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Tarkistus 1
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. ottaa huomioon, että uusiutuvan 
energian osuuden lisääminen ei 
pelkästään lisää Euroopan 
energiaomavaraisuutta vaan tuottaa myös 
huomattavasti yhteishyötyjä ympäristölle 
ja terveydelle, koska ilmansaasteet ja 
muut päästöt sekä muut muihin 
sähköntuotantomuotoihin olennaisesti 
liittyvät riskit vähenevät;

Or. en

Tarkistus 2
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä uusiutuvien 
energialähteiden kehittämistä 
jäsenvaltioissa vuodelle 2020 asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi; kehottaa 
komissiota esittämään vuodeksi 2030 
järkeviä ja sitovia tavoitteita, joissa 
otetaan huomioon uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön osuus, 
energiatehokkuus, perinteisiin 
energialähteisiin liittyvä puhdas 
teknologia ja hiilidioksidin varastointi;

1. pitää myönteisenä uusiutuvien 
energialähteiden kehittämistä 
jäsenvaltioissa vuodelle 2020 asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi; kehottaa 
komissiota tekemään viipymättä 
ehdotuksen vuoden 2030 ilmasto- ja 
energiapaketista, johon sisältyy sitovia ja 
kunnianhimoisia tavoitteita
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, energiatehokkuuteen ja 
uusiutuvaan energiaan liittyen, jotta 
EU:sta tulee erittäin tehokas ja lähes 
sataprosenttisesti uusiutuvan energian 
käyttöön perustuva talous vuoteen 2050 
mennessä; toteaa, että tällainen toiminta 
tarjoaa teollisuudelle sen tarvitseman 
investointivarmuuden, luo työpaikkoja, 
lisää EU:n energiaomavaraisuutta ja 
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edistää sen teknistä johtoasemaa sekä 
teollisuuden innovaatioita;

Or. en

Tarkistus 3
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä uusiutuvien 
energialähteiden kehittämistä 
jäsenvaltioissa vuodelle 2020 asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi; kehottaa 
komissiota esittämään vuodeksi 2030
järkeviä ja sitovia tavoitteita, joissa 
otetaan huomioon uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön osuus, 
energiatehokkuus, perinteisiin 
energialähteisiin liittyvä puhdas 
teknologia ja hiilidioksidin varastointi;

1. pitää myönteisenä uusiutuvien 
energialähteiden kehittämistä 
jäsenvaltioissa vuodelle 2020 asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi; kehottaa 
komissiota asettamaan sitovan tavoitteen, 
jonka mukaan uusiutuvan energian 
osuuden on tarkoitus olla 45 prosentin 
suuruinen vuoteen 2030 mennessä, jotta 
investoijille annetaan suunniteltujen 
investointien edellyttämät takeet ja 
taataan vakaus vuoden 2020 jälkeen sekä 
varmistetaan, että EU on realistisella 
tiellä kohti yksinomaan uusiutuvaan 
energiaan perustuvaa taloutta 
vuoteen 2050 mennessä;

Or. en

Tarkistus 4
Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä uusiutuvien
energialähteiden kehittämistä 
jäsenvaltioissa vuodelle 2020 asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi; kehottaa 
komissiota esittämään vuodeksi 2030 

1. pitää myönteisenä uusiutuvien 
energialähteiden kehittämistä 
jäsenvaltioissa vuodelle 2020 asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi; kehottaa 
komissiota esittämään vuodeksi 2030 
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järkeviä ja sitovia tavoitteita, joissa otetaan 
huomioon uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön osuus, energiatehokkuus, 
perinteisiin energialähteisiin liittyvä 
puhdas teknologia ja hiilidioksidin 
varastointi;

järkeviä ja sitovia tavoitteita, joissa otetaan 
huomioon uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön osuus, energiatehokkuus, 
perinteisiin energialähteisiin liittyvä 
puhdas teknologia ja hiilidioksidin 
varastointi; kehottaa komissiota 
ehdottamaan vuoteen 2030 asetettavia 
uusiutuvaa energiaa koskevia 
konkreettisia tavoitteita, joilla ohjataan 
siirtymistä vähähiiliseen talouteen ja 
varmistetaan, että harjoitetaan edelleen 
uusiutuvia energialähteitä koskevaa 
vakaata ja kunnianhimoista pitkän 
aikavälin politiikkaa, jonka tarkoituksena 
on lisätä sääntely- ja investointivarmuutta 
ja saavuttaa vähähiilistä energia-alaa 
koskeva tavoite vuoteen 2050 mennessä;

Or. en

Tarkistus 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä uusiutuvien 
energialähteiden kehittämistä 
jäsenvaltioissa vuodelle 2020 asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi; kehottaa 
komissiota esittämään vuodeksi 2030 
järkeviä ja sitovia tavoitteita, joissa 
otetaan huomioon uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön osuus, 
energiatehokkuus, perinteisiin 
energialähteisiin liittyvä puhdas 
teknologia ja hiilidioksidin varastointi;

1. pitää myönteisenä uusiutuvien 
energialähteiden kehittämistä 
jäsenvaltioissa niille EU:n uusiutuvasta 
energiasta annetussa direktiivissä 
vuodelle 2020 asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi; kehottaa komissiota 
esittämään vuodeksi 2030 uusiutuvaa 
energiaa koskevan kunnianhimoisen ja 
sitovan tavoitteen jatkuvuuden ja 
vakauden varmistamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 6
Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä uusiutuvien 
energialähteiden kehittämistä 
jäsenvaltioissa vuodelle 2020 asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi; kehottaa 
komissiota esittämään vuodeksi 2030 
järkeviä ja sitovia tavoitteita, joissa 
otetaan huomioon uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön osuus, 
energiatehokkuus, perinteisiin 
energialähteisiin liittyvä puhdas 
teknologia ja hiilidioksidin varastointi;

1. pitää myönteisenä uusiutuvien 
energialähteiden kehittämistä 
jäsenvaltioissa vuodelle 2020 asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi; kehottaa 
komissiota keskittymään uusiutuvien 
energialähteiden, kasvihuonekaasujen 
vähentämisen, energiatehokkuuden ja 
huoltovarmuuden edistämistä koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseen, jotta taataan 
teollisuuden kilpailukykyyn sekä 
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
ilmastovaikutuksien vähentämiseen 
liittyvät tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 7
Andres Perello Rodriguez

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä uusiutuvien 
energialähteiden kehittämistä 
jäsenvaltioissa vuodelle 2020 asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi; kehottaa 
komissiota esittämään vuodeksi 2030 
järkeviä ja sitovia tavoitteita, joissa otetaan 
huomioon uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön osuus, energiatehokkuus,
perinteisiin energialähteisiin liittyvä 
puhdas teknologia ja hiilidioksidin 
varastointi;

