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Muudatusettepanek 1
Kriton Arsenis

Arvamuse projekt
Lõige -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. nõuab konkreetsete õigusaktide 
vastuvõtmist või institutsioonidevahelise 
kokkuleppe sõlmimist, et tagada Euroopa 
poolaasta demokraatlik legitiimsus ja 
tõhusus;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Kriton Arsenis

Arvamuse projekt
Lõige -1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1 a. märgib, et iga-aastase 
majanduskasvu analüüs sisaldab soovitusi 
ELi poliitika esmatähtsate meetmete 
kohta; rõhutab sellega seoses vajadust 
lisada ka uus jätkusuutlikku arengut 
käsitlev lisa;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Kriton Arsenis

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et ressursi- ja energiatõhusus on 
jätkusuutliku majanduskasvu 
edendamiseks ja kliimamuutusega 

1. rõhutab, et ressursi- ja energiatõhusus on 
jätkusuutliku majanduskasvu 
edendamiseks ja kliimamuutusega 
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võitlemiseks esmatähtsad ning seetõttu 
keskmises ja pikas perspektiivis 
konkurentsivõime peamised tegurid;

võitlemiseks esmatähtsad ning seetõttu 
keskmises ja pikas perspektiivis 
konkurentsivõime peamised tegurid, mis 
aitavad oluliselt kaasa ka käesolevast 
majanduskriisist väljumisele;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et ressursi- ja energiatõhusus on 
jätkusuutliku majanduskasvu 
edendamiseks ja kliimamuutusega 
võitlemiseks esmatähtsad ning seetõttu 
keskmises ja pikas perspektiivis 
konkurentsivõime peamised tegurid;

1. rõhutab, et ressursi- ja energiatõhusus on 
jätkusuutliku majanduskasvu 
edendamiseks ja kliimamuutusega 
võitlemiseks esmatähtsad, edendades 
samas energiatõhusust ja tarbija 
juurdepääsu energiale; leiab seetõttu, et 
tõhus energia- ja ressursikasutus peab 
keskmises ja pikas perspektiivis olema 
Euroopa majanduse konkurentsivõime 
peamine tegur;

Or. lt

Muudatusettepanek 5
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et ressursi- ja energiatõhusus on 
jätkusuutliku majanduskasvu 
edendamiseks ja kliimamuutusega 
võitlemiseks esmatähtsad ning seetõttu 
keskmises ja pikas perspektiivis 
konkurentsivõime peamised tegurid;

1. rõhutab, et ressursi- ja energiatõhusus on 
jätkusuutliku majanduskasvu 
edendamiseks ja kliimamuutusega 
võitlemiseks esmatähtsad, edendades 
samas energiatõhusust ja tarbija 
juurdepääsu energiale; leiab seetõttu, et 
tõhus energia- ja ressursikasutus peab 
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keskmises ja pikas perspektiivis olema 
Euroopa majanduse konkurentsivõime 
peamine tegur;

Or. lt

Muudatusettepanek 6
Bairbre de Brún

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab ÜRO Keskkonnaprogrammi 
rohelise majanduse aruandele tuginedes, 
et rohelisse majandusse investeerimine 
toob nii majanduslikku kui ka sotsiaalset 
kasu, näiteks SKP üldine kasv ja kasv 
elaniku kohta, ressursse säästev 
majandus, uute ja innovatiivsete 
töökohtade loomine, loodusliku ja 
inimkapitali suurenemine ning vaesuse 
leevendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et komisjoni hiljutistest 
hinnangutest ilmneb, et EL suudab 20%lise 
energiasäästu eesmärgist saavutada üksnes 
poole, ning on oht, et liikmesriigid jäävad 
oma praeguste kavade kohaselt Euroopa 
2020. aasta strateegias püstitatud 
eesmärgist suurendada energiatõhusust 
20% võrra kaugele maha, mis tähendaks 
paljude sektorite ja piirkondade jaoks seda, 

