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Muudatusettepanek 1
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. tunnistab, et taastuvenergia osakaalu 
suurendamine ei suurenda mitte ainult 
Euroopa energiasõltumatust, vaid 
õhusaaste ja muude heidete vähendamise 
ning muude elektritootmise vormidega 
seotud riskide vähendamise kaudu 
kaasneb sellega ka märkimisväärne 
keskkonna- ja tervishoiualane kasu;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Sabine Wils

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt taastuvenergia 
valdkonna arendamise üle liikmesriikides, 
et saavutada 2020. aastaks seatud 
eesmärgid; kutsub komisjoni üles 
pakkuma välja aastani 2030 ulatuvaid 
mõistlikke eesmärke, mille puhul võetakse 
arvesse taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektri osakaalu,
energiatõhusust, puhtaid tavapäraseid 
energiatehnoloogiaid ning CO2
säilitamist;

1. väljendab heameelt taastuvenergia 
valdkonna arendamise üle liikmesriikides, 
et saavutada 2020. aastaks seatud 
eesmärgid; kutsub komisjoni üles esitama 
viivitamata 2030. aasta kliima- ja 
energiapaketti käsitlev ettepanek, mis 
hõlmaks siduvaid ja kaugeleulatuvaid 
eesmärke kasvuhoonegaaside 
vähendamise, energiatõhususe ja 
taastuvenergia vallas, et muuta ELi 
majandus 2050. aastaks äärmiselt 
tõhusaks ning peaaegu täielikult 
taastuvatel energiaallikatel põhinevaks; 
juhib tähelepanu asjaolule, et selline 
tegevus annab tööstusele investeerimiseks 
vajaliku kindluse, loob töökohti, edendab 
ELi energiasõltumatust ja juhtrolli 
tehnoloogia valdkonnas ning soodustab 
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tööstusinnovatsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt taastuvenergia 
valdkonna arendamise üle liikmesriikides, 
et saavutada 2020. aastaks seatud 
eesmärgid; kutsub komisjoni üles 
pakkuma välja aastani 2030 ulatuvaid 
mõistlikke eesmärke, mille puhul võetakse 
arvesse taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektri osakaalu, 
energiatõhusust, puhtaid tavapäraseid 
energiatehnoloogiaid ning CO2
säilitamist;

1. väljendab heameelt taastuvenergia 
valdkonna arendamise üle liikmesriikides, 
et saavutada 2020. aastaks seatud 
eesmärgid; kutsub komisjoni üles seadma 
siduvat taastuvenergia eesmärki 
(minimaalselt 45% aastaks 2030), et anda 
investoritele vajalik kindlus ja 
järjepidevus kavandatavate, 2020. aastast 
kaugemale ulatuvate investeeringute 
jaoks ning tagada, et ELil on realistlikud 
võimalused saavutada 2050. aastaks 
täielikult taastuvatel energiaallikatel 
põhinev majandus;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt taastuvenergia 
valdkonna arendamise üle liikmesriikides, 
et saavutada 2020. aastaks seatud 
eesmärgid; kutsub komisjoni üles pakkuma 
välja aastani 2030 ulatuvaid mõistlikke 
eesmärke, mille puhul võetakse arvesse 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri osakaalu, energiatõhusust, puhtaid 

1. väljendab heameelt taastuvenergia 
valdkonna arendamise üle liikmesriikides, 
et saavutada 2020. aastaks seatud 
eesmärgid; kutsub komisjoni üles pakkuma 
välja aastani 2030 ulatuvaid mõistlikke 
eesmärke, mille puhul võetakse arvesse 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri osakaalu, energiatõhusust, puhtaid 
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tavapäraseid energiatehnoloogiaid ning 
CO2 säilitamist;

tavapäraseid energiatehnoloogiaid ning 
CO2 säilitamist; kutsub komisjoni üles 
esitama konkreetseid taastuvenergia 
eesmärke aastaks 2030, et suunata 
üleminekut vähese CO2-heitega 
majandusele ning tagada stabiilse, 
kaugeleulatuva ja pikaajalise 
taastuvenergia poliitika jätkuv olemasolu, 
et pakkuda suuremal määral regulatiivset 
ja investeerimiskindlust ning saavutada 
ELi 2050. aasta CO2-heite vähendamise 
eesmärgid;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt taastuvenergia 
valdkonna arendamise üle liikmesriikides, 
et saavutada 2020. aastaks seatud 
eesmärgid; kutsub komisjoni üles pakkuma 
välja aastani 2030 ulatuvaid mõistlikke 
eesmärke, mille puhul võetakse arvesse 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri osakaalu, energiatõhusust, puhtaid 
tavapäraseid energiatehnoloogiaid ning 
CO2 säilitamist;

1. väljendab heameelt taastuvenergia 
valdkonna arendamise üle liikmesriikides, 
et saavutada ELi taastuvallikatest toodetud 
elektrienergia direktiivis nende jaoks 
2020. aastaks seatud eesmärgid; kutsub 
komisjoni üles pakkuma välja 
kõrgelennulist ja siduvat ELi 
taastuvenergia eesmärki 2030. aastaks, et 
tagada järjepidevus ja stabiilsus;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Marita Ulvskog

Arvamuse projekt
Punkt 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt taastuvenergia 
valdkonna arendamise üle liikmesriikides, 
et saavutada 2020. aastaks seatud 
eesmärgid; kutsub komisjoni üles 
pakkuma välja aastani 2030 ulatuvaid 
mõistlikke eesmärke, mille puhul võetakse 
arvesse taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektri osakaalu, 
energiatõhusust, puhtaid tavapäraseid 
energiatehnoloogiaid ning CO2
säilitamist;

1. väljendab heameelt taastuvenergia 
valdkonna arendamise üle liikmesriikides, 
et saavutada 2020. aastaks seatud 
eesmärgid; kutsub komisjoni üles täitma 
taastuvenergia edendamise, 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise, 
energiatõhususe ja varustuskindluse 
eesmärke, mis tagavad kliimaga seotud 
keskpika kuni pikaajalise plaani 
vähendamiseesmärkide saavutamise ja 
tööstuse konkurentsivõime;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Andres Perello Rodriguez

