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Muudatusettepanek 1
Thomas Händel

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt komisjoni teatise 
üle ning rõhutab vajadust konkreetsete 
poliitiliste ettepanekute järele; usub, et 
tingimata on vaja kokku leppida liidu 
pikaajalise poliitika suund, et tagada 
tööstuse ja ühiskonna jaoks 
prognoositavus;

1. rõhutab vajadust konkreetsete poliitiliste 
ettepanekute järele; usub, et tingimata on 
vaja kokku leppida liidu pikaajalise 
poliitika suund, et tagada tööstuse ja 
ühiskonna jaoks prognoositavus;

Or. de

Muudatusettepanek 2
António Fernando Correia de Campos

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt komisjoni teatise üle 
ning rõhutab vajadust konkreetsete 
poliitiliste ettepanekute järele; usub, et 
tingimata on vaja kokku leppida liidu 
pikaajalise poliitika suund, et tagada 
tööstuse ja ühiskonna jaoks 
prognoositavus;

1. väljendab heameelt komisjoni teatise üle 
ning rõhutab vajadust konkreetsete 
poliitiliste ettepanekute järele; usub, et 
tingimata on vaja kokku leppida liidu 
pikaajalise poliitika suund, eelkõige seoses 
2020. aasta järgse energiastrateegiaga, et 
tagada tööstuse ja tarbijate jaoks 
prognoositavus;

Or. pt

Muudatusettepanek 3
Regina Bastos

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, kui oluline on olemasolevaid 
õigusakte rakendada õigel ajal, korrektselt 
ja täielikult, sealhulgas teha kolmanda 
energiaturu paketiga nõutavat regulatiivset 
tööd, et saavutada integreeritud ja 
konkurentsivõimeline Euroopa siseturg 
2014. aastaks;

2. rõhutab, kui oluline on, et komisjon ja 
liikmesriigid rakendaksid olemasolevaid 
õigusakte õigel ajal, korrektselt ja 
täielikult, sealhulgas teeksid kolmanda 
energiaturu paketiga nõutavat regulatiivset 
tööd, et saavutada integreeritud ja 
konkurentsivõimeline Euroopa siseturg 
2014. aastaks; kutsub komisjoni üles 
seadma sisse tugevat kontrolli selle 
õigusakti ülevõtmise üle kooskõlas ELi 
toimimise lepingu sätetega;

Or. pt

Muudatusettepanek 4
Ildikó Gáll-Pelcz

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, kui oluline on olemasolevaid 
õigusakte rakendada õigel ajal, korrektselt 
ja täielikult, sealhulgas teha kolmanda 
energiaturu paketiga nõutavat regulatiivset 
tööd, et saavutada integreeritud ja 
konkurentsivõimeline Euroopa siseturg 
2014. aastaks;

2. rõhutab, kui oluline on olemasolevaid 
õigusakte rakendada õigel ajal, korrektselt 
ja täielikult, sealhulgas teha kolmanda 
energiaturu paketiga nõutavat regulatiivset 
tööd, et saavutada integreeritud ja 
konkurentsivõimeline Euroopa siseturg 
2014. aastaks; kutsub komisjoni ja 
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööametit üles teostama 
„kasuta või kaota” põhimõttel põhinevate 
eeskirjade rakendamise rangemat 
kontrolli riiklikul tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Thomas Händel
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Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, kui oluline on olemasolevaid 
õigusakte rakendada õigel ajal, korrektselt 
ja täielikult, sealhulgas teha kolmanda 
energiaturu paketiga nõutavat regulatiivset 
tööd, et saavutada integreeritud ja 
konkurentsivõimeline Euroopa siseturg 
2014. aastaks;

2. rõhutab, kui oluline on olemasolevaid 
õigusakte kohandada õigel ajal, sealhulgas 
teha kolmanda energiaturu paketiga 
nõutavat regulatiivset tööd, et saavutada 
2014. aastaks integreeritud Euroopa 
siseturg, mis keskendub energia 
varustuskindlusele ühiskonnale 
vastuvõetava hinna eest;

