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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

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

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

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

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

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

6. võtab arvesse olulist võimalust keskkonnahoidlike töökohtade loomiseks seoses 
energiataristu arendamisega (st kindlustusteenused, teadus- ja arendustegevus, 
innovatsioon); nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid võtaksid kõigis 
poliitikavaldkondades kasutusele meetmed, mille sihiks on töötajate 
ümberkoolitamine nn „rohelistel” töökohtadel töötamiseks;

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