1. katsoo, että uusiutuvien energialähteiden 
kehitys etenee eri jäsenvaltioissa eri 
tahtiin ja että on ehkä toteutettava 
tehokkaampia toimenpiteitä, jotta voidaan 
saavuttaa vuodelle 2020 asetetut 
tavoitteet; kehottaa komissiota esittämään 
vuodeksi 2030 kunnianhimoisia ja sitovia 
tavoitteita, joissa otetaan huomioon 
erilaisista energialähteistä tuotetun sähkön 
osuus ja lisätään jatkuvasti uusiutuvien 
energialähteiden osuutta, kuten 
Euroopan unioni edellyttää;

Or. es
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Tarkistus 8
Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä uusiutuvien 
energialähteiden kehittämistä 
jäsenvaltioissa vuodelle 2020 asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi; kehottaa 
komissiota esittämään vuodeksi 2030 
järkeviä ja sitovia tavoitteita, joissa otetaan 
huomioon uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön osuus, energiatehokkuus, 
perinteisiin energialähteisiin liittyvä 
puhdas teknologia ja hiilidioksidin 
varastointi;

1. pitää myönteisenä uusiutuvien 
energialähteiden kehittämistä 
jäsenvaltioissa vuodelle 2020 asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja unionin 
kilpailukyvyn vahvistamiseksi; kehottaa 
komissiota esittämään vuodeksi 2030 
realistisia ja sitovia tavoitteita, joissa 
otetaan huomioon uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön osuus, 
energiatehokkuus, perinteisiin 
energialähteisiin liittyvä puhdas teknologia 
ja hiilidioksidin varastointi;

Or. en

Tarkistus 9
Jolanta Emilia Hibner

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä uusiutuvien 
energialähteiden kehittämistä 
jäsenvaltioissa vuodelle 2020 asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi; kehottaa 
komissiota esittämään vuodeksi 2030 
järkeviä ja sitovia tavoitteita, joissa 
otetaan huomioon uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön osuus, 
energiatehokkuus, perinteisiin 
energialähteisiin liittyvä puhdas 
teknologia ja hiilidioksidin varastointi;

1. pitää myönteisenä uusiutuvien 
energialähteiden kehittämistä 
jäsenvaltioissa vuodelle 2020 asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi; kehottaa 
komissiota esittämään vuoden 2020 
jälkeen järkevät ja sitovat puitteet, jotka 
on juurrutettu laajempaan ilmasto- ja 
energiayhteyteen ja tukevat mm.
toimitusvarmuutta, innovointia ja 
kilpailukykyä, mikä edistää 
resurssitehokasta, turvallista, kestävää ja 
vähähiilistä eurooppalaista taloutta;
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Or. pl

Tarkistus 10
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Korostaa, että vuodelle 2020 asetetut 
uusiutuvaa energiaa koskevat sitovat 
tavoitteet ovat vauhdittaneet uusiutuvan 
energian käyttöä EU:ssa ja luoneet 
vakaan investointi-ilmapiirin antaen 
Euroopalle uusiutuvan energian alalla 
kilpailuedun, joka edistää huomattavasti 
kestävää kasvua ja työpaikkojen luomista;

Or. en

Tarkistus 11
Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että unionin 
energiapolitiikkaa on kohdistettava 
uusiutuvan energian kehittämiseen, 
käyttöönottoon ja jakeluun; 
jäsenvaltioissa on otettava käyttöön 
uusiutuvia energialähteitä koskevia 
kunnianhimoisempia tavoitteita 
vuodeksi 2030 ja sen jälkeiseksi ajaksi, 
jotta saavutetaan uusiutuviin 
energialähteisiin perustuva talous 
vuoteen 2050 mennessä;

Or. en
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Tarkistus 12
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa jälleen, että ilmastotavoite ei 
yksinään ohjaa investointeja riittävästi 
uusiutuvaan energiaan ja energian 
säästämiseen, joiden avulla saatava 
suurin osa tarvittavista 80–95 prosentin 
päästövähennyksistä vuoteen 2050 
mennessä; kannattaa sitä, että näiden 
kahden perustellun vaihtoehdon (ns. no 
regrets -vaihtoehdon), kuten ne on 
määritelty Energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050, on oltava 
vuoden 2020 jälkeisen kehyksen 
keskeinen pilari;

Or. en

Tarkistus 13
Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. vaatii kehittämään uusia taloudellisia 
välineitä, jotta voidaan kannustaa 
uusiutuvan energian käyttöä ja poistaa 
käytöstä fossiilisten polttoaineiden tukia;

Or. en

Tarkistus 14
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että uusiutuvan energian 
käyttöön liittyvissä poliittisissa 
kannustimissa olisi tulevaisuudessa 
otettava huomioon luonnonvarojen 
käytön tehokkuutta koskevat tavoitteet ja 
käsiteltävä biomassaan perustuvien eri 
energialähteiden suurta vaihtelua 
"hiilivelan" suhteen;

Or. en

Tarkistus 15
Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa vihreän teknologian 
markkinoiden mahdollisuuksista; 
korostaa, että vihreät teknologiat olisi 
nähtävä mahdollisuutena vahvistaa 
unionin teollisuutta eikä ehdottomasti 
julkista rahoitusta vaativana kohteena;

Or. en

Tarkistus 16
Andres Perello Rodriguez

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää erittäin valitettavana sitä, että 
tietyt jäsenvaltiot toteuttavat erittäin 
ankaraa leikkauspolitiikkaa, jolla on 
suora vaikutus uusiutuvia energialähteitä 
koskevaan tutkimukseen, kehitykseen ja 
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innovointiin; tämä aiheuttaa viivästymistä 
teknologisessa kehityksessä, jota tarvitaan 
uusiutuvia energialähteitä varten paitsi 
vuodelle 2020 asetettujen EU:n 
tavoitteiden saavuttamiseksi myös
energiantuotantomenojen 
pienentämiseksi ja alkuinvestointien 
lisäämiseksi;

Or. es

Tarkistus 17
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. on samaa mieltä komission kanssa 
siitä, että varmistamalla uusiutuvien 
energialähteiden voimakas kasvu 
vuoteen 2030 asti on mahdollista luoda yli 
kolme miljoonaa työpaikkaa;

Or. en

Tarkistus 18
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että uusiutuvia 
energialähteitä ei kehitetä erikseen vaan 
osana koko energiajärjestelmää; toteaa 
jälleen, että Verkkojen Eurooppa 
-ohjelmassa on taattava rahoitus tieto- ja 
viestintätekniikkaan perustuvien 
älykkäiden verkkojen kehittämiselle 
uusiutuvan energian hyödyntämiseksi 
laajemmin ja siirtojärjestelmien vakauden 