Or. de

Muudatusettepanek 6
Toine Manders

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, kui oluline on olemasolevaid 
õigusakte rakendada õigel ajal, korrektselt 
ja täielikult, sealhulgas teha kolmanda 
energiaturu paketiga nõutavat regulatiivset 
tööd, et saavutada integreeritud ja 
konkurentsivõimeline Euroopa siseturg 
2014. aastaks;

2. rõhutab, kui oluline on olemasolevaid 
õigusakte rakendada õigel ajal, korrektselt 
ja täielikult, sealhulgas teha kolmanda 
energiaturu paketiga nõutavat regulatiivset 
tööd, et saavutada integreeritud ja 
konkurentsivõimeline Euroopa siseturg 
2014. aastaks ja kutsub üles arendama 
välja vajalikke uusi ärimudeleid ja 
kaotama toetusi;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Thomas Händel

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. usub, et konkurentsivõimeliste
energiahindade, varustuskindluse ja 
jätkusuutlikkuse saavutamiseks ning 
taastuvenergia tõhusaks suurmahuliseks 
kasutuselevõtmiseks on vajalik avatud, 
läbipaistev, integreeritud ja konkurentsil 
põhinev energia siseturg, ning et sellise 
turu saavutamine on endiselt oluline 
väljakutse kõikidele liikmesriikidele;
väljendab heameelt energia siseturu 
liberaliseerimise üle, sest see aitab 
vähendada elektrienergia ja gaasi hinda 
tarbijate jaoks ning tagada 
energiaturgude parema läbipaistvuse ja 
järelevalve;

3. usub, et ühiskonnale vastuvõetavate 
energiahindade, varustuskindluse ja 
jätkusuutlikkuse saavutamiseks ning 
taastuvenergia tõhusaks suurmahuliseks 
kasutuselevõtmiseks on vajalik avatud, 
läbipaistev ja integreeritud energia 
siseturg, ning et sellise turu saavutamine on 
endiselt oluline väljakutse kõikidele 
liikmesriikidele;

Or. de

Muudatusettepanek 8
António Fernando Correia de Campos

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. usub, et konkurentsivõimeliste 
energiahindade, varustuskindluse ja 
jätkusuutlikkuse saavutamiseks ning 
taastuvenergia tõhusaks suurmahuliseks 
kasutuselevõtmiseks on vajalik avatud, 
läbipaistev, integreeritud ja konkurentsil 
põhinev energia siseturg, ning et sellise 
turu saavutamine on endiselt oluline 
väljakutse kõikidele liikmesriikidele;
väljendab heameelt energia siseturu 
liberaliseerimise üle, sest see aitab 
vähendada elektrienergia ja gaasi hinda 
tarbijate jaoks ning tagada energiaturgude 
parema läbipaistvuse ja järelevalve;

3. usub, et konkurentsivõimeliste 
energiahindade, varustuskindluse ja 
jätkusuutlikkuse saavutamiseks ning 
taastuvenergia tõhusaks suurmahuliseks 
kasutuselevõtmiseks on vajalik avatud, 
läbipaistev, integreeritud, ühtlustatud ja 
konkurentsil põhinev energia siseturg, ning 
et sellise turu saavutamine on endiselt 
oluline väljakutse kõikidele 
liikmesriikidele; väljendab heameelt 
energia siseturu liberaliseerimise üle, sest 
see aitab vähendada elektrienergia ja gaasi 
hinda tarbijate jaoks ning tagada 
energiaturgude parema läbipaistvuse ja 
järelevalve, ning kehtestada sealjuures 
konkurentsivõimelised ja tarbija 
seisukohalt õiglasemad hinnad; peab 
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seetõttu samuti oluliseks, et tagataks 
riikide reguleerivate asutuste tõhus 
toimimine ja kooskõlastamine Euroopa 
tasandil;

Or. pt

Muudatusettepanek 9
Adam Bielan

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. usub, et konkurentsivõimeliste 
energiahindade, varustuskindluse ja 
jätkusuutlikkuse saavutamiseks ning 
taastuvenergia tõhusaks suurmahuliseks 
kasutuselevõtmiseks on vajalik avatud, 
läbipaistev, integreeritud ja konkurentsil 
põhinev energia siseturg, ning et sellise 
turu saavutamine on endiselt oluline 
väljakutse kõikidele liikmesriikidele;
väljendab heameelt energia siseturu 
liberaliseerimise üle, sest see aitab 
vähendada elektrienergia ja gaasi hinda 
tarbijate jaoks ning tagada energiaturgude 
parema läbipaistvuse ja järelevalve;

