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Tarkistus 620
Adina-Ioana Vălean

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 3

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 Energiavarmuus Energiavarmuus ja sähkön sisämarkkinat

Or. en

Tarkistus 621
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy 
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 
talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin toimitusreittien, 
toimittajien ja lähteiden monipuolistaminen 
ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisääminen;

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy 
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 
talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin toimitusreittien, 
toimittajien ja lähteiden monipuolistaminen 
ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisääminen, energiansäästön 
hyödyntäminen ja älykkään 
infrastruktuurin kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 622
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
19 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy 
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 
talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin toimitusreittien, 
toimittajien ja lähteiden monipuolistaminen 
ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisääminen;

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy 
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 
talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin toimitusreittien, 
toimittajien ja lähteiden 
monipuolistaminen, omien energiavarojen 
etsiminen ja hyödyntäminen sekä
uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisääminen;

Or. en

Tarkistus 623
András Gyürk

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy 
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 
talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin toimitusreittien, 
toimittajien ja lähteiden monipuolistaminen 
ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisääminen;

19. korostaa, että energian 
toimitusvarmuus on tärkeä edellytys EU:n 
kansalaisille ja yrityksille; korostaa, että 
tarvitaan energiastrategiaa, joka keskittyy 
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 
talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin toimitusreittien, 
toimittajien ja lähteiden monipuolistaminen 
ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisääminen;

Or. en
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Tarkistus 624
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy 
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 
talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin toimitusreittien, 
toimittajien ja lähteiden monipuolistaminen 
ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisääminen;

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy kaikkien 
eurooppalaisten energiavarmuuden 
parantamiseen kohtuullisilla energian 
hinnoilla ja EU:n talouden ja teollisuuden 
kilpailukykyyn, laadukkaiden
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin toimitusreittien, 
toimittajien ja lähteiden monipuolistaminen 
ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisääminen;

Or. de

Tarkistus 625
Martina Anderson

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy 
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 
talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin toimitusreittien, 
toimittajien ja lähteiden monipuolistaminen 
ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisääminen;

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy 
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 
talouden ja teollisuuden kehittämiseen, 
maailmanlaajuisista energiakriiseistä 
selviytymiseen, työpaikkojen luomiseen, 
sosiaalisiin näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin toimitusreittien, 
toimittajien ja lähteiden monipuolistaminen 
ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisääminen sekä EU:n 
energiansäästömahdollisuuksien 
toteuttaminen;
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Or. en

Tarkistus 626
Konrad Szymański, Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy 
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 
talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin toimitusreittien, 
toimittajien ja lähteiden monipuolistaminen 
ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisääminen;

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy 
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 
talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin toimitusreittien, 
toimittajien ja lähteiden monipuolistaminen 
ja omien energiavarojen käyttö (mukaan 
lukien uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisääminen);

Or. en

Tarkistus 627
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy 
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 
talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin toimitusreittien, 
toimittajien ja lähteiden monipuolistaminen 
ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisääminen;

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy 
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 
talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin toimitusreittien, 
toimittajien ja lähteiden monipuolistaminen 
ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisääminen sekä kustannustehokas 
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energiansäästö energiatehokkuutta 
parantamalla;

Or. en

Tarkistus 628
Bas Eickhout, Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy 
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 
talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin toimitusreittien, 
toimittajien ja lähteiden monipuolistaminen 
ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisääminen;

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy EU:n 
energiavarmuuden, ympäristöllisen 
kestävyyden, talouden ja teollisuuden
kilpailukyvyn parantamiseen,
maailmanlaajuisista energiakriiseistä 
selviytymiseen, työpaikkojen luomiseen ja
sosiaalisiin näkökohtiin käyttämällä 
esimerkiksi sellaisia toimintalinjoja ja 
toimia kuin toimitusreittien, toimittajien ja 
lähteiden monipuolistaminen ja EU:n 
energiansäästömahdollisuuksien 
toteuttamisen, uusiutuvien 
energialähteiden käytön ja älykkään 
energiainfrastruktuurin lisääminen;

Or. en

Tarkistus 629
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy 
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 

19. korostaa, että tarvitaan
energiastrategiaa, joka keskittyy 
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 
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talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin toimitusreittien, 
toimittajien ja lähteiden monipuolistaminen 
ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisääminen;

talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin toimitusreittien, 
toimittajien ja lähteiden monipuolistaminen 
ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisääminen yhdessä vakaan ja kysynnän 
mukaan säädettävän 
peruskuormituskyvyn lisäämisen kanssa;

Or. en

Tarkistus 630
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy 
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 
talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin toimitusreittien, 
toimittajien ja lähteiden monipuolistaminen 
ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisääminen;

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy 
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 
talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin energiatehokkuuden 
parantaminen ja energiansäästön 
lisääminen, toimitusreittien, toimittajien ja 
lähteiden monipuolistaminen, toisiinsa 
aidosti yhteenliitettyjen eurooppalaisten 
energiamarkkinoiden luominen ja 
uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisääminen;

Or. en

Tarkistus 631
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
19 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy 
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 
talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin toimitusreittien, 
toimittajien ja lähteiden monipuolistaminen 
ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisääminen;

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy 
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 
talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin toimitusreittien, 
toimittajien ja lähteiden monipuolistaminen 
ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
sekä energiatehokkaiden palveluiden ja 
tekniikan lisääminen tarjonta- ja 
kysyntäpuolella;

Or. en

Tarkistus 632
Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy 
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 
talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin toimitusreittien, 
toimittajien ja lähteiden monipuolistaminen 
ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisääminen;

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy 
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 
talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin toimitusreittien, 
toimittajien ja lähteiden monipuolistaminen 
ja uusiutuvien energialähteiden käyttö;

Or. en

Tarkistus 633
Francisco Sosa Wagner



PE523.089v01-00 10/87 AM\1009827FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy 
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 
talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin toimitusreittien, 
toimittajien ja lähteiden monipuolistaminen 
ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisääminen;

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy 
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 
talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin 
energiansäästömahdollisuuksien 
täysimääräinen toteuttaminen, 
toimitusreittien, toimittajien ja lähteiden 
monipuolistaminen ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön lisääminen;

Or. es

Tarkistus 634
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 
talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn,
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin toimitusreittien, 
toimittajien ja lähteiden 
monipuolistaminen ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön lisääminen;

19. korostaa, että tarvitaan sellaisia 
ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita 
vuoteen 2030, joilla keskitytään
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n 
talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin uusiutuvien 
energialähteiden käytön lisääminen, 
tuntuvat investoinnit 
energiatehokkuuteen sekä 
toimitusreittien, toimittajien ja lähteiden 
monipuolistaminen;

Or. en
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Tarkistus 635
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy 
energiavarmuuden parantamiseen ja EU:n
talouden ja teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja ympäristölliseen 
kestävyyteen käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia toimia kuin toimitusreittien, 
toimittajien ja lähteiden monipuolistaminen 
ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisääminen;

19. korostaa, että tarvitaan 
energiastrategiaa, joka keskittyy EU:n 
energiavarmuuden lisäämiseen, talouden ja 
teollisuuden kilpailukykyyn, työpaikkojen 
luomiseen, sosiaalisiin näkökohtiin ja 
ympäristölliseen kestävyyteen käyttämällä 
esimerkiksi sellaisia toimia kuin 
toimitusreittien, toimittajien ja lähteiden 
monipuolistaminen, energiatehokkuuden 
edistäminen ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön lisääminen;

Or. en

Tarkistus 636
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. painottaa, että EU:n 
energiavarmuus ja viime kädessä 
omavaraisuus on varmistettava 
pääasiassa edistämällä 
energiatehokkuutta, energiansäästöjä ja 
uusiutuvaa energiaa, mikä yhdessä 
muiden vaihtoehtoisten energialähteiden 
kanssa vähentää riippuvuutta tuonnista; 
panee merkille kasvaneen kiinnostuksen 
öljyn ja kaasun etsintään Välimerellä ja 
Mustallamerellä; katsoo, että öljyn ja 
kaasun porausta merellä koskevan EU:n 
politiikan yhteydessä olisi korostettava 
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mahdollisten vaarojen ehkäisemistä sekä 
asianomaisten jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden talousvyöhykkeiden 
määrittämistä noudattaen Yhdistyneiden 
Kansakuntien merioikeusyleissopimusta, 
jonka kaikki EU:n jäsenvaltiot ja EU ovat 
allekirjoittaneet;

Or. en

Tarkistus 637
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. huomauttaa, että 
verkkoinfrastruktuuri, verkon hallinta ja 
markkinasäännöt on sopeutettu nykyisin 
fossiilisia polttoaineita käyttävien 
voimalaitosten ja ydinvoimaloiden 
tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisiksi, 
minkä vuoksi uudet teknologiat, kuten 
uusiutuvat energiat, ovat epäedullisessa 
kilpailuasemassa; vaatii, että 
energiajärjestelmää muokataan 
joustavammaksi ja sopeutetaan 
uusiutuvan energian kasvavaan osuuteen 
mahdollisimman suuren 
kustannustehokkuuden ja energian 
toimitusvarmuuden takaamiseksi;

Or. de

Tarkistus 638
Adina-Ioana Vălean

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. pitää myönteisenä äskettäin 
hyväksyttyä Euroopan laajuisten 
energiainfrastruktuurien suuntaviivoja 
koskevaa asetusta (EU) N:o 347/2013, 
jolla helpotetaan rajatylittävän 
energiansiirron infrastruktuurin 
rakentamista kaikkialla EU:ssa 
tarjoamalla kannustimien avulla sääntely-
ja rahoitustukea, varmistamalla 
nopeammat ja avoimet lupamenettelyt, 
säännöt rajatylittävästä kulujen 
jakamisesta sekä Euroopan unionin 
vipuvaikutuksen optimoinnin, kun 
kyseessä on julkisen ja yksityisen 
rahoituksen hankinta;

Or. en

Tarkistus 639
Anne Delvaux

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. korostaa, että toimitusvarmuus on 
erityisen heikko, jos tuonti saadaan vain 
muutamista valtioista; korostaa, että 
energialähteiden monipuolisuuden puute 
voi luoda EU:lle ulkosuhteisiin liittyviä 
ongelmia etenkin, kun tuonti riippuu 
poliittisesti epävakaista tai 
epädemokraattisista hallinnoista;

Or. en

Tarkistus 640
Adina-Ioana Vălean
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Päätöslauselmaesitys
19 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 b. pitää myönteisenä Verkkojen 
Eurooppa -välinettä koskevan asetuksen 
hyväksymistä ja katsoo, että se on erittäin 
tärkeä, jotta voidaan kattaa 
sisämarkkinoiden toteuttamiseen 
tarvittavien Euroopan 
energiainfrastruktuurien valtavat 
investoinnit; katsoo, että tämä uusi 
rahoitusmekanismi enimmäistää 
rahoitusvälineiden käytön ja luo 
vipuvaikutusta, koska julkista rahoitusta 
käytetään tehokkaimmalla tavalla ja 
samalla houkutellaan yksityisiä 
investointeja;

Or. en

Tarkistus 641
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. painottaa, että toimitusvarmuutta 
kehittäessään jäsenvaltioiden on voitava 
hyödyntää kaikkia omia energialähteitään 
noudattaen siinä yhteydessä 
toimintatapoja, joilla varmistetaan 
resurssien turvallinen ja kestävä etsintä, 
hyödyntäminen ja käyttö;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 642
Catherine Trautmann
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Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. painottaa, että toimitusvarmuutta 
kehittäessään jäsenvaltioiden on voitava
hyödyntää kaikkia omia energialähteitään 
noudattaen siinä yhteydessä toimintatapoja, 
joilla varmistetaan resurssien turvallinen ja 
kestävä etsintä, hyödyntäminen ja käyttö;

20. painottaa, että toimitusvarmuutta 
kehittäessään jäsenvaltiot voivat valita 
kansallisen energialähteiden 
yhdistelmänsä ja ne voivat hyödyntää 
kaikkia omia energialähteitään noudattaen 
siinä yhteydessä kansalaisten tahtoa ja
toimintatapoja, joilla varmistetaan 
resurssien turvallinen ja kestävä etsintä, 
hyödyntäminen ja käyttö;

Or. fr

Tarkistus 643
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. painottaa, että toimitusvarmuutta 
kehittäessään jäsenvaltioiden on voitava 
hyödyntää kaikkia omia energialähteitään 
noudattaen siinä yhteydessä 
toimintatapoja, joilla varmistetaan 
resurssien turvallinen ja kestävä etsintä, 
hyödyntäminen ja käyttö;

20. painottaa, että toimitusvarmuutta 
kehittäessään jäsenvaltioiden on voitava 
hyödyntää kaikkia kestäviä
energialähteitään;

Or. en

Tarkistus 644
Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. painottaa, että toimitusvarmuutta 20. suosittelee, että toimitusvarmuutta 
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kehittäessään jäsenvaltioiden on voitava 
hyödyntää kaikkia omia energialähteitään 
noudattaen siinä yhteydessä 
toimintatapoja, joilla varmistetaan
resurssien turvallinen ja kestävä etsintä, 
hyödyntäminen ja käyttö;

kehittäessään jäsenvaltioiden on asetettava 
etusijalle toimintatavat, joilla varmistetaan 
sisäisten energiaresurssien turvallinen ja 
kestävä etsintä, hyödyntäminen ja käyttö ja 
joissa kunnioitetaan ympäristövaikutusten 
arviointia koskevia määräyksiä;

Or. pt

Tarkistus 645
Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. painottaa, että toimitusvarmuutta 
kehittäessään jäsenvaltioiden on voitava 
hyödyntää kaikkia omia energialähteitään 
noudattaen siinä yhteydessä 
toimintatapoja, joilla varmistetaan 
resurssien turvallinen ja kestävä etsintä, 
hyödyntäminen ja käyttö;

20. painottaa, että EU:ssa on 
hyödynnettävä täysimääräisesti 
jäsenvaltioiden käytössä olevien kaikkien 
uusiutuvien energialähteiden 
mahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 646
Martina Anderson

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. painottaa, että toimitusvarmuutta 
kehittäessään jäsenvaltioiden on voitava 
hyödyntää kaikkia omia energialähteitään 
noudattaen siinä yhteydessä toimintatapoja, 
joilla varmistetaan resurssien turvallinen ja 
kestävä etsintä, hyödyntäminen ja käyttö;

20. painottaa, että toimitusvarmuutta 
kehittäessään jäsenvaltioiden on voitava 
hyödyntää kaikkia omia energialähteitään 
noudattaen siinä yhteydessä toimintatapoja, 
joilla varmistetaan resurssien turvallinen ja 
kestävä etsintä, hyödyntäminen ja käyttö 
ottaen huomioon hydraulisen murtamisen 
haitalliset vaikutukset kansanterveyteen ja 
ympäristöön;
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Or. en

Tarkistus 647
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. painottaa, että toimitusvarmuutta 
kehittäessään jäsenvaltioiden on voitava 
hyödyntää kaikkia omia energialähteitään 
noudattaen siinä yhteydessä toimintatapoja, 
joilla varmistetaan resurssien turvallinen ja 
kestävä etsintä, hyödyntäminen ja käyttö;

20. painottaa, että toimitusvarmuutta 
kehittäessään jäsenvaltioiden on voitava 
valita vapaasti energialähteiden 
yhdistelmänsä ja hyödyntää kaikkia omia 
energialähteitään (mukaan lukien 
epätavanomaisia hiilivetyjä, kuten 
liuskekaasua) noudattaen siinä yhteydessä 
toimintatapoja, joilla varmistetaan 
resurssien turvallinen ja kestävä etsintä, 
hyödyntäminen, valmistaminen ja käyttö 
myös, kun on kyse niihin liittyvistä 
tuotteista;

Or. en

Tarkistus 648
Bas Eickhout, Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. painottaa, että toimitusvarmuutta 
kehittäessään jäsenvaltioiden on voitava 
hyödyntää kaikkia omia energialähteitään 
noudattaen siinä yhteydessä 
toimintatapoja, joilla varmistetaan 
resurssien turvallinen ja kestävä etsintä, 
hyödyntäminen ja käyttö;

20. painottaa, että toimitusvarmuutta 
kehittäessään jäsenvaltioiden on voitava 
hyödyntää kaikkia uusiutuvia ja 
energiatehokkaita resurssejaan;

Or. en
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Tarkistus 649
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. painottaa, että toimitusvarmuutta 
kehittäessään jäsenvaltioiden on voitava 
hyödyntää kaikkia omia energialähteitään 
noudattaen siinä yhteydessä toimintatapoja, 
joilla varmistetaan resurssien turvallinen ja 
kestävä etsintä, hyödyntäminen ja käyttö;

20. painottaa, että toimitusvarmuutta 
kehittäessään jäsenvaltioiden on voitava 
hyödyntää kaikkia omia energialähteitään 
noudattaen siinä yhteydessä toimintatapoja,
joilla varmistetaan resurssien turvallinen ja 
kestävä etsintä, hyödyntäminen ja käyttö, 
sillä edellytyksellä että ne ovat 
sopusoinnussa ilmastonmuutosta 
koskevien EU:n pitkän aikavälin 
tavoitteiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 650
Georgios Koumoutsakos

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. painottaa, että toimitusvarmuutta 
kehittäessään jäsenvaltioiden on voitava 
hyödyntää kaikkia omia energialähteitään 
noudattaen siinä yhteydessä toimintatapoja, 
joilla varmistetaan resurssien turvallinen ja 
kestävä etsintä, hyödyntäminen ja käyttö;

20. painottaa, että toimitusvarmuutta 
kehittäessään jäsenvaltioiden on voitava 
hyödyntää kaikkia omia energialähteitään 
noudattaen siinä yhteydessä toimintatapoja, 
joilla varmistetaan resurssien turvallinen ja 
kestävä etsintä, hyödyntäminen ja käyttö; 
korostaa tässä yhteydessä öljy- ja 
maakaasuesiintymien etsinnän yhä 
suurempaa merkitystä erityisesti itäisellä 
Välimerellä ja siten tarvetta rajata 
talousalueet tällä alueella Yhdistyneiden 
kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
(UNCLOS) mukaisesti;

