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Muudatusettepanek 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. Palub liikmesriikidel kohandada 
taristuvõrgud vajaliku energiaallikate 
jaotusega, et täita ELi püstitatud taastuva 
energia, kasvuhoonegaaside heite ja 
energiatõhususega seotud eesmärgid; 
ühtlasi palub liikmesriikidel lõpule viia 
ELi energiataristu kaasajastamine, 
rakendades kogu ELi läbivaid 
varustuskoridore, võttes kasutusele 
arukad võrgud ning tagades gaasivõrkude 
laiendamise abil gaasiga varustamise, mis 
võib aidata kasvuhoonegaaside heidet 
vähendada;

1. Rõhutab pakilist vajadust uuendada ja 
moderniseerida ELi energiaallikate
taristuvõrgud, et täita ELi püstitatud 
taastuva energia, kasvuhoonegaaside heite 
ja energiatõhususega seotud eesmärgid; 
nõuab arukate energiavõrkude ja 
supervõrkude arendamist, ühenduste 
ehitamist ja gaasivõrkude laiendamist, mis 
võib aidata kasvuhoonegaaside heidet 
vähendada ning suurendab 
varustuskindlust;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Daciana Octavia Sârbu

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. Palub liikmesriikidel kohandada 
taristuvõrgud vajaliku energiaallikate 
jaotusega, et täita ELi püstitatud taastuva
energia, kasvuhoonegaaside heite ja 
energiatõhususega seotud eesmärgid; 
ühtlasi palub liikmesriikidel lõpule viia ELi 
energiataristu kaasajastamine, rakendades 
kogu ELi läbivaid varustuskoridore, võttes 
kasutusele arukad võrgud ning tagades 
gaasivõrkude laiendamise abil gaasiga 
varustamise, mis võib aidata 
kasvuhoonegaaside heidet vähendada;

1. Palub liikmesriikidel kohandada 
taristuvõrgud vajaliku energiaallikate 
jaotusega, et täita ELi 2020. aasta
eesmärgid, samuti pidades silmas veel 
suurema osa taastuva energia allikate 
kaasamist energiaallikate jaotusse pärast 
2020. aastat; ühtlasi palub liikmesriikidel 
lõpule viia ELi energiataristu 
kaasajastamine, rakendades kogu ELi 
läbivaid varustuskoridore, võttes 
kasutusele arukad võrgud ning tagades 
gaasivõrkude laiendamise abil gaasiga 
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varustamise, mis võib aidata 
kasvuhoonegaaside heidet vähendada;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Theodoros Skylakakis

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. Palub liikmesriikidel kohandada 
taristuvõrgud vajaliku energiaallikate 
jaotusega, et täita ELi püstitatud taastuva 
energia, kasvuhoonegaaside heite ja 
energiatõhususega seotud eesmärgid; 
ühtlasi palub liikmesriikidel lõpule viia ELi 
energiataristu kaasajastamine, rakendades 
kogu ELi läbivaid varustuskoridore, võttes 
kasutusele arukad võrgud ning tagades 
gaasivõrkude laiendamise abil gaasiga 
varustamise, mis võib aidata 
kasvuhoonegaaside heidet vähendada;

1. Palub liikmesriikidel kohandada 
taristuvõrgud vajaliku energiaallikate 
jaotusega, et täita ELi püstitatud taastuva 
energia, kasvuhoonegaaside heite ja 
energiatõhususega seotud eesmärgid; 
ühtlasi palub liikmesriikidel lõpule viia ELi 
energiataristu kaasajastamine, rakendades 
kogu ELi läbivaid varustuskoridore, 
jätmata sealjuures välja ühtki olulist 
suuremat Euroopa geograafilist 
piirkonda, võttes kasutusele arukad võrgud 
ning tagades gaasivõrkude laiendamise abil 
gaasiga varustamise, mis võib aidata 
kasvuhoonegaaside heidet vähendada;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Bas Eickhout

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tuletab meelde G20 Pittsburghi 2009. 
aasta kokkulepet kaotada järkjärgult 
fossiilkütuste toetused; on seisukohal, et 
fossiilkütuste taristu riiklik toetus tuleb 
samuti aja jooksul järkjärgult kaotada 
ning soovitab ELi rahastamisvahendite 
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eraldamisel eelistada Euroopa huvides 
olevaid olulisi projekte, mis aitavad kaasa 
Euroopa kliima- ja taastuvenergia 
eesmärkide täitmisele;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Kriton Arsenis

Arvamuse projekt
Lõige -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. rõhutab, et energiataristu projektide 
kavandamine peab toimuma täielikus 
kooskõlas ettevaatuspõhimõttega; iga 
üksiku tegevusplaani kohta tuleb läbi viia 
põhjalik keskkonnamõju hindamine, mille 
juures võetakse arvesse kohalikke ja 
piirkondlikke keskkonnatingimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Jolanta Emilia Hibner