2. märgib, et komisjoni hiljutistest 
hinnangutest ilmneb, et EL suudab 20%lise 
energiasäästu eesmärgist saavutada üksnes 
poole, ning on oht, et liikmesriigid jäävad 
oma praeguste kavade kohaselt Euroopa 
2020. aasta strateegias püstitatud 
eesmärgist suurendada energiatõhusust 
20% võrra kaugele maha, mis tähendaks 
paljude sektorite ja piirkondade jaoks seda, 
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et vähenevad majanduskasvu ning uute 
töökohtade tekkimise eeldused;

et vähenevad majanduskasvu ning uute 
töökohtade tekkimise eeldused, mis 
omakorda avaldab negatiivset mõju ELi 
tootlikkusele, konkurentsivõimele ja 
sotsiaalsele ühtekuuluvusele;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Bairbre de Brún

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et komisjoni hiljutistest 
hinnangutest ilmneb, et EL suudab 20%lise 
energiasäästu eesmärgist saavutada üksnes 
poole, ning on oht, et liikmesriigid jäävad 
oma praeguste kavade kohaselt Euroopa 
2020. aasta strateegias püstitatud 
eesmärgist suurendada energiatõhusust 
20% võrra kaugele maha, mis tähendaks 
paljude sektorite ja piirkondade jaoks seda, 
et vähenevad majanduskasvu ning uute 
töökohtade tekkimise eeldused;

2. märgib, et komisjoni hiljutistest 
hinnangutest ilmneb, et EL suudab 20%lise 
energiasäästu eesmärgist saavutada üksnes 
poole, ning on oht, et liikmesriigid jäävad 
oma praeguste kavade kohaselt Euroopa 
2020. aasta strateegias püstitatud 
eesmärgist suurendada energiatõhusust 
20% võrra kaugele maha, mis tähendaks 
paljude sektorite ja piirkondade jaoks seda, 
et vähenevad majanduskasvu ning uute 
töökohtade tekkimise eeldused; usub, et 
Euroopa Liidu 2020. aasta strateegias 
püstitatud 20%-lise energiasäästu 
eesmärk peaks olema kohustuslik;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et komisjoni hiljutistest 
hinnangutest ilmneb, et EL suudab 20%lise 
energiasäästu eesmärgist saavutada üksnes 

2. märgib, et komisjoni hiljutistest 
hinnangutest ilmneb, et EL suudab 20%lise 
energiasäästu eesmärgist saavutada üksnes 
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poole, ning on oht, et liikmesriigid jäävad 
oma praeguste kavade kohaselt Euroopa 
2020. aasta strateegias püstitatud 
eesmärgist suurendada energiatõhusust 
20% võrra kaugele maha, mis tähendaks 
paljude sektorite ja piirkondade jaoks seda, 
et vähenevad majanduskasvu ning uute 
töökohtade tekkimise eeldused;

poole, ning on oht, et liikmesriigid jäävad 
oma praeguste kavade kohaselt Euroopa 
2020. aasta strateegias püstitatud 
eesmärgist suurendada energiatõhusust 
20% võrra kaugele maha, mis tähendaks 
paljude sektorite ja piirkondade jaoks seda, 
et vähenevad majanduskasvu ning uute 
töökohtade tekkimise eeldused; kutsub 
komisjoni üles kehtestama suuniseid 
riiklike eesmärkide kindlaksmääramise 
kohta; kutsub liikmesriike üles võtma 
suuremat vastutust energiatõhususe 
eesmärgi täitmise eest ja esitama 
komisjonile üksikasjalikumat teavet;

Or. lt

Muudatusettepanek 10
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et komisjoni hiljutistest 
hinnangutest ilmneb, et EL suudab 20%lise 
energiasäästu eesmärgist saavutada üksnes 
poole, ning on oht, et liikmesriigid jäävad 
oma praeguste kavade kohaselt Euroopa 
2020. aasta strateegias püstitatud 
eesmärgist suurendada energiatõhusust 
20% võrra kaugele maha, mis tähendaks 
paljude sektorite ja piirkondade jaoks seda, 
et vähenevad majanduskasvu ning uute 
töökohtade tekkimise eeldused;