Or. el
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Tarkistus 651
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. painottaa, että toimitusvarmuutta 
kehittäessään jäsenvaltioiden on voitava 
hyödyntää kaikkia omia energialähteitään 
noudattaen siinä yhteydessä toimintatapoja, 
joilla varmistetaan resurssien turvallinen ja 
kestävä etsintä, hyödyntäminen ja käyttö;

20. painottaa, että toimitusvarmuutta 
kehittäessään jäsenvaltioiden on voitava 
hyödyntää kaikkia omia energialähteitään 
noudattaen siinä yhteydessä toimintatapoja, 
joilla varmistetaan resurssien turvallinen ja 
kestävä etsintä, hyödyntäminen ja käyttö; 
katsoo, että jäsenvaltioiden ja EU:n on 
voitava laatia tätä tarkoitusta varten 
tukipolitiikkoja, joiden avulla taataan 
energiatoimitukset omista 
energialähteistä; 

Or. es

Tarkistus 652
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. painottaa, että toimitusvarmuutta 
kehittäessään jäsenvaltioiden on voitava 
hyödyntää kaikkia omia energialähteitään 
noudattaen siinä yhteydessä toimintatapoja, 
joilla varmistetaan resurssien turvallinen ja 
kestävä etsintä, hyödyntäminen ja käyttö;

20. painottaa, että toimitusvarmuutta ja 
mahdollista omavaraisuutta kehittäessään 
jäsenvaltioiden on voitava hyödyntää 
kaikkia omia energialähteitään noudattaen 
siinä yhteydessä toimintatapoja, joilla 
varmistetaan resurssien turvallinen ja 
kestävä etsintä, hyödyntäminen ja käyttö; 
korostaa tästä syystä öljy- ja 
kaasukenttien etsimisen merkitystä 
itäisellä Välimerellä, koska tällä voitaisiin 
pitkälti tukea EU:n 
energiaomavaraisuutta;

Or. en
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Tarkistus 653
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. painottaa, että toimitusvarmuutta 
kehittäessään jäsenvaltioiden on voitava 
hyödyntää kaikkia omia energialähteitään 
noudattaen siinä yhteydessä 
toimintatapoja, joilla varmistetaan
resurssien turvallinen ja kestävä etsintä, 
hyödyntäminen ja käyttö;

20. painottaa, että toimitusvarmuutta
kehitetään siten, että lisätään uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä ja 
energiatehokkuutta sekä saatetaan 
loppuun energian sisämarkkinat, ja 
katsoo, että nämä ovat toteuttamisen 
arvoisia vaihtoehtoja, ja omien 
energialähteiden etsinnässä, 
hyödyntämisessä ja käytössä on 
noudatettava toimintatapoja, joilla
varmistetaan turvalliset, kestävät ja 
ympäristöystävälliset käytännöt;

Or. en

Tarkistus 654
Martina Anderson

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. toteaa, että omien energialähteiden 
hyödyntämisessä rajatylittävillä alueilla 
on harkittava asianmukaisesti mahdollisia 
kielteisiä vaikutuksia, joita voi aiheutua 
naapurivaltion alueella, ja niiden vuoksi 
on toteutettava suojatoimia;

Or. en
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Tarkistus 655
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Romana Jordan, Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa komissiota tekemään 
kolmannen strategisen energiakatsauksen 
sekä perustamaan tulevat Euroopan 
ilmastopolitiikan sitoumukset 
ajantasaistettuihin tietoihin;

Or. en

Tarkistus 656
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa, että komissio tarkastelee 
kaasun sisämarkkinoiden osalta kaikkia 
kaasusopimuksia, jotka perustuvat 
vanhentuneisiin 
hinnoittelumekanismeihin, erityisesti 
hinnan sitomiseen öljyn hintaan, joka 
pakottaa kuluttajat maksamaan korkeita 
hintoja, ja kehottaa, että komissio auttaa 
selvittämään, miten nämä sopimukset 
voidaan neuvotella uudelleen muutoinkin 
kuin niiden jatkamisen yhteydessä; 
painottaa, että on kehitettävä ja tuettava 
kaikkia tuotteita ja mekanismeja, joilla 
pyritään tehostamaan kaasukaupan 
lyhyen aikavälin kapasiteettia; korostaa, 
että nämä toimenpiteet ovat ratkaisevan 
tärkeitä, jotta kaasutoimitusten todellinen 
hintakilpailu varmistetaan kaikille 
kuluttajille kaasun sisämarkkinoilla;

Or. en
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Tarkistus 657
Niki Tzavela, Tadeusz Cymański

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. korostaa, että omien energiavarojen 
kehittäminen johtaa uusien 
kaupankäynnin keskusten kehittymiseen 
unionissa sekä kaasun ja sähkön spot-
markkinoiden syntymiseen, jolloin 
unionilla ja jäsenvaltioilla on todellinen 
mahdollisuus määritellä omat 
energiahintansa myös alue- ja 
paikallistasolla;

Or. en

Tarkistus 658
Martina Anderson

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. kehottaa, että kun komissio esittää 
hydraulista murtamista koskevaa 
lainsäädäntöä, se sisällyttää siihen 
liuskekaasun etsintää ja hyödyntämistä 
koskevan pakollisen ympäristövaikutusten 
arvioinnin; korostaa lisäksi, että 
hydraulista murtamista koskevassa 
prosessissa käytettävistä kemikaaleista ei 
ole riittävästi tietoa; kehottaa sen vuoksi 
komissiota varmistamaan tällaista 
lainsäädäntöä laatiessaan, että näitä 
kemikaaleja koskevien tietojen avoimuus 
varmistetaan kansanterveyden ja 
ympäristön suojelun korkeimman tason 
mukaisesti;
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Or. en

Tarkistus 659
Inese Vaidere

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan jäsenvaltioiden 
keskinäisriippuvuuden mallia ja 
varmistettava, että EU:n energian 
sisämarkkinat toteutetaan nopeasti; katsoo, 
että myös pohjoisen ja etelän sekä idän ja 
lännen yhdistävän EU:n superverkon 
toteuttaminen antaa EU:lle mahdollisuuden 
käyttää parhaalla tavalla kunkin 
jäsenvaltion suhteellisia etuja, ja kehottaa 
tukemaan enemmän hajautettua ja erittäin 
pienimuotoista energiantuotantoa sekä 
älykkäitä energiainfrastruktuureja kaikissa 
jäsenvaltioissa; painottaa siksi, että 
tarvitaan jäsenvaltioiden politiikkojen 
välistä tiivistä koordinointia sekä yhteistä 
toimintaa, yhteisvastuullisuutta ja 
läpinäkyvyyttä, kun otetaan huomioon, että 
energiapolitiikkaa koskevat kansalliset 
päätökset voivat vaikuttaa muihin 
jäsenvaltioihin; toteaa, että olisi tarpeen 
selvittää, voitaisiinko energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
asiantuntemusta ja palveluja hyödyntää 
edellä mainittujen tehtävien 
suorittamisessa, ja miten se voitaisiin 
tehdä;

21. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan jäsenvaltioiden 
keskinäisriippuvuuden mallia ja 
varmistettava, että EU:n energian 
sisämarkkinat toteutetaan nopeasti; katsoo, 
että myös pohjoisen ja etelän sekä idän ja 
lännen yhdistävän EU:n superverkon 
toteuttaminen antaa EU:lle mahdollisuuden 
käyttää parhaalla tavalla kunkin 
jäsenvaltion suhteellisia etuja, ja korostaa 
tarvetta rakentaa energia-alan 
yhteenliitäntöjä kaikkien jäsenvaltioiden 
välillä; kehottaa tukemaan enemmän 
hajautettua ja erittäin pienimuotoista 
energiantuotantoa sekä älykkäitä 
energiainfrastruktuureja kaikissa 
jäsenvaltioissa; painottaa siksi, että 
tarvitaan jäsenvaltioiden politiikkojen 
välistä tiivistä koordinointia sekä yhteistä 
toimintaa, yhteisvastuullisuutta ja 
läpinäkyvyyttä, kun otetaan huomioon, että 
energiapolitiikkaa koskevat kansalliset 
päätökset voivat vaikuttaa muihin 
jäsenvaltioihin; toteaa, että olisi tarpeen 
selvittää, voitaisiinko energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
asiantuntemusta ja palveluja hyödyntää 
edellä mainittujen tehtävien 
suorittamisessa, ja miten se voitaisiin 
tehdä;

Or. en
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Tarkistus 660
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan jäsenvaltioiden 
keskinäisriippuvuuden mallia ja 
varmistettava, että EU:n energian 
sisämarkkinat toteutetaan nopeasti; katsoo, 
että myös pohjoisen ja etelän sekä idän ja 
lännen yhdistävän EU:n superverkon 
toteuttaminen antaa EU:lle mahdollisuuden 
käyttää parhaalla tavalla kunkin 
jäsenvaltion suhteellisia etuja, ja kehottaa 
tukemaan enemmän hajautettua ja erittäin 
pienimuotoista energiantuotantoa sekä 
älykkäitä energiainfrastruktuureja kaikissa 
jäsenvaltioissa; painottaa siksi, että 
tarvitaan jäsenvaltioiden politiikkojen 
välistä tiivistä koordinointia sekä yhteistä 
toimintaa, yhteisvastuullisuutta ja 
läpinäkyvyyttä, kun otetaan huomioon, että 
energiapolitiikkaa koskevat kansalliset 
päätökset voivat vaikuttaa muihin 
jäsenvaltioihin; toteaa, että olisi tarpeen 
selvittää, voitaisiinko energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
asiantuntemusta ja palveluja hyödyntää 
edellä mainittujen tehtävien 
suorittamisessa, ja miten se voitaisiin 
tehdä;

21. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan jäsenvaltioiden 
keskinäisriippuvuuden mallia ja 
varmistettava, että EU:n energian 
sisämarkkinat toteutetaan nopeasti; 
painottaa, että sitä varten tarvitaan 
energiainfrastruktuurin laajentamista 
kaikille verkkotasoille, IT-
infrastruktuurin laajentamista, 
tutkimuksen ja kehityksen alan 
tehostettua edistämistä sekä pikaista 
eurooppalaista standardisointia; katsoo, 
että myös pohjoisen ja etelän sekä idän ja 
lännen yhdistävän EU:n superverkon 
toteuttaminen antaa EU:lle mahdollisuuden 
käyttää parhaalla tavalla kunkin 
jäsenvaltion suhteellisia etuja, ja kehottaa 
tukemaan enemmän hajautettua ja erittäin 
pienimuotoista energiantuotantoa, jonka
yhteydessä jakeluverkonhaltijat otetaan 
mukaan paremmin, sekä älykkäitä 
energiainfrastruktuureja kaikissa 
jäsenvaltioissa; korostaa, että 
energiainfrastruktuurin laajentamisen ja 
uudistamisen yhteydessä on varmistettava 
siirtoverkonhaltijoiden tehokas yhteistyö 
sekä kaikkien sidosryhmien tehokas, 
läpinäkyvä, koordinoitu ja varhainen 
osallistuminen; painottaa siksi, että 
tarvitaan jäsenvaltioiden politiikkojen 
välistä tiivistä koordinointia sekä yhteistä 
toimintaa, yhteisvastuullisuutta ja 
läpinäkyvyyttä, kun otetaan huomioon, että 
energiapolitiikkaa koskevat kansalliset 
päätökset voivat vaikuttaa muihin 
jäsenvaltioihin; toteaa, että olisi tarpeen 
selvittää, voitaisiinko energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 



AM\1009827FI.doc 25/87 PE523.089v01-00

FI

asiantuntemusta ja palveluja hyödyntää 
edellä mainittujen tehtävien 
suorittamisessa, ja miten se voitaisiin 
tehdä;

Or. de

Tarkistus 661
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan jäsenvaltioiden 
keskinäisriippuvuuden mallia ja 
varmistettava, että EU:n energian 
sisämarkkinat toteutetaan nopeasti; katsoo, 
että myös pohjoisen ja etelän sekä idän ja 
lännen yhdistävän EU:n superverkon 
toteuttaminen antaa EU:lle mahdollisuuden 
käyttää parhaalla tavalla kunkin 
jäsenvaltion suhteellisia etuja, ja kehottaa 
tukemaan enemmän hajautettua ja erittäin 
pienimuotoista energiantuotantoa sekä 
älykkäitä energiainfrastruktuureja kaikissa 
jäsenvaltioissa; painottaa siksi, että 
tarvitaan jäsenvaltioiden politiikkojen 
välistä tiivistä koordinointia sekä yhteistä 
toimintaa, yhteisvastuullisuutta ja 
läpinäkyvyyttä, kun otetaan huomioon, että 
energiapolitiikkaa koskevat kansalliset 
päätökset voivat vaikuttaa muihin 
jäsenvaltioihin; toteaa, että olisi tarpeen 
selvittää, voitaisiinko energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
asiantuntemusta ja palveluja hyödyntää 
edellä mainittujen tehtävien 
suorittamisessa, ja miten se voitaisiin 
tehdä;

21. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan jäsenvaltioiden 
keskinäisriippuvuuden mallia ja 
varmistettava, että EU:n energian 
sisämarkkinat toteutetaan nopeasti; katsoo, 
että myös pohjoisen ja etelän sekä idän ja 
lännen yhdistävän EU:n superverkon ja 
maakaasun infrastruktuurin
toteuttaminen antaa EU:lle mahdollisuuden 
käyttää parhaalla tavalla kunkin 
jäsenvaltion suhteellisia etuja, ja kehottaa 
tukemaan enemmän hajautettua ja erittäin 
pienimuotoista energiantuotantoa sekä 
älykkäitä energiainfrastruktuureja kaikissa 
jäsenvaltioissa; painottaa siksi, että 
tarvitaan jäsenvaltioiden politiikkojen 
välistä tiivistä koordinointia sekä yhteistä 
toimintaa, yhteisvastuullisuutta ja 
läpinäkyvyyttä, kun otetaan huomioon, että 
energiapolitiikkaa koskevat kansalliset 
päätökset voivat vaikuttaa muihin 
jäsenvaltioihin; toteaa, että olisi tarpeen 
selvittää, voitaisiinko energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
asiantuntemusta ja palveluja hyödyntää 
edellä mainittujen tehtävien 
suorittamisessa, ja miten se voitaisiin 
tehdä;
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Or. en

Tarkistus 662
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan jäsenvaltioiden 
keskinäisriippuvuuden mallia ja 
varmistettava, että EU:n energian 
sisämarkkinat toteutetaan nopeasti; katsoo, 
että myös pohjoisen ja etelän sekä idän ja 
lännen yhdistävän EU:n superverkon 
toteuttaminen antaa EU:lle mahdollisuuden 
käyttää parhaalla tavalla kunkin 
jäsenvaltion suhteellisia etuja, ja kehottaa 
tukemaan enemmän hajautettua ja erittäin 
pienimuotoista energiantuotantoa sekä 
älykkäitä energiainfrastruktuureja kaikissa 
jäsenvaltioissa; painottaa siksi, että 
tarvitaan jäsenvaltioiden politiikkojen 
välistä tiivistä koordinointia sekä yhteistä 
toimintaa, yhteisvastuullisuutta ja 
läpinäkyvyyttä, kun otetaan huomioon, että 
energiapolitiikkaa koskevat kansalliset 
päätökset voivat vaikuttaa muihin 
jäsenvaltioihin; toteaa, että olisi tarpeen 
selvittää, voitaisiinko energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
asiantuntemusta ja palveluja hyödyntää 
edellä mainittujen tehtävien 
suorittamisessa, ja miten se voitaisiin 
tehdä;

21. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan jäsenvaltioiden 
keskinäisriippuvuuden mallia ja 
varmistettava, että EU:n energian 
sisämarkkinat toteutetaan nopeasti; katsoo, 
että myös pohjoisen ja etelän sekä idän ja 
lännen yhdistävän EU:n superverkon 
toteuttaminen antaa EU:lle mahdollisuuden 
käyttää parhaalla tavalla kunkin 
jäsenvaltion suhteellisia etuja, ja kehottaa 
tukemaan tehokkaammin ja kestävämmin 
hajautettua ja erittäin pienimuotoista 
energiantuotantoa sekä älykkäitä 
energiainfrastruktuureja kaikissa 
jäsenvaltioissa; painottaa siksi, että 
tarvitaan jäsenvaltioiden politiikkojen 
välistä tiivistä koordinointia sekä yhteistä 
toimintaa, yhteisvastuullisuutta ja 
läpinäkyvyyttä, kun otetaan huomioon, että 
energiapolitiikkaa koskevat kansalliset 
päätökset voivat vaikuttaa muihin 
jäsenvaltioihin; toteaa, että olisi tarpeen 
selvittää, voitaisiinko energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
asiantuntemusta ja palveluja hyödyntää 
edellä mainittujen tehtävien 
suorittamisessa, ja miten se voitaisiin 
tehdä;

Or. en
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Tarkistus 663
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, 
Chris Davies

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan jäsenvaltioiden 
keskinäisriippuvuuden mallia ja 
varmistettava, että EU:n energian 
sisämarkkinat toteutetaan nopeasti; katsoo, 
että myös pohjoisen ja etelän sekä idän ja 
lännen yhdistävän EU:n superverkon 
toteuttaminen antaa EU:lle mahdollisuuden 
käyttää parhaalla tavalla kunkin 
jäsenvaltion suhteellisia etuja, ja kehottaa 
tukemaan enemmän hajautettua ja erittäin 
pienimuotoista energiantuotantoa sekä 
älykkäitä energiainfrastruktuureja kaikissa 
jäsenvaltioissa; painottaa siksi, että 
tarvitaan jäsenvaltioiden politiikkojen 
välistä tiivistä koordinointia sekä yhteistä 
toimintaa, yhteisvastuullisuutta ja 
läpinäkyvyyttä, kun otetaan huomioon, että 
energiapolitiikkaa koskevat kansalliset 
päätökset voivat vaikuttaa muihin 
jäsenvaltioihin; toteaa, että olisi tarpeen 
selvittää, voitaisiinko energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
asiantuntemusta ja palveluja hyödyntää 
edellä mainittujen tehtävien 
suorittamisessa, ja miten se voitaisiin 
tehdä;

21. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan jäsenvaltioiden 
keskinäisriippuvuuden mallia ja 
varmistettava, että EU:n energian 
sisämarkkinat toteutetaan nopeasti; katsoo, 
että myös pohjoisen ja etelän sekä idän ja 
lännen yhdistävän EU:n superverkon 
toteuttaminen antaa EU:lle mahdollisuuden 
käyttää parhaalla tavalla kunkin 
jäsenvaltion suhteellisia etuja; korostaa 
Pohjanmeren merituulivoiman 
merkittäviä mahdollisuuksia; korostaa 
Pohjanmeren offshore-verkon merkitystä 
uusiutuvien energialähteiden 
kustannustehokkaalle käytölle 
Pohjanmerellä; panee tässä yhteydessä 
merkille Pohjanmeren valtioiden 
offshore-verkkoa koskevan aloitteen 
merkityksen ja kehottaa jäsenvaltiota ja 
komissiota antamaan sille enemmän 
näkyvyyttä ja tukea; kehottaa tukemaan 
enemmän hajautettua ja erittäin 
pienimuotoista energiantuotantoa sekä 
älykkäitä energiainfrastruktuureja kaikissa 
jäsenvaltioissa; painottaa siksi, että 
tarvitaan jäsenvaltioiden politiikkojen 
välistä tiivistä koordinointia sekä yhteistä 
toimintaa, yhteisvastuullisuutta ja 
läpinäkyvyyttä, kun otetaan huomioon, että 
energiapolitiikkaa koskevat kansalliset 
päätökset voivat vaikuttaa muihin 
jäsenvaltioihin; toteaa, että olisi tarpeen 
selvittää, voitaisiinko energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
asiantuntemusta ja palveluja hyödyntää 
edellä mainittujen tehtävien 
suorittamisessa, ja miten se voitaisiin 
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tehdä;

Or. en

Tarkistus 664
Adina-Ioana Vălean

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. painottaa, että kun jäsenvaltiot 
pyrkivät kohti energian toimitusvarmuutta, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan jäsenvaltioiden 
keskinäisriippuvuuden mallia ja 
varmistettava, että EU:n energian 
sisämarkkinat toteutetaan nopeasti; katsoo, 
että myös pohjoisen ja etelän sekä idän ja 
lännen yhdistävän EU:n superverkon 
toteuttaminen antaa EU:lle mahdollisuuden 
käyttää parhaalla tavalla kunkin 
jäsenvaltion suhteellisia etuja, ja kehottaa 
tukemaan enemmän hajautettua ja 
erittäin pienimuotoista energiantuotantoa 
sekä älykkäitä energiainfrastruktuureja 
kaikissa jäsenvaltioissa; painottaa siksi, 
että tarvitaan jäsenvaltioiden politiikkojen 
välistä tiivistä koordinointia sekä yhteistä 
toimintaa, yhteisvastuullisuutta ja 
läpinäkyvyyttä, kun otetaan huomioon, 
että energiapolitiikkaa koskevat 
kansalliset päätökset voivat vaikuttaa 
muihin jäsenvaltioihin; toteaa, että olisi 
tarpeen selvittää, voitaisiinko energia-
alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston asiantuntemusta ja 
palveluja hyödyntää edellä mainittujen 
tehtävien suorittamisessa, ja miten se 
voitaisiin tehdä;

21. painottaa, että EU:n olisi pyrittävä
kohti energian toimitusvarmuutta 
varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat toteutetaan nopeasti; katsoo, 
että myös pohjoisen ja etelän sekä idän ja 
lännen yhdistävän EU:n superverkon 
toteuttaminen antaa EU:lle mahdollisuuden 
käyttää parhaalla tavalla kunkin 
jäsenvaltion suhteellisia etuja; painottaa, 
että tarvitaan jäsenvaltioiden politiikkojen 
välistä tehostettua koordinointia sekä 
yhteistä toimintaa, yhteisvastuullisuutta ja 
läpinäkyvyyttä

Or. en
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Tarkistus 665
Anne Delvaux

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan jäsenvaltioiden 
keskinäisriippuvuuden mallia ja 
varmistettava, että EU:n energian 
sisämarkkinat toteutetaan nopeasti; katsoo, 
että myös pohjoisen ja etelän sekä idän ja 
lännen yhdistävän EU:n superverkon 
toteuttaminen antaa EU:lle mahdollisuuden 
käyttää parhaalla tavalla kunkin 
jäsenvaltion suhteellisia etuja, ja kehottaa 
tukemaan enemmän hajautettua ja erittäin 
pienimuotoista energiantuotantoa sekä 
älykkäitä energiainfrastruktuureja kaikissa 
jäsenvaltioissa; painottaa siksi, että 
tarvitaan jäsenvaltioiden politiikkojen 
välistä tiivistä koordinointia sekä yhteistä 
toimintaa, yhteisvastuullisuutta ja 
läpinäkyvyyttä, kun otetaan huomioon, 
että energiapolitiikkaa koskevat kansalliset 
päätökset voivat vaikuttaa muihin 
jäsenvaltioihin; toteaa, että olisi tarpeen 
selvittää, voitaisiinko energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
asiantuntemusta ja palveluja hyödyntää 
edellä mainittujen tehtävien 
suorittamisessa, ja miten se voitaisiin 
tehdä;

21. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta koskevia 
tavoitteitaan, yksi painopisteistä on 
kehittää energiaa koskevan jäsenvaltioiden 
keskinäisriippuvuuden malli ja varmistaa, 
että EU:n energian sisämarkkinat 
toteutetaan nopeasti; katsoo, että myös 
pohjoisen ja etelän sekä idän ja lännen 
yhdistävän EU:n ”superverkon”
toteuttaminen antaa EU:lle mahdollisuuden 
käyttää parhaalla tavalla kunkin 
jäsenvaltion suhteellisia etuja, ja kehottaa 
tukemaan enemmän hajautettua ja erittäin 
pienimuotoista energiantuotantoa sekä 
älykkäitä energiainfrastruktuureja kaikissa 
jäsenvaltioissa; painottaa siksi, että 
tarvitaan jäsenvaltioiden politiikkojen 
välistä tiivistä koordinointia sekä yhteistä 
toimintaa, yhteisvastuullisuutta ja 
läpinäkyvyyttä, koska energiapolitiikkaa 
koskevat kansalliset päätökset voivat 
vaikuttaa muihin jäsenvaltioihin; toteaa, 
että olisi toivottavaa selvittää, voitaisiinko 
energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston asiantuntemusta ja 
palveluita hyödyntää edellä mainittujen 
tehtävien toteuttamisessa ja miten se 
voitaisiin tehdä;

Or. en

Tarkistus 666
Bas Eickhout, Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan jäsenvaltioiden 
keskinäisriippuvuuden mallia ja 
varmistettava, että EU:n energian 
sisämarkkinat toteutetaan nopeasti; katsoo, 
että myös pohjoisen ja etelän sekä idän ja 
lännen yhdistävän EU:n superverkon 
toteuttaminen antaa EU:lle mahdollisuuden 
käyttää parhaalla tavalla kunkin 
jäsenvaltion suhteellisia etuja, ja kehottaa 
tukemaan enemmän hajautettua ja erittäin 
pienimuotoista energiantuotantoa sekä 
älykkäitä energiainfrastruktuureja kaikissa 
jäsenvaltioissa; painottaa siksi, että 
tarvitaan jäsenvaltioiden politiikkojen 
välistä tiivistä koordinointia sekä yhteistä 
toimintaa, yhteisvastuullisuutta ja 
läpinäkyvyyttä, kun otetaan huomioon, että 
energiapolitiikkaa koskevat kansalliset 
päätökset voivat vaikuttaa muihin 
jäsenvaltioihin; toteaa, että olisi tarpeen 
selvittää, voitaisiinko energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
asiantuntemusta ja palveluja hyödyntää 
edellä mainittujen tehtävien 
suorittamisessa, ja miten se voitaisiin 
tehdä;

21. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti kestäviä energiapolitiikan puitteita, 
painopistettä on siirrettävä kohti 
jäsenvaltioiden yhteistyön mallia ja 
varmistettava, että EU:n energian 
sisämarkkinat toteutetaan nopeasti; katsoo, 
että myös pohjoisen ja etelän sekä idän ja 
lännen yhdistävän EU:n superverkon 
toteuttaminen antaa EU:lle mahdollisuuden 
käyttää parhaalla tavalla kunkin 
jäsenvaltion suhteellisia etuja, ja kehottaa 
tukemaan enemmän hajautettua, erittäin 
pienimuotoista ja yhteisöomistuksessa 
olevaa energiantuotantoa sekä älykkäitä 
energiainfrastruktuureja jakelutasolla, sekä 
varastointia ja kysynnänohjausta koskevia 
ohjelmia, jotta kysyntää ja tarjontaa 
tasapainotetaan paikallisesti kaikissa 
jäsenvaltioissa; painottaa siksi, että EU:ssa 
on kehitettävä edelleen makroalueellisia 
energiamarkkinoita, kuten Nord Poolin 
tai keskisen Länsi-Euroopan alueen 
markkinoita, joilla vahvistetaan 
naapurivaltioiden välistä yhteistyötä, kun 
kyseessä on sähköpörssi, infrastruktuurin 
kehittäminen, kysynnän ja tarjonnan
tasapainottaminen sekä varastointi; 
pyytää jäsenvaltioiden politiikkojen välistä 
tiivistä koordinointia sekä yhteistä 
toimintaa, yhteisvastuullisuutta ja 
läpinäkyvyyttä, kun otetaan huomioon, että 
energiapolitiikkaa koskevat kansalliset 
päätökset voivat vaikuttaa muihin 
jäsenvaltioihin; toteaa, että olisi tarpeen 
selvittää, voitaisiinko energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 
asiantuntemusta ja palveluja hyödyntää 
edellä mainittujen tehtävien 
suorittamisessa, ja miten se voitaisiin 
tehdä;

Or. en
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Tarkistus 667
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan jäsenvaltioiden 
keskinäisriippuvuuden mallia ja 
varmistettava, että EU:n energian 
sisämarkkinat toteutetaan nopeasti; katsoo, 
että myös pohjoisen ja etelän sekä idän ja 
lännen yhdistävän EU:n superverkon 
toteuttaminen antaa EU:lle mahdollisuuden 
käyttää parhaalla tavalla kunkin 
jäsenvaltion suhteellisia etuja, ja kehottaa 
tukemaan enemmän hajautettua ja erittäin 
pienimuotoista energiantuotantoa sekä 
älykkäitä energiainfrastruktuureja kaikissa 
jäsenvaltioissa; painottaa siksi, että 
tarvitaan jäsenvaltioiden politiikkojen 
välistä tiivistä koordinointia sekä yhteistä 
toimintaa, yhteisvastuullisuutta ja 
läpinäkyvyyttä, kun otetaan huomioon, 
että energiapolitiikkaa koskevat 
kansalliset päätökset voivat vaikuttaa 
muihin jäsenvaltioihin; toteaa, että olisi 
tarpeen selvittää, voitaisiinko energia-
alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston asiantuntemusta ja 
palveluja hyödyntää edellä mainittujen 
tehtävien suorittamisessa, ja miten se 
voitaisiin tehdä;

21. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan jäsenvaltioiden 
keskinäisriippuvuuden mallia ja 
varmistettava, että EU:n energian 
sisämarkkinat toteutetaan nopeasti, 
mukaan lukien erityisesti yhdysputkien 
rakentaminen ja rajatylittävien esteiden 
poistaminen; katsoo, että myös pohjoisen 
ja etelän sekä idän ja lännen yhdistävän 
EU:n superverkon toteuttaminen antaa 
EU:lle mahdollisuuden käyttää parhaalla 
tavalla kunkin jäsenvaltion suhteellisia 
etuja, ja kehottaa tukemaan enemmän 
hajautettua ja erittäin pienimuotoista 
energiantuotantoa sekä älykkäitä 
energiainfrastruktuureja kaikissa 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 668
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. korostaa, että EU:n olisi pidettävä 
yllä korkeaa poliittista profiilia, kun 
kyseessä ovat porauslupia koskevien 
oikeuksien myöntäminen ja 
talousvyöhykkeiden määrittäminen, ja 
että EU:n olisi pyrittävä estämään 
kansainväliset erimielisyydet yhteistyössä 
asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa; 
toteaa, että Euroopan merirajojen 
turvaaminen on haaste EU:lle ja 
jäsenvaltioille; korostaa, että energiaa on 
käytettävä rauhan, ympäristön 
koskemattomuuden, yhteistyön ja 
vakauden välineenä;

Or. en

Tarkistus 669
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. korostaa tarvetta eriyttää ja 
hajauttaa edelleen unionin 
energiamarkkinoita kilpailun ja 
mahdollisimman edullisten 
sähköntoimitusten varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 670
Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. painottaa, että aktiivinen 
metsänhoito, joka lisää kasvua ja samalla 
hiilidioksidin sitomista, on tärkeä ja 
kustannustehokas keino, jolla voidaan 
edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista; 
toteaa, että jokainen aktiivisen 
metsänhoidon avulla tuotettu 
lisäkuutiometri metsää sitoo noin 
1,3 tonnia hiilidioksidia, mikä vastaa 
henkilöauton päästöjä 10 000 kilometrin 
matkalla; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita kehittämään 
metsänomistajille kannustimia, joiden 
avulla voitaisiin aktiivisesti lisätä 
ilmastohyötyjä, esimerkiksi panostamalla 
alueellisiin toimiin kestävän 
metsäntuotannon ja hiilidioksidin 
sitomisen lisäämiseksi;

Or. sv

Tarkistus 671
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, 
Chris Davies

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. palauttaa mieleen vuonna 2002 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät, joissa asetettiin sähkön 
10 prosentin yhteenliitäntäasteen tavoite, 
joka on saavutettava vuoteen 2005 
mennessä; korostaa, että suurin osa 
jäsenvaltioista ei ole saavuttanut tätä 
tavoitetta; katsoo, että yhteenliitäntöjen 
lisääminen helpottaa rajat ylittävää 
kauppaa ja lisää EU:n 
tasapainottamiskapasiteettia, jolloin 
uusiutuvien energialähteiden integrointi 
toteutetaan kustannustehokkaammin

Or. en
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Tarkistus 672
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Chris Davies

Päätöslauselmaesitys
21 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 b. kehottaa komissiota sisällyttämään 
päämääriinsä, jotka liittyvät ilmasto- ja 
energiapolitiikkaa koskeviin vuoteen 2030 
ulottuviin puitteisiin, sitovan tavoitteen tai 
useita tavoitteita sähköinfrastruktuurin 
yhteenliitäntää varten kunkin jäsenvaltion 
uusiutuvan energian alan suhteellisia 
etuja koskevan analyysin perusteella, jotta 
pohjoisen ja etelän sekä idän ja lännen 
yhdistävä EU:n superverkko toteutetaan;

Or. en

Tarkistus 673
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies, 
Jens Rohde

Päätöslauselmaesitys
21 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 c. panee merkille, että energian 
infrastruktuurien investointitahtia on 
tärkeää sovittaa yhteen uusiutuvien 
energialähteiden ja muiden 
energialähteiden investointien kanssa; 
korostaa energiansiirron keskeistä roolia 
vuoteen 2030 ulottuvissa puitteissa;

Or. en

Tarkistus 674
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies, Jens Rohde
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Päätöslauselmaesitys
21 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 d. korostaa, että EU:n tuella on 
merkittävä tehtävä helpottaa rajat 
ylittävän energiansiirron infrastruktuurin 
rakentamista kaikkialla EU:ssa; 
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
helpottamaan tällaisia valtioiden rajat 
ylittäviä investointeja poliittisella ja 
taloudellisella tuella sekä kannustimia ja 
sääntelyjärjestelmiä koskevilla 
neuvotteluilla; korostaa tarvetta tukea 
johdonmukaisia ja tehokkaita 
infrastruktuurisijoituksien 
lupajärjestelmiä kaikkialla EU:ssa; 

Or. en

Tarkistus 675
Martina Anderson

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että energian sisämarkkinoita 
koskevan lainsäädännön täysimääräisen 
täytäntöönpanon puute on edelleen yksi 
sisämarkkinoiden toteuttamisen 
suurimpia esteitä; korostaa, että on 
tärkeää poistaa jäljellä olevat 
infrastruktuurin pullonkaulat ja 
markkinahäiriöt sekä varmistaa, että 
sähkö- ja kaasumarkkinoiden 
yhdentymiselle ei luoda uusia esteitä;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 676
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että energian sisämarkkinoita 
koskevan lainsäädännön täysimääräisen 
täytäntöönpanon puute on edelleen yksi 
sisämarkkinoiden toteuttamisen 
suurimpia esteitä; korostaa, että on 
tärkeää poistaa jäljellä olevat 
infrastruktuurin pullonkaulat ja 
markkinahäiriöt sekä varmistaa, että 
sähkö- ja kaasumarkkinoiden 
yhdentymiselle ei luoda uusia esteitä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 677
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että energian sisämarkkinoita 
koskevan lainsäädännön täysimääräisen 
täytäntöönpanon puute on edelleen yksi 
sisämarkkinoiden toteuttamisen suurimpia 
esteitä; korostaa, että on tärkeää poistaa 
jäljellä olevat infrastruktuurin pullonkaulat 
ja markkinahäiriöt sekä varmistaa, että 
sähkö- ja kaasumarkkinoiden 
yhdentymiselle ei luoda uusia esteitä;

22. katsoo, että energian sisämarkkinoita 
koskevan lainsäädännön täysimääräisen 
täytäntöönpanon puute on edelleen yksi 
sisämarkkinoiden toteuttamisen suurimpia 
esteitä; korostaa, että on tärkeää poistaa 
jäljellä olevat infrastruktuurin pullonkaulat 
ja markkinahäiriöt tai väärinkäytöt sekä 
varmistaa, että sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden yhdentymiselle ei 
luoda uusia esteitä;