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et vähese CO2-heitega 
majanduse eesmärgi saavutamiseks 2050. 
aastaks on vaja olulisi investeeringuid; 
märgib, et investeeringute 
tegematajätmise tulemuseks oleksid palju 
suuremad kulud keskkonnaseisundi 
halvenemise, energiahindade tõusu, 
energia varustuskindluse vähenemise ja 
energiasõltuvuse, samuti tööhõive ja 
heaolu vähenemise näol; investeeringud 
võiksid tulla nii era- kui avalikest 

välja jäetud
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allikatest ning finantstehingute maksust, 
CO2-maksust ja heitkogustega 
kauplemise muudetud süsteemi raames 
toimuvast saastekvootide 
enampakkumisest saadavat tulu võiks 
kasutada rahastamise puudujäägi 
katmiseks ja investeeringute 
suurendamiseks, näiteks energiavõrkude 
kohandamiseks taastuvatest 
energiaallikatest pärineva energia 
kasutamise nõuetega;

Or. pl

Muudatusettepanek 7
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et vähese CO2-heitega 
majanduse eesmärgi saavutamiseks 2050. 
aastaks on vaja olulisi investeeringuid; 
märgib, et investeeringute tegematajätmise 
tulemuseks oleksid palju suuremad kulud 
keskkonnaseisundi halvenemise, 
energiahindade tõusu, energia 
varustuskindluse vähenemise ja 
energiasõltuvuse, samuti tööhõive ja 
heaolu vähenemise näol; investeeringud 
võiksid tulla nii era- kui avalikest allikatest 
ning finantstehingute maksust, CO2-
maksust ja heitkogustega kauplemise 
muudetud süsteemi raames toimuvast 
saastekvootide enampakkumisest saadavat 
tulu võiks kasutada rahastamise puudujäägi 
katmiseks ja investeeringute 
suurendamiseks, näiteks energiavõrkude 
kohandamiseks taastuvatest 
energiaallikatest pärineva energia 
kasutamise nõuetega;

2. rõhutab, et vähese CO2-heitega 
majanduse eesmärgi saavutamiseks 2050. 
aastaks on vaja olulisi investeeringuid; 
märgib, et investeeringute tegematajätmise 
tulemuseks oleksid palju suuremad kulud 
keskkonnaseisundi halvenemise, 
energiahindade tõusu, energia 
varustuskindluse vähenemise ja 
energiasõltuvuse, samuti tööhõive ja 
heaolu vähenemise näol; on seisukohal, et 
vajalikke investeeringuid on võimalik 
saada uuenduslike rahastamisvahendite 
arengu kaudu; investeeringud võiksid 
tulla nii era- kui avalikest allikatest ning 
finantstehingute maksust, CO2-maksust ja 
heitkogustega kauplemise muudetud 
süsteemi raames toimuvast saastekvootide 
enampakkumisest saadavat tulu võiks 
kasutada rahastamise puudujäägi katmiseks 
ja investeeringute suurendamiseks, näiteks 
energiavõrkude kohandamiseks 
taastuvatest energiaallikatest pärineva 
energia kasutamise nõuetega;
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Or. en

Muudatusettepanek 8
Vittorio Prodi

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et vähese CO2-heitega 
majanduse eesmärgi saavutamiseks 2050. 
aastaks on vaja olulisi investeeringuid; 
märgib, et investeeringute tegematajätmise 
tulemuseks oleksid palju suuremad kulud 
keskkonnaseisundi halvenemise, 
energiahindade tõusu, energia 
varustuskindluse vähenemise ja 
energiasõltuvuse, samuti tööhõive ja 
heaolu vähenemise näol; investeeringud 
võiksid tulla nii era- kui avalikest allikatest 
ning finantstehingute maksust, CO2-
maksust ja heitkogustega kauplemise 
muudetud süsteemi raames toimuvast 
saastekvootide enampakkumisest saadavat 
tulu võiks kasutada rahastamise puudujäägi 
katmiseks ja investeeringute 
suurendamiseks, näiteks energiavõrkude 
kohandamiseks taastuvatest 
energiaallikatest pärineva energia 
kasutamise nõuetega;

2. rõhutab, et on vaja olulisi 
investeeringuid, et saavutada 2050. 
aastaks vähese CO2-heitega majanduse 
eesmärk, mis on üks osa territoriaalsetel 
meetmetel põhinevast hädavajalikust 
kliimamuutusega kohanemise plaanist; 
märgib, et investeeringute tegematajätmise 
tulemuseks oleksid palju suuremad kulud 
keskkonnaseisundi halvenemise, 
energiahindade tõusu, energia 
varustuskindluse vähenemise ja 
energiasõltuvuse, samuti tööhõive ja 
heaolu vähenemise näol; investeeringud 
võiksid tulla nii era- kui avalikest allikatest 
ning finantstehingute maksust, 
eurovõlakirjadest, projektivõlakirjadest, 
CO2-maksust ja heitkogustega kauplemise 
muudetud süsteemi raames toimuvast 
saastekvootide enampakkumisest saadavat 
tulu võiks kasutada rahastamise puudujäägi 
katmiseks ja investeeringute 
suurendamiseks, näiteks energiavõrkude 
kohandamiseks taastuvatest 
energiaallikatest pärineva energia 
kasutamise nõuetega;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Sabine Wils