2. katsoo, että unionin energiapolitiikkaa 
on kohdistettava uudelleen uusiutuvan 
energian kehittämiseen, käyttöönottoon ja 
jakeluun; kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja 
komissiota laajentamaan EU:n tavoitteita 
ja nostamaan uusiutuvia energialähteitä 
koskevaa tavoitetta 30 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä, 45 prosentin 
suuruisine sitovine lisätavoitteineen 
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varmistamiseksi; vuoteen 2030 mennessä ja suuntaa-
antavine lisätavoitteineen vuosiksi 2040 
ja 2050; kehottaa Euroopan komissiota 
esittämään kiireellisesti 
lainsäädäntöehdotuksia ilmasto- ja 
energiapoliittisen toimintakehyksen 
tarkistamiseksi tässä tarkoituksessa, jotta 
sijoittajille ja innovoijille voidaan taata 
pitkäaikainen varmuus; toteaa jälleen, että 
Verkkojen Eurooppa -ohjelmassa on 
taattava rahoitus tieto- ja 
viestintätekniikkaan perustuvien 
älykkäiden verkkojen kehittämiselle 
uusiutuvan energian hyödyntämiseksi 
laajemmin ja siirtojärjestelmien vakauden 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 19
Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että uusiutuvia 
energialähteitä ei kehitetä erikseen vaan 
osana koko energiajärjestelmää; toteaa 
jälleen, että Verkkojen Eurooppa 
-ohjelmassa on taattava rahoitus tieto- ja 
viestintätekniikkaan perustuvien 
älykkäiden verkkojen kehittämiselle 
uusiutuvan energian hyödyntämiseksi 
laajemmin ja siirtojärjestelmien vakauden 
varmistamiseksi;

2. toteaa jälleen, että Verkkojen Eurooppa 
-ohjelmassa on taattava rahoitus tieto- ja 
viestintätekniikkaan perustuvien 
älykkäiden verkkojen kehittämiselle 
uusiutuvan energian hyödyntämiseksi 
laajemmin ja siirtojärjestelmien vakauden 
varmistamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 20
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että uusiutuvia 
energialähteitä ei kehitetä erikseen vaan 
osana koko energiajärjestelmää; toteaa 
jälleen, että Verkkojen Eurooppa 
-ohjelmassa on taattava rahoitus tieto- ja 
viestintätekniikkaan perustuvien
älykkäiden verkkojen kehittämiselle 
uusiutuvan energian hyödyntämiseksi 
laajemmin ja siirtojärjestelmien vakauden 
varmistamiseksi;

2. huomauttaa, että uusiutuvia 
energialähteitä ei kehitetä vain erikseen 
hajautettujen uusiutuvan energian 
järjestelmien kehittämiseksi vaan myös 
osana koko energiajärjestelmää; toteaa 
jälleen, että Verkkojen Eurooppa 
-ohjelmassa on taattava rahoitus rajat 
ylittävän infrastruktuurin ja älykkäiden 
verkkojen kehittämiselle uusiutuvan 
energian hyödyntämiseksi laajemmin ja 
siirtojärjestelmien vakauden 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 21
Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että uusiutuvia 
energialähteitä ei kehitetä erikseen vaan 
osana koko energiajärjestelmää; toteaa 
jälleen, että Verkkojen Eurooppa 
-ohjelmassa on taattava rahoitus tieto- ja 
viestintätekniikkaan perustuvien 
älykkäiden verkkojen kehittämiselle 
uusiutuvan energian hyödyntämiseksi
laajemmin ja siirtojärjestelmien vakauden 
varmistamiseksi;

2. huomauttaa, että uusiutuvia 
energialähteitä ei kehitetä erikseen vaan 
osana koko energiajärjestelmää; toteaa 
jälleen, että Verkkojen Eurooppa 
-ohjelmassa on taattava rahoitus tieto- ja 
viestintätekniikkaan perustuvien 
älykkäiden verkkojen kehittämiselle 
uusiutuvan energian liittämiseksi
laajemmin, kustannustehokkaammin ja 
turvallisemmin verkkoon sekä siirto- ja 
jakelujärjestelmien vakauden 
varmistamiseksi, jotta säilytetään 
huoltovarmuus;

Or. en
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Tarkistus 22
Zofija Mazej Kukovič

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että uusiutuvia 
energialähteitä ei kehitetä erikseen vaan 
osana koko energiajärjestelmää; toteaa 
jälleen, että Verkkojen Eurooppa 
-ohjelmassa on taattava rahoitus tieto- ja 
viestintätekniikkaan perustuvien 
älykkäiden verkkojen kehittämiselle 
uusiutuvan energian hyödyntämiseksi 
laajemmin ja siirtojärjestelmien vakauden 
varmistamiseksi;

2. huomauttaa, että uusiutuvia 
energialähteitä ei kehitetä erikseen vaan 
osana koko energiajärjestelmää; toteaa 
jälleen, että Verkkojen Eurooppa 
-ohjelmassa on taattava rahoitus tieto- ja 
viestintätekniikkaan perustuvien 
älykkäiden verkkojen kehittämiselle 
uusiutuvan energian hyödyntämiseksi 
laajemmin ja siirtojärjestelmien vakauden 
varmistamiseksi; korostaa tarvetta tukea 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotta niillä 
olisi enemmän mahdollisuuksia 
infrastruktuurin kehittämisessä;

Or. en

Tarkistus 23
Vicky Ford

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että uusiutuvia 
energialähteitä ei kehitetä erikseen vaan 
osana koko energiajärjestelmää; toteaa 
jälleen, että Verkkojen Eurooppa 
-ohjelmassa on taattava rahoitus tieto- ja 
viestintätekniikkaan perustuvien 
älykkäiden verkkojen kehittämiselle
uusiutuvan energian hyödyntämiseksi 
laajemmin ja siirtojärjestelmien vakauden 
varmistamiseksi;

2. huomauttaa, että uusiutuvia 
energialähteitä ei kehitetä erikseen vaan 
osana koko energiajärjestelmää; toteaa 
jälleen, että tarvitaan investointeja 
yksityisistä ja julkisista lähteistä, kuten
Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta, jotta 
voidaan rahoittaa energiainfrastruktuurin 
ja tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien 
älykkäiden verkkojen kehittämistä ja
uusiutuvan energian hyödyntämiseksi 
laajemmin energiamarkkinoilla ja 
siirtojärjestelmien vakauden 
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varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 24
Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että uusiutuvia 
energialähteitä ei kehitetä erikseen vaan 
osana koko energiajärjestelmää; toteaa 
jälleen, että Verkkojen Eurooppa 
-ohjelmassa on taattava rahoitus tieto- ja 
viestintätekniikkaan perustuvien 
älykkäiden verkkojen kehittämiselle 
uusiutuvan energian hyödyntämiseksi 
laajemmin ja siirtojärjestelmien vakauden 
varmistamiseksi;