Or. en

Tarkistus 678
Niki Tzavela
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Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että energian sisämarkkinoita 
koskevan lainsäädännön täysimääräisen 
täytäntöönpanon puute on edelleen yksi 
sisämarkkinoiden toteuttamisen suurimpia 
esteitä; korostaa, että on tärkeää poistaa 
jäljellä olevat infrastruktuurin pullonkaulat 
ja markkinahäiriöt sekä varmistaa, että 
sähkö- ja kaasumarkkinoiden 
yhdentymiselle ei luoda uusia esteitä;

22. katsoo, että energian sisämarkkinoita 
koskevan lainsäädännön täysimääräisen 
täytäntöönpanon puute on edelleen yksi 
sisämarkkinoiden toteuttamisen suurimpia 
esteitä; korostaa, että on tärkeää poistaa 
jäljellä olevat infrastruktuurin pullonkaulat 
ja markkinahäiriöt sekä varmistaa, että 
sähkö- ja kaasumarkkinoiden 
yhdentymiselle ei luoda uusia esteitä; 
kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
sisämarkkinoita koskevan kolmannen 
lainsäädäntöpaketin täytäntöön nopeasti 
ja poistamaan kaikki olemassa olevat 
markkinoiden vääristymät;

Or. en

Tarkistus 679
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että energian sisämarkkinoita 
koskevan lainsäädännön täysimääräisen 
täytäntöönpanon puute on edelleen yksi 
sisämarkkinoiden toteuttamisen suurimpia 
esteitä; korostaa, että on tärkeää poistaa 
jäljellä olevat infrastruktuurin pullonkaulat 
ja markkinahäiriöt sekä varmistaa, että 
sähkö- ja kaasumarkkinoiden 
yhdentymiselle ei luoda uusia esteitä;

22. katsoo, että energian sisämarkkinoita 
koskevan lainsäädännön täysimääräisen 
täytäntöönpanon puute on edelleen yksi 
sisämarkkinoiden toteuttamisen suurimpia 
esteitä; korostaa, että on tärkeää poistaa 
jäljellä olevat infrastruktuurin pullonkaulat 
ja markkinahäiriöt sekä varmistaa, että 
sähkö- ja kaasumarkkinoiden 
yhdentymiselle ei luoda uusia esteitä; 
vaatii, että EU:n energia-alan nykyisen 
lainsäädännön täytäntöönpano 
varmistetaan kaikissa EU:n 
jäsenvaltioissa sillä, että EU:n komissio 
käsittelee niitä johdonmukaisesti, täysin 
yhdentyneiden, kilpailukykyisten ja 
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kuluttajaystävällisten energian 
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi;

Or. de

Tarkistus 680
Bas Eickhout, Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että energian sisämarkkinoita 
koskevan lainsäädännön täysimääräisen 
täytäntöönpanon puute on edelleen yksi 
sisämarkkinoiden toteuttamisen suurimpia 
esteitä; korostaa, että on tärkeää poistaa 
jäljellä olevat infrastruktuurin 
pullonkaulat ja markkinahäiriöt sekä 
varmistaa, että sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden yhdentymiselle ei 
luoda uusia esteitä;

22. katsoo, että energian sisämarkkinoita 
koskevan lainsäädännön täysimääräisen 
täytäntöönpanon puute on edelleen yksi 
sisämarkkinoiden toteuttamisen suurimpia 
esteitä;

Or. en

Tarkistus 681
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että energian sisämarkkinoita 
koskevan lainsäädännön täysimääräisen 
täytäntöönpanon puute on edelleen yksi 
sisämarkkinoiden toteuttamisen suurimpia 
esteitä; korostaa, että on tärkeää poistaa 
jäljellä olevat infrastruktuurin pullonkaulat 
ja markkinahäiriöt sekä varmistaa, että 
sähkö- ja kaasumarkkinoiden 
yhdentymiselle ei luoda uusia esteitä;

22. katsoo, että energian sisämarkkinoita 
koskevan lainsäädännön täysimääräisen 
täytäntöönpanon puute on edelleen yksi 
sisämarkkinoiden toteuttamisen suurimpia 
esteitä; korostaa, että on tärkeää poistaa 
jäljellä olevat infrastruktuurin pullonkaulat 
ja markkinahäiriöt sekä varmistaa, että 
sähkö- ja kaasumarkkinoiden 
yhdentymiselle ei luoda uusia esteitä; 
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painottaa, että säännellyistä 
loppukäyttäjähinnoista luopuminen koko 
EU:ssa on välttämätöntä energian 
sisämarkkinoiden toteuttamista varten;

Or. de

Tarkistus 682
Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että energian sisämarkkinoita 
koskevan lainsäädännön täysimääräisen 
täytäntöönpanon puute on edelleen yksi 
sisämarkkinoiden toteuttamisen suurimpia 
esteitä; korostaa, että on tärkeää poistaa 
jäljellä olevat infrastruktuurin pullonkaulat 
ja markkinahäiriöt sekä varmistaa, että 
sähkö- ja kaasumarkkinoiden 
yhdentymiselle ei luoda uusia esteitä;

22. katsoo, että energian sisämarkkinoita 
koskevan lainsäädännön täysimääräisen 
täytäntöönpanon puute on edelleen yksi 
sisämarkkinoiden toteuttamisen suurimpia 
esteitä; korostaa, että on tärkeää poistaa 
jäljellä olevat infrastruktuurin pullonkaulat 
ja markkinahäiriöt sekä varmistaa, että 
sähkö- ja kaasumarkkinoiden 
yhdentymiselle ei luoda uusia esteitä; 
korostaa tarvetta torjua rakenteellisia 
markkinoiden vääristymiä, joilla ei 
edistetä energialähteiden yhdistelmän 
kestävyyden lisäämistä, kuten fossiilisiin 
polttoaineisiin ja ydinenergiaan jatkuvasti 
myönnettäviä tukia ja markkinoiden 
avoimuuden puutetta; kehottaa 
komissiota lisäämään toimiaan 
tehostaakseen kolmannen energiapaketin 
täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 683
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Päätöslauselmaesitys
22 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että energian sisämarkkinoita 
koskevan lainsäädännön täysimääräisen 
täytäntöönpanon puute on edelleen yksi 
sisämarkkinoiden toteuttamisen suurimpia 
esteitä; korostaa, että on tärkeää poistaa 
jäljellä olevat infrastruktuurin pullonkaulat 
ja markkinahäiriöt sekä varmistaa, että 
sähkö- ja kaasumarkkinoiden 
yhdentymiselle ei luoda uusia esteitä;

22. katsoo, että energian sisämarkkinoita 
koskevan lainsäädännön täysimääräisen 
täytäntöönpanon puute ja markkinoiden 
vääristymät, kuten fossiilisten 
polttoaineiden tuet, ovat edelleen yksi 
suurimmista sisämarkkinoiden 
toteuttamisen esteistä; korostaa, että on 
tärkeää poistaa jäljellä olevat 
infrastruktuurin pullonkaulat ja 
markkinahäiriöt sekä välttää sitä, että
sähkö- ja kaasumarkkinoiden 
yhdentymiselle ei luoda uusia esteitä, 
kuten huonosti suunniteltuja 
kapasiteettimarkkinoita, joilla syrjitään 
tietyntyyppisiä tasapainottamiseen 
tarkoitettuja resursseja; vaatii, että 
tulevaisuudessa kaikkea joustavuutta 
energiajärjestelmässä, riippumatta siitä 
onko kyse kansallisesta, unionin, 
tuotannon tai yhteenliitännän/kysynnän 
ohjauksesta, olisi palkittava avoimella ja 
oikeudenmukaisella tavalla; kehottaa 
komissiota ottamaan markkinamallin 
huomioon vuoteen 2030 ulottuvissa 
ehdotuksissaan, jotta parannetaan 
sähkökauppaa ja kehitetään avoimia 
tasapainotuksen ja verkon tukipalveluiden 
markkinoita;

Or. en

Tarkistus 684
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että energian sisämarkkinoita 
koskevan lainsäädännön täysimääräisen 
täytäntöönpanon puute on edelleen yksi

22. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
ajoissa ja täysimääräisesti täytäntöön
energian sisämarkkinoita koskevan 
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sisämarkkinoiden toteuttamisen suurimpia 
esteitä; korostaa, että on tärkeää poistaa 
jäljellä olevat infrastruktuurin pullonkaulat 
ja markkinahäiriöt sekä varmistaa, että 
sähkö- ja kaasumarkkinoiden 
yhdentymiselle ei luoda uusia esteitä;

lainsäädännön ja soveltamaan sitä, jotta 
kaikki jäljellä olevat sisämarkkinoiden 
toteuttamiseen liittyvät esteet poistetaan; 
korostaa, että on tärkeää poistaa jäljellä 
olevat infrastruktuurin pullonkaulat ja 
markkinahäiriöt sekä varmistaa, että sähkö-
ja kaasumarkkinoiden yhdentymiselle ei 
luoda uusia esteitä;

Or. en

Tarkistus 685
András Gyürk

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. toteaa, että tulevaisuudessa 
Euroopan energiaverkon pitäisi voida 
pystyä vastaamaan nopeisiin muutoksiin 
ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian tuotannon vaihtelevaan 
määrään; korostaa joustavien verkkojen 
ja vaihtelevan tuotannon kapasiteettien 
merkitystä;

Or. en

Tarkistus 686
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. palauttaa mieliin, että 
hajautetummalla energiajärjestelmällä, 
joka perustuu jossain määrin 
yhteistuotannon periaatteeseen, voidaan 
auttaa lieventämään sähköverkkojen 
ongelmia, kun otetaan huomioon 
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yhteistuotannon järjestelmien kysyntään 
perustuva toimintatapa;

Or. en

Tarkistus 687
Anne Delvaux

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. katsoo, että EU:n tuki on 
välttämätöntä, jotta helpotetaan rajat 
ylittävien energiansiirron 
infrastruktuurien rakentamista; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita helpottamaan 
ja koordinoimaan paremmin tällaisia 
sijoituksia;

Or. en

Tarkistus 688
Rachida Dati

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että energia ja kuluttajat 
(yksityishenkilöt, pk-yritykset ja teollisuus) 
ovat energian sisämarkkinoiden ytimessä ja 
että heidän olisi hyödyttävä alemmista 
energian hinnoista, saatava asianmukaista 
suojaa ja oikeaa tietoa, ja että olisi 
varmistettava vaivaton tiedonsaanti; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tätä 
varten pikaisesti toteuttamaan 
sisämarkkinat, toimitusvarmuuden ja 
verkkojen yhteenliittämisen, kuten SEUT-
sopimuksen 194 artiklassa kehotetaan;

23. korostaa, että energia ja kuluttajat 
(yksityishenkilöt, pk-yritykset ja teollisuus) 
ovat energian sisämarkkinoiden ytimessä ja 
että heidän olisi hyödyttävä alemmista ja 
läpinäkyvistä energian hinnoista, saatava 
asianmukaista suojaa ja oikeaa tietoa, ja 
että olisi varmistettava vaivaton 
tiedonsaanti; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tätä varten pikaisesti 
toteuttamaan sisämarkkinat, 
toimitusvarmuuden ja verkkojen 
yhteenliittämisen, kuten SEUT-sopimuksen 
194 artiklassa kehotetaan;
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Or. fr

Tarkistus 689
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että energia ja kuluttajat 
(yksityishenkilöt, pk-yritykset ja teollisuus) 
ovat energian sisämarkkinoiden ytimessä ja 
että heidän olisi hyödyttävä alemmista 
energian hinnoista, saatava asianmukaista 
suojaa ja oikeaa tietoa, ja että olisi 
varmistettava vaivaton tiedonsaanti; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tätä 
varten pikaisesti toteuttamaan 
sisämarkkinat, toimitusvarmuuden ja 
verkkojen yhteenliittämisen, kuten SEUT-
sopimuksen 194 artiklassa kehotetaan;

23. korostaa, että energia ja kuluttajat 
(yksityishenkilöt, pk-yritykset ja teollisuus)
ovat energian sisämarkkinoiden ytimessä ja 
että heidän olisi hyödyttävä alemmista 
energian hinnoista, saatava asianmukaista 
suojaa ja oikeaa tietoa, ja että olisi 
varmistettava vaivaton tiedonsaanti; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tätä 
varten pikaisesti toteuttamaan 
sisämarkkinat, energiaepävarmuuden 
torjumista koskevan mekanismin 
käyttöönoton sekä toimitusvarmuuden ja 
verkkojen yhteenliittämisen, kuten SEUT-
sopimuksen 194 artiklassa kehotetaan;

Or. fr

Tarkistus 690
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että energia ja kuluttajat 
(yksityishenkilöt, pk-yritykset ja teollisuus) 
ovat energian sisämarkkinoiden ytimessä ja 
että heidän olisi hyödyttävä alemmista 
energian hinnoista, saatava asianmukaista 
suojaa ja oikeaa tietoa, ja että olisi 
varmistettava vaivaton tiedonsaanti; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tätä 
varten pikaisesti toteuttamaan 

23. korostaa, että energia ja kuluttajat 
(yksityishenkilöt, pk-yritykset ja teollisuus) 
ovat energian sisämarkkinoiden ytimessä ja 
että heidän olisi hyödyttävä alemmista 
energian hinnoista, saatava asianmukaista 
suojaa ja oikeaa tietoa ja neuvontaa, ja että 
olisi varmistettava vaivaton ja läpinäkyvä
tiedonsaanti; painottaa jatkuvan 
tietoisuuden lisäämisen merkitystä 
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sisämarkkinat, toimitusvarmuuden ja 
verkkojen yhteenliittämisen, kuten SEUT-
sopimuksen 194 artiklassa kehotetaan;

energia-alalla vastuullisen käyttäytymisen 
edistämiseksi energiankulutuksen 
yhteydessä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tätä varten pikaisesti 
toteuttamaan sisämarkkinat, 
toimitusvarmuuden ja verkkojen 
yhteenliittämisen, kuten SEUT-sopimuksen 
194 artiklassa kehotetaan;

Or. de

Tarkistus 691
Martina Anderson

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että energia ja kuluttajat 
(yksityishenkilöt, pk-yritykset ja 
teollisuus) ovat energian 
sisämarkkinoiden ytimessä ja että heidän
olisi hyödyttävä alemmista energian 
hinnoista, saatava asianmukaista suojaa ja 
oikeaa tietoa, ja että olisi varmistettava 
vaivaton tiedonsaanti; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita tätä varten pikaisesti 
toteuttamaan sisämarkkinat, 
toimitusvarmuuden ja verkkojen 
yhteenliittämisen, kuten SEUT-sopimuksen 
194 artiklassa kehotetaan;

23. korostaa, että energian loppukäyttäjien 
− yksityishenkilöiden, erityisesti 
yhteiskunnan vähävaraisimpien, pk-
yritysten ja teollisuuden − olisi saatava 
asianmukaista suojaa ja oikeaa tietoa, ja 
että olisi varmistettava vaivaton 
tiedonsaanti ja hallinnoitava niiden 
altistumista kallistuville ja yhä 
epävakaammille energian hinnoille; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tätä 
varten pikaisesti toteuttamaan 
sisämarkkinat, toimitusvarmuuden ja 
verkkojen yhteenliittämisen, kuten SEUT-
sopimuksen 194 artiklassa kehotetaan;

Or. en

Tarkistus 692
Bas Eickhout, Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
23 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että energia ja kuluttajat 
(yksityishenkilöt, pk-yritykset ja teollisuus) 
ovat energian sisämarkkinoiden ytimessä ja 
että heidän olisi hyödyttävä alemmista
energian hinnoista, saatava asianmukaista 
suojaa ja oikeaa tietoa, ja että olisi 
varmistettava vaivaton tiedonsaanti; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tätä 
varten pikaisesti toteuttamaan 
sisämarkkinat, toimitusvarmuuden ja 
verkkojen yhteenliittämisen, kuten SEUT-
sopimuksen 194 artiklassa kehotetaan;

23. korostaa, että energia ja kuluttajat 
(yksityishenkilöt, pk-yritykset ja teollisuus) 
ovat energian sisämarkkinoiden ytimessä ja 
että heidän olisi hyödyttävä avoimemmista
energian hinnoista, saatava asianmukaista 
tietoa, ja että olisi varmistettava vaivaton 
tiedonsaanti sekä helpotettava 
kansalaisomistukseen liittyvien aloitteiden 
aikaansaantia ja hallinnointia myös 
osuuskuntien välityksellä; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tätä varten 
pikaisesti toteuttamaan sisämarkkinat;

Or. en

Tarkistus 693
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että energia ja kuluttajat 
(yksityishenkilöt, pk-yritykset ja teollisuus) 
ovat energian sisämarkkinoiden ytimessä ja 
että heidän olisi hyödyttävä alemmista 
energian hinnoista, saatava asianmukaista 
suojaa ja oikeaa tietoa, ja että olisi 
varmistettava vaivaton tiedonsaanti; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tätä 
varten pikaisesti toteuttamaan 
sisämarkkinat, toimitusvarmuuden ja 
verkkojen yhteenliittämisen, kuten SEUT-
sopimuksen 194 artiklassa kehotetaan;

23. korostaa, että energia ja kuluttajat 
(yksityishenkilöt, pk-yritykset ja teollisuus) 
ovat energian sisämarkkinoiden ytimessä ja 
että heidän olisi hyödyttävä alemmista 
energian kustannuksista 
energiatehokkuuden lisääntymisen ja, 
pidemmällä aikavälillä, uusiutuvien 
energialähteiden ansiosta, sekä 
vaivattomasta tiedonsaannista; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tätä varten 
pikaisesti toteuttamaan sisämarkkinat, 
toimitusvarmuuden ja verkkojen 
yhteenliittämisen, kuten SEUT-sopimuksen 
194 artiklassa kehotetaan;

Or. en

Tarkistus 694
Anne Delvaux
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Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että energia ja kuluttajat
(yksityishenkilöt, pk-yritykset ja teollisuus) 
ovat energian sisämarkkinoiden ytimessä ja 
että heidän olisi hyödyttävä alemmista 
energian hinnoista, saatava asianmukaista 
suojaa ja oikeaa tietoa, ja että olisi 
varmistettava vaivaton tiedonsaanti; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tätä 
varten pikaisesti toteuttamaan 
sisämarkkinat, toimitusvarmuuden ja 
verkkojen yhteenliittämisen, kuten SEUT-
sopimuksen 194 artiklassa kehotetaan;