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et vähese CO2-heitega 
majanduse eesmärgi saavutamiseks 2050. 
aastaks on vaja olulisi investeeringuid; 
märgib, et investeeringute tegematajätmise 
tulemuseks oleksid palju suuremad kulud 
keskkonnaseisundi halvenemise, 
energiahindade tõusu, energia 
varustuskindluse vähenemise ja 
energiasõltuvuse, samuti tööhõive ja 
heaolu vähenemise näol; investeeringud 
võiksid tulla nii era- kui avalikest allikatest 
ning finantstehingute maksust, CO2-
maksust ja heitkogustega kauplemise 
muudetud süsteemi raames toimuvast 
saastekvootide enampakkumisest saadavat 
tulu võiks kasutada rahastamise puudujäägi 
katmiseks ja investeeringute 
suurendamiseks, näiteks energiavõrkude 
kohandamiseks taastuvatest 
energiaallikatest pärineva energia 
kasutamise nõuetega;

2. rõhutab, et vähese CO2-heitega 
majanduse eesmärgi saavutamiseks 2050. 
aastaks on vaja olulisi investeeringuid; 
märgib, et investeeringute tegematajätmise 
tulemuseks oleksid palju suuremad kulud
keskkonnaseisundi halvenemise, 
energiahindade tõusu, energia 
varustuskindluse vähenemise ja 
energiasõltuvuse, samuti tööhõive ja 
heaolu vähenemise näol; investeeringud 
peaksid tulema nii era- kui avalikest 
allikatest ning finantstehingute maksust, 
sisendenergia (kaasa arvatud
tuumaenergia) kombineeritud 
primaarenergia- ja CO2-maksust ning
heitkogustega kauplemise muudetud 
süsteemi raames toimuvast saastekvootide 
enampakkumisest saadavat tulu võiks 
kasutada rahastamise puudujäägi katmiseks 
ja investeeringute suurendamiseks, näiteks 
energiavõrkude kohandamiseks 
taastuvatest energiaallikatest pärineva 
energia kasutamise nõuetega;

Or. de

Muudatusettepanek 10
Kriton Arsenis

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et vähese CO2-heitega 
majanduse eesmärgi saavutamiseks 2050. 
aastaks on vaja olulisi investeeringuid; 
märgib, et investeeringute tegematajätmise 
tulemuseks oleksid palju suuremad kulud 
keskkonnaseisundi halvenemise, 
energiahindade tõusu, energia 
varustuskindluse vähenemise ja 
energiasõltuvuse, samuti tööhõive ja 

2. rõhutab, et vähese CO2-heitega 
majanduse eesmärgi saavutamiseks 2050. 
aastaks on vaja olulisi investeeringuid; 
märgib, et investeeringute tegematajätmise 
tulemuseks oleksid palju suuremad kulud 
keskkonnaseisundi halvenemise, 
energiahindade tõusu, konkurentsivõime 
languse, energia varustuskindluse 
vähenemise ja energiasõltuvuse, samuti 
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heaolu vähenemise näol; investeeringud 
võiksid tulla nii era- kui avalikest allikatest 
ning finantstehingute maksust, CO2-
maksust ja heitkogustega kauplemise 
muudetud süsteemi raames toimuvast 
saastekvootide enampakkumisest saadavat 
tulu võiks kasutada rahastamise puudujäägi 
katmiseks ja investeeringute 
suurendamiseks, näiteks energiavõrkude 
kohandamiseks taastuvatest 
energiaallikatest pärineva energia 
kasutamise nõuetega;

tööhõive ja heaolu vähenemise näol; 
investeeringud võiksid tulla nii era- kui 
avalikest allikatest ning finantstehingute 
maksust, CO2-maksust ja heitkogustega 
kauplemise muudetud süsteemi raames 
toimuvast saastekvootide 
enampakkumisest saadavat tulu võiks 
kasutada rahastamise puudujäägi katmiseks 
ja investeeringute suurendamiseks, näiteks 
energiavõrkude kohandamiseks 
taastuvatest energiaallikatest pärineva 
energia kasutamise nõuetega;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Daciana Octavia Sârbu