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt taastuvenergia
valdkonna arendamise üle liikmesriikides, 
et saavutada 2020. aastaks seatud
eesmärgid; kutsub komisjoni üles pakkuma 
välja aastani 2030 ulatuvaid mõistlikke
eesmärke, mille puhul võetakse arvesse 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri osakaalu, energiatõhusust, puhtaid 
tavapäraseid energiatehnoloogiaid ning 
CO2 säilitamist;

1. nendib, et taastuvenergia on eri 
liikmesriikides ebaühtlaselt arenenud, ja 
selleks, et saavutada 2020. aastaks seatud
eesmärke, peaks tegema rohkem 
jõupingutusi; kutsub komisjoni üles 
pakkuma välja aastani 2030 ulatuvaid 
ambitsioonikaid eesmärke, mille puhul 
võetakse arvesse erinevatest
energiaallikatest toodetud elektri osakaalu, 
omistades üha kasvavat osatähtsust 
Euroopa Liidu poolt soositavale 
taastuvenergiale; 

Or. es

Muudatusettepanek 8
Anna Rosbach
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Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt taastuvenergia 
valdkonna arendamise üle liikmesriikides, 
et saavutada 2020. aastaks seatud 
eesmärgid; kutsub komisjoni üles pakkuma 
välja aastani 2030 ulatuvaid mõistlikke 
eesmärke, mille puhul võetakse arvesse 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri osakaalu, energiatõhusust, puhtaid 
tavapäraseid energiatehnoloogiaid ning 
CO2 säilitamist;

1. väljendab heameelt taastuvenergia 
valdkonna arendamise üle liikmesriikides, 
et saavutada 2020. aastaks seatud 
eesmärgid ja suurendada Euroopa 
konkurentsivõimet; kutsub komisjoni üles 
pakkuma välja aastani 2030 ulatuvaid 
realistlikke eesmärke, mille puhul võetakse 
arvesse taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektri osakaalu, energiatõhusust, 
puhtaid tavapäraseid energiatehnoloogiaid 
ning CO2 säilitamist;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Jolanta Emilia Hibner

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt taastuvenergia 
valdkonna arendamise üle liikmesriikides, 
et saavutada 2020. aastaks seatud 
eesmärgid; kutsub komisjoni üles pakkuma 
välja aastani 2030 ulatuvaid mõistlikke 
eesmärke, mille puhul võetakse arvesse 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri osakaalu, energiatõhusust, puhtaid
tavapäraseid energiatehnoloogiaid ning 
CO2 säilitamist;

1. väljendab heameelt taastuvenergia 
valdkonna arendamise üle liikmesriikides, 
et saavutada 2020. aastaks seatud 
eesmärgid; kutsub komisjoni üles pakkuma 
välja sellist raamistikku 2020. aastale 
järgnevaks perioodiks, mis põhineks 
laiemal kliima-energiakontekstil ja 
toetaks muu hulgas tarneturvalisust,
innovatsiooni ja konkurentsivõimet, mis 
omakorda edendaks Euroopas 
ressursitõhusat, turvalist, tasakaalustatud 
ja madala heitetasemega majandust;

Or. pl

Muudatusettepanek 10
Gerben-Jan Gerbrandy
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Arvamuse projekt
Punkt 1 – lõik 1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

juhib tähelepanu asjaolule, et 2020. aasta 
taastuvenergia eesmärgid on soodustanud 
ELis taastuvenergia kasutamist ja loonud 
stabiilse investeerimiskeskkonna, andes 
Euroopale taastuvenergias 
konkurentsieelise, mis aitab jõuliselt 
kaasa jätkusuutlikule majanduskasvule ja 
töökohtade loomisele;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Marita Ulvskog

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
Euroopa energiapoliitikas tuleb 
tähelepanu suunata taastuvenergia 
arendamisele, kasutamisele ja 
jaotamisele. Liikmesriikidel on vaja 
kaugeleulatuvamaid taastuvenergia 
eesmärke aastaks 2030 ja pärast seda, et 
saavutada aastaks 2050 taastuvenergial 
põhinev majandus;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Sabine Wils

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. kordab, et üksnes kliimaeesmärk ei 
suuna piisavalt investeeringuid 
taastuvenergiasse ja energiasäästmisse, 
mille kaudu tuleb saavutada suurem osa 
heite vajalikust vähendamisest (80–95% 
aastaks 2050); kinnitab, et need kaks 
2050. aastani ette nähtud energia 
tegevuskavas määratletud ja igal juhul 
tehtavat valikut peavad olema 2020. aasta 
järgse raamistiku keskne sammas;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Marita Ulvskog

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. nõuab uute majandusvahendite 
arendamist, et soodustada taastuvenergia 
valdkonda ja fossiilkütuste toetuste 
järkjärgulist kaotamist;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et taastuvenergiaga 
seotud tulevaste poliitiliste stiimulite 
juures tuleks võtta arvesse 
ressursitõhususe eesmärke ja käsitleda 
biomassist lähtuvate eri energiaallikate 
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eelneva nn süsinikuvõlaga seotud suuri 
erinevusi;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu keskkonnahoidliku 
tehnoloogia turupotentsiaalile; rõhutab, 
et keskkonnahoidlikke tehnoloogiaid 
tuleks käsitleda pigem võimalusena 
tugevdada Euroopa tööstust, mitte 
valdkonnana, mis vajab tingimata 
riiklikest vahenditest rahastamist;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Andres Perello Rodriguez

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. peab väga kahetsusväärseks, et osa 
liikmesriike rakendab laiaulatuslikke 
kokkuhoiumeetmeid ning kärpeid, mis 
mõjutavad otseselt taastuvenergia teadus-
ja arendustegevust ning innovatsiooni, 
pärssides seega taastuvenergia 
tehnoloogilist arengut, mis on vajalik 
mitte ainult selleks, et saavutada ELi 
2020. aastaks seatud eesmärgid, vaid ka 
selleks, et vähendada taastuvenergia 
tootmise kulusid ning soodustada 
alginvesteeringut;
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Or. es

Muudatusettepanek 17
Sabine Wils

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. nõustub komisjoniga, et 
taastuvenergia jõuline kasv aastaks 2030 
tooks kaasa enam kui kolm miljonit uut 
töökohta;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Sabine Wils