3. usub, et konkurentsivõimeliste 
energiahindade, varustuskindluse ja 
jätkusuutlikkuse saavutamiseks ning 
taastuvenergia ja mittetraditsioonilistest 
allikatest pärineva energia tõhusaks 
suurmahuliseks kasutuselevõtmiseks on 
vajalik avatud, läbipaistev, integreeritud ja 
konkurentsil põhinev energia siseturg, ning 
et sellise turu saavutamine on endiselt 
oluline väljakutse kõikidele 
liikmesriikidele; väljendab heameelt 
energia siseturu liberaliseerimise üle, sest 
see aitab vähendada elektrienergia ja gaasi 
hinda tarbijate jaoks ning tagada 
energiaturgude parema läbipaistvuse ja 
järelevalve;

Or. pl

Muudatusettepanek 10
Regina Bastos

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab vajadust toetada hajutatud 
väiksemahulisi taastuvenergia tootjaid, 
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kaasa arvatud piirkondlikke ja kohalikke 
ametiasutusi, et aidata neil ühineda 
võrku, leiab samuti, et piirkondlikel ja 
kohalikel ametiasutustel peaks jätkuvalt 
olema lihtsustatud juurdepääs Euroopa 
Investeerimispanga algatatud säästva 
energia rahastamisele;  

Or. pt

Muudatusettepanek 11
Regina Bastos

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et praegune 
taastuvenergiaallikate edendamise 
süsteem ei ole majanduslikult tõhus, kuna 
liikmesriikides on liiga palju eri 
programme; nõuab liidu tasandil selget 
poliitilist raamistikku, et strateegiliselt 
kiirendada majanduslikult tõhusaid 
investeeringuid vähese CO2-heitega 
energiaallikatesse kohalikul, piirkondlikul 
ja liidu tasandil; 

Or. en

Muudatusettepanek 12
Regina Bastos

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. usub, et üleminek vähese CO2-heitega 
majandusele on võimalus mitte ainult 
jätkusuutlikkuse, vaid ka varustuskindluse 
ja Euroopa konkurentsivõime seisukohast 
ning et kasvuhoonegaaside heite 

4. usub, et üleminek vähese CO2-heitega 
majandusele on võimalus mitte ainult 
jätkusuutlikkuse, vaid ka varustuskindluse 
ja Euroopa konkurentsivõime seisukohast 
ning et kasvuhoonegaaside heite 
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vähendamine võib anda energiaga seotud 
toodete ja teenuste kasvaval ülemaailmsel 
turul konkurentsieelise; rõhutab, et see on 
võimalus taastuvenergiasektoris 
tegutsevatele Euroopa VKEdele;

vähendamine võib anda energiaga seotud 
toodete ja teenuste kasvaval ülemaailmsel 
turul konkurentsieelise; rõhutab, et see on 
võimalus taastuvenergiasektoris 
tegutsevatele Euroopa VKEdele ning 
samamoodi, nagu see stimuleerib 
ettevõtlust ja innovatsiooni, võiks see 
kujutada endast põhiallikat töökohtade 
loomisel;

Or. pt

Muudatusettepanek 13
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. usub, et üleminek vähese CO2-heitega
majandusele on võimalus mitte ainult 
jätkusuutlikkuse, vaid ka varustuskindluse 
ja Euroopa konkurentsivõime seisukohast 
ning et kasvuhoonegaaside heite 
vähendamine võib anda energiaga seotud 
toodete ja teenuste kasvaval ülemaailmsel 
turul konkurentsieelise; rõhutab, et see on 
võimalus taastuvenergiasektoris 
tegutsevatele Euroopa VKEdele;

4. usub, et üleminek energiatõhusale 
majandusele on võimalus mitte ainult 
jätkusuutlikkuse, vaid ka varustuskindluse 
ja Euroopa konkurentsivõime seisukohast 
ning et kasvuhoonegaaside heite 
vähendamine võib anda energiaga seotud 
toodete ja teenuste kasvaval ülemaailmsel 
turul konkurentsieelise; rõhutab, et see on 
võimalus taastuvenergiasektoris 
tegutsevatele Euroopa VKEdele;