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et vähese CO2-heitega 
majanduse eesmärgi saavutamiseks 2050. 
aastaks on vaja olulisi investeeringuid; 
märgib, et investeeringute tegematajätmise 
tulemuseks oleksid palju suuremad kulud 
keskkonnaseisundi halvenemise, 
energiahindade tõusu, energia 
varustuskindluse vähenemise ja 
energiasõltuvuse, samuti tööhõive ja 
heaolu vähenemise näol; investeeringud 
võiksid tulla nii era- kui avalikest allikatest 
ning finantstehingute maksust, CO2-
maksust ja heitkogustega kauplemise 
muudetud süsteemi raames toimuvast 
saastekvootide enampakkumisest saadavat 
tulu võiks kasutada rahastamise puudujäägi 
katmiseks ja investeeringute 
suurendamiseks, näiteks energiavõrkude 
kohandamiseks taastuvatest 
energiaallikatest pärineva energia 
kasutamise nõuetega;

2. rõhutab, et vähese CO2-heitega 
majanduse eesmärgi saavutamiseks 2050. 
aastaks on vaja olulisi investeeringuid; 
märgib, et investeeringute tegematajätmise 
tulemuseks oleksid palju suuremad kulud 
keskkonnaseisundi halvenemise, 
energiahindade tõusu, energia 
varustuskindluse vähenemise ja 
energiasõltuvuse, samuti tööhõive ja 
heaolu vähenemise näol; investeeringud 
võiksid tulla nii era- kui avalikest allikatest 
ning finantstehingute maksust, CO2-
maksust ja heitkogustega kauplemise 
muudetud süsteemi raames toimuvast 
saastekvootide enampakkumisest saadavat 
tulu võiks kasutada rahastamise puudujäägi 
katmiseks ja investeeringute 
suurendamiseks, näiteks energiavõrkude 
kohandamiseks taastuvatest 
energiaallikatest pärineva energia 
kasutamise nõuetega; väljendab heameelt 
Euroopa Komisjoni projektivõlakirjade 
algatuse üle ulatuslike taristuprojektide 



PE646.732v02-00 10/22 AM\866178ET.doc

ET

rahastamise tagamiseks ja on seisukohal, 
et neid rahastamisvahendeid tuleks 
kasutada arukate võrkude kasutuselevõtu 
hõlbustamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. on veendunud, et ELi energiataristu 
toetusi tuleks kasutada ainult siis, kui turg 
ei ole suuteline looma vajalikke 
investeeringuid, kuna eelnimetatud 
toetused võiksid takistada võimalikke 
uuenduslikke turulahendusi;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. rõhutab, et keskkonnakahjulike 
toetuste maksmise järk-järguline 
lõpetamine energia valdkonnas nii 
riiklikul kui ka ELi tasandil on ELi 2020. 
aasta strateegia peamine eesmärk, kuna 
need toetused mõjutavad negatiivselt ELi 
eesmärke kliimamuutuse, bioloogilise 
mitmekesisuse, energiatõhususe ja teiste 
kesksete poliitiliste teemade valdkonnas;

Or. en
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Muudatusettepanek 14
Peter Liese

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. märgib, et vajalike investeeringute 
kulu on väiksem siis, kui energiatõhusus 
ja nõudluse juhtimine saavad Euroopa 
strateegia lahutamatuks osaks; seetõttu 
kordab üleskutset 20-protsendilise siduva 
energiatõhususe eesmärgi sisseviimise 
kohta aastaks 2020, samuti 
ambitsioonikate pikaajaliste eesmärkide 
kohta aastateks 2030 ja 2050; nõuab 
tungivalt, et nõudluse juhtimine, s.t 
seadmete ja tarbijate energiatarbimise 
reguleerimine näiteks erinevate 
energiahindadega, mis ei ole seotud 
konkreetsete tundide või minutitega, peab 
olema Euroopa energiapoliitika 
lahutamatu osa;

Or. de

Muudatusettepanek 15
Bas Eickhout

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kutsub komisjoni üles uurima taristu 
vajadusi kuni aastani 2050 100%-lise 
taastuvenergia stsenaariumi alusel ja 
võttes arvesse ambitsioonikat 
energiasäästupoliitikat;

Or. en
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Muudatusettepanek 16
Vittorio Prodi

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et energiataristuga seostuvad 
erinevad ohud, mis on seotud näiteks 
toimimisega (ummistused, varustuse 
püsivus), loodusnähtustega (maavärinad, 
üleujutused) või on 
inimtekkelised/poliitilised (ohutus, 
terrorism); seetõttu nõuab, et arukate 
võrkude arendamise otsuste tegemisel
võetaks arvesse nii tulusid kui kulusid, 
nagu on ette nähtud elutähtsaid 
infrastruktuure käsitlevas direktiivis 
2008/114/EÜ; teeb liikmesriikidele 
ettepaneku näha otsuste hõlbustamiseks 
ette riskide kaardistamine ning jälgida 
arukate võrkude rakendamise tulemusi, et 
parandada võrkude ühenduvust;