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, et
taastuvenergiat ei arendata muust 
eraldiseisvana, vaid üldise 
energiasüsteemi osana; kordab, et 
Euroopa ühendamise programmist tuleb 
eraldada info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogial põhinevate 
arukate võrkude arendamise rahastamiseks 
vahendeid, et võimaldada taastuvenergiat 
täielikumalt ära kasutada ning parandada 
ülekandesüsteemide stabiilsust;

2. on seisukohal, et Euroopa 
energiapoliitikas tuleb tähelepanu ümber 
suunata taastuvenergia arendamisele, 
kasutamisele ja jaotamisele; kutsub ELi 
liikmesriike ja komisjoni üles 
suurendama ELi eesmärke ja tõstma 
taastuvenergia eesmärki 30%-le aastaks 
2020, lisama uut siduvat 45% eesmärki 
aastaks 2030 ning uusi suunavaid 
eesmärke aastateks 2040 ja 2050; kutsub 
komisjoni üles esitama kiiresti 
seadusandlikke ettepanekuid kliima- ja 
energiapaketi läbivaatamiseks nimetatud 
eesmärgil, et tagada investoritele ja 
innovaatoritele pikaajaline kindlustunne;
kordab, et Euroopa ühendamise 
programmist tuleb eraldada info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogial põhinevate 
arukate võrkude arendamise rahastamiseks 
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vahendeid, et võimaldada taastuvenergiat 
täielikumalt ära kasutada ning parandada 
ülekandesüsteemide stabiilsust;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Marita Ulvskog

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, et 
taastuvenergiat ei arendata muust 
eraldiseisvana, vaid üldise 
energiasüsteemi osana; kordab, et 
Euroopa ühendamise programmist tuleb 
eraldada info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogial põhinevate 
arukate võrkude arendamise rahastamiseks 
vahendeid, et võimaldada taastuvenergiat 
täielikumalt ära kasutada ning parandada 
ülekandesüsteemide stabiilsust;

2. kordab, et Euroopa ühendamise 
programmist tuleb eraldada info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogial põhinevate 
arukate võrkude arendamise rahastamiseks 
vahendeid, et võimaldada taastuvenergiat 
täielikumalt ära kasutada ning parandada 
ülekandesüsteemide stabiilsust;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, et 
taastuvenergiat ei arendata muust 
eraldiseisvana, vaid üldise energiasüsteemi 
osana; kordab, et Euroopa ühendamise 
programmist tuleb eraldada info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogial 
põhinevate arukate võrkude arendamise 
rahastamiseks vahendeid, et võimaldada 

2. juhib tähelepanu sellele, et 
taastuvenergiat ei arendata ainult muust 
eraldiseisvana, et edendada 
detsentraliseeritud 
taastuvenergiasüsteemide arendamist,
vaid ka üldise energiasüsteemi osana; 
kordab, et Euroopa ühendamise 
programmist tuleb eraldada piiriülese 



AM\925368ET.doc 13/37 PE504.183v01-00

ET

taastuvenergiat täielikumalt ära kasutada 
ning parandada ülekandesüsteemide 
stabiilsust;

infrastruktuuri ja arukate võrkude 
arendamise rahastamiseks vahendeid, et 
võimaldada taastuvenergiat täielikumalt ära 
kasutada ning parandada
ülekandesüsteemide stabiilsust;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, et 
taastuvenergiat ei arendata muust 
eraldiseisvana, vaid üldise energiasüsteemi 
osana; kordab, et Euroopa ühendamise 
programmist tuleb eraldada info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogial põhinevate 
arukate võrkude arendamise rahastamiseks 
vahendeid, et võimaldada taastuvenergiat 
täielikumalt ära kasutada ning parandada 
ülekandesüsteemide stabiilsust;

2. juhib tähelepanu sellele, et 
taastuvenergiat ei arendata muust 
eraldiseisvana, vaid üldise energiasüsteemi 
osana; kordab, et Euroopa ühendamise 
programmist tuleb eraldada info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogial põhinevate 
arukate võrkude arendamise rahastamiseks 
vahendeid, et võimaldada taastuvenergiat 
täielikumalt, kulutasuvamalt ja ohutumalt
võrgus ära kasutada ning parandada 
ülekande- ja jaotussüsteemide stabiilsust, 
et säilitada varustuskindlus;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Zofija Mazej Kukovič

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, et 
taastuvenergiat ei arendata muust 
eraldiseisvana, vaid üldise energiasüsteemi 
osana; kordab, et Euroopa ühendamise 
programmist tuleb eraldada info- ja 

2. juhib tähelepanu sellele, et 
taastuvenergiat ei arendata muust 
eraldiseisvana, vaid üldise energiasüsteemi 
osana; kordab, et Euroopa ühendamise 
programmist tuleb eraldada info- ja 
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kommunikatsioonitehnoloogial põhinevate 
arukate võrkude arendamise rahastamiseks 
vahendeid, et võimaldada taastuvenergiat 
täielikumalt ära kasutada ning parandada 
ülekandesüsteemide stabiilsust;

kommunikatsioonitehnoloogial põhinevate 
arukate võrkude arendamise rahastamiseks 
vahendeid, et võimaldada taastuvenergiat 
täielikumalt ära kasutada ning parandada 
ülekandesüsteemide stabiilsust; rõhutab, et 
infrastruktuuri arendamises on vaja 
toetada väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate suuremaid võimalusi;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Vicky Ford

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, et 
taastuvenergiat ei arendata muust 
eraldiseisvana, vaid üldise energiasüsteemi 
osana; kordab, et Euroopa ühendamise 
programmist tuleb eraldada info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogial põhinevate 
arukate võrkude arendamise 
rahastamiseks vahendeid, et võimaldada 
taastuvenergiat täielikumalt ära kasutada 
ning parandada ülekandesüsteemide 
stabiilsust;

2. juhib tähelepanu sellele, et 
taastuvenergiat ei arendata muust 
eraldiseisvana, vaid üldise energiasüsteemi 
osana; kordab, et vaja on investeeringuid 
era- ja avalikust sektorist, nt Euroopa 
ühendamise programmist, et rahastada 
energiainfrastruktuuri ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogial põhinevate 
arukate võrkude arendamist, et võimaldada 
taastuvenergiat täielikumalt energiaturul
ära kasutada ning parandada 
ülekandesüsteemide stabiilsust;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, et 
taastuvenergiat ei arendata muust 

