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Tarkistus 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jäsenvaltioita mukauttamaan 
infrastruktuuriverkkoja tarvittavien 
energialähteiden yhdistelmän mukaan 
saavuttaakseen EU:n asettamat uusiutuvaa 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä ja energiatehokkuutta 
koskevat tavoitteet; kehottaa jäsenvaltioita 
myös saattamaan päätökseen EU:n 
energiainfrastruktuurin 
uudenaikaistamisen toteuttamalla koko 
EU:ssa jakeluväylät, muuttamalla verkot 
älykkäiksi verkoiksi ja turvaamalla 
kaasun toimitukset kaasuverkkoja
laajentamalla, mikä saattaa auttaa 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä;

1. korostaa, että EU:n
energiainfrastruktuuria on kehitettävä ja 
modernisoitava nopeasti, jotta voidaan 
saavuttaa EU:n asettamat uusiutuvaa 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä ja energiatehokkuutta 
koskevat tavoitteet; kehottaa kehittämään 
älykkäitä verkkoja ja superverkkoja, 
rakentamaan yhteenliitäntöjä ja 
laajentamaan kaasuverkkoja, mikä saattaa 
auttaa vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä ja parantaa 
toimitusvarmuutta;

Or. en

Tarkistus 2
Daciana Octavia Sârbu

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jäsenvaltioita mukauttamaan 
infrastruktuuriverkkoja tarvittavien
energialähteiden yhdistelmän mukaan
saavuttaakseen EU:n asettamat 
uusiutuvaa energiaa,
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
ja energiatehokkuutta koskevat tavoitteet;
kehottaa jäsenvaltioita myös saattamaan 
päätökseen EU:n energiainfrastruktuurin 
uudenaikaistamisen toteuttamalla koko 
EU:ssa jakeluväylät, muuttamalla verkot 

1. kehottaa jäsenvaltioita mukauttamaan 
infrastruktuuriverkkoja tarvittavan
energialähteiden yhdistelmän mukaan,
jotta voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 
-tavoitteet ja jotta uusiutuvien 
energialähteiden osuus energialähteiden 
yhdistelmässä olisi vielä suurempi vuoden 
2020 jälkeen; kehottaa jäsenvaltioita myös 
saattamaan päätökseen EU:n 
energiainfrastruktuurin uudenaikaistamisen 
toteuttamalla koko EU:ssa jakeluväylät, 
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älykkäiksi verkoiksi ja turvaamalla kaasun 
toimitukset kaasuverkkoja laajentamalla, 
mikä saattaa auttaa vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä;

muuttamalla verkot älykkäiksi verkoiksi ja 
turvaamalla kaasun toimitukset 
kaasuverkkoja laajentamalla, mikä saattaa 
auttaa vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä;

Or. en

Tarkistus 3
Theodoros Skylakakis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jäsenvaltioita mukauttamaan 
infrastruktuuriverkkoja tarvittavien 
energialähteiden yhdistelmän mukaan 
saavuttaakseen EU:n asettamat uusiutuvaa 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä ja energiatehokkuutta 
koskevat tavoitteet; kehottaa jäsenvaltioita 
myös saattamaan päätökseen EU:n 
energiainfrastruktuurin uudenaikaistamisen 
toteuttamalla koko EU:ssa jakeluväylät,
muuttamalla verkot älykkäiksi verkoiksi ja 
turvaamalla kaasun toimitukset 
kaasuverkkoja laajentamalla, mikä saattaa 
auttaa vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä;

1. kehottaa jäsenvaltioita mukauttamaan 
infrastruktuuriverkkoja tarvittavan
energialähteiden yhdistelmän mukaan 
saavuttaakseen EU:n asettamat uusiutuvaa 
energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä ja energiatehokkuutta 
koskevat tavoitteet; kehottaa jäsenvaltioita 
myös saattamaan päätökseen EU:n 
energiainfrastruktuurin uudenaikaistamisen 
toteuttamalla koko EU:ssa jakeluväylät
jättämättä niiden ulkopuolelle mitään 
merkittävää ja suurta unionin aluetta
muuttamalla verkot älykkäiksi verkoiksi ja 
turvaamalla kaasun toimitukset 
kaasuverkkoja laajentamalla, mikä saattaa 
auttaa vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä;

Or. en

Tarkistus 4
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa G20:n Pittsburghissa 
tekemästä sopimuksesta, joka koskee 
asteittaista luopumista fossiilisten 
polttoaineiden tuista; katsoo, että myös 
julkinen tuki fossiilisiin polttoaineisiin 
liittyvälle infrastruktuurille on poistettava 
asteittain; ehdottaa, että EU:n tukemien 
rahoitusvälineiden yhteydessä etusijalle 
asetetaan hankkeet, joihin liittyy 
merkittävää unionin etua ja jotka 
edistävät ilmastoa ja uusiutuvia 
energialähteitä koskevien unionin 
tavoitteiden saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 5
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. korostaa, että 
energiainfrastruktuurihankkeiden 
suunnittelussa on noudatettava täysin 
ennalta varautumisen periaatetta; katsoo, 
että toimintasuunnitelmista on tehtävä 
tapauskohtaisesti kattava 
ympäristövaikutusten arviointi, jossa 
otetaan huomioon paikalliset ja alueelliset 
ympäristöolot;