3. märgib, et energiataristuga seostuvad 
erinevad ohud, mis on seotud näiteks 
toimimisega (ummistused, varustuse 
püsivus), loodusnähtustega (maavärinad, 
üleujutused) või on 
inimtekkelised/poliitilised (ohutus, 
terrorism); seetõttu nõuab, et arukate 
võrkude arendamise otsuseid rakendataks 
nii, nagu on ette nähtud elutähtsaid 
infrastruktuure käsitlevas direktiivis 
2008/114/EÜ; teeb liikmesriikidele 
ettepaneku näha otsuste hõlbustamiseks 
ette riskide kaardistamine ning jälgida 
arukate võrkude rakendamise tulemusi, et 
parandada võrkude ühenduvust;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Kriton Arsenis

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et energiataristuga seostuvad 
erinevad ohud, mis on seotud näiteks 
toimimisega (ummistused, varustuse 
püsivus), loodusnähtustega (maavärinad, 
üleujutused) või on 
inimtekkelised/poliitilised (ohutus, 
terrorism); seetõttu nõuab, et arukate 
võrkude arendamise otsuste tegemisel 
võetaks arvesse nii tulusid kui kulusid, 
nagu on ette nähtud elutähtsaid 
infrastruktuure käsitlevas direktiivis 

3. märgib, et energiataristuga seostuvad 
erinevad ohud, mis on seotud näiteks 
toimimisega (ummistused, varustuse 
püsivus), loodusnähtustega (maavärinad, 
üleujutused), keskkonnaga 
(keskkonnareostus, elupaikade ja 
bioloogilise mitmekesisuse kadumine) või 
on inimtekkelised/poliitilised (ohutus, 
terrorism); seetõttu nõuab, et arukate 
võrkude arendamise otsuste tegemisel 
võetaks arvesse nii tulusid kui kulusid, 



AM\866178ET.doc 13/22 PE646.732v02-00

ET

2008/114/EÜ; teeb liikmesriikidele 
ettepaneku näha otsuste hõlbustamiseks 
ette riskide kaardistamine ning jälgida 
arukate võrkude rakendamise tulemusi, et 
parandada võrkude ühenduvust;

nagu on ette nähtud elutähtsaid 
infrastruktuure käsitlevas direktiivis 
2008/114/EÜ; teeb liikmesriikidele 
ettepaneku näha otsuste hõlbustamiseks 
ette riskide kaardistamine ning jälgida 
arukate võrkude rakendamise tulemusi, et 
parandada võrkude ühenduvust;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib, et enne energiataristu 
investeeringute tegemist tuleks läbi viia 
soovitavate investeeringute analüüs, 
samuti analüüs vajaliku 
liikmesriikidevahelise koordineerimise 
kohta; on seisukohal, et analüüs peaks 
võtma arvesse säästva energiatootmise 
eeliseid;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. märgib, et erinevused riiklike 
õigusnormide vahel võivad takistada 
tõhusaid investeeringuid; palub 
komisjonil neid takistusi uurida ja töötada 
välja võimalikud lahendused;

Or. en
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Muudatusettepanek 20
Kriton Arsenis

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib, et lisaks kapitali- ja 
tegevuskuludele tekivad koos 
energiataristu projektide ehitamise, 
käitamise ja lõpetamisega suured 
keskkonnaga seotud kulud; rõhutab 
nende keskkonnakulude arvestamise 
tähtsust olelusringi maksumusest lähtuva 
lähenemisviisi kulude-tulude analüüsis;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub üles kehtestama kõikide 
energiaallikate kohta võimalikult rangeid 
ohutus- ja keskkonnastandardeid, tehes 
seda muu hulgas liikmesriikidevaheliste 
koostööprogrammide kaudu, et reageerida 
avalikkuse kahtlustele ja soodustada 
avalikkuse suuremat heakskiitu; soovitab 
liikmesriikidel anda kodanikele, 
kodanikuühiskonnale, majandusüksustele 
ja sotsiaalpartneritele piisavalt teavet 
integreeritud ja usaldusväärsete
energiavõrkude, varustuskindluse ja 
taastuvate energiaallikate kaasamise kohta
ning võimaldada tarbijatel uuest 
tehnoloogiast ja arukast energiakasutusest 
kasu saada, et energiatõhusust suurendada;

4. kutsub üles kehtestama kõikide 
energiaallikate kohta võimalikult rangeid 
ohutus- ja keskkonnastandardeid, tehes 
seda muu hulgas liikmesriikidevaheliste 
koostööprogrammide kaudu, et reageerida 
avalikkuse kahtlustele ja soodustada 
avalikkuse suuremat heakskiitu; soovitab 
liikmesriikidel anda kodanikele, 
kodanikuühiskonnale, majandusüksustele 
ja sotsiaalpartneritele piisavalt teavet 
vajaduse kohta uuendada ja kaasajastada 
energiataristu, et suurendada 
energiavõrkude usaldusväärsust, 
parandada varustuskindlust ja taastuvate 
energiaallikate kaasamist ning võimaldada 
tarbijatel uuest tehnoloogiast ja arukast 
energiakasutusest kasu saada, et 
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energiatõhusust suurendada;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Jolanta Emilia Hibner