2. juhib tähelepanu sellele, et 
taastuvenergiat ei arendata muust 
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eraldiseisvana, vaid üldise energiasüsteemi 
osana; kordab, et Euroopa ühendamise 
programmist tuleb eraldada info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogial põhinevate 
arukate võrkude arendamise rahastamiseks 
vahendeid, et võimaldada taastuvenergiat 
täielikumalt ära kasutada ning parandada 
ülekandesüsteemide stabiilsust;

eraldiseisvana, vaid üldise energiasüsteemi 
osana; kordab, et Euroopa ühendamise 
programmist tuleb eraldada info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogial põhinevate 
arukate võrkude arendamise rahastamiseks 
vahendeid, et võimaldada taastuvenergiat 
täielikumalt ära kasutada ning parandada 
ülekandesüsteemide stabiilsust; rõhutab, et 
selle rahastamisega ei peaks kaasnema 
ELi eelarve üldine suurendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. märgib, et erinevate taastuvate 
energiaallikate edendamiseks ette nähtud 
kavadega tagatakse, et toetusskeemide 
kavandamisel võetakse arvesse 
liikmesriikide erinevaid võimalusi ja 
tehnoloogilisi mustreid, vältides 
tehnoloogia tegelikke kulusid kajastades 
juhuslikku kasumit; tunneb samal ajal 
heameelt komisjoni algatuse pärast 
koostada toetusmehhanismide kohta 
suunised;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Sabine Wils

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et energia tegevuskavas 
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aastani 2050 puudub suur taastuvenergia 
ja energiatõhususe stsenaarium, mille 
alusel võiks eeldada, et taastuvenergia 
osakaal ELi energiaallikate hulgas on 
suurem;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Sabine Wils

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on endiselt seisukohal, et ELi 
toetuskavade loomiseks on vaja 
üleminekuperioodi; teeb ettepaneku, et 
komisjon võtaks arvesse majanduskriisi 
mõju, riikide madalamaid 
krediidireitinguid ning investeerimisega 
kaasneva riski määra, mis kajastub 
taastuvenergiasse investeerimise 
vähenemises; rõhutab, et 
taastuvenergiasse investeerijate võetavaid 
riske tuleb selge pikaajalise Euroopa 
strateegia abil vähendada;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Punkt 3 – sissejuhatav osa

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on endiselt seisukohal, et ELi 
toetuskavade loomiseks on vaja 
üleminekuperioodi; teeb ettepaneku, et
komisjon võtaks arvesse majanduskriisi 
mõju, riikide madalamaid 

3. usub, et enne Euroopa toetuskavade 
nõudmist tuleks hinnata, kas kogu ELi
hõlmav süsteem taastuvate energiaallikate 
edendamiseks pakuks taastuvenergia 
edendamiseks kulutasuvamat 
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krediidireitinguid ning investeerimisega 
kaasneva riski määra, mis kajastub 
taastuvenergiasse investeerimise 
vähenemises; rõhutab, et 
taastuvenergiasse investeerijate võetavaid 
riske tuleb selge pikaajalise Euroopa 
strateegia abil vähendada;

raamistikku; tunnistab, et pikaajaline 
kindlus, mis hõlmab taastuvenergiaga 
seotud eesmärki 2030. aastaks, aitaks 
investeerida taastuvenergiasse ja 
vähendada taastuvenergiasse investeerijate 
võetavaid riske;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Christofer Fjellner

Arvamuse projekt
Punkt 3 – sissejuhatav osa

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on endiselt seisukohal, et ELi 
toetuskavade loomiseks on vaja 
üleminekuperioodi; teeb ettepaneku, et 
komisjon võtaks arvesse majanduskriisi 
mõju, riikide madalamaid 
krediidireitinguid ning investeerimisega 
kaasneva riski määra, mis kajastub 
taastuvenergiasse investeerimise 
vähenemises; rõhutab, et taastuvenergiasse 
investeerijate võetavaid riske tuleb selge 
pikaajalise Euroopa strateegia abil 
vähendada;

3. on endiselt seisukohal, et taastuvate 
energiaallikate toetamiseks on vaja 
üleminekuperioodi; teeb ettepaneku, et 
komisjon võtaks arvesse majanduskriisi 
mõju, riikide madalamaid 
krediidireitinguid ning investeerimisega 
kaasneva riski määra, mis kajastub 
taastuvenergiasse investeerimise 
vähenemises; rõhutab, et taastuvenergiasse 
investeerijate võetavaid riske tuleb selge 
pikaajalise Euroopa strateegia abil 
vähendada;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Vicky Ford

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on endiselt seisukohal, et ELi 
toetuskavade loomiseks on vaja 
üleminekuperioodi; teeb ettepaneku, et 

3. usub, et kui turu elujõulisus ja 
konkurentsivõime on saavutatud, tuleks 
riiklikud taastuvenergia toetuskavad järk-
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komisjon võtaks arvesse majanduskriisi 
mõju, riikide madalamaid 
krediidireitinguid ning investeerimisega 
kaasneva riski määra, mis kajastub 
taastuvenergiasse investeerimise 
vähenemises; rõhutab, et 
taastuvenergiasse investeerijate võetavaid 
riske tuleb selge pikaajalise Euroopa 
strateegia abil vähendada;

järgult kaotada; märgib ära 
taastuvenergiasse investeerijate võetavad
riskid ning usub, et turutõrke korral võib 
investeeringute ebakindluse 
vähendamiseks kasutada riiklikke 
vahendeid ja seega võimendada 
energiaprojektide rahastamist 
erasektorist;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on endiselt seisukohal, et ELi 
toetuskavade loomiseks on vaja 
üleminekuperioodi; teeb ettepaneku, et 
komisjon võtaks arvesse majanduskriisi 
mõju, riikide madalamaid 
krediidireitinguid ning investeerimisega 
kaasneva riski määra, mis kajastub 
taastuvenergiasse investeerimise 
vähenemises; rõhutab, et taastuvenergiasse 
investeerijate võetavaid riske tuleb selge 
pikaajalise Euroopa strateegia abil 
vähendada;