2. huomauttaa, että uusiutuvia 
energialähteitä ei kehitetä erikseen vaan 
osana koko energiajärjestelmää; toteaa 
jälleen, että Verkkojen Eurooppa 
-ohjelmassa on taattava rahoitus tieto- ja 
viestintätekniikkaan perustuvien 
älykkäiden verkkojen kehittämiselle 
uusiutuvan energian hyödyntämiseksi 
laajemmin ja siirtojärjestelmien vakauden 
varmistamiseksi; korostaa, että tämän 
rahoituksen ei pitäisi kasvattaa EU:n 
kokonaisbudjettia;

Or. en

Tarkistus 25
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että uusiutuvia energialähteitä 
edistävillä tukijärjestelmillä varmistetaan, 
että jäsenvaltioiden eri potentiaali ja eri 
tekniset toimintamallit otetaan huomioon 
tukijärjestelmien suunnittelun yhteydessä, 
millä vältetään satunnaisten voittojen 
syntyminen huomioimalla tekniikan 
todelliset kustannukset; suhtautuu 
samalla myönteisesti komission 
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aloitteeseen tukijärjestelmiä koskevien 
suuntaviivojen laatimisesta;

Or. en

Tarkistus 26
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa hyvään 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvan 
energian runsaaseen käyttöön perustuvan 
skenaarion puuttumista energia-alan 
etenemissuunnitelmasta 2050, minkä 
perusteella voisi olettaa merkittävämpää 
uusiutuvan energian osuutta EU:n 
energialähteiden valikoimassa;

Or. en

Tarkistus 27
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että eurooppalaisten 
tukijärjestelmien perustamiseen tarvitaan 
siirtymäkausi; kehottaa komissiota 
ottamaan uusiutuvaa energiaa koskevissa 
investoinneissa huomioon talouskriisin 
vaikutukset ja menojen leikkauksissa 
näkyvät maiden matalat luottoluokitukset 
sekä niihin liittyvän riskin suuruuden; 
painottaa, että uusiutuviin 
energialähteisiin sijoittavien investoijien 
riskejä on vähennettävä selkeällä ja 
pitkäaikaisella eurooppalaisella 

Poistetaan.
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strategialla;

Or. en

Tarkistus 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että eurooppalaisten 
tukijärjestelmien perustamiseen tarvitaan 
siirtymäkausi; kehottaa komissiota 
ottamaan uusiutuvaa energiaa koskevissa 
investoinneissa huomioon talouskriisin 
vaikutukset ja menojen leikkauksissa 
näkyvät maiden matalat luottoluokitukset 
sekä niihin liittyvän riskin suuruuden; 
painottaa, että uusiutuviin 
energialähteisiin sijoittavien investoijien 
riskejä on vähennettävä selkeällä ja 
pitkäaikaisella eurooppalaisella 
strategialla;

3. katsoo, että ennen kuin vaaditaan 
eurooppalaista tukijärjestelmää, on 
arvioitava, olisiko EU:n laajuinen 
uusiutuvia energialähteitä tukeva 
järjestelmä kustannustehokkain kehys 
uusiutuvan energian edistämiseen; 
tunnustaa, että pitkän aikavälin varmuus 
ja uusiutuvia energialähteitä koskevan 
tavoitteen asettaminen vuoteen 2030 
lisäisivät investointeja uusiutuvaan 
energiaan ja vähentäisi uusiutuviin 
energialähteisiin sijoittavien investoijien 
riskejä;

Or. en

Tarkistus 29
Christofer Fjellner

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että eurooppalaisten 
tukijärjestelmien perustamiseen tarvitaan
siirtymäkausi; kehottaa komissiota 
ottamaan uusiutuvaa energiaa koskevissa 
investoinneissa huomioon talouskriisin 
vaikutukset ja menojen leikkauksissa 
näkyvät maiden matalat luottoluokitukset 
sekä niihin liittyvän riskin suuruuden; 

3. korostaa, että siirtymäkausi on tarpeen 
uusiutuvien energialähteiden tukemiseksi; 
kehottaa komissiota ottamaan uusiutuvaa 
energiaa koskevissa investoinneissa 
huomioon talouskriisin vaikutukset ja 
menojen leikkauksissa näkyvät maiden 
matalat luottoluokitukset sekä niihin 
liittyvän riskin suuruuden; painottaa, että 
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painottaa, että uusiutuviin energialähteisiin 
sijoittavien investoijien riskejä on 
vähennettävä selkeällä ja pitkäaikaisella 
eurooppalaisella strategialla;

uusiutuviin energialähteisiin sijoittavien 
investoijien riskejä on vähennettävä 
selkeällä ja pitkäaikaisella eurooppalaisella 
strategialla;

Or. en

Tarkistus 30
Vicky Ford

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että eurooppalaisten 
tukijärjestelmien perustamiseen tarvitaan 
siirtymäkausi; kehottaa komissiota 
ottamaan uusiutuvaa energiaa koskevissa 
investoinneissa huomioon talouskriisin 
vaikutukset ja menojen leikkauksissa 
näkyvät maiden matalat luottoluokitukset 
sekä niihin liittyvän riskin suuruuden;
painottaa, että uusiutuviin 
energialähteisiin sijoittavien investoijien
riskejä on vähennettävä selkeällä ja 
pitkäaikaisella eurooppalaisella 
strategialla;

3. katsoo, että uusiutuvia energialähteitä 
koskevat kansalliset tukijärjestelmät olisi 
vaiheittain poistettava käytöstä, kun 
niiden markkinakelpoisuus ja 
kilpailukyky on saavutettu; ottaa 
huomioon uusiutuviin energialähteisiin 
sijoittavien investoijien riskit ja katsoo, 
että silloin kun markkinat eivät toimi, 
voidaan julkisen rahoituksen avulla 
vähentää investointien epävarmuutta ja 
hankkia sen ansiosta energiahankkeille 
yksityistä rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 31
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että eurooppalaisten 
tukijärjestelmien perustamiseen tarvitaan 
siirtymäkausi; kehottaa komissiota 
ottamaan uusiutuvaa energiaa koskevissa 
investoinneissa huomioon talouskriisin 

3. on huolissaan talouskriisin ja maiden 
matalampien luottoluokitusten 
vaikutuksista uusiutuvan energian 
rahoitukseen; pahoittelee, että entistä 
useampi maa on toteuttanut taannehtivia 
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vaikutukset ja menojen leikkauksissa 
näkyvät maiden matalat luottoluokitukset 
sekä niihin liittyvän riskin suuruuden;
painottaa, että uusiutuviin energialähteisiin 
sijoittavien investoijien riskejä on 
vähennettävä selkeällä ja pitkäaikaisella 
eurooppalaisella strategialla;

toimia, jotka lisäävät uusiutuviin 
energialähteisiin tehtävien investointien 
riskejä ja kasvattavat siten 
pääomakustannuksia ja tekevät vuoteen 
asetettujen 2020 tavoitteiden 
saavuttamisesta entistäkin kalliimpaa, ja
painottaa, että uusiutuviin energialähteisiin 
sijoittavien investoijien riskejä on 
vähennettävä selkeällä ja pitkäaikaisella 
eurooppalaisella strategialla, koska 
energiatehokkuuden ja uusiutuvan 
energian osuuden lisääminen voisi 
vakauttaa julkista taloutta monissa 
kriisitilanteessa olevissa maissa, jotka 
ovat erittäin riippuvaisia öljyn ja kaasun 
tuonnista;