23. korostaa, että energian loppukuluttajat 
(yksityishenkilöt, pk-yritykset ja teollisuus) 
ovat energian sisämarkkinoiden ytimessä ja 
että heidän olisi hyödyttävä 
mahdollisimman alhaisista ja avoimista
energian kustannuksista ja hinnoista, 
saatava asianmukaista suojaa ja oikeaa 
tietoa vaivattoman tiedonsaannin myötä; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tätä 
varten kiireellisesti toteuttamaan 
sisämarkkinat, toimitusvarmuuden ja 
verkkojen yhteenliittämisen, kuten SEUT-
sopimuksen 194 artiklassa kehotetaan;

Or. en

Tarkistus 695
Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että energia ja kuluttajat 
(yksityishenkilöt, pk-yritykset ja teollisuus) 
ovat energian sisämarkkinoiden ytimessä ja 
että heidän olisi hyödyttävä alemmista 
energian hinnoista, saatava asianmukaista 
suojaa ja oikeaa tietoa, ja että olisi 
varmistettava vaivaton tiedonsaanti; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tätä 
varten pikaisesti toteuttamaan 
sisämarkkinat, toimitusvarmuuden ja 
verkkojen yhteenliittämisen, kuten SEUT-
sopimuksen 194 artiklassa kehotetaan;

23. korostaa, että energia ja kuluttajat 
(yksityishenkilöt, pk-yritykset ja teollisuus) 
ovat energian sisämarkkinoiden ytimessä ja 
että heidän olisi saatava asianmukaista 
suojaa ja oikeaa tietoa, ja että olisi 
varmistettava vaivaton tiedonsaanti; toteaa, 
että heidän altistumisensa riskeille, jotka 
johtuvat nousevista ja entistä enemmän 
vaihtelevista energiahinnoista, saattaa 
aiheuttaa sosioekonomisia ongelmia ja 
sitä olisi hallittava; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tätä varten pikaisesti 
toteuttamaan sisämarkkinat, 
toimitusvarmuuden ja verkkojen 
yhteenliittämisen, kuten SEUT-sopimuksen 
194 artiklassa kehotetaan;
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Or. en

Tarkistus 696
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että energia ja kuluttajat 
(yksityishenkilöt, pk-yritykset ja teollisuus) 
ovat energian sisämarkkinoiden ytimessä ja 
että heidän olisi hyödyttävä alemmista 
energian hinnoista, saatava asianmukaista 
suojaa ja oikeaa tietoa, ja että olisi 
varmistettava vaivaton tiedonsaanti; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tätä 
varten pikaisesti toteuttamaan 
sisämarkkinat, toimitusvarmuuden ja 
verkkojen yhteenliittämisen, kuten SEUT-
sopimuksen 194 artiklassa kehotetaan;

23. korostaa, että energia ja kuluttajat 
(yksityishenkilöt, pk-yritykset ja teollisuus) 
ovat energian sisämarkkinoiden ytimessä ja 
että heidän olisi hyödyttävä alemmista 
energian hinnoista, saatava asianmukaista 
suojaa ja oikeaa tietoa, ja että olisi 
varmistettava vaivaton tiedonsaanti; toteaa, 
että tämä on erityisen tärkeää 
haavoittuvassa asemassa olevien 
energiankuluttajien suojelemiseksi 
etenekin niissä jäsenvaltioissa, joissa 
talouskriisin vaikutus on ollut tuntuvin;
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tätä 
varten pikaisesti toteuttamaan 
sisämarkkinat, toimitusvarmuuden ja 
verkkojen yhteenliittämisen, kuten SEUT-
sopimuksen 194 artiklassa kehotetaan;

Or. el

Tarkistus 697
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan, Judith A. Merkies, Dan 
Jørgensen, Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että energia ja kuluttajat 
(yksityishenkilöt, pk-yritykset ja teollisuus) 
ovat energian sisämarkkinoiden ytimessä ja 
että heidän olisi hyödyttävä alemmista 

23. korostaa, että energia ja kuluttajat 
(yksityishenkilöt, pk-yritykset ja teollisuus) 
ovat energian sisämarkkinoiden ytimessä ja 
että heidän olisi hyödyttävä alemmista 
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energian hinnoista, saatava asianmukaista 
suojaa ja oikeaa tietoa, ja että olisi 
varmistettava vaivaton tiedonsaanti; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tätä 
varten pikaisesti toteuttamaan 
sisämarkkinat, toimitusvarmuuden ja 
verkkojen yhteenliittämisen, kuten SEUT-
sopimuksen 194 artiklassa kehotetaan;

energian hinnoista, saatava asianmukaista 
suojaa ja oikeaa tietoa, ja että olisi 
varmistettava vaivaton tiedonsaanti; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tätä 
varten kiinnittämään erityistä huomiota 
energiaköyhyyteen ja ehdottamaan 
erityistä strategiaa, jotta voidaan toteuttaa 
toimia energiaköyhyyden torjumiseksi, 
mukaan lukien parhaiden käytäntöjen 
levittäminen ja tilastojen ja 
indikaattoreiden käyttäminen sekä EU:n 
laajuisen energiaköyhyyden määritelmän 
laatiminen;

Or. en

Tarkistus 698
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. vaatii varmaa, vakaata ja 
kohtuuhintaista eurooppalaista 
energiahuoltoa kaikille eurooppalaisille; 
toteaa lisäksi, että energiaköyhyyttä on 
torjuttava tehokkailla strategioilla; 
huomauttaa, että parhaiden käytäntöjen 
vaihto EU:n jäsenvaltioiden kesken voi 
auttaa tässä yhteydessä;

Or. de

Tarkistus 699
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. korostaa, että unionissa sovellettavat 
korkeammat energiahinnat eivät johda 
maailmanlaajuisten päästöjen 
vähentämiseen vaan sen sijaan unionin 
teollisuuden kilpailuaseman 
heikentymiseen; painottaa tarvetta 
kehittää keinoja energiahintojen 
alentamiseksi vähentäen samalla 
maailmanlaajuisia päästöjä; korostaa, 
että EU:ssa olisi asetettava painopisteeksi 
edullisen energian saatavuuden 
takaaminen kaikille ja että se olisi 
sisällytettävä kestävyyttä, 
toimitusvarmuutta ja kilpailukykyä 
koskeviin poliittisiin tavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 700
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. painottaa, että EU tarvitsee energian 
kohtuuhintaisuutta koskevaa 
johdonmukaista politiikkaa, jotta 
varmistetaan, että markkinoita ja 
infrastruktuuria kohennettaessa täytetään 
kansalaisten tarpeet, minkä lisäksi 
toteutettujen investointien kohdalla on 
täytettävä avoimuutta ja 
vastuuvelvollisuutta koskevat edellytykset; 
korostaa, että energiapolitiikan 
kustannuksien kattamisen on oltava 
mahdollisimman tasapuolista; muistuttaa, 
että on edistettävä kuluttajien osallisuutta, 
ja toteaa lisäksi, että arvioitaessa EU:n ja 
kansallisten politiikkojen vaikutuksia 
jakeluun olisi tehtävä selvä ero eri 
kuluttajaryhmien välillä aloitteiden 
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räätälöimiseksi siten, että taataan 
mahdollisimman suuri 
onnistumismahdollisuus;

Or. en

Tarkistus 701
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. toteaa, että olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota energiaköyhyyteen, 
korostaa, että energian olisi oltava 
kohtuuhintaista kaikille, ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ja 
paikallisviranomaisia sekä toimivaltaisia 
sosiaalialan elimiä yhteistyöhön 
tapauskohtaisista ratkaisuista sähkö- ja 
energiaköyhyyden kaltaisiin ongelmiin, 
erityisesti pienituloisissa ja toimeentulon 
rajoilla olevissa kotitalouksissa, joihin 
energian kalleus vaikuttaa ensimmäisenä;

Or. en

Tarkistus 702
Linda McAvan, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, 
Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies, Patrizia Toia, 
Dan Jørgensen

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. toteaa, että energia on Lissabonin 
sopimuksen yleistä etua koskevista 
palveluista tehdyn pöytäkirjan N:o 26 
mukainen olennainen palvelu, joka 
edellyttää korkeaa kohtuuhintaisuuden 
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tasoa; korostaa, että vuoden 2030 
kehykseen on sisällytettävä 
kohtuuhintaisuuden periaate ja siinä on 
vältettävä syrjimästä haavoittuvassa 
asemassa olevia kuluttajia, erityisesti 
pienituloisia kuluttajia; kehottaa tästä 
syystä komissiota asettamaan kestävyyden 
sosioekonomisen ulottuvuuden etusijalle 
ja ottamaan käyttöön toimenpiteitä, jotta 
voidaan arvioida sen politiikkojen 
vaikutuksia jakeluun;

Or. en

Tarkistus 703
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee merkille, että 
toimitusvarmuuden varmistamiseksi 
kapasiteetin on riitettävä tyydyttämään 
kysyntä huippukausina ja (poliittisten tai 
teknisten) ongelmakausien aikana ja että 
siksi on luotava ja ylläpidettävä liika- ja 
varakapasiteettia; panee merkille, että 
eräiden uusiutuvien energialähteiden 
ajoittaisuus edellyttää varastointia ja 
joustavampaa verkkoa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 704
Martina Anderson

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja 
(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 
aikana ja että siksi on luotava ja 
ylläpidettävä liika- ja varakapasiteettia; 
panee merkille, että eräiden uusiutuvien 
energialähteiden ajoittaisuus edellyttää 
varastointia ja joustavampaa verkkoa;

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi joustavan kapasiteetin on 
riitettävä tyydyttämään kysyntä 
huippukausina ja (poliittisten tai teknisten) 
ongelmakausien aikana ja että siksi on 
luotava ja ylläpidettävä liika- ja 
varakapasiteettia tai kysynnän hallintaa; 
panee merkille, että eräiden uusiutuvien 
energialähteiden ajoittaisuus edellyttää 
varastointia ja joustavampaa verkkoa

Or. en

Tarkistus 705
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja 
(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 
aikana ja että siksi on luotava ja
ylläpidettävä liika- ja varakapasiteettia; 
panee merkille, että eräiden uusiutuvien 
energialähteiden ajoittaisuus edellyttää 
varastointia ja joustavampaa verkkoa;

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja 
(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 
aikana ja että siksi on luotava tai
ylläpidettävä tätä kapasiteettia 
yhteenliitetyillä 
kapasiteettimekanismeilla, jotka ovat 
tehokkaita, läpinäkyviä, teknisesti 
riippumattomia ja joilla ei aiheuteta 
syrjintää; panee merkille, että eräiden 
uusiutuvien energialähteiden ajoittaisuus 
edellyttää varastointia ja joustavampaa 
verkkoa;

Or. fr

Tarkistus 706
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja 
(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 
aikana ja että siksi on luotava ja 
ylläpidettävä liika- ja varakapasiteettia;
panee merkille, että eräiden uusiutuvien 
energialähteiden ajoittaisuus edellyttää 
varastointia ja joustavampaa verkkoa;

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja 
(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 
aikana; painottaa, että on taattava 
kolmansien valtioiden riippumattomuus ja 
asianmukainen varakapasiteetin taso, 
samoin kuin toteutettava toimia, jotka 
koskevat energiatehokkuutta, kysynnän 
hallintaa, yhteenliittämistä sekä älykkäitä 
jakeluverkkoja ja varastointia;

Or. en

Tarkistus 707
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja 
(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 
aikana ja että siksi on luotava ja 
ylläpidettävä liika- ja varakapasiteettia; 
panee merkille, että eräiden uusiutuvien 
energialähteiden ajoittaisuus edellyttää 
varastointia ja joustavampaa verkkoa;

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina 
samoin kuin (poliittisten tai teknisten) 
ongelmakausien aikana ja että siksi on 
luotava ja ylläpidettävä liika- ja 
varakapasiteettia; panee merkille, että 
eräiden uusiutuvien energialähteiden 
ajoittaisuus edellyttää energian 
varastointia sekä tarvittaessa 
varakapasiteettia ja joustavampaa verkkoa 
sekä lisää dynamiikkaa;

Or. en

Tarkistus 708
Bernd Lange
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Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja 
(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 
aikana ja että siksi on luotava ja 
ylläpidettävä liika- ja varakapasiteettia; 
panee merkille, että eräiden uusiutuvien 
energialähteiden ajoittaisuus edellyttää 
varastointia ja joustavampaa verkkoa;

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja 
(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 
aikana ja että siksi on luotava ja 
ylläpidettävä liika- ja varakapasiteettia; 
toteaa lisäksi, että eurooppalaisen 
energiahuollon varmistamiseen on 
käytettävä ensin kaikki vaihtoehtoiset 
mahdollisuudet kuten infrastruktuuriin 
investoiminen tai tehostettu yhteistyö 
uusiutuvien energioiden edistämisessä;
panee merkille, että eräiden uusiutuvien 
energialähteiden ajoittaisuus edellyttää 
varastointia ja joustavampaa verkkoa; 
korostaa, että tämän kapasiteetin 
taloudelliseksi turvaamiseksi tarvitaan 
yhä kipeämmin vakaata poliittista 
kehystä; kehottaa kohdistamaan 
energiamarkkinasuunnittelun unionin 
pitkän aikavälin energia- ja 
ilmastopolitiikan tavoitteisiin ja tekemään 
mahdolliseksi uusiutuvien 
energiateknologioiden integroimisen 
samalla, kun annetaan energian 
sisämarkkinoiden kehittyä täyteen 
mittaansa;

Or. de

Tarkistus 709
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja 

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja 
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(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 
aikana ja että siksi on luotava ja 
ylläpidettävä liika- ja varakapasiteettia; 
panee merkille, että eräiden uusiutuvien
energialähteiden ajoittaisuus edellyttää 
varastointia ja joustavampaa verkkoa;

(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 
aikana ja että siksi on luotava ja 
ylläpidettävä liika- ja varakapasiteettia; 
panee merkille, että eräiden uusiutuvien 
energialähteiden ajoittaisuus edellyttää 
varastointia, nopeasti käynnistyvää 
varavoimaa ja joustavampaa verkkoa;

Or. fi

Tarkistus 710
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja 
(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 
aikana ja että siksi on luotava ja 
ylläpidettävä liika- ja varakapasiteettia; 
panee merkille, että eräiden uusiutuvien 
energialähteiden ajoittaisuus edellyttää 
varastointia ja joustavampaa verkkoa;

24. panee merkille, että energian 
toimitusvarmuuden varmistamiseksi 
kapasiteetin on riitettävä tyydyttämään 
kysyntä huippukausina ja (poliittisten tai 
teknisten) ongelmakausien aikana ja että 
siksi on luotava ja ylläpidettävä liika- ja 
varakapasiteettia taloudellisesti 
tehokkaalla tavalla; panee merkille, että 
eräiden uusiutuvien energialähteiden 
(erityisesti aurinko- ja tuulienergian) 
ajoittaisuus edellyttää varastointia, 
joustavia varapolttoaineita (kuten kaasu)
ja joustavampaa verkkoa;

Or. en

Tarkistus 711
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja 
(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja 
(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 



PE523.089v01-00 56/87 AM\1009827FI.doc

FI

aikana ja että siksi on luotava ja 
ylläpidettävä liika- ja varakapasiteettia; 
panee merkille, että eräiden uusiutuvien 
energialähteiden ajoittaisuus edellyttää 
varastointia ja joustavampaa verkkoa;

aikana ja että siksi on luotava ja 
ylläpidettävä liika- ja varakapasiteettia; 
katsoo, että tässä yhteydessä on käytettävä 
mieluiten omia energialähteitä; panee 
merkille, että eräiden uusiutuvien 
energialähteiden ajoittaisuus edellyttää 
varastointia ja joustavampaa verkkoa;

Or. es

Tarkistus 712
Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja 
(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 
aikana ja että siksi on luotava ja 
ylläpidettävä liika- ja varakapasiteettia;
panee merkille, että eräiden uusiutuvien 
energialähteiden ajoittaisuus edellyttää 
varastointia ja joustavampaa verkkoa;

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja 
(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 
aikana; painottaa tältä osin, että on 
tärkeää tarkastella kansallista 
tuotantokapasiteettia koskevan 
järjestelmän riittävyyttä lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä, ottaen huomioon 
kaikki joustavuutta luovat resurssit, joilla 
voidaan taata järjestelmän riittävyys 
ennen tuotannon riittävyyden arviointia; 
kehottaa tältä osin toteuttamaan 
lisätoimia joustavuutta luovien 
lisätekijöiden, kuten energian 
varastointitekniikan ja kysyntään 
perustuvan reagoinnin, kehittämiseksi ja 
käyttöön ottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 713
Bas Eickhout, Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee merkille, että 
toimitusvarmuuden varmistamiseksi 
kapasiteetin on riitettävä tyydyttämään 
kysyntä huippukausina ja (poliittisten tai 
teknisten) ongelmakausien aikana ja että 
siksi on luotava ja ylläpidettävä liika- ja 
varakapasiteettia; panee merkille, että 
eräiden uusiutuvien energialähteiden 
ajoittaisuus edellyttää varastointia ja 
joustavampaa verkkoa;

24. panee merkille, että joustavan 
kapasiteetin on riitettävä tyydyttämään 
kysyntä huippukausina; toteaa, että 
tarvitaan kysyntäpuoleen liittyviä 
ratkaisuja, kuten energiatehokkuutta 
koskevat toimet, varastointi, 
kysyntäjousto-ohjelmat, 
yhteenliitettävyyttä koskevan kapasiteetin 
lisääminen alueellisesti sekä älykkäisiin 
jakeluverkkoihin kytketyt joustavat 
uusiutuvat energialähteet;

Or. en

Tarkistus 714
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja 
(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 
aikana ja että siksi on luotava ja 
ylläpidettävä liika- ja varakapasiteettia; 
panee merkille, että eräiden uusiutuvien 
energialähteiden ajoittaisuus edellyttää 
varastointia ja joustavampaa verkkoa;

