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Muudatusettepanek 1
Fiona Hall

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt 2030. aastaks 
universaalse energiale juurdepääsu 
saavutamise eesmärgi üle teatises „ELi 
energiapoliitika: koostöö ELi-väliste 
partneritega” ning on seisukohal, et 
arenguriikide puhul peaks see keskenduma 
detsentraliseeritud, säästvale ja 
taskukohasele energiale vaese elanikkonna 
jaoks;

1. väljendab heameelt 2030. aastaks 
universaalse energiale juurdepääsu 
saavutamise eesmärgi üle teatises „ELi 
energiapoliitika: koostöö ELi-väliste 
partneritega” ning on seisukohal, et 
arenguriikide puhul peaks see keskenduma 
detsentraliseeritud, säästvale ja 
taskukohasele energiale eeskätt 
maaelanikkonna ja vaese elanikkonna 
jaoks; julgustab toetama innovaatilisi 
maksesüsteeme era- ja avaliku sektori 
osalusel, eesmärgiga muuta energia 
lõppkasutajatele jõukohase hinnaga 
kättesaadavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Fiona Hall

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toonitab, et säästev energia on üks 
peamine arenguvedur ning kordab oma 
üleskutset spetsiifilise „energia ja arengu 
programmi” loomiseks, mis keskenduks 
eriliselt taastuvatele, energiatõhusatele, 
väikesemahulistele ja detsentraliseeritud 
energialahendustele ning tootmisvõimsuse 
arendamise ja tehnoloogiasiirde 
edendamisele;

2. toonitab, et säästev energia on üks 
peamine arenguvedur ning kordab oma 
üleskutset spetsiifilise „energia ja arengu 
programmi” loomiseks, mis keskenduks 
eriliselt taastuvatele, energiatõhusatele, 
väikesemahulistele ja detsentraliseeritud 
energialahendustele ning tootmisvõimsuse 
arendamise ja tehnoloogiasiirde 
edendamisele kohaliku elanikkonna 
omandiõiguse tagamiseks; märgib, et 
linnakeskuste ja tööstuse kasvava 
energianõudluse jätkusuutlikuks 
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rahuldamiseks võivad olla vajalikud 
suuremahulised taastuvenergia projektid, 
eriti tärkava turumajandusega riikides; 
soovib, et need projektid vastaksid alati 
kõige kõrgematele sotsiaalsetele ja 
keskkonnaalastele kriteeriumidele;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Gabriele Zimmer

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu keerulistele seostele 
energia- ja toiduvarustuse ning 
julgeolekuarengute vahel eriti seoses 
biokütustega, millel võib olla 
arenguriikidele negatiivseid sotsiaalseid ja 
keskkondlikke mõjusid.

5. juhib tähelepanu keerulistele seostele 
energia- ja toiduvarustuse ning 
julgeolekuarengute vahel eriti seoses 
biokütustega, millel võib olla 
arenguriikidele negatiivseid sotsiaalseid ja 
keskkondlikke mõjusid; õigus toidule peab 
olema absoluutselt ülimuslik ELi 
biokütusealaste taastuvenergia 
eesmärkide suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Catherine Grèze, Franziska Keller

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. märgib, et agrokütuste tootmise 
laienemine on valdavalt tuginenud 
suuremahuliste tööstuslike 
monokultuuride kasvupindala 
laienemisele, levitades sellega 
agrotehnilisi võtteid, mis kahjustavad 
keskkonda, elurikkust, pinnase viljakust 
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ja vee kättesaadavust; väljendab muret 
selle üle, et kuna agrokütuste tootmise 
laienemine soodustab maaomandi 
kontsentreerumist, siis võivad sellel olla 
tõsised tagajärjed maaga seotud õiguste 
rikkumise, elutähtsatele loodusvaradele 
juurdepääsu kadumise, raadamise ja 
keskkonnaseisundi halvenemise näol;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Catherine Grèze, Franziska Keller

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. tuletab meelde, et biokütuste tootmine 
võib konkureerida haritava ja rohumaa 
praeguse põllumajandusliku kasutusega 
ning mõjutada sellega toidu 
kättesaadavust; eriti juhib tähelepanu 
sellele, et puidu suuremahuline 
kasutamine võib soodustada raadamist, 
maa seisundi halvenemist ja mõnes 
piirkonnas isegi kõrbestumist;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Catherine Grèze, Franziska Keller

Arvamuse projekt
Lõige 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. väljendab muret seoses sellega, et 
taastuvenergia direktiivi raames 
puuduvad biomassi tootmisel igasugused 
siduvad jätkusuutlikkuse kriteeriumid; on 
selles olukorras arvamusel, et bioenergial 
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võib võitluses kliimamuutustega olla 
negatiivne roll, samuti võib sellest saada 
suur lisastimulaator arenguriikides maa 
haaramisele, toidupuudusele, raadamisele 
ja metsade seisundi halvenemisele, ning 
seetõttu nõuab tungivalt, et komisjon 
töötaks välja õiguslikult siduvad 
jätkusuutlikkuse kriteeriumid, et vältida 
biokütuste kasutamise ja tootmise 
kahjulikku mõju kliimale, keskkonnale ja 
ühiskonnale;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Birgit Schnieber-Jastram

Arvamuse projekt
Lõige 5 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 d. kutsub Euroopa Liitu üles rakendama 
biomassi tootmise ja selle energiaallikana 
kasutamise jätkusuutlikkuse 
saavutamiseks poliitikat, mis vastab 
kliimamuutustega võitlemise nõuetele ja 
on samal ajal kookõlas liidu 
arengukoostöö poliitikaga;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Birgit Schnieber-Jastram

Arvamuse projekt
Lõige 5 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 e. kutsub Euroopa Liitu üles täielikult 
toetama ELi bioloogilise mitmekesisuse 
strateegiat aastani 2020, et olla valmis 
tulevasteks elurikkusega seotud 
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probleemideks ning suurendada 
ökosüsteemide vastupidavust, edendades 
samas biomassi jätkusuutlikku tootmist;

Or. en