3. on mures majanduskriisi ja riikide 
madalamate krediidireitingute mõju 
pärast taastuvenergia rahastamisele; peab 
kahetsusväärseks, et aina rohkem riike on 
võtnud tagasiulatuva jõuga meetmed, mis 
suurendavad taastuvenergiasse 
investeerimise riske ja suurendavad nii 
kapitalikulusid ja muudavad 2020. aasta 
eesmärkide saavutamise kulukamaks, 
ning rõhutab, et taastuvenergiasse 
investeerijate võetavaid riske tuleb selge 
pikaajalise Euroopa strateegia abil 
vähendada, sest energiatõhususe ja 
taastuvenergia osakaalu suurendamine 
võiks aidata kaasa eelarve 
konsolideerimisele mitmes kriisiolukorras 
olevas riigis, kes sõltuvad suuresti nafta ja 
gaasi impordist;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Jolanta Emilia Hibner
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Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on endiselt seisukohal, et ELi 
toetuskavade loomiseks on vaja 
üleminekuperioodi; teeb ettepaneku, et 
komisjon võtaks arvesse majanduskriisi 
mõju, riikide madalamaid 
krediidireitinguid ning investeerimisega 
kaasneva riski määra, mis kajastub 
taastuvenergiasse investeerimise 
vähenemises; rõhutab, et taastuvenergiasse 
investeerijate võetavaid riske tuleb selge 
pikaajalise Euroopa strateegia abil
vähendada;

3. teeb ettepaneku, et komisjon võtaks 
arvesse majanduskriisi mõju, riikide 
madalamaid krediidireitinguid ning 
investeerimisega kaasneva riski määra, mis 
kajastub taastuvenergiasse investeerimise 
vähenemises; rõhutab, et Euroopa 
pikaajaline strateegia võiks vähendada
taastuvenergiasse investeerijate võetavaid 
riske;

Or. pl

Muudatusettepanek 33
Andres Perello Rodriguez

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on endiselt seisukohal, et ELi 
toetuskavade loomiseks on vaja 
üleminekuperioodi; teeb ettepaneku, et 
komisjon võtaks arvesse majanduskriisi 
mõju, riikide madalamaid 
krediidireitinguid ning investeerimisega
kaasneva riski määra, mis kajastub 
taastuvenergiasse investeerimise 
vähenemises; rõhutab, et taastuvenergiasse 
investeerijate võetavaid riske tuleb selge 
pikaajalise Euroopa strateegia abil 
vähendada; 

3. on endiselt seisukohal, et vaja on luua 
ELi toetuskavad; teeb ettepaneku, et 
komisjon võtaks arvesse majanduskriisi 
mõju, riikide madalamaid 
krediidireitinguid ning investeerimisega 
kaasneva riski määra, mis kajastub 
taastuvenergiasse investeerimise 
vähenemises; rõhutab, et taastuvenergiasse 
investeerijate võetavaid riske tuleb selge 
pikaajalise Euroopa strateegia abil 
vähendada; 

Or. es
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Muudatusettepanek 34
Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on endiselt seisukohal, et ELi 
toetuskavade loomiseks on vaja 
üleminekuperioodi; teeb ettepaneku, et 
komisjon võtaks arvesse majanduskriisi
mõju, riikide madalamaid 
krediidireitinguid ning investeerimisega 
kaasneva riski määra, mis kajastub 
taastuvenergiasse investeerimise 
vähenemises; rõhutab, et taastuvenergiasse 
investeerijate võetavaid riske tuleb selge 
pikaajalise Euroopa strateegia abil 
vähendada;

3. on endiselt seisukohal, et ELi 
toetuskavade loomiseks on vaja 
üleminekuperioodi; kuid rõhutab, et need 
toetuskavad peaksid lähtuma pigem 
olemasolevate vahendite 
ümbersuunamisest, mitte eelarve 
suurendamisest; teeb ettepaneku, et 
komisjon kaaluks majanduskriisi mõju, 
riikide madalamaid krediidireitinguid ning 
investeerimisega kaasneva riski määra, mis 
kajastub taastuvenergiasse investeerimise
vähenemises; rõhutab, et taastuvenergiasse 
investeerijate võetavaid riske tuleb selge 
pikaajalise Euroopa strateegia abil 
vähendada;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on endiselt seisukohal, et ELi 
toetuskavade loomiseks on vaja 
üleminekuperioodi; teeb ettepaneku, et 
komisjon võtaks arvesse majanduskriisi 
mõju, riikide madalamaid 
krediidireitinguid ning investeerimisega 
kaasneva riski määra, mis kajastub 
taastuvenergiasse investeerimise 
vähenemises; rõhutab, et taastuvenergiasse 
investeerijate võetavaid riske tuleb selge 
pikaajalise Euroopa strateegia abil 
vähendada;

3. on endiselt seisukohal, et 
harmoniseeritud ELi toetuskavade 
loomiseks on vaja üleminekuperioodi; teeb 
ettepaneku, et komisjon võtaks arvesse 
majanduskriisi mõju, riikide madalamaid 
krediidireitinguid ning investeerimisega 
kaasneva riski määra, mis kajastub
taastuvenergiasse investeerimise 
vähenemises; rõhutab, et taastuvenergiasse 
investeerijate võetavaid riske tuleb selge, 
stabiilse ja prognoositava pikaajalise 
Euroopa strateegia abil vähendada;
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Or. en

Muudatusettepanek 36
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Punkt 3 – lõik 1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

kordab, et Euroopa Liit ja liikmesriigid on 
Nagoya bioloogilise mitmekesisuse alase 
tippkohtumise, G20 Pittsburgi 
tippkohtumise, Euroopa Komisjoni 
ressursitõhusa Euroopa tegevuskava ja 
nõukogu järelduste raames võtnud 
kohustuse kaotada aastaks 2020 järk-
järgult keskkonnale kahjulikud toetused; 
rõhutab kiireloomulist vajadust võidelda 
energiavaldkonna keskkonnale kahjulike 
toetustega nii riigi kui ka ELi tasandil; 
seepärast nõuab koordineeritud tegevust, 
mille eesmärk on määratleda ja kaotada 
2020. aastaks järk-järgult kõik 
keskkonnale kahjulikud toetused 
energiavaldkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Sabine Wils