Or. en

Tarkistus 6
Jolanta Emilia Hibner

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että energiainfrastruktuuriin 
on tehtävä huomattavia investointeja, 
jotta voidaan saavuttaa EU:n tavoite 
luoda vähän hiiltä kuluttava talous 
vuoteen 2050 mennessä; toteaa, että 
näiden investointien tekemättä jättäminen 
johtaisi paljon suurempiin kustannuksiin, 
koska ympäristön tila heikkenisi, energian 
hinta nousisi, energiahuollosta tulisi 
epävarmempaa ja riippuvuus energiasta 
kasvaisi ja työllisyys ja hyvinvointi 
vähenisivät; katsoo, että nämä 
investoinnit voisivat tulla sekä yksityisistä 
että julkisista lähteistä ja että 
finanssitransaktioverosta ja tarkistetun 
päästökauppajärjestelmän 
päästöoikeuksien huutokauppaan 
liittyvästä ympäristö- tai 
hiilidioksidiverosta saatavia tuloja 
voitaisiin käyttää paikkaamaan 
rahoitusvajetta ja vauhdittamaan 
investointeja, joita tarvitaan esimerkiksi 
energiaverkkojen mukauttamiseen 
uusiutuvien energialähteiden 
vaatimuksiin;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 7
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että energiainfrastruktuuriin on 
tehtävä huomattavia investointeja, jotta 
voidaan saavuttaa EU:n tavoite luoda 
vähän hiiltä kuluttava talous vuoteen 2050 
mennessä; toteaa, että näiden investointien 
tekemättä jättäminen johtaisi paljon 
suurempiin kustannuksiin, koska 

2. korostaa, että energiainfrastruktuuriin on 
tehtävä huomattavia investointeja, jotta 
voidaan saavuttaa EU:n tavoite luoda 
vähän hiiltä kuluttava talous vuoteen 2050 
mennessä; toteaa, että näiden investointien 
tekemättä jättäminen johtaisi paljon 
suurempiin kustannuksiin, koska 
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ympäristön tila heikkenisi, energian hinta 
nousisi, energiahuollosta tulisi 
epävarmempaa ja riippuvuus energiasta 
kasvaisi ja työllisyys ja hyvinvointi 
vähenisivät; katsoo, että nämä investoinnit 
voisivat tulla sekä yksityisistä että 
julkisista lähteistä ja että 
finanssitransaktioverosta ja tarkistetun 
päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien 
huutokauppaan liittyvästä ympäristö- tai 
hiilidioksidiverosta saatavia tuloja 
voitaisiin käyttää paikkaamaan 
rahoitusvajetta ja vauhdittamaan 
investointeja, joita tarvitaan esimerkiksi 
energiaverkkojen mukauttamiseen 
uusiutuvien energialähteiden vaatimuksiin;

ympäristön tila heikkenisi, energian hinta 
nousisi, energiahuollosta tulisi 
epävarmempaa ja riippuvuus energiasta 
kasvaisi ja työllisyys ja hyvinvointi 
vähenisivät; katsoo, että vaaditut 
sijoitukset voidaan saada kehittämällä 
innovatiivisia rahoitusvälineitä; katsoo, 
että nämä investoinnit voisivat tulla sekä 
yksityisistä että julkisista lähteistä ja että 
finanssitransaktioverosta ja tarkistetun 
päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien 
huutokauppaan liittyvästä ympäristö- tai 
hiilidioksidiverosta saatavia tuloja 
voitaisiin käyttää paikkaamaan 
rahoitusvajetta ja vauhdittamaan 
investointeja, joita tarvitaan esimerkiksi 
energiaverkkojen mukauttamiseen 
uusiutuvien energialähteiden vaatimuksiin;

Or. en

Tarkistus 8
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että energiainfrastruktuuriin on 
tehtävä huomattavia investointeja, jotta 
voidaan saavuttaa EU:n tavoite luoda 
vähän hiiltä kuluttava talous vuoteen 2050 
mennessä; toteaa, että näiden investointien 
tekemättä jättäminen johtaisi paljon 
suurempiin kustannuksiin, koska 
ympäristön tila heikkenisi, energian hinta 
nousisi, energiahuollosta tulisi 
epävarmempaa ja riippuvuus energiasta 
kasvaisi ja työllisyys ja hyvinvointi 
vähenisivät; katsoo, että nämä investoinnit 
voisivat tulla sekä yksityisistä että 
julkisista lähteistä ja että 
finanssitransaktioverosta ja tarkistetun 
päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien 
huutokauppaan liittyvästä ympäristö- tai 

2. korostaa, että energiainfrastruktuuriin on 
tehtävä huomattavia investointeja, jotta 
voidaan saavuttaa EU:n tavoite luoda 
vähän hiiltä kuluttava talous vuoteen 2050 
mennessä osana tarvittavaa 
ilmastonmuutokseen mukautumista 
koskevaa suunnitelmaa alueellisen 
huollon pohjalta; toteaa, että näiden 
investointien tekemättä jättäminen johtaisi 
paljon suurempiin kustannuksiin, koska 
ympäristön tila heikkenisi, energian hinta 
nousisi, energiahuollosta tulisi 
epävarmempaa ja riippuvuus energiasta 
kasvaisi ja työllisyys ja hyvinvointi 
vähenisivät; katsoo, että nämä investoinnit 
voisivat tulla sekä yksityisistä että 
julkisista lähteistä ja että 
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hiilidioksidiverosta saatavia tuloja 
voitaisiin käyttää paikkaamaan 
rahoitusvajetta ja vauhdittamaan 
investointeja, joita tarvitaan esimerkiksi 
energiaverkkojen mukauttamiseen 
uusiutuvien energialähteiden vaatimuksiin;

finanssitransaktioverosta, euro-
obligaatioista, hankekohtaisista 
obligaatioista ja tarkistetun 
päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien 
huutokauppaan liittyvästä ympäristö- tai 
hiilidioksidiverosta saatavia tuloja 
voitaisiin käyttää paikkaamaan 
rahoitusvajetta ja vauhdittamaan 
investointeja, joita tarvitaan esimerkiksi 
energiaverkkojen mukauttamiseen 
uusiutuvien energialähteiden vaatimuksiin;