Or. en

Tarkistus 32
Jolanta Emilia Hibner

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että eurooppalaisten 
tukijärjestelmien perustamiseen tarvitaan 
siirtymäkausi; ehdottaa komissiolle, että se 
ottaa huomioon talouskriisin ja maiden 
luottoluokitusten laskun vaikutukset 
uusiutuviin energialähteisiin tehtäviä 
investointeja rajoittavina ja niiden riskejä 
lisäävinä; painottaa, että uusiutuviin 
energialähteisiin sijoittavien investoijien 
riskejä on vähennettävä selkeällä ja 
pitkäaikaisella eurooppalaisella 
strategialla;

3. ehdottaa komissiolle, että se ottaa 
huomioon talouskriisin ja maiden 
luottoluokitusten laskun vaikutukset 
uusiutuviin energialähteisiin tehtäviä 
investointeja rajoittavina ja niiden riskejä 
lisäävinä; painottaa, että pitkäaikainen 
eurooppalainen strategia voi vähentää
uusiutuviin energialähteisiin sijoittavien 
investoijien riskejä;

Or. pl
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Tarkistus 33
Andres Perello Rodriguez

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että eurooppalaisten 
tukijärjestelmien perustamiseen tarvitaan 
siirtymäkausi; ehdottaa komissiolle, että se 
ottaa huomioon talouskriisin ja maiden 
luottoluokitusten laskun vaikutukset 
uusiutuviin energialähteisiin tehtäviä 
investointeja rajoittavina ja niiden riskejä 
lisäävinä; painottaa, että uusiutuviin 
energialähteisiin sijoittavien investoijien 
riskejä on vähennettävä selkeällä ja 
pitkäaikaisella eurooppalaisella 
strategialla;

3. korostaa, että on perustettava 
eurooppalaisia tukijärjestelmiä; ehdottaa 
komissiolle, että se ottaa huomioon 
talouskriisin ja maiden luottoluokitusten 
laskun vaikutukset uusiutuviin 
energialähteisiin tehtäviä investointeja 
rajoittavina ja niiden riskejä lisäävinä; 
painottaa, että uusiutuviin energialähteisiin 
sijoittavien investoijien riskejä on 
vähennettävä selkeällä ja pitkäaikaisella 
eurooppalaisella strategialla;

Or. es

Tarkistus 34
Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että eurooppalaisten 
tukijärjestelmien perustamiseen tarvitaan 
siirtymäkausi; kehottaa komissiota 
ottamaan uusiutuvaa energiaa koskevissa 
investoinneissa huomioon talouskriisin 
vaikutukset ja menojen leikkauksissa 
näkyvät maiden matalat luottoluokitukset 
sekä niihin liittyvän riskin suuruuden; 
painottaa, että uusiutuviin energialähteisiin 
sijoittavien investoijien riskejä on 
vähennettävä selkeällä ja pitkäaikaisella 
eurooppalaisella strategialla;

3. korostaa, että eurooppalaisten 
tukijärjestelmien perustamiseen tarvitaan 
siirtymäkausi; korostaa kuitenkin, että 
nämä tukijärjestelmät olisi muodostettava 
käyttämällä olemassa olevia varoja 
budjettilisäysten sijaan; kehottaa 
komissiota ottamaan uusiutuvaa energiaa 
koskevissa investoinneissa huomioon 
talouskriisin vaikutukset ja menojen 
leikkauksissa näkyvät maiden matalat 
luottoluokitukset sekä niihin liittyvän 
riskin suuruuden; painottaa, että 
uusiutuviin energialähteisiin sijoittavien 
investoijien riskejä on vähennettävä 
selkeällä ja pitkäaikaisella eurooppalaisella 
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strategialla;

Or. en

Tarkistus 35
Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että eurooppalaisten 
tukijärjestelmien perustamiseen tarvitaan 
siirtymäkausi; kehottaa komissiota 
ottamaan uusiutuvaa energiaa koskevissa 
investoinneissa huomioon talouskriisin 
vaikutukset ja menojen leikkauksissa 
näkyvät maiden matalat luottoluokitukset 
sekä niihin liittyvän riskin suuruuden; 
painottaa, että uusiutuviin energialähteisiin 
sijoittavien investoijien riskejä on 
vähennettävä selkeällä ja pitkäaikaisella 
eurooppalaisella strategialla;

3. korostaa, että eurooppalaisten 
yhdenmukaistettujen tukijärjestelmien 
perustamiseen tarvitaan siirtymäkausi; 
kehottaa komissiota ottamaan uusiutuvaa 
energiaa koskevissa investoinneissa 
huomioon talouskriisin vaikutukset ja 
menojen leikkauksissa näkyvät maiden 
matalat luottoluokitukset sekä niihin 
liittyvän riskin suuruuden; painottaa, että 
uusiutuviin energialähteisiin sijoittavien 
investoijien riskejä on vähennettävä 
selkeällä, vakaalla, ennustettavalla ja 
pitkäaikaisella eurooppalaisella 
strategialla;

Or. en

Tarkistus 36
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

toteaa jälleen, että Euroopan unioni ja 
sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet 
poistamaan vaiheittain käytöstä 
ympäristön kannalta haitalliset tuet 
vuoteen 2020 mennessä luonnon 
monimuotoisuutta käsitelleen Nagoyan 
huippukokouksen, Pittsburghissa pidetyn 
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G20-huippukokouksen, Euroopan 
komission resurssitehokasta Eurooppaa 
koskevan etenemissuunnitelman ja 
neuvoston päätelmien puitteissa; korostaa 
tarvetta poistaa pikaisesti ympäristön 
kannalta haitalliset energia-alan tuet sekä 
kansallisella että EU:n tasolla; kehottaa
siksi toteuttamaan koordinoituja toimia, 
jotka kohdistetaan kaikkien ympäristön 
kannalta haitallisten tukien 
määrittämiseen ja vähittäiseen 
poistamiseen energia-alalta vuoteen 2020 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 37
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. muistuttaa neuvoston uusiutuvaa 
energiaa koskevista päätelmistä, joissa 
vaaditaan poistamaan fossiilisten 
polttoaineiden tuet vähitellen käytöstä; 
kehottaa jäsenvaltioita poistamaan 
vähitellen käytöstä fossiilisille 
polttoaineille ja ydinvoimalle myönnetyt 
tuet;