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub üles kehtestama kõikide 
energiaallikate kohta võimalikult rangeid 
ohutus- ja keskkonnastandardeid, tehes 
seda muu hulgas liikmesriikidevaheliste 
koostööprogrammide kaudu, et reageerida 
avalikkuse kahtlustele ja soodustada 
avalikkuse suuremat heakskiitu; soovitab 
liikmesriikidel anda kodanikele, 
kodanikuühiskonnale, majandusüksustele 
ja sotsiaalpartneritele piisavalt teavet 
integreeritud ja usaldusväärsete 
energiavõrkude, varustuskindluse ja 
taastuvate energiaallikate kaasamise kohta 
ning võimaldada tarbijatel uuest 
tehnoloogiast ja arukast energiakasutusest 
kasu saada, et energiatõhusust suurendada;

4. kutsub üles kehtestama kõikide 
energiaallikate kohta teadustööl ja selle
tulemustel põhinevaid mõistlikke 
keskkonnastandardeid, tehes seda muu 
hulgas liikmesriikidevaheliste 
koostööprogrammide kaudu, et reageerida 
avalikkuse kahtlustele ja soodustada 
avalikkuse suuremat heakskiitu; soovitab 
liikmesriikidel anda kodanikele, 
kodanikuühiskonnale, majandusüksustele 
ja sotsiaalpartneritele piisavalt teavet 
integreeritud ja usaldusväärsete 
energiavõrkude, varustuskindluse ja 
taastuvate energiaallikate kaasamise kohta 
ning võimaldada tarbijatel uuest 
tehnoloogiast ja arukast energiakasutusest 
kasu saada, et energiatõhusust suurendada;

Or. pl

Muudatusettepanek 23
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on seisukohal, et ELi kontseptsioon 
Euroopa energiataristu parandamiseks on 
vajalik, kuna liikmesriik üksinda ei tule 
sellega toime; märgib, et keskkonnale 
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kasulikud lahendused ei ilmne tingimata 
nendes riikides, kus tehakse nõutavaid 
investeeringuid; rõhutab lisaks vajadust 
mõelda pikaajalistele eesmärkidele, kuna 
täna kavandatud energiataristu peab 
suutma püsida aastakümneid;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Sabine Wils

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub liikmesriikidel uuendada oma 
riiklikke energiavõrke ning ühendada need 
üleeuroopalise aruka supervõrguga, luues 
ühtlasi ELis suured energia salvestamise 
mahud ning püsiva, turvalise ja 
vastuvõetava hinnaga energiavoo; ühtlasi 
rõhutab, et kõiki võrke tuleb kohandada 
taastuvatest allikatest pärineva energia 
takistamatuks vastuvõtuks, samuti tuleb 
võrke kaasajastada, et vältida energiakadu; 
toonitab, et on vaja edasisi meetmeid 
eraldatud piirkondade (nt saared ja 
äärealad) ühendamiseks üleeuroopalise 
energiavõrguga;

5. palub liikmesriikidel uuendada oma 
riiklikke energiavõrke ning ühendada need 
üleeuroopalise aruka supervõrguga, luues 
ühtlasi ELis suured energia salvestamise 
mahud ning püsiva, turvalise ja 
vastuvõetava hinnaga energiavoo; ühtlasi 
rõhutab, et kõiki võrke tuleb kohandada 
taastuvatest allikatest pärineva energia 
takistamatuks vastuvõtuks ja parimate 
keskkonnaalaste võimaluste 
ärakasutamiseks kõrgepingeliinide 
planeerimisel, samuti tuleb võrke 
kaasajastada, et vältida energiakadu;  
toonitab, et on vaja edasisi meetmeid 
eraldatud piirkondade (nt saared ja 
äärealad) ühendamiseks üleeuroopalise 
energiavõrguga;

Or. de

Muudatusettepanek 25
Theodoros Skylakakis

Arvamuse projekt
Lõige 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub liikmesriikidel uuendada oma 
riiklikke energiavõrke ning ühendada need 
üleeuroopalise aruka supervõrguga, luues 
ühtlasi ELis suured energia salvestamise 
mahud ning püsiva, turvalise ja 
vastuvõetava hinnaga energiavoo; ühtlasi 
rõhutab, et kõiki võrke tuleb kohandada 
taastuvatest allikatest pärineva energia 
takistamatuks vastuvõtuks, samuti tuleb 
võrke kaasajastada, et vältida energiakadu; 
toonitab, et on vaja edasisi meetmeid 
eraldatud piirkondade (nt saared ja 
äärealad) ühendamiseks üleeuroopalise 
energiavõrguga;