2. märgib, et komisjoni hiljutistest 
hinnangutest ilmneb, et EL suudab 20%lise 
energiasäästu eesmärgist saavutada üksnes 
poole, ning on oht, et liikmesriigid jäävad 
oma praeguste kavade kohaselt Euroopa 
2020. aasta strateegias püstitatud 
eesmärgist suurendada energiatõhusust 
20% võrra kaugele maha, mis tähendaks 
paljude sektorite ja piirkondade jaoks seda, 
et vähenevad majanduskasvu ning uute 
töökohtade tekkimise eeldused; kutsub 
komisjoni üles kehtestama suuniseid 
riiklike eesmärkide kindlaksmääramise 
kohta; kutsub liikmesriike üles võtma 
suuremat vastutust energiatõhususe 
eesmärgi täitmise eest ja esitama 
komisjonile üksikasjalikumat teavet;

Or. lt
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Muudatusettepanek 11
Oreste Rossi

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et komisjoni hiljutistest 
hinnangutest ilmneb, et EL suudab 20%lise 
energiasäästu eesmärgist saavutada üksnes 
poole, ning on oht, et liikmesriigid jäävad 
oma praeguste kavade kohaselt Euroopa 
2020. aasta strateegias püstitatud 
eesmärgist suurendada energiatõhusust 
20% võrra kaugele maha, mis tähendaks 
paljude sektorite ja piirkondade jaoks seda, 
et vähenevad majanduskasvu ning uute 
töökohtade tekkimise eeldused;

2. märgib, et komisjoni hiljutistest 
hinnangutest ilmneb, et EL suudab 20%lise 
energiasäästu eesmärgist saavutada üksnes 
poole, ning on oht, et liikmesriigid jäävad 
oma praeguste kavade kohaselt Euroopa 
2020. aasta strateegias püstitatud 
eesmärgist suurendada energiatõhusust 
20% võrra kaugele maha, mis tähendaks 
komisjoni arvates paljude sektorite ja 
piirkondade jaoks seda, et vähenevad 
majanduskasvu ning uute töökohtade 
tekkimise eeldused;

Or. it

Muudatusettepanek 12
Oreste Rossi

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et komisjoni hiljutistest 
hinnangutest ilmneb, et EL suudab 20%lise 
energiasäästu eesmärgist saavutada üksnes 
poole, ning on oht, et liikmesriigid jäävad 
oma praeguste kavade kohaselt Euroopa 
2020. aasta strateegias püstitatud 
eesmärgist suurendada energiatõhusust 
20% võrra kaugele maha, mis tähendaks 
paljude sektorite ja piirkondade jaoks 
seda, et vähenevad majanduskasvu ning 
uute töökohtade tekkimise eeldused;

2. märgib, et komisjoni hiljutistest 
hinnangutest ilmneb, et EL suudab 20%lise 
energiasäästu eesmärgist saavutada üksnes 
poole, ning on oht, et liikmesriigid jäävad 
oma praeguste kavade kohaselt Euroopa 
2020. aasta strateegias püstitatud 
eesmärgist suurendada energiatõhusust 
20% võrra kaugele maha;

Or. it
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Muudatusettepanek 13
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu sellele, et tarbimist on
võimalik märkimisväärselt vähendada, 
eelkõige sellistes energiamahukates 
sektorites nagu ehitus/ehitised, transport ja 
tööstus;

3. juhib tähelepanu sellele, et kui antaks 
energiatõhususe mõiste siduvad 
määratlused, oleks tarbimist võimalik 
märkimisväärselt vähendada, eelkõige 
sellistes energiamahukates sektorites nagu 
ehitus/ehitised, transport ja tööstus;

Or. fi

Muudatusettepanek 14
Oreste Rossi

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. juhib tähelepanu sellele, et tarbimist on 
võimalik märkimisväärselt vähendada, 
eelkõige sellistes energiamahukates 
sektorites nagu ehitus/ehitised, transport ja 
tööstus;