Or. en

Tarkistus 38
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. on vakuuttunut siitä, että vakaat 
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pitkän aikavälin poliittiset puitteet ovat 
keskeisiä epävarmuuden aiheuttamien 
kustannusten vähentämisessä ja pääoman 
saannin helpottamisessa varmistaen 
samalla yhteiskunnan kannalta 
kustannustehokkaan ja vaikuttavan 
siirtymän;

Or. en

Tarkistus 39
Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota hyödyntämään 
kriisiä tarvittavien investointien 
puhtaaseen teknologiaan, jotta edistetään 
työllisyyttä ja talouskasvuna;

Or. en

Tarkistus 40
Christofer Fjellner

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. vaikka unionin tavoitteena on löytää 
kestäviä energialähteitä, on huomattava, 
että uusiutuvan energian standardien 
tiukentaminen, kuten liian uusiutuvien 
energialähteiden liian tiukkojen 
kestävyyskriteerien käyttö, vähentää 
uusiutuvan energian kilpailukykyä ja 
houkuttelevuutta verrattuna fossiilisiin 
energialähteisiin, joilla ei ole vastaavia 
kriteerejä;
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Or. en

Tarkistus 41
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. painottaa, että on tärkeää taata pitkän 
aikavälin strategiat ja kannustimet sekä 
vakaat sääntely- ja verotuspuitteet 
kansallisella tasolla, jotta varmistetaan 
ennustettavuus investoijien kannalta ja 
edistetään tehokkaasti uusiutuvien 
energiamuotojen kehittämistä kaikissa 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 42
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että koska monet EU:n 
voimalaitokset on poistettava käytöstä tai 
niitä on uudistettava seuraavien 
kymmenen vuoden aikana ja koska 
fossiilisten polttoaineiden hinnat nousevat 
jatkuvasti, energiahinnat nousevat 
energiayhdistelmästä riippumatta; 
painottaa, että jotkin uusiutuvat 
energialähteet, kuten maalla tuotettava 
tuulivoima ja aurinkosähkö ovat jo nyt 
hintoihin nähden kilpailukykyisiä 
verrattuna ydinvoimaan ja hiilen 
talteenottoon ja varastointiin, minkä 
vuoksi ne ovat kaikkein 
kustannustehokkain vähähiilisyyttä 
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edistävä vaihtoehto; toteaa, että 
energialaskujen nousemista olisi 
ensisijaisesti torjuttava 
energiatehokkuutta lisäävillä toimilla ja 
säästötoimilla; tähdentää, että energian 
on oltava kaikkien saatavilla ja että on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
haavoittuvassa asemassa oleviin 
kuluttajiin ja pienituloisiin kotitalouksiin; 
kehottaa jäsenvaltioita määrittelemään 
haavoittuvassa asemassa olevien 
asiakkaiden käsitteen ja toteuttamaan 
tarvittavia toimia sen varmistamiseksi, 
että näitä kuluttajia suojataan 
asianmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 43
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että uusiutuva energia 
auttaa torjumaan ilmastonmuutosta ja 
tarjoaa lisäksi muita ympäristöön liittyviä 
etuja hyötyjä ilmansaasteiden, jätteiden ja 
vedenkäytön vähentyessä; 

Or. en

Tarkistus 44
Zofija Mazej Kukovič

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. painottaa, että uusiutuvien 
energiajärjestelmien mahdollisuuksien 
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hyödyntämisen ja hiilettömän talouden 
saavuttamisen kannalta keskeisessä 
asemassa on tehokas tuki pienille ja 
keskisuurille yrityksille;

Or. en

Tarkistus 45
Andres Perello Rodriguez

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. suhtautuu myönteisesti komission 
aikomukseen laatia ohjeistusta 
uusiutuvien energialähteiden 
tukijärjestelmiä koskevista parhaista 
käytännöistä, mutta pitää valitettavana 
sitä, että komission tiedonannossa 
"Uusiutuva energia: merkittävä tekijä 
Euroopan energiamarkkinoilla" itse 
tukien tarvetta käsitellään hyvin 
ristiriitaisella ja sekavalla tavalla; katsoo, 
ettei uusiutuvien energialähteiden ala ole 
vielä riittävän vakiintunut, jotta se pystyisi 
yksin kohtaamaan 
markkinalainsäädännön, ja katsoo näin 
ollen, että kurinalaisesti ja avoimesti 
hallinnoitavat tuet ovat edelleen 
välttämättömiä alan vakiinnuttamiselle ja 
sille, että EU voi toteuttaa tulevaisuudessa 
hiilettömän energiamallin;

Or. es

Tarkistus 46
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. on huolestunut yhä useammin 
tapahtuvista äkillisistä uusiutuvan 
energian kansallisten tukimekanismien 
muutoksista, erityisesti retroaktiivisista 
muutoksista tai tukien jäädyttämisestä; 
kehottaa jäsenvaltioita luomaan vakaat 
toimintapuitteet uusiutuvien 
energialähteiden sijoituksille, mukaan 
lukien säännöllisesti tarkasteltavat 
tukijärjestelmät ja kevyemmät 
hallinnolliset menettelyt;

Or. en

Tarkistus 47
Andres Perello Rodriguez

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. on näin ollen tyytyväinen siihen, että 
tietyt uusiutuviin energialähteisiin liittyvät 
teknologiat alkavat olla jo riittävän 
kilpailukykyisiä perinteisiin 
energialähteisiin verrattuna, vaikka 
suurta osaa perinteisten energialähteiden 
sosiaalisista ja ympäristöön liittyvistä 
kustannuksista ei ole vielä sisällytetty 
hintoihin;

Or. es

Tarkistus 48
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että tarvitaan energian ja 
hiilidioksidin varastointitekniikoita; 
korostaa, että Horisontti 2020 -ohjelmassa 
on taattava rahoitus energian ja 
hiilidioksidin varastointitekniikan
kehittämiselle;

4. katsoo, että tarvitaan julkisia 
tutkimuksen ja kehityksen investointeja 
uusiutuviin tekniikoihin, energian 
säästötekniikoihin ja energian 
varastointitekniikoihin; korostaa, että 
Horisontti 2020 -ohjelmassa on taattava 
rahoitus näiden tekniikoiden
kehittämiselle; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan tyhjentävästi Euroopan 
investointipankin ja kansallisten julkisten 
laitoksien kanssa mahdollisuuksia 
osoittaa varoja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvien hankkeiden 
rahoittamiseen EU:n nykyisestä ja 
tulevasta talousarviosta;

Or. en

Tarkistus 49
Zofija Mazej Kukovič

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että tarvitaan energian ja 
hiilidioksidin varastointitekniikoita; 
korostaa, että Horisontti 2020 -ohjelmassa 
on taattava rahoitus energian ja 
hiilidioksidin varastointitekniikan 
kehittämiselle;