Arvamuse projekt
Punkt 3 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 c. tuletab meelde taastuvenergiat 
käsitlevaid nõukogu järeldusi, milles 
nõutakse fossiilkütuste toetuste 
järkjärgulist kaotamist; kutsub 
liikmesriike üles kaotama järk-järgult 
fossiil- ja tuumkütuste toetused;
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Or. en

Muudatusettepanek 38
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on veendunud, et stabiilsed ja 
pikaajalised poliitikaraamistikud on alus, 
et vähendada ebakindluse kulusid ja 
parandada kapitalile juurdepääsu, 
tagades nii ühiskonnale kulutasuva ja 
tõhusa ülemineku;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Marita Ulvskog

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kutsub komisjoni üles kasutama kriisi 
kui võimalust teha tööhõive ja 
majanduskasvu suurendamiseks vajalikud 
investeeringud puhtasse tehnoloogiasse;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Christofer Fjellner

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kuigi Euroopa Liidu eesmärk on leida 
jätkusuutlikud energiaallikad, tuleb 
märkida, et taastuvenergia standardite 
karmistamine, nt taastuvate 
energiaallikate liiga rangete 
jätkusuutlikkuse kriteeriumide 
kasutamine, vähendab taastuvenergia 
konkurentsivõimet ja ligitõmbavust 
võrreldes fossiilsete energiaallikatega, 
mille kohta samasugused kriteeriumid 
puuduvad;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, kui oluline on tagada riigi 
tasandil pikaajalised strateegiad ja 
stiimulid ning stabiilne õigus- ja 
fiskaalraamistik, et tagada investorite 
jaoks prognoositavus ja edendada 
kõikides liikmesriikides tõhusalt 
taastuvenergia arendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Sabine Wils

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib, et kuna järgmise kümne 
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aasta jooksul tuleb palju ELi elektrijaamu 
sulgeda või ajakohastada ning 
fossiilkütuste hinnad tõusevad 
järjekindlalt, tõusevad energiahinnad 
energiaallikate jaotusest sõltumata 
niikuinii; rõhutab, et mõned 
taastuvenergia liigid (näiteks maismaa 
tuuleenergia ja päikesepaneelide abil 
toodetud päikeseenergia) on juba 
kulukuse poolest tuumaenergia ja 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamisega 
konkurentsivõimelised, mistõttu on need 
CO2-heite vähendamise seisukohast kõige 
kulutasuvamad; märgib, et energiaarvete 
suurenemist tuleks vältida eelkõige 
energiatõhususe ja säästumeetmetega; 
rõhutab, et energia peab olema kõikidele 
taskukohane ja erilist tähelepanu tuleks 
pöörata haavatavatele tarbijatele ja 
väikese sissetulekuga majapidamistele; 
kutsub liikmesriike üles töötama välja 
haavatavate tarbijate määratluse ning 
võtma vajalikke meetmeid, et tagada 
nende tulemuslik kaitse;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et taastuvad energiaallikad 
aitavad kaasa nii kliimamuutuse 
probleemi lahendamisele kui ka pakuvad 
väiksema õhusaaste, jäätmete tekke ja 
veekasutuse näol keskkonnaalast 
lisakasu;

Or. en
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Muudatusettepanek 44
Zofija Mazej Kukovič

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et taastuvenergia süsteemide 
võimaluste avamise ja väiksema CO2-
heitega majanduse saavutamise alus on 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
tulemuslik toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Andres Perello Rodriguez

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. väljendab küll heameelt komisjoni 
kavatsuse üle töötada välja suunised 
taastuvenergia toetuskavade paremateks 
tegevusjuhisteks, kuid avaldab kahetsust, 
et komisjoni teatis „Taastuvenergia, 
Euroopa energiaturu oluline osaline” on 
toetuste osas vastuoluline ja segadust 
tekitav. Nendib, et taastuvenergia sektor ei 
ole veel piisavalt konsolideeritud, et seista 
turureeglitele vastu üksi, ning arvab 
seega, et täpselt ja läbipaistvalt 
korraldatud toetused on jätkuvalt 
vajalikud selle sektori konsolideerimiseks 
ja ELi süsinikuvaba tuleviku 
saavutamiseks;

Or. es
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Muudatusettepanek 46
Sabine Wils

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. väljendab muret taastuvenergia 
riiklike toetusmehhanismide järsu 
muutmise ning eeskätt tagasiulatuva 
mõjuga muudatuste või toetuste 
külmutamise pärast; palub liikmesriikidel 
luua taastuvenergiasse investeerimiseks 
stabiilne raamistik, mis hõlmaks 
korrapäraselt läbivaadatavaid 
toetuskavasid ja sujuvalt toimivaid 
haldusmenetlusi;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Andres Perello Rodriguez

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. väljendab heameelt selle üle, et osa 
taastuvenergia tehnoloogiatest on 
saavutamas tavapäraste energiaallikatega 
võrreldes vastuvõetavat 
konkurentsivõimet, hoolimata sellest, et 
viimaste puhul ei võta jätkuvalt arvesse 
suuremat osa sotsiaalsetest ja
keskkonnaalastest kuludest;

Or. es

Muudatusettepanek 48
Sabine Wils
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Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu asjaolule, et vaja on 
energia ja CO2 säilitamise tehnoloogiat; 
kordab, et energia ja CO2 säilitamise 
tehnoloogia arendamise rahastamiseks on 
vaja eraldada vahendeid programmist 
Horisont 2020;

4. juhib tähelepanu asjaolule, et vaja on 
avaliku sektori poolseid investeeringuid 
taastuvenergia tehnoloogiate, 
energiasäästmise tehnoloogiate ja energia 
säilitamise tehnoloogiaga seotud teadus-
ja arendustegevusse; kordab, et nende 
tehnoloogiate arendamise rahastamiseks 
on vaja eraldada vahendeid programmist 
Horisont 2020; palub komisjonil uurida 
Euroopa Investeerimispangas ja riiklikes 
avalikes institutsioonides põhjalikult 
võimalusi suunata ELi praeguse eelarve 
ja tulevaste eelarvete raha taastuvenergia 
projektide rahastamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Zofija Mazej Kukovič