Or. en

Tarkistus 9
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että energiainfrastruktuuriin on 
tehtävä huomattavia investointeja, jotta 
voidaan saavuttaa EU:n tavoite luoda 
vähän hiiltä kuluttava talous vuoteen 2050 
mennessä; toteaa, että näiden investointien 
tekemättä jättäminen johtaisi paljon 
suurempiin kustannuksiin, koska 
ympäristön tila heikkenisi, energian hinta 
nousisi, energiahuollosta tulisi 
epävarmempaa ja riippuvuus energiasta 
kasvaisi ja työllisyys ja hyvinvointi 
vähenisivät; katsoo, että nämä investoinnit
voisivat tulla sekä yksityisistä että
julkisista lähteistä ja että 
finanssitransaktioverosta ja tarkistetun 
päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien
huutokauppaan liittyvästä ympäristö- tai 
hiilidioksidiverosta saatavia tuloja 
voitaisiin käyttää paikkaamaan 
rahoitusvajetta ja vauhdittamaan 
investointeja, joita tarvitaan esimerkiksi 
energiaverkkojen mukauttamiseen 
uusiutuvien energialähteiden vaatimuksiin;

2. korostaa, että energiainfrastruktuuriin on 
tehtävä huomattavia investointeja, jotta 
voidaan saavuttaa EU:n tavoite luoda 
vähän hiiltä kuluttava talous vuoteen 2050 
mennessä; toteaa, että näiden investointien 
tekemättä jättäminen johtaisi paljon 
suurempiin kustannuksiin, koska 
ympäristön tila heikkenisi, energian hinta 
nousisi, energiahuollosta tulisi 
epävarmempaa ja riippuvuus energiasta 
kasvaisi ja työllisyys ja hyvinvointi 
vähenisivät; katsoo, että nämä investoinnit
olisi saatava julkisista lähteistä ja että 
finanssitransaktioverosta, syöttöenergian 
yhdistetystä primaarienergia- ja
hiilidioksidiverosta atomivoima mukaan 
lukien ja tarkistetun 
päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien
huutokaupasta saatavia tuloja voitaisiin 
käyttää paikkaamaan rahoitusvajetta ja 
vauhdittamaan investointeja, joita tarvitaan 
esimerkiksi energiaverkkojen 
mukauttamiseen uusiutuvien 
energialähteiden vaatimuksiin;
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Or. de

Tarkistus 10
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että energiainfrastruktuuriin on 
tehtävä huomattavia investointeja, jotta 
voidaan saavuttaa EU:n tavoite luoda 
vähän hiiltä kuluttava talous vuoteen 2050 
mennessä; toteaa, että näiden investointien 
tekemättä jättäminen johtaisi paljon 
suurempiin kustannuksiin, koska 
ympäristön tila heikkenisi, energian hinta 
nousisi, energiahuollosta tulisi 
epävarmempaa ja riippuvuus energiasta 
kasvaisi ja työllisyys ja hyvinvointi 
vähenisivät; katsoo, että nämä investoinnit 
voisivat tulla sekä yksityisistä että 
julkisista lähteistä ja että 
finanssitransaktioverosta ja tarkistetun 
päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien 
huutokauppaan liittyvästä ympäristö- tai 
hiilidioksidiverosta saatavia tuloja 
voitaisiin käyttää paikkaamaan 
rahoitusvajetta ja vauhdittamaan 
investointeja, joita tarvitaan esimerkiksi 
energiaverkkojen mukauttamiseen 
uusiutuvien energialähteiden vaatimuksiin;

2. korostaa, että energiainfrastruktuuriin on 
tehtävä huomattavia investointeja, jotta 
voidaan saavuttaa EU:n tavoite luoda 
vähän hiiltä kuluttava talous vuoteen 2050 
mennessä; toteaa, että näiden investointien 
tekemättä jättäminen johtaisi paljon 
suurempiin kustannuksiin, koska 
ympäristön tila heikkenisi, energian hinta 
nousisi, kilpailukyky heikkenisi,
energiahuollosta tulisi epävarmempaa ja 
riippuvuus energiasta kasvaisi ja työllisyys 
ja hyvinvointi vähenisivät; katsoo, että 
nämä investoinnit voisivat tulla sekä 
yksityisistä että julkisista lähteistä ja että 
finanssitransaktioverosta ja tarkistetun 
päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien 
huutokauppaan liittyvästä ympäristö- tai 
hiilidioksidiverosta saatavia tuloja 
voitaisiin käyttää paikkaamaan 
rahoitusvajetta ja vauhdittamaan 
investointeja, joita tarvitaan esimerkiksi 
energiaverkkojen mukauttamiseen 
uusiutuvien energialähteiden vaatimuksiin;