3. juhib tähelepanu sellele, et tarbimist on 
võimalik vähendada, eelkõige sellistes 
energiamahukates sektorites nagu 
ehitus/ehitised, transport ja tööstus, mida 
tuleks põhjalikumalt uurida Euroopa 
tööstusstruktuuri konkurentsivõimet 
kahjustamata;

Or. it

Muudatusettepanek 15
Oreste Rossi

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunnustab uue 2011. aasta 4. tunnustab uue 2011. aasta 
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energiatõhususe kava olemasolu 
(KOM(2011)01091), mille komisjon võttis 
vastu 2011. aasta märtsis, kuid soovitab 
võtta kasutusele täiendavad ja piiravamad 
meetmed;

energiatõhususe kava olemasolu 
(KOM(2011)01091), mille komisjon võttis 
vastu 2011. aasta märtsis;

Or. it

Muudatusettepanek 16
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub seetõttu, et komisjon teeks kohe 
ettepaneku kehtestada liikmesriikidele 
õiguslikult siduvad energiatõhususe 
eesmärgid, milles võetakse arvesse 
liikmesriikide individuaalseid lähtepunkte, 
nende majandustulemusi ja 
energiatõhususe vallas võetud varajasi 
meetmeid;

5. palub seetõttu, et komisjon teeks 
eelkõige ehitussektoriga seonduvalt kohe 
ettepaneku kehtestada liikmesriikidele 
õiguslikult siduvad energiatõhususe 
eesmärgid, milles võetakse arvesse 
liikmesriikide individuaalseid lähtepunkte, 
nende majandustulemusi ja 
energiatõhususe vallas võetud varajasi 
meetmeid;

Or. fi

Muudatusettepanek 17
Crescenzio Rivellini

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub seetõttu, et komisjon teeks kohe 
ettepaneku kehtestada liikmesriikidele 
õiguslikult siduvad energiatõhususe
eesmärgid, milles võetakse arvesse
liikmesriikide individuaalseid lähtepunkte, 
nende majandustulemusi ja 

5. palub liikmesriikidel oma riiklike 
reformikavade raames järgida eranditult 
soovituslikke vabatahtlikke 
energiatõhususe eesmärke, võttes arvesse
Euroopa 2020. aasta strateegias seatud 
peamisi eesmärke ning oma lähtepunkte, 

                                               
1 ELT...
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energiatõhususe vallas võetud varajasi 
meetmeid;

siseriiklikku olukorda, potentsiaale,
majandustulemusi ja energiatõhususe 
vallas võetud varajasi meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub seetõttu, et komisjon teeks kohe 
ettepaneku kehtestada liikmesriikidele 
õiguslikult siduvad energiatõhususe
eesmärgid, milles võetakse arvesse 
liikmesriikide individuaalseid 
lähtepunkte, nende majandustulemusi ja 
energiatõhususe vallas võetud varajasi 
meetmeid;

5. palub seetõttu, et komisjon kontrolliks 
Euroopa energiatõhususe eesmärke ja 
tagaks, et liikmesriigid täidaksid neid 
eesmärke täies ulatuses;

Or. de

Muudatusettepanek 19
Oreste Rossi

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub seetõttu, et komisjon teeks kohe
ettepaneku kehtestada liikmesriikidele 
energiatõhususe eesmärgid, milles 
võetakse arvesse liikmesriikide 
individuaalseid lähtepunkte, nende 
majandustulemusi ja energiatõhususe 
vallas võetud varajasi meetmeid;

5. palub seetõttu, et komisjon teeks 
ettepaneku kehtestada liikmesriikidele 
energiatõhususe suundumuse eesmärgid, 
milles võetakse arvesse liikmesriikide 
geograafilist eripära, nende 
individuaalseid lähtepunkte, 
majandustulemusi ja energiatõhususe 
vallas võetud varajasi meetmeid;