5. palub liikmesriikidel uuendada oma 
riiklikke energiavõrke ning ühendada need 
üleeuroopalise aruka supervõrguga, luues 
ühtlasi ELis suured energia salvestamise 
mahud (sealhulgas mitmeotstarbelised 
gaasi-ja vesinikuseadmed, suured ja 
väikesed hüdroelektrijaamad, kõrge 
temperatuuriga päikeseenergia ja muud 
tehnoloogiad) ning püsiva, turvalise ja 
vastuvõetava hinnaga energiavoo; ühtlasi 
rõhutab, et kõiki võrke tuleb kohandada 
taastuvatest allikatest pärineva energia 
takistamatuks vastuvõtuks, samuti tuleb 
võrke kaasajastada, et vältida energiakadu; 
toonitab, et on vaja edasisi meetmeid 
eelkõige eraldatud piirkondade (nt saared 
ja äärealad) ühendamiseks üleeuroopalise 
energiavõrguga;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Jolanta Emilia Hibner

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub liikmesriikidel uuendada oma 
riiklikke energiavõrke ning ühendada need 
üleeuroopalise aruka supervõrguga, luues 
ühtlasi ELis suured energia salvestamise 
mahud ning püsiva, turvalise ja 
vastuvõetava hinnaga energiavoo; ühtlasi 
rõhutab, et kõiki võrke tuleb kohandada 
taastuvatest allikatest pärineva energia 
takistamatuks vastuvõtuks, samuti tuleb 
võrke kaasajastada, et vältida energiakadu; 
toonitab, et on vaja edasisi meetmeid 
eraldatud piirkondade (nt saared ja 
äärealad) ühendamiseks üleeuroopalise 
energiavõrguga;

5. palub liikmesriikidel uuendada oma 
riiklikke energiavõrke ning ühendada need 
üleeuroopalise aruka supervõrguga, luues 
ühtlasi ELis suured energia salvestamise 
mahud ning püsiva, turvalise ja 
vastuvõetava hinnaga energiavoo; ühtlasi 
rõhutab, et võrke tuleb kohandada 
taastuvatest allikatest pärineva energia 
vastuvõtuks, samuti tuleb võrke 
kaasajastada, et vältida energiakadu; 
toonitab, et on vaja edasisi meetmeid 
eraldatud piirkondade (nt saared ja 
äärealad) ühendamiseks üleeuroopalise 
energiavõrguga;
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Or. pl

Muudatusettepanek 27
Bas Eickhout

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et elektritaristu arendamine 
ELi ja kolmandate riikide vahel võib 
tekitada süsinikdioksiidi lekke riski või 
selle riski suurenemise kohtades, kus see 
juba on olemas; kutsub komisjoni üles 
kontrollima elektri importi ja olema 
valmis võtma meetmeid, et nõuda 
importijatelt loobumist heitkoguste 
saastekvootidest, kui komisjon avastab 
siseturul kõlvatut konkurentsi;...

Or. en

Muudatusettepanek 28
Theodoros Skylakakis

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub komisjoni üles arvestama 
energiataristu plaanide väljatöötamisel 
võimaliku süsinikdioksiidi lekke ohuga, 
eeskätt riikides, millel on pikk välispiir ja 
mis geograafiliselt asuvad kolmandate 
riikide lähedal;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Gerben-Jan Gerbrandy
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Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. märgib teadus- ja uuendustegevuse 
tähtsust energia valdkonnas, et kiirendada 
üleminekut säästlikule majandusele;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Rovana Plumb, Bas Eickhout; Sabine Wils

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõustub komisjoniga, et 
kavandimetoodika aitab esmatähtsad 
projektid ellu viia kiirema ja läbipaistvama 
loataotlusmenetluse abil, ühtlasi kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles vastavalt
kohandama keskkonnamõju hindamise ja 
strateegilise keskkonnamõju hindamise 
menetlusi; lisaks rõhutab, et tuleb 
suurendada avalikkuse osalemist 
otsustamisprotsessis, sest see aitab 
suurendada usaldust ja heakskiitu rajatiste 
suhtes.

7. nõustub komisjoniga, et 
kavandimetoodika aitab esmatähtsad 
projektid ellu viia kiirema ja läbipaistvama 
loataotlusmenetluse abil, ühtlasi kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles tagama 
tõhusamaid, mõjusamaid ja 
läbipaistvamaid keskkonnamõju hindamise 
ja strateegilise keskkonnamõju hindamise 
menetlusi; lisaks rõhutab, et tuleb 
suurendada avalikkuse osalemist 
otsustamisprotsessis, sest see aitab 
suurendada usaldust ja heakskiitu rajatiste 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõustub komisjoniga, et 7. väljendab heameelt komisjoni 
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kavandimetoodika aitab esmatähtsad 
projektid ellu viia kiirema ja 
läbipaistvama loataotlusmenetluse abil, 
ühtlasi kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles vastavalt kohandama keskkonnamõju 
hindamise ja strateegilise keskkonnamõju 
hindamise menetlusi; lisaks rõhutab, et 
tuleb suurendada avalikkuse osalemist 
otsustamisprotsessis, sest see aitab 
suurendada usaldust ja heakskiitu rajatiste 
suhtes.