Or. en

Muudatusettepanek 14
António Fernando Correia de Campos

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on veendunud, et energiaallikate 
valik, kuigi see on üksikute liikmesriikide 
probleem, peaks arvesse võtma ühiseid 
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eesmärke ning vajadusel tuleks 
rakendada kooskõlastatud Euroopa 
lähenemisviisi, kuna soovitatud eesmärke 
ei ole teisiti võimalik saavutada, eriti kui 
peetakse silmas taastuvenergiaallikaid;
rõhutab, et umbkaudset investeeringute 
vajadust energia taristusse ei ole võimalik 
ennustada ilma 2030. aasta energialiikide 
kogumi koosseisu umbkaudselt 
prognoosimata;

Or. pt

Muudatusettepanek 15
Regina Bastos

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab energia osa majanduskasvu 
ja konkurentsivõime ergutamisel ELis;
kutsub komisjoni üles esitama 2020. aasta 
järgse strateegia ja Euroopa 
energiapoliitika 2030. aasta 
poliitikaraamistiku, sh ettepaneku 
kehtestada kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise vallas üks kindel eesmärk, 
mis oleks kooskõlas ELi CO2-heite 
vähendamise püüdlustega ning millega 
kaasneks mõjuhindamine; kutsub 
liikmesriike üles tõhustama käimasolevaid 
jõupingutusi, et saavutada praegused ELi 
2020. aasta energiapoliitikaalased 
eesmärgid;

Or. en

Muudatusettepanek 16
António Fernando Correia de Campos

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. peab oluliseks pöörata liidu ja 
liikmesriikide tähelepanu taristusse 
investeerimisele, et suurendada 
energiajulgeolekut ja kaasajastada 
energiavarustust, ning pidada meeles, et 
kõige tõhusam viis selliste investeeringute 
suurendamiseks pikas perspektiivis on 
kombineerida see konkreetsete regulatiiv-
ja fiskaalmeetmetega ning vajalike 
riiklike tegevuskavadega;

Or. pt

Muudatusettepanek 17
António Fernando Correia de Campos

Arvamuse projekt
Lõige 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. on veendunud, et tuleb teha 
jõupingutusi selleks, et luua Euroopa-
ülene omavahelise energiaalase seotuse 
mudel, mille eesmärk on tagada 
varustuskindlus ja takistada riiklikul 
protektsionismil oma sõltumatuse piires 
turgusid sulgeda; peab samuti oluliseks 
taristu nende kitsaskohade kõrvaldamist, 
mis siiani takistavad energia täielikku 
integreerimist, ning selliste eeskirjade 
vastuvõtmist, mis julgustaksid uusi 
konkurente turule tulema, samuti peab 
oluliseks pidada meeles, et riigi 
energiapoliitikaalased otsused võivad 
teiste liikmesriikide jaoks kujutada endast 
kas abi või takistust;

Or. pt
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Muudatusettepanek 18
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et CO2 kogumise, transpordi ja 
ladustamise projektidest jääb maha 
ohtlikke jäätmeid, mida tuleb ladustada;
usub, et komisjon on sellele tehnoloogiale 
liiga suure panuse teinud; palub 
komisjonil koostada vahearuanne, milles 
hinnatakse kivisöel töötavatele 
elektrijaamadele ettenähtud ELi toetatud 
süsiniku kogumise ja ladustamise 
eksperimentaaltehnoloogia kasutamise 
osas saavutatud tulemusi;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 19
António Fernando Correia de Campos

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et CO2 kogumise, transpordi ja 
ladustamise projektidest jääb maha 
ohtlikke jäätmeid, mida tuleb ladustada;
usub, et komisjon on sellele tehnoloogiale 
liiga suure panuse teinud; palub 
komisjonil koostada vahearuanne, milles 
hinnatakse kivisöel töötavatele 
elektrijaamadele ettenähtud ELi toetatud 
süsiniku kogumise ja ladustamise 
eksperimentaaltehnoloogia kasutamise osas 
saavutatud tulemusi;