4. katsoo, että tarvitaan energian ja 
hiilidioksidin varastointitekniikoita; 
painottaa, että energian 
varastointitekniikkaa tarvitaan 
hajautettujen uusiutuvien 
energialähteiden yhdistämiseen 
jakeluverkkoon; korostaa, että Horisontti 
2020 -ohjelmassa on taattava rahoitus 
energian ja hiilidioksidin 
varastointitekniikan kehittämiselle;

Or. en
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Tarkistus 50
Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että tarvitaan energian ja 
hiilidioksidin varastointitekniikoita; 
korostaa, että Horisontti 2020 -ohjelmassa 
on taattava rahoitus energian ja 
hiilidioksidin varastointitekniikan 
kehittämiselle;

4. katsoo, että tutkimus on keskeisessä 
asemassa uuden ja puhtaan teknologian 
kehittämisen ja kohtuuhintaisuuden 
kannalta; korostaa, että Horisontti 2020 
-ohjelmassa on taattava rahoitus energian 
ja hiilidioksidin varastointitekniikan 
kehittämiselle;

Or. en

Tarkistus 51
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että tarvitaan energian ja 
hiilidioksidin varastointitekniikoita; 
korostaa, että Horisontti 2020 -ohjelmassa 
on taattava rahoitus energian ja 
hiilidioksidin varastointitekniikan
kehittämiselle;

4. katsoo, että tarvitaan lisää rahoitusta 
uusiutuvaa energiaa koskevien 
tekniikoiden tutkimukseen; korostaa, että 
Horisontti 2020 -ohjelmassa on taattava 
rahoitus uusiutuvaa energiaa koskevien 
tekniikoiden kehittämiselle;

Or. en

Tarkistus 52
Jolanta Emilia Hibner

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että tarvitaan energian ja 4. katsoo, että tarvitaan energian, mukaan 
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hiilidioksidin varastointitekniikoita; 
korostaa, että Horisontti 2020 -ohjelmassa 
on taattava rahoitus energian ja 
hiilidioksidin varastointitekniikan 
kehittämiselle;

lukien sähköenergian ja hiilidioksidin
varastointitekniikoita; korostaa, että 
Horisontti 2020 -ohjelmassa on taattava 
rahoitus energian ja hiilidioksidin 
varastointitekniikan kehittämiselle;

Or. pl

Tarkistus 53
Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että uusiutuvan energian ja 
vihreiden teknologioiden käytön 
lisääntyminen ei liity vain 
päästötavoitteiden saavuttamiseen vaan 
myös parantaa energiaturvallisuutta ja 
vähentää polttoaineiden tuontitarvetta;

Or. en

Tarkistus 54
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa jätteiden tehokkaaseen 
hyötykäyttöön sähkön, kaasun ja lämmön 
tuotannossa keskittyvän tutkimuksen ja 
kehittämisen merkitystä resurssien 
tehokasta hyödyntämistä koskevien 
tavoitteiden kannalta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 55
Andres Perello Rodriguez
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa jätteiden tehokkaaseen 
hyötykäyttöön sähkön, kaasun ja lämmön 
tuotannossa keskittyvän tutkimuksen ja 
kehittämisen merkitystä resurssien 
tehokasta hyödyntämistä koskevien 
tavoitteiden kannalta;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 56
Vicky Ford

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa jätteiden tehokkaaseen 
hyötykäyttöön sähkön, kaasun ja lämmön 
tuotannossa keskittyvän tutkimuksen ja 
kehittämisen merkitystä resurssien 
tehokasta hyödyntämistä koskevien 
tavoitteiden kannalta;

5. katsoo, että on tehostettava tutkimuksen 
ja kehityksen kohdistamista olemassa 
olevien välineiden avulla. ja on 
huolissaan siitä, että osa uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvästä teollisuudesta 
on laiminlyönyt tutkimuksen ja 
kehityksen, mikä on johtanut 
kaupallistamista koskeviin ongelmiin; 
toteaa, että jätteiden tehokkaaseen 
hyötykäyttöön sähkön, kaasun ja lämmön 
tuotannossa keskittyvä tutkimus ja 
kehittäminen voivat olla tärkeitä
resurssien tehokasta hyödyntämistä 
koskevien tavoitteiden kannalta; toteaa 
myös, että liikenneala on erittäin suuri 
fossiilisten polttoaineiden kuluttaja ja 
siksi energiatehokkuudella ja 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä 
liikenteessä on hyödyllisiä vaikutuksia;

Or. en
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Tarkistus 57
Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa jätteiden tehokkaaseen 
hyötykäyttöön sähkön, kaasun ja lämmön 
tuotannossa keskittyvän tutkimuksen ja 
kehittämisen merkitystä resurssien 
tehokasta hyödyntämistä koskevien 
tavoitteiden kannalta;

5. painottaa jätteiden, mukaan lukien 
elintarvikejätteiden ja meriympäristöstä 
peräisin olevien eloperäisten jätteiden, 
tehokkaaseen hyötykäyttöön sähkön, 
kaasun ja lämmön tuotannossa keskittyvän 
tutkimuksen ja kehittämisen merkitystä 
resurssien tehokasta hyödyntämistä 
koskevien tavoitteiden kannalta;

Or. en

Tarkistus 58
Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa jätteiden tehokkaaseen 
hyötykäyttöön sähkön, kaasun ja lämmön 
tuotannossa keskittyvän tutkimuksen ja 
kehittämisen merkitystä resurssien 
tehokasta hyödyntämistä koskevien 
tavoitteiden kannalta;

5. painottaa jätteiden ympäristövaikutusten 
vähentämiseen ja tehokkaaseen 
hyötykäyttöön sähkön, kaasun ja lämmön 
tuotannossa keskittyvän tutkimuksen ja 
kehittämisen merkitystä resurssien 
tehokasta hyödyntämistä koskevien 
tavoitteiden kannalta;

Or. en

Tarkistus 59
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa jätteiden tehokkaaseen 
hyötykäyttöön sähkön, kaasun ja lämmön 
tuotannossa keskittyvän tutkimuksen ja 
kehittämisen merkitystä resurssien 
tehokasta hyödyntämistä koskevien 
tavoitteiden kannalta;

5. painottaa jätteiden tehokkaaseen 
hyötykäyttöön sähkön, kaasun ja lämmön 
tuotannossa keskittyvän tutkimuksen ja 
kehittämisen merkitystä resurssien 
tehokasta hyödyntämistä koskevien 
tavoitteiden kannalta edellyttäen, että 
jätealan puitedirektiivissä vahvistettuja 
energiatehokkuuden standardeja 
noudatetaan;

Or. en

Tarkistus 60
Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa jätteiden tehokkaaseen 
hyötykäyttöön sähkön, kaasun ja lämmön 
tuotannossa keskittyvän tutkimuksen ja 
kehittämisen merkitystä resurssien 
tehokasta hyödyntämistä koskevien 
tavoitteiden kannalta;