Or. en

Tarkistus 11
Daciana Octavia Sârbu

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että energiainfrastruktuuriin on 2. korostaa, että energiainfrastruktuuriin on 
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tehtävä huomattavia investointeja, jotta 
voidaan saavuttaa EU:n tavoite luoda 
vähän hiiltä kuluttava talous vuoteen 2050 
mennessä; toteaa, että näiden investointien 
tekemättä jättäminen johtaisi paljon 
suurempiin kustannuksiin, koska 
ympäristön tila heikkenisi, energian hinta 
nousisi, energiahuollosta tulisi 
epävarmempaa ja riippuvuus energiasta 
kasvaisi ja työllisyys ja hyvinvointi 
vähenisivät; katsoo, että nämä investoinnit 
voisivat tulla sekä yksityisistä että 
julkisista lähteistä ja että 
finanssitransaktioverosta ja tarkistetun 
päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien 
huutokauppaan liittyvästä ympäristö- tai 
hiilidioksidiverosta saatavia tuloja 
voitaisiin käyttää paikkaamaan 
rahoitusvajetta ja vauhdittamaan 
investointeja, joita tarvitaan esimerkiksi 
energiaverkkojen mukauttamiseen 
uusiutuvien energialähteiden vaatimuksiin;

tehtävä huomattavia investointeja, jotta 
voidaan saavuttaa EU:n tavoite luoda 
vähän hiiltä kuluttava talous vuoteen 2050 
mennessä; toteaa, että näiden investointien 
tekemättä jättäminen johtaisi paljon 
suurempiin kustannuksiin, koska 
ympäristön tila heikkenisi, energian hinta 
nousisi, energiahuollosta tulisi 
epävarmempaa ja riippuvuus energiasta 
kasvaisi ja työllisyys ja hyvinvointi 
vähenisivät; katsoo, että nämä investoinnit 
voisivat tulla sekä yksityisistä että 
julkisista lähteistä ja että 
finanssitransaktioverosta ja tarkistetun 
päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien 
huutokauppaan liittyvästä ympäristö- tai 
hiilidioksidiverosta saatavia tuloja 
voitaisiin käyttää paikkaamaan 
rahoitusvajetta ja vauhdittamaan 
investointeja, joita tarvitaan esimerkiksi 
energiaverkkojen mukauttamiseen 
uusiutuvien energialähteiden vaatimuksiin;
pitää myönteisenä hankekohtaisia 
obligaatioita koskevaa aloitetta, jota 
komissio on ehdottanut varojen 
saamiseksi suurin 
infrastruktuurihankkeisiin; katsoo, että 
näitä varoja olisi käytettävä älykkäiden 
verkkojen käyttöönoton helpottamiseen;

Or. en

Tarkistus 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että EU:n tukia 
energiainfrastruktuurille olisi käytettävä 
vain, jos markkinoilta ei saada riittäviä 
investointeja, koska tällaiset tuet voivat 
estää mahdollisia innovatiivisia ratkaisuja 
markkinoilla,
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Or. en

Tarkistus 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että ympäristön kannalta 
vahingollisten tukien poistaminen 
vähitellen sekä kansallisella että unionin 
tasolla on Eurooppa 2020 -strategian 
keskeinen tavoite, sillä ne haittaavat EU:n 
tavoitteita, jotka liittyvät 
ilmastonmuutokseen, biologiseen 
monimuotoisuuteen, energiatehokkuuteen 
ja muihin keskeisiin politiikanaloihin;

Or. en

Tarkistus 14
Peter Liese

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että tarvittavien investointien 
kustannukset ovat pienempiä, jos 
energiatehokkuudesta ja kysynnän 
hallinnasta tulee osa unionin strategiaa; 
kannattaa siksi jälleen 20 prosentin 
sitovan energiatehokkuustavoitteen 
käyttöönottoa vuodelle 2020 ja 
kunnianhimoisia pitkän aikavälin 
tavoitteita vuosille 2030 ja 2050; vaatii, 
että kysynnän hallinnan, eli laitteiden ja 
asiakkaiden energiankulutuksen 
ohjaamisen esimerkiksi erilaisilla 
energianhinnoilla, jotka eivät ole sidottuja 
tiettyihin tunteihin tai minuutteihin, on 
oltava kiinteä osa unionin 
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energiapolitiikkaa; 

Or. de

Tarkistus 15
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
vuoden 2050 jälkeisiä 
infrastruktuuritarpeita noudattaen 
malleja, joissa uusiutuvien 
energialähteiden osuus on 100 prosenttia, 
ja ottaen huomioon kunnianhimoisen 
energiansäästöpolitiikan;

Or. en

Tarkistus 16
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että energiainfrastruktuureihin 
liittyy huomattavia riskejä, jotka voivat 
olla toiminnallisia (esimerkiksi 
ylikuormitus tai toimituksen jatkuvuuteen 
liittyvät riskit), luonnon aiheuttamia
(esimerkiksi maanjäristykset ja tulvat) 
taikka ihmisen aiheuttamia tai poliittisia
(kuten turvallisuusriskit ja terrorismi);
kehottaa siksi tekemään älykkäiden 
verkkojen kehittämistä koskevat päätökset
sekä hyötyjä että kustannuksia koskevan 
pohdinnan perusteella, kuten elintärkeästä 
infrastruktuurista annetussa direktiivissä 
2008/114/EY säädetään; ehdottaa 

3. toteaa, että energiainfrastruktuureihin 
liittyy huomattavia riskejä, jotka voivat 
olla toiminnallisia (esimerkiksi 
ylikuormitus tai toimituksen jatkuvuuteen 
liittyvät riskit), luonnon aiheuttamia
(esimerkiksi maanjäristykset ja tulvat) 
taikka ihmisen aiheuttamia tai poliittisia
(kuten turvallisuusriskit ja terrorismi);
kehottaa siksi toteuttamaan älykkäiden 
verkkojen kehittämistä koskevat päätökset, 
kuten elintärkeästä infrastruktuurista 
annetussa direktiivissä 2008/114/EY 
säädetään; ehdottaa jäsenvaltioille, että ne 
laatisivat riskikartoituksen välineeksi 



AM\866178FI.doc 13/24 PE464.732v02-00

FI

jäsenvaltioille, että ne laatisivat 
riskikartoituksen välineeksi älykkäiden 
verkkojen toteutusta koskevaa 
päätöksentekoa ja niiden tulosten seurantaa 
varten, jotta voidaan parantaa verkkojen 
yhteenliitettävyyttä;