ettepaneku üle kiirendada 
loataotlusmenetlusi ja muuta need 
läbipaistvamaks; rõhutab, et tuleb 
suurendada avalikkuse osalemist 
otsustamisprotsessis, sest see aitab 
suurendada usaldust ja heakskiitu rajatiste 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Vittorio Prodi

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõustub komisjoniga, et 
kavandimetoodika aitab esmatähtsad 
projektid ellu viia kiirema ja läbipaistvama 
loataotlusmenetluse abil, ühtlasi kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles vastavalt 
kohandama keskkonnamõju hindamise ja 
strateegilise keskkonnamõju hindamise 
menetlusi; lisaks rõhutab, et tuleb 
suurendada avalikkuse osalemist 
otsustamisprotsessis, sest see aitab 
suurendada usaldust ja heakskiitu rajatiste 
suhtes.

7. nõustub komisjoniga, et 
kavandimetoodika aitab esmatähtsad 
projektid ellu viia kiirema ja läbipaistvama 
loataotlusmenetluse abil, ühtlasi kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles vastavalt 
kohandama keskkonnamõju hindamise ja 
strateegilise keskkonnamõju hindamise 
menetlusi; lisaks rõhutab, et tuleb 
suurendada avalikkuse, kaasa arvatud 
piirkondlike ja kohalike asutuste, 
osalemist otsustamisprotsessis, sest see 
aitab suurendada usaldust ja heakskiitu 
rajatiste suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Sabine Wils

Arvamuse projekt
Lõige 7



AM\866178ET.doc 21/22 PE646.732v02-00

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõustub komisjoniga, et 
kavandimetoodika aitab esmatähtsad 
projektid ellu viia kiirema ja läbipaistvama 
loataotlusmenetluse abil, ühtlasi kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles vastavalt 
kohandama keskkonnamõju hindamise ja 
strateegilise keskkonnamõju hindamise 
menetlusi; lisaks rõhutab, et tuleb 
suurendada avalikkuse osalemist 
otsustamisprotsessis, sest see aitab 
suurendada usaldust ja heakskiitu rajatiste 
suhtes.

7. nõustub komisjoniga, et 
kavandimetoodika aitab esmatähtsad 
projektid ellu viia kiirema ja läbipaistvama 
loataotlusmenetluse abil, ühtlasi kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles vastavalt 
kohandama keskkonnamõju hindamise ja 
strateegilise keskkonnamõju hindamise 
menetlusi; lisaks rõhutab, et tuleb 
suurendada ja täpsustada avalikkuse 
varajast teavitamist, kohaliku 
elanikkonna osalemist 
otsustamisprotsessis, samuti kodanike 
õigust kaevata edasi ametiasutuste 
otsuseid, sest see aitab suurendada usaldust 
ja heakskiitu rajatiste suhtes; sel eesmärgil 
juhib tähelepanu plaanide elektroonilise 
avaldamise kasulikkusele, mis tagab 
juurdepääsu kõikidele huvilistele.

Or. de

Selgitus

Komisjon soovitab täpsustada ja tugevdada kodanike edasikaebamise õigust oma teatises 
COM (2010)0677, jaos 5.2 “Kiirem ja läbipaistvam loamenetlus”.

Muudatusettepanek 34
Theodoros Skylakakis

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõustub komisjoniga, et 
kavandimetoodika aitab esmatähtsad 
projektid ellu viia kiirema ja läbipaistvama 
loataotlusmenetluse abil, ühtlasi kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles vastavalt 
kohandama keskkonnamõju hindamise ja 
strateegilise keskkonnamõju hindamise 
menetlusi; lisaks rõhutab, et tuleb 
suurendada avalikkuse osalemist 
otsustamisprotsessis, sest see aitab 

7. nõustub komisjoniga, et 
kavandimetoodika aitab esmatähtsad 
projektid ellu viia kiirema ja läbipaistvama 
loataotlusmenetluse abil, jätmata 
sealjuures välja ühtki olulist suuremat 
Euroopa geograafilist piirkonda, ühtlasi 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
vastavalt kohandama keskkonnamõju 
hindamise ja strateegilise keskkonnamõju 
hindamise menetlusi; lisaks rõhutab, et 
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suurendada usaldust ja heakskiitu rajatiste 
suhtes.

tuleb suurendada avalikkuse osalemist 
otsustamisprotsessis, sest see aitab 
suurendada usaldust ja heakskiitu rajatiste 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Bas Eickhout

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. nõuab analüüse, et teha kindlaks 
võimalused, kus tänu energiatõhusale 
poliitikale oleks vajalik veel vaid 
minimaalne taristu, kusjuures silmas 
tuleb pidada esmajoones olemasoleva 
taristu väljaehitamist ning uue taristu 
ehitamist võimaluse korral juba 
olemasoleva elektri- ja liiklustaristu 
kõrvale;

Or. en


