin 
energiavarmuuden parantamista koskevien 
infrastruktuurihankkeiden kanssa;

4. muistuttaa, että unionin ja tuottaja- ja 
läpikulkumaiden, erityisesti unionin ja 
Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin 
kuuluvien maiden, väliset strategiset 
kumppanuudet edellyttävät asianmukaisia 
välineitä, ennustettavuutta, vakautta ja 
pitkän aikavälin investointeja; korostaa, 
että unionin ilmastotavoitteiden on oltava 
yhdenmukaisia toimitusreittien 
monipuolistamista ja unionin 
energiavarmuuden parantamista koskevien 
infrastruktuurihankkeiden kanssa ja niissä 
on painotettava erityisesti paikallisten 
energialähteiden kehittämistä;
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Or. es

Tarkistus 30
Norbert Neuser

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa ulkoisia energiatoimituksia 
koskevan strategisen lähestymistavan 
yhteydessä kunnioittamaan 
energiakysymyksiin liittyvässä 
toiminnassa kehitysmaiden kanssa EU:n 
ensisijaisia kehitystavoitteita sekä 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 31
Tarja Cronberg
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että EU:n energiapolitiikka 
ei saa olla millään lailla ristiriidassa 
niiden perusperiaatteiden kanssa, joihin 
EU perustuu, varsinkaan demokratian ja 
ihmisoikeuksien osalta; kehottaa 
komissiota suosimaan tässä mielessä 
energiasuhteissaan sellaisia tuottaja- ja 
kauttakulkumaita, jotka jakavat samat 
arvot ja tukevat niitä; 

Or. en
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Tarkistus 32
Norbert Neuser

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. korostaa avoimuuden, demokraattisen 
valvonnan ja kansalaisyhteiskunnan 
osallistumisen merkitystä suhteissa 
kolmansiin maihin energia-alalla;

Or. en

Tarkistus 33
Norbert Neuser

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. kiinnittää huomiota energian sekä 
elintarvikkeiden saatavuuden ja
turvallisuustilanteen väliseen 
monimutkaiseen suhteeseen erityisesti, 
kun on kyse kestämättömistä 
ensimmäisen sukupolven 
biopolttoaineista, joilla voi olla kielteisiä 
sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia 
kehitysmaissa; suosittelee tästä syystä 
maatalouden jätteistä ja levästä 
valmistettavien kestävien kehittyneiden 
biopolttoaineiden kehittämisen ja niihin 
tehtävien investointien tehostamista;

Or. en

Tarkistus 34
Jacek Saryusz-Wolski

Lausuntoluonnos
4 e kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 e. katsoo, että jos strategisesti 
merkittävä infrastruktuurihanke 
vaikuttaa koko EU:n energian 
toimitusvarmuuteen, neuvoston pitäisi 
antaa neuvotteluvaltuudet komissiolle, ja 
että kyseisiä valtuuksia olisi harkittava 
myös, mikäli muilla hallitustenvälisillä 
sopimuksilla katsotaan olevan merkittävä 
vaikutus EU:n pitkän aikavälin 
energiapoliittisiin ja erityisesti 
energiariippuvuutta koskeviin 
tavoitteisiin; ilmaisee tässä suhteessa 
tyytyväisyytensä komission johdolla EU:n, 
Azerbaidžanin ja Turkmenistanin välillä 
Kaspianmeren alueen kaasuputkiverkosta 
käytävissä neuvotteluissa saavutetun 
edistyksen johdosta;

Or. en

Tarkistus 35
Jacek Saryusz-Wolski

Lausuntoluonnos
4 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 f. suhtautuu myönteisesti EU:n 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
energia-alalla tekemiä valtioiden välisiä 
sopimuksia koskevan 
tietojenvaihtomekanismin perustamiseen 
edellyttäen, että tällä mekanismilla 
pyritään parantamaan politiikan 
avoimuutta, koordinointia ja tehokkuutta 
koko EU:ssa; korostaa tällaisen 
tietojenvaihtomekanismin panosta EU:n 
sisäisen ja ulkoisen energiapolitiikan 
muotoiluun keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä;