älykkäiden verkkojen toteutusta koskevaa 
päätöksentekoa ja niiden tulosten seurantaa 
varten, jotta voidaan parantaa verkkojen 
yhteenliitettävyyttä;

Or. en

Tarkistus 17
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että energiainfrastruktuureihin 
liittyy huomattavia riskejä, jotka voivat 
olla toiminnallisia (esimerkiksi 
ylikuormitus tai toimituksen jatkuvuuteen 
liittyvät riskit), luonnon aiheuttamia
(esimerkiksi maanjäristykset ja tulvat) 
taikka ihmisen aiheuttamia tai poliittisia
(kuten turvallisuusriskit ja terrorismi);
kehottaa siksi tekemään älykkäiden 
verkkojen kehittämistä koskevat päätökset 
sekä hyötyjä että kustannuksia koskevan 
pohdinnan perusteella, kuten elintärkeästä 
infrastruktuurista annetussa direktiivissä 
2008/114/EY säädetään; ehdottaa 
jäsenvaltioille, että ne laatisivat 
riskikartoituksen välineeksi älykkäiden 
verkkojen toteutusta koskevaa 
päätöksentekoa ja niiden tulosten seurantaa 
varten, jotta voidaan parantaa verkkojen 
yhteenliitettävyyttä;

3. toteaa, että energiainfrastruktuureihin 
liittyy huomattavia riskejä, jotka voivat 
olla toiminnallisia (esimerkiksi 
ylikuormitus tai toimituksen jatkuvuuteen 
liittyvät riskit), luonnon aiheuttamia
(esimerkiksi maanjäristykset ja tulvat), 
ympäristöön liittyviä (esimerkiksi 
saastuminen ja elinympäristöjen sekä 
biologisen monimuotoisuuden 
menettäminen) taikka ihmisen aiheuttamia 
tai poliittisia (kuten turvallisuusriskit ja 
terrorismi); kehottaa siksi tekemään 
älykkäiden verkkojen kehittämistä 
koskevat päätökset sekä hyötyjä että 
kustannuksia koskevan pohdinnan 
perusteella, kuten elintärkeästä 
infrastruktuurista annetussa direktiivissä 
2008/114/EY säädetään; ehdottaa 
jäsenvaltioille, että ne laatisivat 
riskikartoituksen välineeksi älykkäiden 
verkkojen toteutusta koskevaa 
päätöksentekoa ja niiden tulosten seurantaa 
varten, jotta voidaan parantaa verkkojen 
yhteenliitettävyyttä;

Or. en
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Tarkistus 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että ennen sijoituksia 
energiainfrastruktuuriin olisi arvioitava, 
mitkä investoinnit ovat tarpeen ja milloin
tarvitaan jäsenvaltioiden välistä 
koordinointia; katsoo, että arvioissa on 
otettava huomioon kestävän 
energiantuotannon edut;

Or. en

Tarkistus 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. toteaa, että kansallisen sääntelyn erot 
voivat olla tehokkaiden investointien 
esteenä; pyytää komissiota tutkimaan 
tällaisia esteitä ja ehdottamaan 
mahdollisia ratkaisuja;

Or. en

Tarkistus 20
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että pääoma- ja
käyttökustannusten ohella merkittäviä 
ympäristöön liittyviä kustannuksia 
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aiheutuu 
energiainfrastruktuurihankkeiden 
rakentamisesta, käytöstä ja 
käytöstäpoistosta; pitää hyvin tärkeänä, 
että nämä ympäristöön liittyvät 
kustannukset otetaan huomioon 
kustannus-hyötyanalyysissa koko 
elinkaaren kustannusten perusteella;

Or. en

Tarkistus 21
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa vahvistamaan mahdollisimmat 
tiukat turvallisuus- ja ympäristönormit 
kaikille energiainfrastruktuureille muun 
muassa jäsenvaltioiden keskinäisten 
yhteistyöohjelmien avulla kansalaisten 
varautuneisuuden hälventämiseksi ja 
myönteisen suhtautumisen lisäämiseksi;
suosittelee, että jäsenvaltiot antavat 
kansalaisille, kansalaisyhteiskunnalle, 
taloudellisille toimijoille ja 
työmarkkinaosapuolille asianmukaista 
tietoa integroiduista ja luotettavista 
energiaverkoista, toimitusvarmuudesta 
sekä uusiutuvien energialähteiden 
integroimisesta ja antavat kuluttajille
mahdollisuuden hyötyä uudesta tekniikasta 
ja järkevästä energiankäytöstä, jotta 
voidaan lisätä energiatehokkuutta;

4. kehottaa vahvistamaan mahdollisimmat 
tiukat turvallisuus- ja ympäristönormit 
kaikille energiainfrastruktuureille muun 
muassa jäsenvaltioiden keskinäisten 
yhteistyöohjelmien avulla kansalaisten 
varautuneisuuden hälventämiseksi ja 
myönteisen suhtautumisen lisäämiseksi;
suosittelee, että jäsenvaltiot antavat 
kansalaisille, kansalaisyhteiskunnalle, 
taloudellisille toimijoille ja 
työmarkkinaosapuolille asianmukaista 
tietoa energiainfrastruktuurin 
parantamisen ja nykyaikaistamisen 
tarpeesta, jotta voidaan parantaa 
energiaverkkojen luotettavuutta, lisätä 
toimitusvarmuutta ja integroida 
uusiutuvat energialähteet, sillä näin 
kuluttajat saavat mahdollisuuden hyötyä 
uudesta tekniikasta ja järkevästä 
energiankäytöstä, jotta voidaan lisätä 
energiatehokkuutta;

Or. en
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Tarkistus 22
Jolanta Emilia Hibner