24. toteaa, että sähkön toimitusvarmuus 
on keskeinen osa unionin 
toimitusvarmuutta; panee merkille, että 
eräiden uusiutuvien energialähteiden 
ajoittaisuus edellyttää varastointia ja 
joustavampaa verkkoa; panee merkille, 
että toimitusvarmuuden varmistamiseksi 
kapasiteetin on riitettävä tyydyttämään 
kysyntä huippukausina ja (poliittisten tai 
teknisten) ongelmakausien aikana ja että 
siksi on luotava ja ylläpidettävä liika- ja 
varakapasiteettia; panee merkille, että 
eräiden uusiutuvien energialähteiden 
ajoittaisuus edellyttää varastointia ja 
joustavampaa verkkoa;

Or. en
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Tarkistus 715
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja 
(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 
aikana ja että siksi on luotava ja 
ylläpidettävä liika- ja varakapasiteettia; 
panee merkille, että eräiden uusiutuvien 
energialähteiden ajoittaisuus edellyttää
varastointia ja joustavampaa verkkoa;

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja 
(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 
aikana ja että siksi on luotava ja 
ylläpidettävä liika- ja varakapasiteettia; 
panee merkille, että uusiutuvien 
energialähteiden kasvavasta tarjonnasta 
johtuvat suuret vaihtelut edellyttävät
varastointia ja joustavampaa verkkoa;

Or. de

Tarkistus 716
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja 
(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 
aikana ja että siksi on luotava ja 
ylläpidettävä liika- ja varakapasiteettia; 
panee merkille, että eräiden uusiutuvien 
energialähteiden ajoittaisuus edellyttää 
varastointia ja joustavampaa verkkoa;

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi pysyvän kapasiteetin on 
riitettävä tyydyttämään kysyntä 
huippukausina ja (poliittisten tai teknisten) 
ongelmakausien aikana ja että siksi on 
luotava ja ylläpidettävä liika- ja 
varakapasiteettia; panee merkille, että 
eräiden uusiutuvien energialähteiden 
ajoittaisuus edellyttää varastointia, 
varakapasiteettia ja joustavampaa verkkoa;

Or. en
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Tarkistus 717
Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja 
(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 
aikana ja että siksi on luotava ja 
ylläpidettävä liika- ja varakapasiteettia; 
panee merkille, että eräiden uusiutuvien 
energialähteiden ajoittaisuus edellyttää 
varastointia ja joustavampaa verkkoa;

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi pysyvän kapasiteetin on 
riitettävä tyydyttämään kysyntä 
huippukausina ja (poliittisten tai teknisten) 
ongelmakausien aikana ja että siksi on 
luotava ja ylläpidettävä liika- ja 
varakapasiteettia; panee merkille, että 
eräiden uusiutuvien energialähteiden 
ajoittaisuus edellyttää varastointia, 
varakapasiteettia ja joustavampaa verkkoa; 
kehottaa tästä syystä komissiota 
laatimaan ohjeistuksen kaikkien 
joustavuutta luovien resurssien käytöstä 
ja käyttöönotosta;

Or. en

Tarkistus 718
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, 
Chris Davies, Jens Rohde

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja 
(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 
aikana ja että siksi on luotava ja 
ylläpidettävä liika- ja varakapasiteettia; 
panee merkille, että eräiden uusiutuvien 
energialähteiden ajoittaisuus edellyttää 
varastointia ja joustavampaa verkkoa;

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi on taattava riittävä 
joustava tasapainottaminen huippukausina 
ja (poliittisten tai teknisten) 
ongelmakausien aikana ja että joustavuutta 
voidaan tehokkaasti luoda rajat ylittävän 
kaupankäynnin ja yhteenliitettävyyden 
avulla, mikä on tehokkaampi tapa 
hyödyntää olemassa olevaa 
liikakapasiteettia ja joustavia 
voimanlähteitä, sekä kysynnän hallinnan 
avulla; panee merkille, että eräiden 
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uusiutuvien energialähteiden vaihtelevuus 
edellyttää varastointia ja enemmän 
joustavuutta verkolta, jotta vaihtelevaan 
tarjontaan vastataan joustavalla 
kysynnällä;

Or. en

Tarkistus 719
Anne Delvaux

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja 
(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 
aikana ja että siksi on luotava ja 
ylläpidettävä liika- ja varakapasiteettia; 
panee merkille, että eräiden uusiutuvien 
energialähteiden ajoittaisuus edellyttää 
varastointia ja joustavampaa verkkoa;

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
kysynnän huippukausina samoin kuin 
poliittisten tai teknisten ongelmakausien 
aikana ja että siten on luotava ja 
ylläpidettävä liika- ja varakapasiteettia; 
panee merkille, että eräiden uusiutuvien 
energialähteiden ajoittaisuus edellyttää 
energian varastointikapasiteettia ja 
enemmän joustavuutta verkolta;

Or. en

Tarkistus 720
Francisco Sosa Wagner

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja
(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 
aikana ja että siksi on luotava ja 
ylläpidettävä liika- ja varakapasiteettia;
panee merkille, että eräiden uusiutuvien 

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi on oltava riittävästi 
joustavuutta kysynnän tyydyttämiseksi 
kysynnän huippujen ja ongelmakausien 
aikana; huomauttaa, että eräiden 
uusiutuvien energialähteiden vaihteleva 
ajoittaisuus edellyttää kysynnän 
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energialähteiden ajoittaisuus edellyttää 
varastointia ja joustavampaa verkkoa;

hallinnointiin liittyvien tekniikoiden 
kehittämistä, verkkojen yhteenliittämis- ja 
varastointikapasiteetin lisäämistä ja 
joustavampaa verkkoa;

Or. es

Tarkistus 721
Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja 
(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 
aikana ja että siksi on luotava ja 
ylläpidettävä liika- ja varakapasiteettia; 
panee merkille, että eräiden uusiutuvien 
energialähteiden ajoittaisuus edellyttää 
varastointia ja joustavampaa verkkoa;

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi joustavan kapasiteetin on 
riitettävä tyydyttämään kysyntä 
huippukausina ja (poliittisten, teknisten tai 
taloudellisten) ongelmakausien aikana ja 
että siksi on luotava ja ylläpidettävä liika-
ja varakapasiteettia sekä 
varastointikapasiteettia ja kysynnän 
hallintaa; panee merkille, että eräiden 
uusiutuvien energialähteiden ajoittaisuus 
edellyttää asianmukaista 
varastointikapasiteettia ja joustavampaa 
verkkoa; toteaa, että olisi aiheellista 
toteuttaa tutkimusta, kehitystä ja 
innovointia varastointitekniikan ja 
-sovelluksien alalla, jotta helpotetaan 
ajoittaisten uusiutuvien energialähteiden 
onnistunutta integrointia verkkoon;

Or. en

Tarkistus 722
Peter Liese, Monika Hohlmeier, Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja 
(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 
aikana ja että siksi on luotava ja 
ylläpidettävä liika- ja varakapasiteettia; 
panee merkille, että eräiden uusiutuvien 
energialähteiden ajoittaisuus edellyttää 
varastointia ja joustavampaa verkkoa;

24. panee merkille, että toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi kapasiteetin on riitettävä 
tyydyttämään kysyntä huippukausina ja 
(poliittisten tai teknisten) ongelmakausien 
aikana ja että siksi on luotava ja 
ylläpidettävä liika- ja varakapasiteettia; 
panee merkille, että eräiden uusiutuvien 
energialähteiden ajoittaisuus edellyttää 
varastointia ja joustavampaa verkkoa, ja 
kehottaa komissiota esittämään tähän 
liittyviä konkreettisia ehdotuksia.

Or. en

Tarkistus 723
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. toteaa, että energiainfrastruktuurin 
fyysinen integrointi EU:n jäsenvaltioiden 
välillä on energiamarkkinoiden 
asianmukaisen toiminnan 
ennakkoedellytys; katsoo, että vakaa 
sääntelyjärjestelmä, jolla edistetään 
pitkän aikavälin investointia 
energiainfrastruktuuriin, on keskeinen 
tekijä infrastruktuurin nopean 
käyttöönoton kannalta, mikä hyödyttää 
kaikkia markkinoihin osallistuvia 
toimijoita vuotta 2030 ja sen jälkeistä 
aikaa silmällä pitäen;

Or. en

Tarkistus 724
Niki Tzavela, Bogusław Sonik
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Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. muistuttaa komission energia-alan 
etenemissuunnitelmasta, jonka mukaan 
”kaasu on ratkaisevassa asemassa 
energiajärjestelmän muuttamisen 
kannalta”, ja tunnustaa tältä osin 
maakaasuun liittyvän potentiaalin sekä 
energiantuotantojärjestelmän 
vaihtelevuuden että sen joustavuuden 
lisäämiseksi;

Or. en

Tarkistus 725
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. toteaa, että eräät jäsenvaltiot ovat 
energiasaarekkeina vieläkin täysin 
eristyksissä Euroopan kaasu- ja 
sähköverkoista ja maksavat edelleen
korkeampia hintoja energiasta, mikä 
vaikuttaa haitallisesti niiden 
kilpailukykyyn; toteaa, että jos ei tehdä 
huomattavia investointeja infrastruktuuriin, 
Eurooppa-neuvoston lupaus siitä, että 
vuoteen 2015 mennessä kaikki jäsenvaltiot 
kuuluvat EU:n verkkojen piiriin, jää 
täyttymättä näiden jäsenvaltioiden 
kohdalla; katsoo tässä yhteydessä, että 
energian sisämarkkinat olisi toteutettava 
nopeasti;

25. toteaa, että eräät jäsenvaltiot ovat 
energiasaarekkeina vieläkin täysin 
eristyksissä Euroopan kaasu- ja 
sähköverkoista, niiden energiatoimitukset 
ovat riippuvaisia EU:n ulkopuolisista 
maista ja ne maksavat korkeampia hintoja 
energiasta, mikä vaikuttaa haitallisesti 
niiden kilpailukykyyn ja tekee niistä 
herkkiä ulkopuolisille poliittisille ja 
taloudellisille paineille; toteaa, että jos ei 
tehdä huomattavia investointeja 
infrastruktuuriin, Eurooppa-neuvoston 
lupaus siitä, että vuoteen 2015 mennessä 
kaikki jäsenvaltiot kuuluvat EU:n 
verkkojen piiriin, jää täyttymättä näiden 
jäsenvaltioiden kohdalla; katsoo tässä 
yhteydessä, että energian sisämarkkinat 
olisi toteutettava nopeasti;

Or. bg
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Tarkistus 726
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. toteaa, että eräät jäsenvaltiot ovat 
energiasaarekkeina vieläkin täysin 
eristyksissä Euroopan kaasu- ja 
sähköverkoista ja maksavat edelleen 
korkeampia hintoja energiasta, mikä 
vaikuttaa haitallisesti niiden 
kilpailukykyyn; toteaa, että jos ei tehdä 
huomattavia investointeja infrastruktuuriin, 
Eurooppa-neuvoston lupaus siitä, että 
vuoteen 2015 mennessä kaikki jäsenvaltiot 
kuuluvat EU:n verkkojen piiriin, jää 
täyttymättä näiden jäsenvaltioiden 
kohdalla; katsoo tässä yhteydessä, että 
energian sisämarkkinat olisi toteutettava
nopeasti;

25. toteaa, että eräät jäsenvaltiot ovat 
energiasaarekkeina vieläkin täysin 
eristyksissä Euroopan kaasu- ja 
sähköverkoista ja yhä riippuvaisia 
yksittäisistä tuottajista sekä maksavat 
edelleen merkittävästi korkeampia hintoja 
energiasta, mikä vaikuttaa haitallisesti 
niiden kilpailukykyyn ja aiheuttaa 
huomattavaa rasitusta kuluttajille, 
erityisesti haavoittuvassa asemassa 
oleville; toteaa, että jos ei tehdä 
huomattavia investointeja infrastruktuuriin, 
Eurooppa-neuvoston lupaus siitä, että 
vuoteen 2015 mennessä kaikki jäsenvaltiot 
kuuluvat EU:n verkkojen piiriin, voi tuskin 
täyttyä näiden jäsenvaltioiden kohdalla; 
katsoo tässä yhteydessä, että 
lokakuussa 2013 hyväksytty yhteistä etua 
koskevien hankkeiden luettelo olisi 
pantava täytäntöön nopeasti; toteaa, että 
infrastruktuuria on täydennettävä 
kolmannen energiapaketin 
täysimääräisellä täytäntöönpanolla;

Or. en

Tarkistus 727
Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. toteaa, että eräät jäsenvaltiot ovat 
energiasaarekkeina vieläkin täysin 

25. toteaa, että eräät jäsenvaltiot ovat 
energiasaarekkeina vieläkin täysin 
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eristyksissä Euroopan kaasu- ja 
sähköverkoista ja maksavat edelleen 
korkeampia hintoja energiasta, mikä 
vaikuttaa haitallisesti niiden 
kilpailukykyyn; toteaa, että jos ei tehdä 
huomattavia investointeja infrastruktuuriin, 
Eurooppa-neuvoston lupaus siitä, että 
vuoteen 2015 mennessä kaikki jäsenvaltiot 
kuuluvat EU:n verkkojen piiriin, jää 
täyttymättä näiden jäsenvaltioiden 
kohdalla; katsoo tässä yhteydessä, että 
energian sisämarkkinat olisi toteutettava 
nopeasti;

eristyksissä Euroopan kaasu- ja 
sähköverkoista ja maksavat edelleen 
korkeampia hintoja energiasta, mikä 
vaikuttaa haitallisesti niiden 
kilpailukykyyn; toteaa, että jos ei tehdä 
huomattavia investointeja infrastruktuuriin, 
Eurooppa-neuvoston lupaus siitä, että 
vuoteen 2015 mennessä kaikki jäsenvaltiot 
kuuluvat EU:n verkkojen piiriin, jää 
täyttymättä; katsoo tässä yhteydessä, että 
energian sisämarkkinat olisi toteutettava 
nopeasti;

Or. pt

Tarkistus 728
Inese Vaidere

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. toteaa, että eräät jäsenvaltiot ovat 
energiasaarekkeina vieläkin täysin 
eristyksissä Euroopan kaasu- ja 
sähköverkoista ja maksavat edelleen 
korkeampia hintoja energiasta, mikä 
vaikuttaa haitallisesti niiden 
kilpailukykyyn; toteaa, että jos ei tehdä 
huomattavia investointeja infrastruktuuriin, 
Eurooppa-neuvoston lupaus siitä, että 
vuoteen 2015 mennessä kaikki jäsenvaltiot 
kuuluvat EU:n verkkojen piiriin, jää 
täyttymättä näiden jäsenvaltioiden 
kohdalla; katsoo tässä yhteydessä, että 
energian sisämarkkinat olisi toteutettava 
nopeasti;

25. toteaa, että eräät jäsenvaltiot ovat 
energiasaarekkeina vieläkin täysin 
eristyksissä Euroopan kaasu- ja 
sähköverkoista ja maksavat edelleen 
korkeampia hintoja energiasta, mikä 
vaikuttaa haitallisesti niiden 
kilpailukykyyn; toteaa, että jos ei tehdä 
huomattavia investointeja infrastruktuuriin, 
Eurooppa-neuvoston lupaus siitä, että 
vuoteen 2015 mennessä kaikki jäsenvaltiot 
kuuluvat EU:n verkkojen piiriin, jää 
täyttymättä; katsoo tässä yhteydessä, että 
energian sisämarkkinat olisi toteutettava 
nopeasti vuoden 2014 loppuun mennessä;

Or. en

Tarkistus 729
Niki Tzavela
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Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. toteaa, että eräät jäsenvaltiot ovat 
energiasaarekkeina vieläkin täysin 
eristyksissä Euroopan kaasu- ja 
sähköverkoista ja maksavat edelleen 
korkeampia hintoja energiasta, mikä 
vaikuttaa haitallisesti niiden 
kilpailukykyyn; toteaa, että jos ei tehdä 
huomattavia investointeja infrastruktuuriin, 
Eurooppa-neuvoston lupaus siitä, että 
vuoteen 2015 mennessä kaikki jäsenvaltiot 
kuuluvat EU:n verkkojen piiriin, jää 
täyttymättä näiden jäsenvaltioiden 
kohdalla; katsoo tässä yhteydessä, että 
energian sisämarkkinat olisi toteutettava 
nopeasti;

25. toteaa, että eräät jäsenvaltiot ovat 
energiasaarekkeina vieläkin täysin 
eristyksissä Euroopan kaasu- ja 
sähköverkoista ja maksavat edelleen 
korkeampia hintoja energiasta, mikä 
vaikuttaa haitallisesti niiden 
kilpailukykyyn; toteaa, että jos ei tehdä 
huomattavia investointeja infrastruktuuriin, 
Eurooppa-neuvoston lupaus siitä, että 
vuoteen 2015 mennessä kaikki jäsenvaltiot 
kuuluvat EU:n verkkojen piiriin, jää 
täyttymättä näiden jäsenvaltioiden 
kohdalla; katsoo tässä yhteydessä, että 
energian sisämarkkinat olisi toteutettava 
nopeasti, ja suhtautuu myönteisesti 
Euroopan komission esittämään yhteistä 
etua koskevien hankkeiden luetteloon; 

Or. en

Tarkistus 730
Martina Anderson

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. toteaa, että eräät jäsenvaltiot ovat 
energiasaarekkeina vieläkin täysin 
eristyksissä Euroopan kaasu- ja 
sähköverkoista ja maksavat edelleen 
korkeampia hintoja energiasta, mikä 
vaikuttaa haitallisesti niiden 
kilpailukykyyn; toteaa, että jos ei tehdä 
huomattavia investointeja infrastruktuuriin, 
Eurooppa-neuvoston lupaus siitä, että 
vuoteen 2015 mennessä kaikki jäsenvaltiot 
kuuluvat EU:n verkkojen piiriin, jää 
täyttymättä näiden jäsenvaltioiden 
kohdalla; katsoo tässä yhteydessä, että 