Or. en
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Tarkistus 36
Norbert Neuser, Knut Fleckenstein

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. vaatii, että EU:n ja Venäjän välisen 
energia-alan etenemissuunnitelman on 
perustuttava keskinäiseen kunnioitukseen 
ja vastavuoroisuuden periaatteeseen 
Maailman kauppajärjestön, 
energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen ja 
kolmannen energiapaketin sääntöjen 
mukaisesti; kehottaa komissiota panemaan 
täytäntöön ja soveltamaan EU:n 
kilpailusääntöjä tehokkaalla tavalla siten, 
että ne koskevat kaikkia Euroopan unionin 
alueella toimivia energia-alan yrityksiä; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
äskettäin käynnistettyä tutkimusta, joka 
koskee Gazpromin kilpailunvastaista 
toimintaa, ja tuomitsee Venäjän 
federaation poliittisista syistä antaman 
asetuksen, joka kieltää venäläisiä yrityksiä 
toimimasta yhteistyössä EU:n toimielimen 
kanssa;

5. vaatii, että EU:n ja Venäjän välisen 
energia-alan etenemissuunnitelman on 
perustuttava keskinäiseen kunnioitukseen 
ja vastavuoroisuuden periaatteeseen 
Maailman kauppajärjestön, 
energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen ja 
kolmannen energiapaketin sääntöjen 
mukaisesti; kehottaa komissiota panemaan 
täytäntöön ja soveltamaan EU:n 
kilpailusääntöjä tehokkaalla tavalla siten,
että ne koskevat kaikkia Euroopan unionin 
alueella toimivia energia-alan yrityksiä; 
vaatii, että kaikkien energia-alan yritysten 
edellytetään tekevän yhteistyötä 
tutkintaviranomaisten kanssa, ja 
tuomitsee Venäjän federaation poliittisista 
syistä antaman asetuksen, joka kieltää 
venäläisiä yrityksiä toimimasta 
yhteistyössä EU:n toimielimen kanssa;

Or. en

Tarkistus 37
Jacek Saryusz-Wolski

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. vaatii, että EU:n ja Venäjän välisen 
energia-alan etenemissuunnitelman on 
perustuttava keskinäiseen kunnioitukseen 
ja vastavuoroisuuden periaatteeseen 
Maailman kauppajärjestön,

5. vaatii, että EU:n ja Venäjän välisen 
energia-alan etenemissuunnitelman on 
perustuttava keskinäiseen kunnioitukseen 
ja vastavuoroisuuden periaatteeseen 
energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen ja 
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energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen ja 
kolmannen energiapaketin sääntöjen 
mukaisesti; kehottaa komissiota panemaan 
täytäntöön ja soveltamaan EU:n 
kilpailusääntöjä tehokkaalla tavalla siten, 
että ne koskevat kaikkia Euroopan unionin 
alueella toimivia energia-alan yrityksiä; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
äskettäin käynnistettyä tutkimusta, joka 
koskee Gazpromin kilpailunvastaista 
toimintaa, ja tuomitsee Venäjän 
federaation poliittisista syistä antaman 
asetuksen, joka kieltää venäläisiä yrityksiä
toimimasta yhteistyössä EU:n toimielimen
kanssa;

kolmannen energiapaketin sääntöjen 
mukaisesti; kehottaa komissiota panemaan 
täytäntöön ja soveltamaan EU:n 
sisämarkkina- ja kilpailusääntöjä 
tehokkaalla tavalla siten, että ne koskevat 
kaikkia Euroopan unionin alueella toimivia 
energia-alan yrityksiä; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä äskettäin 
käynnistettyä tutkimusta, joka koskee 
Gazpromin kilpailunvastaista toimintaa, ja 
pitää valitettavana Venäjän federaation 
poliittisista syistä antamaa asetusta, joka 
estää venäläisiä yrityksiä toimimasta 
yhteistyössä EU:n toimielinten kanssa;