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu asjaolule, et vaja on 
energia ja CO2 säilitamise tehnoloogiat; 
kordab, et energia ja CO2 säilitamise 
tehnoloogia arendamise rahastamiseks on 
vaja eraldada vahendeid programmist 
Horisont 2020;

4. juhib tähelepanu asjaolule, et vaja on 
energia ja CO2 säilitamise tehnoloogiat; 
rõhutab, et energia säilitamise 
tehnoloogiat on vaja selleks, et 
integreerida detsentraliseeritud taastuvad 
ressursid jaotusvõrku; kordab, et energia 
ja CO2 säilitamise tehnoloogia arendamise 
rahastamiseks on vaja eraldada vahendeid 
programmist Horisont 2020;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Marita Ulvskog
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Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu asjaolule, et vaja on
energia ja CO2 säilitamise tehnoloogiat; 
kordab, et energia ja CO2 säilitamise 
tehnoloogia arendamise rahastamiseks on 
vaja eraldada vahendeid programmist 
Horisont 2020;

4. juhib tähelepanu asjaolule, et 
teadustegevus on uue ja puhta 
tehnoloogia väljatöötamise ja 
taskukohasuse alus; kordab, et energia ja
CO2 säilitamise tehnoloogia arendamise 
rahastamiseks on vaja eraldada vahendeid 
programmist Horisont 2020;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu asjaolule, et vaja on
energia ja CO2 säilitamise tehnoloogiat; 
kordab, et energia ja CO2 säilitamise
tehnoloogia arendamise rahastamiseks on 
vaja eraldada vahendeid programmist 
Horisont 2020;

4. juhib tähelepanu asjaolule, et vaja on 
taastuvenergia tehnoloogiatega seotud 
teadustegevuse suuremat rahastamist; 
kordab, et taastuvate energiaallikate
tehnoloogia arendamise rahastamiseks on 
vaja eraldada vahendeid programmist 
Horisont 2020;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Jolanta Emilia Hibner

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu asjaolule, et vaja on 
energia ja CO2 säilitamise tehnoloogiat; 

4. juhib tähelepanu asjaolule, et vaja on 
energia, sealhulgas elektrienergia, ja CO2
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kordab, et energia ja CO2 säilitamise 
tehnoloogia arendamise rahastamiseks on 
vaja eraldada vahendeid programmist 
Horisont 2020;

säilitamise tehnoloogiat; kordab, et energia 
ja CO2 säilitamise tehnoloogia arendamise 
rahastamiseks on vaja eraldada vahendeid 
programmist Horisont 2020;

Or. pl

Muudatusettepanek 53
Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
taastuvate energiaallikate ja 
keskkonnahoidlike tehnoloogiate suurem 
kasutamine ei ole üksnes heitega seotud 
eesmärkide täitmise küsimus, vaid 
parandab ka energiajulgeolekut ja 
vähendab vajadust importkütuste järele;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et energiatõhususe eesmärkide 
saavutamise seisukohast on oluline 
tegeleda teadus- ja arendustegevusega, 
keskendudes jäätmete tõhusale 
kasutamisele elektri, gaasi ja soojuse 
tootmiseks;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 55
Andres Perello Rodriguez

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et energiatõhususe eesmärkide 
saavutamise seisukohast on oluline 
tegeleda teadus- ja arendustegevusega, 
keskendudes jäätmete tõhusale 
kasutamisele elektri, gaasi ja soojuse 
tootmiseks;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 56
Vicky Ford

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et energiatõhususe eesmärkide 
saavutamise seisukohast on oluline 
tegeleda teadus- ja arendustegevusega, 
keskendudes jäätmete tõhusale 
kasutamisele elektri, gaasi ja soojuse 
tootmiseks;

5. on seisukohal, et suunatud teadus- ja 
arendustegevuse kaudu olemasolevaid 
vahendeid kasutades tuleb muutuda 
tõhusamaks, ning peab murettekitavaks, 
et taastuvate energiatööstuse mõnes osas 
on teadus- ja arendustegevus unarusse 
jäetud, mis on toonud kaasa 
majandusraskusi; märgib, et 
energiatõhususe eesmärkide saavutamise 
seisukohast võib olla oluline tegeleda 
teadus- ja arendustegevusega, keskendudes 
jäätmete tõhusale kasutamisele elektri, 
gaasi ja soojuse tootmiseks; märgib ka, et 
transpordisektor on väga suur 
fossiilkütuste tarbija ning seepärast on 
transpordisektori energiatõhususe 
parandamisele ja CO2-heite 
vähendamisele suunatud teadustegevusel 
kasulik mõju;

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et energiatõhususe eesmärkide 
saavutamise seisukohast on oluline 
tegeleda teadus- ja arendustegevusega, 
keskendudes jäätmete tõhusale 
kasutamisele elektri, gaasi ja soojuse 
tootmiseks;

5. rõhutab, et energiatõhususe eesmärkide 
saavutamise seisukohast on oluline 
tegeleda teadus- ja arendustegevusega, 
keskendudes jäätmete, sealhulgas 
toidujäätmete ja merekeskkonnast 
kogutud prahi tõhusale kasutamisele 
elektri, gaasi ja soojuse tootmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Marita Ulvskog

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et energiatõhususe eesmärkide 
saavutamise seisukohast on oluline 
tegeleda teadus- ja arendustegevusega, 
keskendudes jäätmete tõhusale 
kasutamisele elektri, gaasi ja soojuse 
tootmiseks;

5. rõhutab, et energiatõhususe eesmärkide 
saavutamise seisukohast on oluline 
tegeleda teadus- ja arendustegevusega, 
keskendudes keskkonnamõju 
vähendamisele ja jäätmete tõhusale 
kasutamisele elektri, gaasi ja soojuse 
tootmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Sabine Wils

Arvamuse projekt
Punkt 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et energiatõhususe eesmärkide 
saavutamise seisukohast on oluline 
tegeleda teadus- ja arendustegevusega, 
keskendudes jäätmete tõhusale 
kasutamisele elektri, gaasi ja soojuse 
tootmiseks;