25. toteaa, että eräät jäsenvaltiot ovat 
energiasaarekkeina vieläkin täysin 
eristyksissä Euroopan kaasu- ja 
sähköverkoista ja maksavat edelleen 
korkeampia hintoja energiasta, mikä 
vaikuttaa haitallisesti niiden taloudelliseen 
ja sosiaaliseen kehitykseen; toteaa, että jos 
ei tehdä huomattavia investointeja 
infrastruktuuriin, Eurooppa-neuvoston 
lupaus siitä, että vuoteen 2015 mennessä 
kaikki jäsenvaltiot kuuluvat EU:n 
verkkojen piiriin, jää täyttymättä näiden 
jäsenvaltioiden kohdalla; katsoo tässä 
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energian sisämarkkinat olisi toteutettava 
nopeasti;

yhteydessä, että energian sisämarkkinat 
olisi toteutettava nopeasti;

Or. en

Tarkistus 731
Bas Eickhout, Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. toteaa, että eräät jäsenvaltiot ovat 
energiasaarekkeina vieläkin täysin
eristyksissä Euroopan kaasu- ja
sähköverkoista ja maksavat edelleen 
korkeampia hintoja energiasta, mikä 
vaikuttaa haitallisesti niiden 
kilpailukykyyn; toteaa, että jos ei tehdä 
huomattavia investointeja infrastruktuuriin, 
Eurooppa-neuvoston lupaus siitä, että 
vuoteen 2015 mennessä kaikki jäsenvaltiot 
kuuluvat EU:n verkkojen piiriin, jää 
täyttymättä näiden jäsenvaltioiden 
kohdalla; katsoo tässä yhteydessä, että 
energian sisämarkkinat olisi toteutettava 
nopeasti;

25. toteaa, että eräät jäsenvaltiot ovat 
energiasaarekkeina tai suhteellisen 
heikosti integroituneina unionin energia-
alan sisämarkkinoille vieläkin laajalti
eristyksissä Euroopan kaasu- ja 
sähköverkoista ja maksavat edelleen 
korkeampia hintoja energiasta, mikä 
vaikuttaa haitallisesti niiden 
kilpailukykyyn; toteaa, että jos ei tehdä 
huomattavia investointeja infrastruktuuriin, 
Eurooppa-neuvoston lupaus siitä, että 
vuoteen 2015 mennessä kaikki jäsenvaltiot 
kuuluvat EU:n verkkojen piiriin, jää 
täyttymättä näiden jäsenvaltioiden 
kohdalla; katsoo tässä yhteydessä, että 
energian sisämarkkinat olisi toteutettava 
nopeasti;

Or. en

Tarkistus 732
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. toteaa, että eräät jäsenvaltiot ovat 
energiasaarekkeina vieläkin täysin 

25. toteaa, että eräät jäsenvaltiot ovat 
energiasaarekkeina vieläkin täysin 
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eristyksissä Euroopan kaasu- ja 
sähköverkoista ja maksavat edelleen 
korkeampia hintoja energiasta, mikä 
vaikuttaa haitallisesti niiden 
kilpailukykyyn; toteaa, että jos ei tehdä 
huomattavia investointeja infrastruktuuriin, 
Eurooppa-neuvoston lupaus siitä, että 
vuoteen 2015 mennessä kaikki jäsenvaltiot 
kuuluvat EU:n verkkojen piiriin, jää 
täyttymättä näiden jäsenvaltioiden 
kohdalla; katsoo tässä yhteydessä, että 
energian sisämarkkinat olisi toteutettava 
nopeasti;

eristyksissä Euroopan kaasu- ja 
sähköverkoista ja maksavat edelleen 
korkeampia hintoja energiasta, mikä 
vaikuttaa haitallisesti niiden 
kilpailukykyyn; toteaa, että jos ei tehdä 
huomattavia investointeja infrastruktuuriin, 
Eurooppa-neuvoston lupaus siitä, että 
vuoteen 2015 mennessä kaikki jäsenvaltiot 
kuuluvat EU:n verkkojen piiriin, jää 
täyttymättä näiden jäsenvaltioiden 
kohdalla; katsoo tässä yhteydessä, että 
energian sisämarkkinat olisi toteutettava 
nopeasti ja että olisi asetettava etusijalle 
toukokuun Eurooppa-neuvostossa sovittu 
tavoite, jonka mukaan vähintään 
10 prosenttia käyttöön otetusta 
kapasiteetista olisi oltava 
yhteenliitettävää;

Or. en

Tarkistus 733
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. toteaa, että eräät jäsenvaltiot ovat 
energiasaarekkeina vieläkin täysin 
eristyksissä Euroopan kaasu- ja 
sähköverkoista ja maksavat edelleen 
korkeampia hintoja energiasta, mikä 
vaikuttaa haitallisesti niiden 
kilpailukykyyn; toteaa, että jos ei tehdä 
huomattavia investointeja infrastruktuuriin, 
Eurooppa-neuvoston lupaus siitä, että 
vuoteen 2015 mennessä kaikki jäsenvaltiot 
kuuluvat EU:n verkkojen piiriin, jää 
täyttymättä näiden jäsenvaltioiden 
kohdalla; katsoo tässä yhteydessä, että 
energian sisämarkkinat olisi toteutettava 
nopeasti;

25. toteaa, että eräät jäsenvaltiot sekä tietyt 
saarialueet ja syrjäiset alueet ovat 
energiasaarekkeina vieläkin täysin 
eristyksissä Euroopan kaasu- ja 
sähköverkoista ja maksavat edelleen 
korkeampia hintoja energiasta, mikä 
vaikuttaa haitallisesti niiden 
kilpailukykyyn; toteaa, että jos ei tehdä 
huomattavia investointeja infrastruktuuriin 
ja näiden jäsenvaltioiden ja alueiden 
yhteenliittämiseen Manner-Euroopan 
verkkoihin, Eurooppa-neuvoston lupaus 
siitä, että vuoteen 2015 mennessä kaikki 
jäsenvaltiot kuuluvat EU:n verkkojen 
piiriin, jää täyttymättä näiden 
jäsenvaltioiden kohdalla; katsoo tässä 
yhteydessä, että energian sisämarkkinat 
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olisi toteutettava nopeasti;

Or. el

Tarkistus 734
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. toteaa, että eräät jäsenvaltiot ovat 
energiasaarekkeina vieläkin täysin 
eristyksissä Euroopan kaasu- ja 
sähköverkoista ja maksavat edelleen 
korkeampia hintoja energiasta, mikä 
vaikuttaa haitallisesti niiden 
kilpailukykyyn; toteaa, että jos ei tehdä 
huomattavia investointeja infrastruktuuriin, 
Eurooppa-neuvoston lupaus siitä, että 
vuoteen 2015 mennessä kaikki jäsenvaltiot 
kuuluvat EU:n verkkojen piiriin, jää 
täyttymättä näiden jäsenvaltioiden 
kohdalla; katsoo tässä yhteydessä, että 
energian sisämarkkinat olisi toteutettava 
nopeasti;

25. toteaa, että eräät jäsenvaltiot ovat 
energiasaarekkeina vieläkin täysin 
eristyksissä Euroopan kaasu- ja 
sähköverkoista ja maksavat edelleen 
korkeampia hintoja energiasta, mikä
vaikuttaa haitallisesti niiden 
kilpailukykyyn; ehdottaa, että nämä 
jäsenvaltiot voisivat erityisesti hyötyä 
energiatehokkuutta koskevista toimista ja 
uusiutuvan energian käyttöönotosta;
toteaa, että jos ei tehdä huomattavia 
investointeja infrastruktuuriin, Eurooppa-
neuvoston lupaus siitä, että vuoteen 2015 
mennessä kaikki jäsenvaltiot kuuluvat 
EU:n verkkojen piiriin, jää täyttymättä;

Or. en

Tarkistus 735
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. korostaa kaukolämmityksen ja 
-jäähdytyksen merkittävää potentiaalia 
pyrittäessä lisäämään energiatehokkuutta 
kierrättämällä lämpöä, jota on syntynyt 
sähköntuotannon yhteydessä sähkön ja 
lämmön yhteistuotantolaitoksissa, 
jätteenpolttolaitoksissa ja teollisten 
energiaprosessien yhteydessä ja joka 
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menisi muuten hukkaan; toteaa, että 
lisäksi näin on mahdollista saavuttaa 
yhdentynyt ratkaisu kaupunkialueilla, 
minkä ansiosta EU voi vähentää 
riippuvuuttaan energiantuonnista ja taata 
lämmityksen ja jäähdytyksen 
kohtuuhintaisuuden kansalaisten 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 736
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. korostaa, että on tärkeää saattaa 
eteläinen kaasukäytävä päätökseen; 
suhtautuu tältä osin myönteisesti 
Adrianmeren TAP-kaasuputkea 
kustannustehokkaimpana ja 
joustavimpana vaihtoehtona puoltavaan 
päätökseen; painottaa, että on tärkeää 
integroida Kreikan ja Bulgarian välinen 
yhdysputki (Interconnector-Greece-
Bulgaria, IGB) ja Kreikan ja Italian 
välinen yhdysputki (Interconnector-
Greece-Italy, IGI) unionin energia-alan 
sisämarkkinoihin ja muuhun 
asianmukaiseen infrastruktuuriin, jotta 
helpotetaan maakaasun siirtämistä Etelä-
Euroopasta kohti Keski-Euroopan 
markkinoita;

Or. en

Tarkistus 737
Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. toteaa, että energia-alan 
sisämarkkinoiden sääntelyn ulottaminen 
koskemaan Kaakkois- ja Itä-Eurooppaa 
on välttämätöntä, jotta taataan EU:n 
energian toimitusvarmuus, ja kehottaa 
tästä syystä jäsenvaltioita ja komissiota 
ylläpitämään energiayhteisölle 
myönnettyä poliittista ja rahoituksellista 
tukea;

Or. en

Tarkistus 738
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa komissiota tutkimaan 
energian varastointimahdollisuuksia 
EU:ssa ja erilaisia mahdollisia 
varastointiteknologioita;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 739
Marusya Lyubcheva

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa komissiota tutkimaan energian 
varastointimahdollisuuksia EU:ssa ja 
erilaisia mahdollisia 
varastointiteknologioita;

26. kehottaa komissiota tutkimaan energian 
varastointimahdollisuuksia EU:ssa ja 
erilaisia mahdollisia 
varastointiteknologioita sekä perustamaan 
rahoitusohjelman energian varastointiin 
liittyvää tutkimusta varten;
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Or. bg

Tarkistus 740
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa komissiota tutkimaan 
energian varastointimahdollisuuksia 
EU:ssa ja erilaisia mahdollisia 
varastointiteknologioita;

26. kehottaa komissiota esittämään 
ehdotuksia asianmukaista 
sääntelykehystä varten, jolla kehitetään ja 
palkitaan energian varastointia koskevia 
ratkaisuja sekä siihen liittyviä tutkimus-
ja kehitysohjelmia;

Or. en

Tarkistus 741
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa komissiota tutkimaan energian 
varastointimahdollisuuksia EU:ssa ja 
erilaisia mahdollisia 
varastointiteknologioita;

26. kehottaa komissiota tutkimaan energian 
varastointimahdollisuuksia EU:ssa ja 
erilaisia mahdollisia 
varastointiteknologioita; kehottaa myös 
komissiota tiivistämään parhaiden 
käytäntöjen ja tietojen vaihtoa 
Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa CCS-
tekniikan alalla;

Or. en

Tarkistus 742
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
26 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa komissiota tutkimaan energian 
varastointimahdollisuuksia EU:ssa ja 
erilaisia mahdollisia 
varastointiteknologioita;

26. kehottaa komissiota tutkimaan energian 
varastointimahdollisuuksia EU:ssa 
huomioiden uusiutuvat energialähteet 
mahdollisimman hyvin sekä niiden 
varastoinnin että verkossa esiintyvien 
vaihtelujen tasoittamisen osalta, ja 
tutkimaan erilaisia mahdollisia 
varastointiteknologioita;

Or. de

Tarkistus 743
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa komissiota tutkimaan energian 
varastointimahdollisuuksia EU:ssa ja 
erilaisia mahdollisia 
varastointiteknologioita;

26. kehottaa komissiota tutkimaan energian 
varastointimahdollisuuksia ja erilaisia 
mahdollisia varastointiteknologioita 
EU:ssa; painottaa sähköisten ajoneuvojen 
mahdollista tärkeää roolia uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön 
liikakapasiteetin varastoinnissa ja 
energiaverkkojen tasapainottamisessa 
kulutuksen huippukausina ja 
riittämättömän tarjonnan aikana;

Or. en

Tarkistus 744
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa komissiota tutkimaan energian 26. kehottaa komissiota tutkimaan energian 
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varastointimahdollisuuksia EU:ssa ja 
erilaisia mahdollisia 
varastointiteknologioita;

varastointimahdollisuuksia ja erilaisia 
mahdollisia varastointiteknologioita 
EU:ssa, erityisesti lämmön- ja 
sähköntuotannon alalla, jotta tuetaan 
integroidumpaa lähestymistapaa 
energiantuotantoon ja -kysyntään;

Or. en

Tarkistus 745
Francisco Sosa Wagner

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa komissiota tutkimaan energian 
varastointimahdollisuuksia EU:ssa ja 
erilaisia mahdollisia 
varastointiteknologioita;

26. kehottaa komissiota tutkimaan energian 
varastointimahdollisuuksia EU:ssa ja 
erilaisia mahdollisia 
varastointiteknologioita ainakin sähkön ja 
lämmön varastoinnin osalta EU:ssa, jotta 
voidaan tukea yhtenäisempää energian 
kysyntään ja tarjontaan liittyvää 
lähestymistapaa;

Or. es

Tarkistus 746
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa komissiota tutkimaan energian 
varastointimahdollisuuksia EU:ssa ja 
erilaisia mahdollisia 
varastointiteknologioita;

26. kehottaa komissiota tutkimaan energian 
varastointimahdollisuuksia EU:ssa 
asettamalla etusijalle omien 
energialähteiden kestävän hyödyntämisen 
mahdollistavat teknologiat ja erilaiset
mahdolliset varastointiteknologiat;

Or. es
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Tarkistus 747
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. painottaa, että nykyisen 
energiainfrastruktuurin 
nykyaikaistaminen ja uuden, älykkään ja 
joustavan infrastruktuurin rakentaminen 
energian tuotantoa, siirtämistä, jakelua ja 
varastointia varten on oleellisen tärkeää 
vakaiden, pitkälle yhdentyneiden ja 
yhteen liitettyjen energiamarkkinoiden 
kannalta, ja korostaa, että samalla kun 
tehdään laajamittaisia investointeja, olisi 
investoitava myös alueellisiin ja jopa 
paikallisiin verkkoihin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 748
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. painottaa, että nykyisen 
energiainfrastruktuurin nykyaikaistaminen 
ja uuden, älykkään ja joustavan 
infrastruktuurin rakentaminen energian 
tuotantoa, siirtämistä, jakelua ja 
varastointia varten on oleellisen tärkeää 
vakaiden, pitkälle yhdentyneiden ja yhteen 
liitettyjen energiamarkkinoiden kannalta, ja 
korostaa, että samalla kun tehdään 
laajamittaisia investointeja, olisi 
investoitava myös alueellisiin ja jopa 
paikallisiin verkkoihin;

27. painottaa, että nykyisen 
energiainfrastruktuurin nykyaikaistaminen 
ja uuden, älykkään ja joustavan 
infrastruktuurin rakentaminen kaikilla 
verkkotasoilla energian tuotantoa, 
siirtämistä, jakelua ja varastointia varten on 
oleellisen tärkeää vakaiden, pitkälle 
yhdentyneiden ja yhteen liitettyjen 
energiamarkkinoiden kannalta, ja korostaa, 
että samalla kun tehdään laajamittaisia 
investointeja, olisi investoitava myös 
alueellisiin ja jopa paikallisiin verkkoihin; 
huomauttaa, että verkkoinfrastruktuurin 
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sopeuttamisen avulla voidaan torjua 
energian hintojen nousua ja kasvavaa 
riippuvuutta energiantuonnista; 
huomauttaa, että käytettäessä älykkäitä 
teknologioita on otettava huomioon myös 
tietosuojakysymykset;

Or. de

Tarkistus 749
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. painottaa, että nykyisen 
energiainfrastruktuurin nykyaikaistaminen 
ja uuden, älykkään ja joustavan 
infrastruktuurin rakentaminen energian 
tuotantoa, siirtämistä, jakelua ja 
varastointia varten on oleellisen tärkeää 
vakaiden, pitkälle yhdentyneiden ja yhteen 
liitettyjen energiamarkkinoiden kannalta, ja 
korostaa, että samalla kun tehdään 
laajamittaisia investointeja, olisi 
investoitava myös alueellisiin ja jopa 
paikallisiin verkkoihin;

27. painottaa, että nykyisen 
energiainfrastruktuurin nykyaikaistaminen 
ja uuden, älykkään ja joustavan 
infrastruktuurin rakentaminen energian 
tuotantoa, siirtämistä, jakelua ja 
varastointia varten on oleellisen tärkeää 
vakaiden, pitkälle yhdentyneiden ja yhteen 
liitettyjen, monimuotoisiin 
tuotantolähteisiin perustuvien
energiamarkkinoiden kannalta, ja korostaa, 
että samalla kun tehdään laajamittaisia 
investointeja, olisi investoitava myös 
alueellisiin ja jopa paikallisiin verkkoihin; 
korostaa, että tällaisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi infrastruktuureihin 
tehtäville investoinneille olisi 
myönnettävä EU:n tukea jokaisessa 
niiden täytäntöönpanoon liittyvässä 
vaiheessa uusien suuntaviivojen 
mukaisesti, jotka koskevat Euroopan 
laajuisia energiainfrastruktuureja ja 
Verkkojen Eurooppa -välinettä;

Or. en

Tarkistus 750
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. painottaa, että nykyisen 
energiainfrastruktuurin nykyaikaistaminen 
ja uuden, älykkään ja joustavan 
infrastruktuurin rakentaminen energian
tuotantoa, siirtämistä, jakelua ja 
varastointia varten on oleellisen tärkeää 
vakaiden, pitkälle yhdentyneiden ja yhteen 
liitettyjen energiamarkkinoiden kannalta, ja 
korostaa, että samalla kun tehdään 
laajamittaisia investointeja, olisi 
investoitava myös alueellisiin ja jopa 
paikallisiin verkkoihin;