Or. en

Tarkistus 38
Graham Watson

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. vaatii, että EU:n ja Venäjän välisen 
energia-alan etenemissuunnitelman on 
perustuttava keskinäiseen kunnioitukseen 
ja vastavuoroisuuden periaatteeseen 
Maailman kauppajärjestön, 
energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen ja 
kolmannen energiapaketin sääntöjen 
mukaisesti; kehottaa komissiota panemaan 
täytäntöön ja soveltamaan EU:n 
kilpailusääntöjä tehokkaalla tavalla siten, 
että ne koskevat kaikkia Euroopan unionin 
alueella toimivia energia-alan yrityksiä; 
+pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
äskettäin käynnistettyä tutkimusta, joka 
koskee Gazpromin kilpailunvastaista 
toimintaa, ja tuomitsee Venäjän federaation 
poliittisista syistä antaman asetuksen, joka 
kieltää venäläisiä yrityksiä toimimasta 
yhteistyössä EU:n toimielimen kanssa;

5. vaatii, että EU:n ja Venäjän välisen 
energia-alan etenemissuunnitelman on 
perustuttava keskinäiseen kunnioitukseen 
ja vastavuoroisuuden periaatteeseen 
Maailman kauppajärjestön, 
energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen ja 
kolmannen energiapaketin sääntöjen 
mukaisesti; kehottaa komissiota panemaan 
täytäntöön ja soveltamaan EU:n 
kilpailusääntöjä tehokkaalla tavalla siten, 
että ne koskevat kaikkia Euroopan unionin 
alueella toimivia energia-alan yrityksiä; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
äskettäin käynnistettyä tutkimusta, joka 
koskee Gazpromin kilpailunvastaista 
toimintaa, ja tuomitsee Venäjän federaation 
poliittisista syistä antaman asetuksen, joka 
kieltää venäläisiä yrityksiä toimimasta 
yhteistyössä EU:n toimielimen kanssa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
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asianmukaista vastausta tähän asetukseen 
ja varmistamaan, että tutkimusta voidaan 
jatkaa;

Or. en

Tarkistus 39
Justas Vincas Paleckis

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. vaatii, että EU:n ja Venäjän välisen 
energia-alan etenemissuunnitelman on 
perustuttava keskinäiseen kunnioitukseen 
ja vastavuoroisuuden periaatteeseen 
Maailman kauppajärjestön, 
energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen ja 
kolmannen energiapaketin sääntöjen 
mukaisesti; kehottaa komissiota panemaan 
täytäntöön ja soveltamaan EU:n 
kilpailusääntöjä tehokkaalla tavalla siten, 
että ne koskevat kaikkia Euroopan unionin 
alueella toimivia energia-alan yrityksiä; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
äskettäin käynnistettyä tutkimusta, joka 
koskee Gazpromin kilpailunvastaista 
toimintaa, ja tuomitsee Venäjän federaation 
poliittisista syistä antaman asetuksen, joka 
kieltää venäläisiä yrityksiä toimimasta 
yhteistyössä EU:n toimielimen kanssa;

5. vaatii, että EU:n ja Venäjän välisen 
energia-alan etenemissuunnitelman on 
perustuttava keskinäiseen kunnioitukseen 
ja vastavuoroisuuden periaatteeseen 
Maailman kauppajärjestön, 
energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen ja 
kolmannen energiapaketin sääntöjen 
mukaisesti; kehottaa komissiota panemaan 
täytäntöön ja soveltamaan EU:n 
kilpailusääntöjä tehokkaalla tavalla siten, 
että ne koskevat kaikkia Euroopan unionin 
alueella toimivia energia-alan yrityksiä; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
äskettäin käynnistettyä tutkimusta, joka 
koskee Gazpromin kilpailunvastaista 
toimintaa, ja tuomitsee Venäjän federaation
presidentin poliittisista syistä antaman 
asetuksen, joka kieltää venäläisiä yrityksiä 
toimimasta yhteistyössä EU:n toimielimen 
kanssa;