5. painottaa jätteiden tehokkaaseen 
hyötykäyttöön sähkön, kaasun ja lämmön 
tuotannossa keskittyvän tutkimuksen,
kehittämisen ja innovaatioiden merkitystä 
energian ja resurssien tehokasta 
hyödyntämistä koskevien tavoitteiden 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 61
Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa jätteiden tehokkaaseen 
hyötykäyttöön sähkön, kaasun ja lämmön 
tuotannossa keskittyvän tutkimuksen ja 

5. painottaa jätteiden tehokkaaseen 
hyötykäyttöön sähkön, kaasun ja lämmön 
tuotannossa keskittyvän tutkimuksen ja 
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kehittämisen merkitystä resurssien 
tehokasta hyödyntämistä koskevien 
tavoitteiden kannalta;

kehittämisen merkitystä resurssien 
tehokasta hyödyntämistä koskevien 
tavoitteiden sekä energiaköyhyyden 
torjumisen kannalta;

Or. en

Tarkistus 62
Vicky Ford

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että on tarpeen poistaa 
vaiheittain käytöstä tuet, jotka haittaavat 
kilpailua, samoin kuin ympäristöä 
vahingoittaville fossiilisille polttoaineille 
myönnettävät tuet;

Or. en

Tarkistus 63
Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. viittaa siihen, että nykyisiä 
teknologioita käyttämällä voidaan 
saavuttaa paljon yksinkertaisesti 
lisäämällä energiatehokkuutta ja 
vaihtamalla vanhentunutta 
sähköntuotantoteknologiaa uudempaan ja 
vähemmän saastuttavaan;

Or. en
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Tarkistus 64
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa pitkän aikavälin kestävyyden 
tarvetta biomassan ja biopolttoaineiden 
käytössä erityisesti niiden 
nettoilmastovaikutusten sekä luonnon 
monimuotoisuuteen kohdistuvien suorien 
tai välillisten vaikutusten suhteen;

Or. en

Tarkistus 65
Vicky Ford

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. toteaa, että on tärkeää varmistaa, että 
hinnat pysyvät kustannettavissa olevalla 
ja kansainvälisesti kilpailukykyisellä 
tasolla sekä kotitalouksien että 
teollisuuden kuluttajien kannalta;

Or. en

Tarkistus 66
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota antamaan energia-
alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastolle (ACER) välineet, 

Poistetaan.
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joiden avulla se voi huolehtia 
velvoitteistaan ja saavuttaa energian 
tukkumarkkinoiden eheydestä ja 
tarkasteltavuudesta annetussa asetuksessa 
asetetut tavoitteet; toteaa, että tämä on 
tarpeen kattavien ja avointen sähkön ja 
kaasun sisämarkkinoiden toteuttamiseksi 
vuoteen 2014 mennessä.

Or. en

Tarkistus 67
Sabine Wils

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota antamaan energia-
alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastolle (ACER) välineet, joiden 
avulla se voi huolehtia velvoitteistaan ja 
saavuttaa energian tukkumarkkinoiden 
eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetussa 
asetuksessa asetetut tavoitteet; toteaa, että 
tämä on tarpeen kattavien ja avointen 
sähkön ja kaasun sisämarkkinoiden 
toteuttamiseksi vuoteen 2014 mennessä.

6. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
kansallisia sääntelyviranomaisia
antamaan energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle 
(ACER) välineet, joiden avulla se voi 
huolehtia velvoitteistaan ja saavuttaa 
energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja 
tarkasteltavuudesta annetussa asetuksessa 
asetetut tavoitteet; toteaa, että tämä on 
tarpeen kattavien ja avointen sähkön ja 
kaasun sisämarkkinoiden toteuttamiseksi 
vuoteen 2014 mennessä.

Or. en

Tarkistus 68
Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota antamaan energia-
alan sääntelyviranomaisten 

6. kehottaa komissiota antamaan energia-
alan sääntelyviranomaisten 
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yhteistyövirastolle (ACER) välineet, joiden 
avulla se voi huolehtia velvoitteistaan ja 
saavuttaa energian tukkumarkkinoiden 
eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetussa 
asetuksessa asetetut tavoitteet; toteaa, että 
tämä on tarpeen kattavien ja avointen 
sähkön ja kaasun sisämarkkinoiden 
toteuttamiseksi vuoteen 2014 mennessä.

yhteistyövirastolle (ACER) välineet, joiden 
avulla se voi huolehtia velvoitteistaan ja 
saavuttaa energian tukkumarkkinoiden 
eheydestä, tarkasteltavuudesta ja 
tehokkuudesta annetussa asetuksessa 
asetetut tavoitteet; toteaa, että tämä on 
tarpeen kattavien ja avointen sähkön ja 
kaasun sisämarkkinoiden toteuttamiseksi 
vuoteen 2014 mennessä.

Or. en

Tarkistus 69
Andres Perello Rodriguez

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää valitettavana sitä, että tietyissä 
jäsenvaltioissa energiapolitiikan tehoton 
hoitaminen synnyttää tilanteita, joilla on 
suora vaikutus kuluttajaan, esimerkiksi 
hintojen vaihtelua ylöspäin, joka 
vaarantaa samanaikaisesti satojen 
elinkeinohaarojen kannattavuuden ja 
tuhansia työpaikkoja ja johtaa myös 
useiden uusiutuvien energialähteiden 
alalla toimivien yritysten sulkemiseen 
maissa, jotka ovat tähän asti olleet selvästi 
johtavassa asemassa tällä alalla.

Or. es

Tarkistus 70
Andres Perello Rodriguez

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. on komission kanssa eri mieltä siitä, 
että mikrotuotannon puutteellinen 
käyttöönotto johtuu siitä, että "tiettyjen 
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uusiutuvan energian hankkeiden huono 
julkinen hyväksyntä estää tai viivyttää 
niiden kehittämistä" ja katsoo, että 
ennemminkin uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönotto 
kotitalouksissa johtuu korkeista 
asennuskustannuksista ja siitä, että 
kuluttajille ja pienyrittäjille, jotka 
saattaisivat ryhtyä mikrotuottajiksi, 
maksetaan liian pieniä tukia.

Or. es

Tarkistus 71
Andres Perello Rodriguez

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. panee huolestuneena merkille kaikki 
päätökset, jotka koskevat puhdasta 
energiaa koskevien määräaikojen 
perusteetonta jatkamista, ja kritisoi liian 
suuria korvauksia, joita sen sijaan 
maksetaan joissakin tapauksissa 
voimaloille, joiden kustannukset on jo 
poistettu kirjanpidossa, kuten eräiden 
vesi- ja ydinvoimaloiden tapauksessa, 
joille maksetaan edelleen valtiontukea.

Or. es