27. painottaa, että nykyisen 
energiainfrastruktuurin nykyaikaistaminen 
ja uuden, älykkään ja joustavan 
infrastruktuurin rakentaminen sekä 
lämmitys- että sähköenergian tuotantoa, 
siirtämistä, jakelua ja varastointia varten on 
oleellisen tärkeää vakaiden, pitkälle 
yhdentyneiden ja yhteen liitettyjen 
energiamarkkinoiden kannalta, ja korostaa, 
että samalla kun tehdään laajamittaisia 
investointeja, olisi investoitava myös 
alueellisiin ja jopa paikallisiin verkkoihin;

Or. en

Tarkistus 751
Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. painottaa, että nykyisen 
energiainfrastruktuurin nykyaikaistaminen 
ja uuden, älykkään ja joustavan 
infrastruktuurin rakentaminen energian 
tuotantoa, siirtämistä, jakelua ja 
varastointia varten on oleellisen tärkeää 
vakaiden, pitkälle yhdentyneiden ja yhteen 
liitettyjen energiamarkkinoiden kannalta, 
ja korostaa, että samalla kun tehdään 
laajamittaisia investointeja, olisi 
investoitava myös alueellisiin ja jopa 
paikallisiin verkkoihin;

27. painottaa, että nykyisen 
energiainfrastruktuurin nykyaikaistaminen 
ja uuden, älykkään ja joustavan 
infrastruktuurin rakentaminen energian 
tuotantoa, siirtämistä (erityisesti rajat 
ylittävien kaasu- ja sähköyhdysputkien 
kohdalla), jakelua ja varastointia varten on 
oleellisen tärkeää vakaiden, pitkälle 
yhdentyneiden ja yhteen liitettyjen 
energiamarkkinoiden kannalta, joilla on 
mahdollista välttää kaikki kielteiset 
vaikutukset, kuten suunnittelemattomat 
tehonvirtaukset; korostaa, että samalla kun 
tehdään laajamittaisia investointeja, olisi 
investoitava myös alueellisiin ja jopa 
paikallisiin verkkoihin;

Or. en
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Tarkistus 752
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. painottaa, että nykyisen 
energiainfrastruktuurin nykyaikaistaminen 
ja uuden, älykkään ja joustavan 
infrastruktuurin rakentaminen energian 
tuotantoa, siirtämistä, jakelua ja 
varastointia varten on oleellisen tärkeää 
vakaiden, pitkälle yhdentyneiden ja yhteen 
liitettyjen energiamarkkinoiden kannalta, ja 
korostaa, että samalla kun tehdään 
laajamittaisia investointeja, olisi 
investoitava myös alueellisiin ja jopa 
paikallisiin verkkoihin;

27. painottaa, että nykyisen 
energiainfrastruktuurin nykyaikaistaminen 
ja uuden, älykkään ja joustavan 
infrastruktuurin rakentaminen energian 
tuotantoa, siirtämistä, jakelua ja 
varastointia varten on oleellisen tärkeää 
vakaiden, pitkälle yhdentyneiden ja yhteen
liitettyjen energiamarkkinoiden kannalta, ja 
korostaa, että samalla kun tehdään 
laajamittaisia investointeja, olisi 
investoitava myös alueellisiin ja jopa 
paikallisiin verkkoihin; toteaa samalla, 
että hajautettu uusiutuvan energian 
tuotanto vähentää tarvetta rakentaa uusia 
voimansiirtolinjoja – ja vastaavasti niihin 
liittyviä kustannuksia – koska hajautettu 
tekniikka, joka voidaan ottaa suoraan 
käyttöön kodeissa, kaupungeissa ja 
syrjäisillä alueilla, sijaitsee paljon 
lähempänä loppukuluttajia;

Or. en

Tarkistus 753
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. painottaa, että nykyisen 
energiainfrastruktuurin nykyaikaistaminen 
ja uuden, älykkään ja joustavan 
infrastruktuurin rakentaminen energian 
tuotantoa, siirtämistä, jakelua ja 

27. painottaa, että nykyisen 
energiainfrastruktuurin nykyaikaistaminen 
ja uuden, älykkään ja joustavan 
infrastruktuurin sekä älykkäiden verkkojen 
rakentaminen energian tuotantoa, 
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varastointia varten on oleellisen tärkeää 
vakaiden, pitkälle yhdentyneiden ja yhteen 
liitettyjen energiamarkkinoiden kannalta, ja 
korostaa, että samalla kun tehdään 
laajamittaisia investointeja, olisi 
investoitava myös alueellisiin ja jopa 
paikallisiin verkkoihin;

siirtämistä, jakelua ja varastointia varten on 
oleellisen tärkeää vakaiden, pitkälle 
yhdentyneiden ja yhteen liitettyjen 
energiamarkkinoiden kannalta, ja korostaa, 
että samalla kun tehdään laajamittaisia 
investointeja, olisi investoitava myös 
alueellisiin ja jopa paikallisiin verkkoihin;

Or. en

Tarkistus 754
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. painottaa, että nykyisen 
energiainfrastruktuurin nykyaikaistaminen 
ja uuden, älykkään ja joustavan 
infrastruktuurin rakentaminen energian 
tuotantoa, siirtämistä, jakelua ja 
varastointia varten on oleellisen tärkeää 
vakaiden, pitkälle yhdentyneiden ja yhteen 
liitettyjen energiamarkkinoiden kannalta, ja 
korostaa, että samalla kun tehdään 
laajamittaisia investointeja, olisi 
investoitava myös alueellisiin ja jopa
paikallisiin verkkoihin;

27. painottaa, että nykyisen 
energiainfrastruktuurin nykyaikaistaminen 
ja uuden, älykkään ja joustavan 
infrastruktuurin rakentaminen energian 
tuotantoa, siirtämistä, jakelua ja
varastointia varten on oleellisen tärkeää 
vakaiden, pitkälle yhdentyneiden ja yhteen 
liitettyjen energiamarkkinoiden kannalta, ja 
korostaa, että samalla kun tehdään 
laajamittaisia investointeja, olisi 
investoitava myös alueellisiin ja 
paikallisiin verkkoihin; korostaa tässä 
yhteydessä, että jakeluun on kiinnitettävä 
erityistä huomiota, koska 
energiantuotannon lisääntyvän 
hajauttamisen myötä investointitarpeiden 
painopiste on siirtynyt energian 
siirtämisestä sen jakeluun;

Or. en

Tarkistus 755
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
27 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. painottaa, että nykyisen 
energiainfrastruktuurin nykyaikaistaminen 
ja uuden, älykkään ja joustavan 
infrastruktuurin rakentaminen energian
tuotantoa, siirtämistä, jakelua ja 
varastointia varten on oleellisen tärkeää 
vakaiden, pitkälle yhdentyneiden ja yhteen 
liitettyjen energiamarkkinoiden kannalta, ja 
korostaa, että samalla kun tehdään 
laajamittaisia investointeja, olisi 
investoitava myös alueellisiin ja jopa 
paikallisiin verkkoihin;

27. painottaa, että nykyisen 
energiainfrastruktuurin nykyaikaistaminen 
ja uuden, älykkään ja joustavan 
infrastruktuurin rakentaminen sekä 
lämmitys- että sähköenergian tuotantoa, 
siirtämistä, jakelua ja varastointia varten on 
oleellisen tärkeää vakaiden, pitkälle 
yhdentyneiden ja yhteen liitettyjen 
energiamarkkinoiden kannalta, ja korostaa, 
että samalla kun tehdään laajamittaisia 
investointeja, olisi investoitava myös 
alueellisiin ja jopa paikallisiin verkkoihin;

Or. en

Tarkistus 756
Adina-Ioana Vălean

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. painottaa, että nykyisen 
energiainfrastruktuurin nykyaikaistaminen 
ja uuden, älykkään ja joustavan 
infrastruktuurin rakentaminen energian 
tuotantoa, siirtämistä, jakelua ja 
varastointia varten on oleellisen tärkeää 
vakaiden, pitkälle yhdentyneiden ja yhteen 
liitettyjen energiamarkkinoiden kannalta, ja 
korostaa, että samalla kun tehdään 
laajamittaisia investointeja, olisi 
investoitava myös alueellisiin ja jopa 
paikallisiin verkkoihin;

27. painottaa, että nykyisen 
energiainfrastruktuurin nykyaikaistaminen 
ja uuden, älykkään ja joustavan 
infrastruktuurin rakentaminen energian 
tuotantoa, siirtämistä, jakelua ja 
varastointia varten on oleellisen tärkeää 
vakaiden, pitkälle yhdentyneiden ja yhteen 
liitettyjen energiamarkkinoiden kannalta, ja 
korostaa, että samalla kun tehdään 
laajamittaisia investointeja, olisi 
investoitava myös alueellisiin ja jopa 
paikallisiin verkkoihin; suhtautuu näin 
ollen myönteisesti Verkkojen Eurooppa 
-välineeseen, jolla tavoitellaan 
investoinnin nopeuttamista Euroopan 
laajuisten verkkojen alalla ja 
vipuvaikutusta rahoituksen hankkimiseksi 
sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta;

Or. en
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Tarkistus 757
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. painottaa, että nykyisen 
energiainfrastruktuurin nykyaikaistaminen 
ja uuden, älykkään ja joustavan 
infrastruktuurin rakentaminen energian 
tuotantoa, siirtämistä, jakelua ja 
varastointia varten on oleellisen tärkeää 
vakaiden, pitkälle yhdentyneiden ja yhteen 
liitettyjen energiamarkkinoiden kannalta, ja 
korostaa, että samalla kun tehdään 
laajamittaisia investointeja, olisi 
investoitava myös alueellisiin ja jopa 
paikallisiin verkkoihin;

27. painottaa, että nykyisen 
energiainfrastruktuurin nykyaikaistaminen 
ja uuden, älykkään ja joustavan 
infrastruktuurin rakentaminen energian 
tuotantoa, siirtämistä, jakelua ja 
varastointia varten on oleellisen tärkeää 
vakaiden, pitkälle yhdentyneiden ja yhteen 
liitettyjen energiamarkkinoiden kannalta, ja 
korostaa, että samalla kun tehdään 
laajamittaisia investointeja, olisi 
investoitava myös alueellisiin ja jopa 
paikallisiin verkkoihin; katsoo, että EU:n 
ja jäsenvaltioiden on edistettävä 
rahoitustuen myöntämistä sellaisten 
teknologioiden esittelyhankkeille, joita 
markkinoilla ei olla valmiita tukemaan;

Or. es

Tarkistus 758
Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. painottaa, että nykyisen 
energiainfrastruktuurin nykyaikaistaminen 
ja uuden, älykkään ja joustavan 
infrastruktuurin rakentaminen energian 
tuotantoa, siirtämistä, jakelua ja 
varastointia varten on oleellisen tärkeää 
vakaiden, pitkälle yhdentyneiden ja yhteen 
liitettyjen energiamarkkinoiden kannalta, ja 
korostaa, että samalla kun tehdään 

27. painottaa, että nykyisen 
energiainfrastruktuurin nykyaikaistaminen 
ja uuden, älykkään ja joustavan 
infrastruktuurin rakentaminen energian 
tuotantoa, siirtämistä, jakelua ja 
varastointia varten on oleellisen tärkeää 
vakaiden, pitkälle yhdentyneiden ja yhteen 
liitettyjen energiamarkkinoiden kannalta, ja 
korostaa, että samalla kun tehdään 
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laajamittaisia investointeja, olisi 
investoitava myös alueellisiin ja jopa 
paikallisiin verkkoihin;

laajamittaisia investointeja, olisi 
investoitava myös alueellisiin ja jopa 
paikallisiin verkkoihin; toteaa, että 
paikallis- ja aluehallinnolla on tärkeä 
rooli siirryttäessä vähähiiliseen talouteen, 
ja ne voivat tarjota konkreettisia 
ratkaisuja hyödyntämällä rakennus- ja 
liikennealan energiansäästöpotentiaalia 
sekä vaikuttamalla kuluttajien 
käyttäytymiseen;

Or. en

Tarkistus 759
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. palauttaa mieliin nesteytetyn 
maakaasun sekä nesteytetyn maakaasun 
terminaalien ja kuljetuskalustojen 
merkittävän osuuden EU:n 
energiatoimituksien kannalta ja kehottaa 
vahvistamaan yhteistyötä tärkeimpien 
toimittajien sekä nykyisten ja tulevien 
kuluttajien kanssa;

Or. en

Tarkistus 760
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. on tietoinen meritalouden eri aloilla 
tapahtuvan kasvun eduista, esimerkiksi 
kehitettäessä merellä toimivia 
energiantuotantolaitoksia ja merellä 
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tapahtuvaa kaivostoimintaa, sekä 
investointien houkuttelemisen 
merkityksestä tässä suhteessa; painottaa 
kuitenkin, että tällaisia toimenpiteitä 
toteutettaessa on kiinnitettävä 
mahdollisimman suurta huomiota siihen, 
että ympäristöä ei vahingoiteta; kannattaa 
tässä yhteydessä merten aluesuunnittelun 
sekä rannikkoalueiden yhdennetyn käytön 
ja hoidon kehittämistä keinona 
merialueiden johdonmukaiseen ja 
tehokkaaseen käyttöön;

Or. en

Tarkistus 761
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Jo 
Leinen

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. muistuttaa, että vuonna 2002 
annetuissa Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä asetettiin tavoite, joka ei ole 
sitova ja jonka mukaan sähkön 
yhteenliitäntäasteen olisi vuoteen 2005 
mennessä oltava 10 prosenttia käytössä 
olevasta kansallisesta 
tuotantokapasiteetista; painottaa, että 
suurin osa jäsenvaltioista ei ole 
saavuttanut tätä tavoitetta; katsoo, että 
yhteenliitettävyyttä lisäämällä helpotetaan 
rajat ylittävää kaupankäyntiä ja 
edistetään EU:n tasauskapasiteettia, mikä 
johtaa uusiutuvien energialähteiden 
kustannustehokkaampaan integrointiin;

Or. en

Tarkistus 762
Bas Eickhout, Claude Turmes
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. painottaa, että koska yli 
80 prosenttia uusiutuvista 
energialähteistä on liitetty 
jakeluverkkoihin ja koska 
energiantuotantoa pyritään hajauttamaan 
entistä enemmän, investointitarpeiden 
painopistettä on siirrettävä energian 
siirtämisestä sen jakeluun;

Or. en

Tarkistus 763
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. palauttaa mieliin, että ydinenergia 
on yksi taloudellisimmista ja 
ilmastomyötäisimmistä energialähteistä ja 
lisäksi vähemmän altis polttoaineen 
hinnanvaihtelulle; pitää tämän vuoksi 
ydinenergiaa välttämättömänä osana 
EU:n energialähteiden yhdistelmää, jotta 
päästään talouteen, jossa ei käytetä 
fossiilisia polttoaineita;

Or. en

Tarkistus 764
Francisco Sosa Wagner

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. muistuttaa, että nykyisen energia-
infrastruktuurin nykyaikaistaminen 
kattaa energiatoimitusten 
infrastruktuurien lisäksi energian 
kysynnän infrastruktuurit sekä 
merkittävät toimet nykyisessä 
rakennuskannassa, joka muodostaa 
40 prosenttia energiankulutuksestamme;

Or. es

Tarkistus 765
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
27 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 b. muistuttaa, että olemassa olevan 
energiainfrastruktuurin 
nykyaikaistaminen kattaa 
energiantuotantoon liittyvän 
infrastruktuurin mutta myös 
energiankysyntään liittyvän 
infrastruktuurin, mukaan lukien 
olemassa oleva laajahko rakennuskanta, 
jonka osuus energiankulutuksesta EU:ssa 
on tällä hetkellä 40 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 766
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
27 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 b. kehottaa tästä syystä komissiota 
sisällyttämään vuoteen 2030 ulottuvien 
ilmasto- ja energiapolitiikan puitteiden 
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tavoitteisiin sitovan tavoitteen tai sitovia 
tavoitteita, jotka koskevat 
sähköinfrastruktuurin yhteenliitettävyyttä, 
perustuen analyysiin, jossa tarkastellaan 
jokaisen jäsenvaltion vertailukelpoisia 
etuja uusiutuvan energian alalla, ja jotta 
saatetaan päätökseen EU:n superverkon 
infrastruktuuri, joka yhdistää pohjoisen, 
etelän, idän ja lännen;

Or. en

Tarkistus 767
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi) – alaotsikon 4 jälkeen

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. toteaa, että EU:ssa on maailman 
korkeimmat ympäristönormit, ikääntyvä 
väestö, korkea työttömyystaso monissa 
jäsenvaltioissa ja nykyinen talouskasvu 
joko alhainen tai olematon, mihin 
voidaan vaikuttaa ainoastaan lisäämällä 
EU:n kilpailukykyä;

Or. en

Tarkistus 768
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
27 b kohta (uusi) – alaotsikon 4 jälkeen

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 b. toteaa myös, että taloudellinen 
toiminta EU:ssa on vähentynyt 
vuoden 2020 paketin käyttöön ottamisen 
jälkeen ja että monia tuotteita, joita EU:n 
kansalaiset ostavat ja joita voidaan 
ainoastaan tuottaa ja kuljettaa energiaa 
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käyttäen ja hiilidioksidia tuottaen, 
tuodaan unioniin, jolloin ne itsessään 
heikentävät kilpailukykyä, työllisyyttä, 
kasvua ja EU:n sisäistä 
energiankulutusta sekä lisäävät 
hiilivuotoa ja työttömyyttä vieden 
päästömme tosiasiallisesti kolmansiin 
valtioihin;

Or. en

Tarkistus 769
Bas Eickhout, Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
27 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 b. katsoo, että uusiutuvien 
energialähteiden energiantuotannon 
hajautetun ja paikallisen luonteen vuoksi, 
jonka yhteydessä kansalaiset ovat 
keskeisessä asemassa, on taattava 
yhtäläiset mahdollisuudet yhteisöjen 
erityisesti osuuskuntien välityksellä 
tekemille aloitteille; painottaa, että 
kansalaisten on voitava osallistua 
jokaiseen energiaketjun osaan, joita ovat 
tuotanto, kulutus ja jälleenmyynti;

Or. en