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa vahvistamaan mahdollisimmat 
tiukat turvallisuus- ja ympäristönormit
kaikille energiainfrastruktuureille muun 
muassa jäsenvaltioiden keskinäisten 
yhteistyöohjelmien avulla kansalaisten 
varautuneisuuden hälventämiseksi ja 
myönteisen suhtautumisen lisäämiseksi;
suosittelee, että jäsenvaltiot antavat 
kansalaisille, kansalaisyhteiskunnalle, 
taloudellisille toimijoille ja 
työmarkkinaosapuolille asianmukaista 
tietoa integroiduista ja luotettavista 
energiaverkoista, toimitusvarmuudesta 
sekä uusiutuvien energialähteiden 
integroimisesta ja antavat kuluttajille 
mahdollisuuden hyötyä uudesta tekniikasta 
ja järkevästä energiankäytöstä, jotta 
voidaan lisätä energiatehokkuutta;

4. kehottaa vahvistamaan tutkimukseen ja 
todisteisiin perustuvia järkeviä
turvallisuus- ja ympäristönormeja kaikille 
energiainfrastruktuureille muun muassa 
jäsenvaltioiden keskinäisten 
yhteistyöohjelmien avulla kansalaisten 
varautuneisuuden hälventämiseksi ja 
myönteisen suhtautumisen lisäämiseksi;
suosittelee, että jäsenvaltiot antavat 
kansalaisille, kansalaisyhteiskunnalle, 
taloudellisille toimijoille ja 
työmarkkinaosapuolille asianmukaista 
tietoa integroiduista ja luotettavista 
energiaverkoista, toimitusvarmuudesta 
sekä uusiutuvien energialähteiden 
integroimisesta ja antavat kuluttajille 
mahdollisuuden hyötyä uudesta tekniikasta 
ja järkevästä energiankäytöstä, jotta 
voidaan lisätä energiatehokkuutta;

Or. pl

Tarkistus 23
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että Euroopan 
energiainfrastruktuurin kehittämiseen 
liittyvä EU:n menettely on tarpeen, koska 
yksittäiset jäsenvaltiot eivät pysty siihen 
yksin; toteaa, etteivät ympäristöedut 
välttämättä toteudu maissa, jotka tekevät 
tarvittavat sijoitukset; korostaa lisäksi 
tarvetta ajatella pitkän aikavälin 
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tavoitteita, koska nyt suunniteltavan 
energiainfrastruktuurin on kestettävä 
useiden vuosikymmenien ajan;

Or. en

Tarkistus 24
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita 
uudenaikaistamaan kansallisia 
energiaverkkojaan ja liittämään ne 
älykkääseen eurooppalaiseen 
superverkkoon sekä tarjoamaan EU:ssa 
huomattavia energian 
talteenottomahdollisuuksia ja vakaat ja 
varmat energiantoimitukset kohtuulliseen 
hintaan; korostaa myös tarvetta mukauttaa 
kaikkia verkkoja siten, että uusiutuvan 
energian avulla tuotetun sähkön syöttö voi 
tapahtua esteettä, sekä tarvetta 
modernisoida verkkoja energian hävikin 
välttämiseksi; painottaa myös, että on syytä 
ryhtyä lisätoimiin eristyneiden alueiden
(esimerkiksi saarten ja syrjäisten alueiden) 
liittämiseksi eurooppalaiseen 
sähköverkkoon;

5. kehottaa jäsenvaltioita 
uudenaikaistamaan kansallisia 
energiaverkkojaan ja liittämään ne 
älykkääseen eurooppalaiseen 
superverkkoon sekä tarjoamaan EU:ssa 
huomattavia energian 
talteenottomahdollisuuksia ja vakaat ja 
varmat energiantoimitukset kohtuulliseen 
hintaan; korostaa myös tarvetta mukauttaa 
kaikkia verkkoja siten, että uusiutuvan 
energian avulla tuotetun sähkön syöttö voi 
tapahtua esteettä ja mahdollisuudet 
ekologiseen optimointiin käytetään 
sähkölinjojen reittien suunnittelussa, sekä 
tarvetta modernisoida verkkoja energian 
hävikin välttämiseksi; painottaa myös, että 
on syytä ryhtyä lisätoimiin eristyneiden 
alueiden (esimerkiksi saarten ja syrjäisten 
alueiden) liittämiseksi eurooppalaiseen 
sähköverkkoon;

Or. de

Tarkistus 25
Theodoros Skylakakis

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita 
uudenaikaistamaan kansallisia 
energiaverkkojaan ja liittämään ne 
älykkääseen eurooppalaiseen 
superverkkoon sekä tarjoamaan EU:ssa 
huomattavia energian 
talteenottomahdollisuuksia ja vakaat ja 
varmat energiantoimitukset kohtuulliseen 
hintaan; korostaa myös tarvetta mukauttaa 
kaikkia verkkoja siten, että uusiutuvan 
energian avulla tuotetun sähkön syöttö voi 
tapahtua esteettä, sekä tarvetta 
modernisoida verkkoja energian hävikin 
välttämiseksi; painottaa myös, että on syytä 
ryhtyä lisätoimiin eristyneiden alueiden
(esimerkiksi saarten ja syrjäisten alueiden) 
liittämiseksi eurooppalaiseen 
sähköverkkoon;