Or. it
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Muudatusettepanek 20
Kriton Arsenis

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab vajadust seada aastane ELi 
materjalitõhususe eesmärk, et vähendada 
ressursside kasutust, ning märgib, et on 
oluline kaotada majanduskasvu ja 
ressursside kasutamise vaheline seos;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Kriton Arsenis

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et majanduspoliitika eelneva 
koordineerimise Euroopa poolaasta peab 
kajastama keskkonnasäästlikule 
majandusele ülemineku edendamist;

6. rõhutab, et majandus- ja keskkonnakriis 
on omavahel seotud ning et
majanduspoliitika eelneva koordineerimise 
Euroopa poolaasta peab kajastama 
keskkonnasäästlikule majandusele 
ülemineku edendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Oreste Rossi

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et majanduspoliitika eelneva 
koordineerimise Euroopa poolaasta peab

6. on seisukohal, et majanduspoliitika 
eelneva koordineerimise Euroopa poolaasta 
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kajastama keskkonnasäästlikule 
majandusele ülemineku edendamist;

peaks kajastama keskkonnasäästlikule 
majandusele ülemineku edendamist ning 
samal ajal arvestama üldist sotsiaal-
majanduslikku tasakaalu;

Or. it

Muudatusettepanek 23
Bairbre de Brún

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. palub, et komisjon kaasaks iga-aastase 
majanduskasvu analüüsi aruande 
keskkonnamajandusliku arvepidamise 
näitajate arengu kohta.

7. palub, et komisjon kaasaks iga-aastase 
majanduskasvu analüüsi aruande 
keskkonnamajandusliku arvepidamise 
näitajate arengu kohta ja tagaks 
kliimamuutuse ja energiaküsimuste osas 
sidususe Euroopa 2020. aasta 
eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Oreste Rossi

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. palub, et komisjon kaasaks iga-aastase 
majanduskasvu analüüsi aruande 
keskkonnamajandusliku arvepidamise 
näitajate arengu kohta.

7. palub, et komisjon hindaks, kas kaasata
iga-aastase majanduskasvu analüüsi 
aruande keskkonnamajandusliku 
arvepidamise näitajate arengu kohta 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse Euroopa 
keskkonnamajandusliku arvepidamise 
kohta artiklis 3 sätestatud moodulitele1.
__________________
1 EÜT (...)
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Or. it

Muudatusettepanek 25
Bas Eickhout

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. peab väga tähtsaks jälgida ja 
järjekindlalt vähendada ekstraheeritud 
looduslike allikate kasutamist, kuid ka 
teadmisi olemasolevate looduslike allikate 
varude ulatusest; kutsub seetõttu üles 
täiendama majandus- ja 
keskkonnastatistika süsteemi niipea kui 
võimalik varude statistikaga;

Or. fi

Muudatusettepanek 26
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. kutsub komisjoni üles välja töötama 
ressursitõhususe eesmärkide rakendamise 
tulemuslikkuse põhinäitajaid riiklikes 
reformikavades ning kajastama neid 
regulaarselt iga-aastases majanduskasvu 
analüüsis;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Kriton Arsenis

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. märgib, et SKPs ei arvestata inim- ja 
sotsiaalkapitali, loodusvarasid ja 
ökosüsteemi teenuseid, suuri muutusi, 
näiteks kliimamuutusest tulenevaid 
muutusi, ega põhimõtet, et praeguste ja 
tulevaste põlvkondade õiglane ja võrdne 
juurdepääs ressurssidele on 
jätkusuutlikkuse tingimus; rõhutab 
sellega seoses vajadust lõimida SKPsse 
uued andmed ning näitajad;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Kriton Arsenis

Arvamuse projekt
Lõige 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 b. kiidab heaks käesoleva aasta 
majanduskasvu analüüsis sisalduva 
soovituse kaotada keskkonnakahjulikud 
toetused ning nõuab selle poliitika 
rakendamise hindamist 2012. aasta 
Euroopa poolaasta jooksul;

Or. en