5. rõhutab, et energiatõhususe eesmärkide 
saavutamise seisukohast on oluline 
tegeleda teadus- ja arendustegevusega, 
keskendudes jäätmete tõhusale 
kasutamisele elektri, gaasi ja soojuse 
tootmiseks, tingimusel et järgitakse 
jäätmete raamdirektiivis kehtestatud 
energiatõhususe standardeid;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et energiatõhususe eesmärkide 
saavutamise seisukohast on oluline 
tegeleda teadus- ja arendustegevusega, 
keskendudes jäätmete tõhusale 
kasutamisele elektri, gaasi ja soojuse 
tootmiseks;

5. rõhutab, et energia- ja ressursitõhususe
eesmärkide saavutamise seisukohast on 
oluline tegeleda teadus- ja
arendustegevuse ning innovatsiooniga, 
keskendudes jäätmete tõhusale 
kasutamisele elektri, gaasi ja soojuse 
tootmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et energiatõhususe eesmärkide 
saavutamise seisukohast on oluline 
tegeleda teadus- ja arendustegevusega, 
keskendudes jäätmete tõhusale 

5. rõhutab, et energiatõhususe eesmärkide 
saavutamise ning energiapuuduse 
probleemi lahendamise seisukohast on 
oluline tegeleda teadus- ja 
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kasutamisele elektri, gaasi ja soojuse 
tootmiseks;

arendustegevusega, keskendudes jäätmete 
tõhusale kasutamisele elektri, gaasi ja 
soojuse tootmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Vicky Ford

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. on arvamusel, et järk-järgult tuleks 
kaotada sellised toetused, mis kahjustavad 
konkurentsi, ning samuti keskkonnale 
kahjulike fossiilkütuste toetused;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. juhib tähelepanu sellele, kui palju 
võib saavutada olemasolevate 
tehnoloogiate kasutamisega, suurendades 
üksnes energiatõhusust ja asendades 
aegunud elektritootmistehnoloogiad 
uuemate ja vähem saastavatega;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Gerben-Jan Gerbrandy
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Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab vajadust pikaajalise 
jätkusuutlikkuse järele biomassi ja 
biokütuste kasutamises, eeskätt võttes 
arvesse nende kliimaalast netomõju ning 
otsest ja kaudset mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Vicky Ford

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. märgib, kui oluline on tagada 
taskukohaste ja rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimeliste hindade säilimine 
nii kodumajapidamiste kui ka 
tööstussektori tarbijatele;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles andma 
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööametile vajalikud 
vahendid, et amet saaks täita oma 
ülesandeid ning saavutada energia 
hulgimüügituru terviklikkust ja 

välja jäetud
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läbipaistvust käsitlevas määruses 
sätestatud eesmärgid; märgib, et see on 
vajalik selleks, et viia aastaks 2014 lõpule 
integreeritud ja läbipaistva elektri ja gaasi 
siseturu väljakujundamine.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Sabine Wils

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles andma 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööametile vajalikud vahendid, et 
amet saaks täita oma ülesandeid ning 
saavutada energia hulgimüügituru 
terviklikkust ja läbipaistvust käsitlevas 
määruses sätestatud eesmärgid; märgib, et 
see on vajalik selleks, et viia aastaks 2014 
lõpule integreeritud ja läbipaistva elektri ja 
gaasi siseturu väljakujundamine.

6. kutsub komisjoni, liikmesriike ja 
riiklikke reguleerivaid asutusi üles andma 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööametile vajalikud vahendid, et 
amet saaks täita oma ülesandeid ning 
saavutada energia hulgimüügituru 
terviklikkust ja läbipaistvust käsitlevas 
määruses sätestatud eesmärgid; märgib, et 
see on vajalik selleks, et viia aastaks 2014 
lõpule integreeritud ja läbipaistva elektri ja 
gaasi siseturu väljakujundamine.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles andma 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööametile vajalikud vahendid, et 
amet saaks täita oma ülesandeid ning 
saavutada energia hulgimüügituru 
terviklikkust ja läbipaistvust käsitlevas 

6. kutsub komisjoni üles andma 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööametile vajalikud vahendid, et 
amet saaks täita oma ülesandeid ning 
saavutada energia hulgimüügituru 
terviklikkust, läbipaistvust ja tõhusust
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määruses sätestatud eesmärgid; märgib, et 
see on vajalik selleks, et viia aastaks 2014 
lõpule integreeritud ja läbipaistva elektri ja 
gaasi siseturu väljakujundamine.

käsitlevas määruses sätestatud eesmärgid; 
märgib, et see on vajalik selleks, et viia 
aastaks 2014 lõpule integreeritud ja 
läbipaistva elektri ja gaasi siseturu 
väljakujundamine.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Andres Perello Rodriguez

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. peab kahetsusväärseks, et osas 
liikmesriikides viib energiapoliitika halb 
korraldus olukordadeni, mis mõjutavad 
otseselt tarbijat, näiteks tariifide tõstmise 
näol, mis omakorda seab ohtu sadade 
tegevusharude ja tuhandete töötajate 
jätkusuutlikkuse ning ajendab lõpetama 
taastuvenergiaga seotud äritegevust 
riikides, kes kuni praeguse hetkeni olid 
etendanud selles valdkonnas juhtrolli.

Or. es

Muudatusettepanek 70
Andres Perello Rodriguez

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. ei nõustu komisjoni väitega, et 
puudujäägid väikesemahulise tootmise 
juurutamises on tingitud sellest, et 
„üldsus ei kiida teatavaid 
taastuvenergiaprojekte heaks”, ja leiab, et 
vähene väiketootmine on põhjustatud 
pigem seadistamisega kaasnevatest 



AM\925368ET.doc 37/37 PE504.183v01-00

ET

suurtest kuludest ning suuremate toetuste 
puudumisest tarbijatele ja 
väikeettevõtjatele, kes on huvitatud 
mikrotootjaks hakkamisest.

Or. es

Muudatusettepanek 71
Andres Perello Rodriguez

Arvamuse projekt
Punkt 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. peab murettekitavaks otsuseid, mis 
kehtestavad õigustamata moratooriumi 
puhtale energiale, ning kritiseerib aeg-
ajalt aset leidvat juba amortiseerunud 
tootmistehaste üleliigset hüvitamist, 
näiteks riigiabi andmist amortiseerunud 
hüdroelektri- ja tuumaenergia käitistele.

Or. es