5. kehottaa jäsenvaltioita 
uudenaikaistamaan kansallisia 
energiaverkkojaan ja liittämään ne 
älykkääseen eurooppalaiseen 
superverkkoon sekä tarjoamaan EU:ssa 
huomattavia energian 
talteenottomahdollisuuksia (esimerkkeinä 
monikäyttöiset kaasu/vetylaitokset, suuret
ja pienet vesivoimalat, korkeiden 
lämpötilojen aurinkoenergia ja muu 
tekniikka) ja vakaat ja varmat 
energiantoimitukset kohtuulliseen hintaan;
korostaa myös tarvetta mukauttaa kaikkia 
verkkoja siten, että uusiutuvan energian 
avulla tuotetun sähkön syöttö voi tapahtua 
esteettä, sekä tarvetta modernisoida 
verkkoja energian hävikin välttämiseksi;
painottaa myös, että on syytä ryhtyä 
lisätoimiin ensisijaisten eristyneiden 
alueiden (esimerkiksi saarten ja syrjäisten 
alueiden) liittämiseksi eurooppalaiseen 
sähköverkkoon;

Or. en

Tarkistus 26
Jolanta Emilia Hibner

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita 
uudenaikaistamaan kansallisia 
energiaverkkojaan ja liittämään ne 
älykkääseen eurooppalaiseen 
superverkkoon sekä tarjoamaan EU:ssa 
huomattavia energian 
talteenottomahdollisuuksia ja vakaat ja 
varmat energiantoimitukset kohtuulliseen 
hintaan; korostaa myös tarvetta mukauttaa
kaikkia verkkoja siten, että uusiutuvan 

5. kehottaa jäsenvaltioita 
uudenaikaistamaan kansallisia 
energiaverkkojaan ja liittämään ne 
älykkääseen eurooppalaiseen 
superverkkoon sekä tarjoamaan EU:ssa 
huomattavia energian 
talteenottomahdollisuuksia ja vakaat ja 
varmat energiantoimitukset kohtuulliseen 
hintaan; korostaa myös tarvetta mukauttaa 
verkkoja siten, että uusiutuvan energian 
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energian avulla tuotetun sähkön syöttö voi 
tapahtua esteettä, sekä tarvetta 
modernisoida verkkoja energian hävikin 
välttämiseksi; painottaa myös, että on syytä 
ryhtyä lisätoimiin eristyneiden alueiden
(esimerkiksi saarten ja syrjäisten alueiden) 
liittämiseksi eurooppalaiseen 
sähköverkkoon;

avulla tuotetun sähkön syöttö voidaan 
toteuttaa, sekä tarvetta modernisoida 
verkkoja energian hävikin välttämiseksi;
painottaa myös, että on syytä ryhtyä 
lisätoimiin eristyneiden alueiden
(esimerkiksi saarten ja syrjäisten alueiden) 
liittämiseksi eurooppalaiseen 
sähköverkkoon;

Or. pl

Tarkistus 27
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että sähköinfrastruktuurin 
kehittäminen EU:n ja kolmansien maiden 
välille voi luoda hiilivuodon riskin tai 
lisätä sen riskiä siellä, missä se on jo 
olemassa; kehottaa komissiota valvomaan 
sähköntuontia ja olemaan valmis 
ottamaan käyttöön toimia, jotka 
edellyttävät tuojien luovuttavan 
päästöoikeuksia, jos se havaitsee vilpillistä 
kilpailua sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 28
Theodoros Skylakakis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota 
energiainfrastruktuurisuunnitelmien
kehittämisen yhteydessä ottamaan 
huomioon hiilivuodosta mahdollisesti 
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aiheutuvat vaarat etenkin maissa, joilla 
on pitkät rajat ja jotka ovat 
maantieteellisesti lähellä EU:n 
ulkopuolisia maita;

Or. en

Tarkistus 29
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää tärkeänä energia-alan 
tutkimusta ja innovointia, jotta voidaan 
nopeuttaa siirtymistä kestävään talouteen;

Or. en

Tarkistus 30
Rovana Plumb, Bas Eickhout, Sabine Wils

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. on komission kanssa yhtä mieltä siitä, 
että blueprint-menetelmä antaa 
mahdollisuuden toteuttaa ensisijaiset 
hankkeet nopeampien ja avoimempien 
lupamenettelyjen avulla, mutta kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita mukauttamaan 
ympäristövaikutusten arviointia ja
strategista ympäristöarviointia koskevia 
menettelyjään vastaavasti; korostaa myös 
tarvetta lisätä yleisön osallistumista 
päätöksentekoprosessiin, koska siten 
voidaan lisätä kansalaisten luottamusta 
laitoksiin ja varmistaa, että he hyväksyvät 
ne.

7. on komission kanssa yhtä mieltä siitä, 
että blueprint-menetelmä antaa 
mahdollisuuden toteuttaa ensisijaiset 
hankkeet nopeampien ja avoimempien 
lupamenettelyjen avulla, mutta kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita takaamaan 
entistä tehokkaamman ja avoimemman 
ympäristövaikutusten arvioinnin ja 
strategisen ympäristöarvioinnin; korostaa 
myös tarvetta lisätä yleisön osallistumista 
päätöksentekoprosessiin, koska siten 
voidaan lisätä kansalaisten luottamusta 
laitoksiin ja varmistaa, että he hyväksyvät 
ne.
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Or. en

Tarkistus 31
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. on komission kanssa yhtä mieltä siitä, 
että blueprint-menetelmä antaa 
mahdollisuuden toteuttaa ensisijaiset 
hankkeet nopeampien ja avoimempien
lupamenettelyjen avulla, mutta kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita 
mukauttamaan ympäristövaikutusten 
arviointia ja strategista 
ympäristöarviointia koskevia 
menettelyjään vastaavasti; korostaa myös
tarvetta lisätä yleisön osallistumista 
päätöksentekoprosessiin, koska siten 
voidaan lisätä kansalaisten luottamusta 
laitoksiin ja varmistaa, että he hyväksyvät 
ne.