Or. lt

Tarkistus 40
Jacek Saryusz-Wolski

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota tukemaan sitä, 
että tuottaja- ja kauttakulkumaiden 
kanssa tehtäviin kauppa-, assosiaatio-, 
kumppanuus- ja yhteistyösopimuksiin 
lisätään niin sanottu 
energiavarmuuslauseke, jossa määrätään 
menettelysäännöistä ja määritellään 
täsmällisesti toimenpiteet, joita 
toteutetaan, jos joku kumppaneista 
muuttaa ehtoja yksipuolisesti;

Or. en

Tarkistus 41
Jacek Saryusz-Wolski

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. painottaa tarvetta puutua 
kaasuntuonnin ennakoituun kasvuun 
kolmansista maista EU:hun lyhyellä ja 
keskipitkällä aikavälillä; muistuttaa, että 
eräiden alueiden ja jäsenvaltioiden osalta 
tämä haaste on läheisessä yhteydessä 
riippuvuuteen kaasun ja öljyn tuonnista 
yhdestä ainoasta kolmannesta maasta; 
toteaa, että tähän haasteeseen 
vastaaminen edellyttää muun muassa 
kilpailukyvyn ja toimitusvarmuuden 
varmistamisen kannalta erittäin tärkeiden 
omien energiavarojen roolin 
vahvistamista sekä toimia, joilla pyritään 
monipuolistamaan energian toimittajien, 
hankintareittien ja lähteiden valikoimaa;

Or. en
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Tarkistus 42
Jacek Saryusz-Wolski

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. toteaa, että strategisena tavoitteena 
tässä suhteessa olisi oltava eteläisen
kaasukäytävän toteuttaminen ja sellaisen 
toimitusreitin aikaansaaminen 
vuoteen 2020 mennessä, jonka kautta EU 
saa noin 10–20 prosenttia tarvitsemastaan 
kaasusta, jotta kaikilla Euroopan alueilla 
olisi fyysinen yhteys vähintään kahteen 
eri kaasulähteeseen;

Or. en

Tarkistus 43
Nadezhda Neynsky

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
ulkosuhdehallintoa toimimaan 
läheisemmässä yhteistyössä, jotta ne 
voisivat esittää yhteisiä kantoja ja toimia 
yhtenäisesti EU:n ulkoista 
energiapolitiikkaa koskevissa asioissa.

6. kehottaa Euroopan parlamenttia, 
neuvostoa, komissiota ja 
ulkosuhdehallintoa toimimaan 
läheisemmässä yhteistyössä EU:n ulkoista 
energiapolitiikkaa koskevissa asioissa

Or. en

Tarkistus 44
Jacek Saryusz-Wolski

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
ulkosuhdehallintoa toimimaan 
läheisemmässä yhteistyössä, jotta ne 
voisivat esittää yhteisiä kantoja ja toimia 
yhtenäisesti EU:n ulkoista 
energiapolitiikkaa koskevissa asioissa.

6. kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
ulkosuhdehallintoa toimimaan 
läheisemmässä yhteistyössä, jotta ne 
voisivat esittää yhteisiä kantoja ja toimia 
yhtenäisesti EU:n ulkoista 
energiapolitiikkaa koskevissa asioissa; 
painottaa tarvetta perustaa Euroopan 
ulkosuhdehallintoon energiapolitiikasta 
vastaava osasto sekä ottaa EU:n 
edustustot mukaan energiadiplomatian 
kentällä tehtävään työhön; muistuttaa, 
että Euroopan parlamentille olisi edelleen 
tiedotettava säännöllisesti tällä alalla 
tapahtuvasta kehityksestä.

Or. en

Tarkistus 45
Konrad Szymański

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
ulkosuhdehallintoa toimimaan 
läheisemmässä yhteistyössä, jotta ne 
voisivat esittää yhteisiä kantoja ja toimia 
yhtenäisesti EU:n ulkoista 
energiapolitiikkaa koskevissa asioissa.

6. kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan 
suurempaa solidaarisuutta keskenään ja 
neuvostoa, komissiota ja 
ulkosuhdehallintoa toimimaan 
läheisemmässä yhteistyössä, jotta ne 
voisivat esittää yhteisiä kantoja ja toimia 
yhtenäisesti EU:n ulkoista 
energiapolitiikkaa koskevissa asioissa.

Or. en