7. pitää myönteisenä komission ehdotusta
lupamenettelyjen nopeuttamisesta ja 
niiden avoimuuden lisäämisestä; korostaa 
tarvetta lisätä yleisön osallistumista 
päätöksentekoprosessiin, koska siten 
voidaan lisätä kansalaisten luottamusta 
laitoksiin ja varmistaa, että he hyväksyvät 
ne.

Or. en

Tarkistus 32
Vittorio Prodi

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. on komission kanssa yhtä mieltä siitä, 
että blueprint-menetelmä antaa 
mahdollisuuden toteuttaa ensisijaiset 
hankkeet nopeampien ja avoimempien 
lupamenettelyjen avulla, mutta kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita mukauttamaan 
ympäristövaikutusten arviointia ja 
strategista ympäristöarviointia koskevia 
menettelyjään vastaavasti; korostaa myös

7. on komission kanssa yhtä mieltä siitä, 
että blueprint-menetelmä antaa 
mahdollisuuden toteuttaa ensisijaiset 
hankkeet nopeampien ja avoimempien 
lupamenettelyjen avulla, mutta kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita mukauttamaan 
ympäristövaikutusten arviointia ja 
strategista ympäristöarviointia koskevia 
menettelyjään vastaavasti; korostaa myös 
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tarvetta lisätä yleisön osallistumista 
päätöksentekoprosessiin, koska siten 
voidaan lisätä kansalaisten luottamusta 
laitoksiin ja varmistaa, että he hyväksyvät 
ne.

tarvetta lisätä yleisön osallistumista 
päätöksentekoprosessiin alueelliset ja 
paikalliset elimet mukaan lukien, koska 
siten voidaan lisätä kansalaisten 
luottamusta laitoksiin ja varmistaa, että he 
hyväksyvät ne.

Or. en

Tarkistus 33
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. on komission kanssa yhtä mieltä siitä, 
että blueprint-menetelmä antaa 
mahdollisuuden toteuttaa ensisijaiset 
hankkeet nopeampien ja avoimempien 
lupamenettelyjen avulla, mutta kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita mukauttamaan 
ympäristövaikutusten arviointia ja 
strategista ympäristöarviointia koskevia 
menettelyjään vastaavasti; korostaa myös 
tarvetta lisätä yleisön osallistumista
päätöksentekoprosessiin, koska siten 
voidaan lisätä kansalaisten luottamusta 
laitoksiin ja varmistaa, että he hyväksyvät 
ne.

7. on komission kanssa yhtä mieltä siitä, 
että blueprint-menetelmä antaa 
mahdollisuuden toteuttaa ensisijaiset 
hankkeet nopeampien ja avoimempien 
lupamenettelyjen avulla, mutta kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita mukauttamaan 
ympäristövaikutusten arviointia ja 
strategista ympäristöarviointia koskevia 
menettelyjään vastaavasti; korostaa myös 
tarvetta antaa varhaisessa vaiheessa 
julkista tietoa ja ottaa alueiden väestö 
mukaan päätöksentekoprosessiin; 
korostaa myös tarvetta vahvistaa ja 
tarkentaa kansalaisten oikeutta valittaa 
viranomaisten päätöksistä, koska siten 
voidaan lisätä kansalaisten luottamusta 
laitoksiin ja varmistaa, että he hyväksyvät 
ne; pitää tässä suhteessa hyödyllisenä 
myös suunnitteluasiakirjojen 
julkistamista verkossa niin, että kaikki 
osapuolet voivat tutustua niihin.

Or. de

Perustelu

Komissio kannattaa kansalaisten valitusoikeuden vahvistamista ja tarkentamista 
tiedonantonsa KOM(2010)0667 luvussa 5.2, "Nopeammat ja läpinäkyvämmät lupien 
myöntämismenettelyt ". 
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Tarkistus 34
Theodoros Skylakakis

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. on komission kanssa yhtä mieltä siitä, 
että blueprint-menetelmä antaa 
mahdollisuuden toteuttaa ensisijaiset 
hankkeet nopeampien ja avoimempien 
lupamenettelyjen avulla, mutta kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita mukauttamaan 
ympäristövaikutusten arviointia ja 
strategista ympäristöarviointia koskevia 
menettelyjään vastaavasti; korostaa myös 
tarvetta lisätä yleisön osallistumista 
päätöksentekoprosessiin, koska siten 
voidaan lisätä kansalaisten luottamusta 
laitoksiin ja varmistaa, että he hyväksyvät 
ne.

7. on komission kanssa yhtä mieltä siitä, 
että blueprint-menetelmä antaa 
mahdollisuuden toteuttaa ensisijaiset 
hankkeet nopeampien ja avoimempien 
lupamenettelyjen avulla jättämättä 
huomiotta mitään merkittävää ja suurta 
Euroopan aluetta, mutta kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita mukauttamaan 
ympäristövaikutusten arviointia ja 
strategista ympäristöarviointia koskevia 
menettelyjään vastaavasti; korostaa myös 
tarvetta lisätä yleisön osallistumista 
päätöksentekoprosessiin, koska siten 
voidaan lisätä kansalaisten luottamusta 
laitoksiin ja varmistaa, että he hyväksyvät 
ne.

Or. en

Tarkistus 35
Bas Eickhout

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa suorittamaan analyysin, 
jotta voidaan selvittää mahdollisuuksia 
minimoida infrastruktuuri 
energiatehokkuutta koskevan politiikan
avulla; kehottaa harkitsemaan pikaisesti 
mahdollisuutta parantaa nykyistä 
infrastruktuuria ja rakentaa uutta 
mahdollisesti jo olemassa olevan sähkö-
ja siirtoinfrastruktuurin rinnalle.
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