5. märgib, et CO2  kogumise, transpordi ja 
ladustamise tehnoloogia mõju on endiselt
teadmata ja et hoolimata sellest, et need 
tegevused on üliolulised 2050. aasta CO2-
heite vähendamise eesmärkide 
saavutamiseks, võivad sellist liiki projektid 
mõjuda keskkonnale hävitavalt; palub 
komisjonil koostada vahearuanne, milles 
hinnatakse kivisöel töötavatele 
elektrijaamadele ettenähtud ELi toetatud 
süsiniku kogumise ja ladustamise 
eksperimentaaltehnoloogia kasutamise osas 
saavutatud tulemusi;

Or. pt
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Muudatusettepanek 20
Regina Bastos

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. märgib, et CO2 kogumise, transpordi 
ja ladustamise projektidest jääb maha 
ohtlikke jäätmeid, mida tuleb ladustada;
võtab teadmiseks energeetikaülevaate 
World Energy Outlook 2011, mis rõhutas 
CO2 kogumise ning säilitamise 
potentsiaali ja rolli kindlates poliitilistes 
stsenaariumides; tunnistab, et avalikkusel 
on seoses selle tehnoloogiaga tõsised 
kahtlused; palub komisjonil koostada 
vahearuanne, milles hinnatakse kivisöel 
töötavatele elektrijaamadele ettenähtud 
ELi toetatud süsiniku kogumise ja 
ladustamise eksperimentaaltehnoloogia
kasutamise osas saavutatud tulemusi;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Toine Manders

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike 
tungivalt üles arendama edasi poliitikaid 
ja ühiseid infrastruktuure, mille 
tulemusena saaks EL 2050. aastal ise 
hakkama ja oleks võimeline ise tootma 
vähemalt 50 % ulatuses kogu ELi energia 
koguvajadusest;

Or. en
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Muudatusettepanek 22
Ildikó Gáll-Pelcz

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et arukatel võrkudel on oluline 
roll, sest need võimaldavad kahesuunalist 
kommunikatsiooni elektritootjate ja 
tarbijate vahel, ning märgib, et arukad 
võrgud võimaldavad tarbijatel oma 
elektrikasutust jälgida ja muuta;

6. rõhutab, et arukatel võrkudel on oluline 
roll, sest need võimaldavad kahesuunalist 
kommunikatsiooni elektritootjate ja 
tarbijate vahel, ning märgib, et arukad 
võrgud võimaldavad tarbijatel oma 
elektrikasutust jälgida ja muuta; märgib, et 
selleks et arukate energiasüsteemide 
levitamisest kasu saada, on vaja tarbijate 
aktiivset osalust ja tarbijate teavitamise 
kampaaniaid;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Olle Schmidt, Fiona Hall

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et arukatel võrkudel on oluline 
roll, sest need võimaldavad kahesuunalist 
kommunikatsiooni elektritootjate ja 
tarbijate vahel, ning märgib, et arukad 
võrgud võimaldavad tarbijatel oma 
elektrikasutust jälgida ja muuta;

6. rõhutab, et arukatel võrkudel on oluline 
roll, sest need võimaldavad kahesuunalist 
kommunikatsiooni elektritootjate ja 
tarbijate vahel, ning märgib, et arukad 
võrgud võimaldavad tarbijatel oma 
elektrikasutust jälgida ja muuta; on 
arvamusel, et arukad arvestid võivad 
aidata suurematel ehitistel kasutada 
energiat nendes kohtades ja sel ajal, kus 
ning kui see on vajalik, ning seeläbi 
vähendada energia raiskamist; rõhutab, et 
ulatuslikud tarbijatele mõeldud 
haridusprogrammid ja tarbijate aktiivne 
osavõtt neist, samuti programmide 
väljatöötamine on arukate arvestite 
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reaalse mõju jaoks olulised;

Or. en

Muudatusettepanek 24
António Fernando Correia de Campos

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et arukatel võrkudel on oluline 
roll, sest need võimaldavad kahesuunalist 
kommunikatsiooni elektritootjate ja 
tarbijate vahel, ning märgib, et arukad 
võrgud võimaldavad tarbijatel oma 
elektrikasutust jälgida ja muuta;

6. rõhutab, et arukatel võrkudel on oluline 
roll, sest need võimaldavad kahesuunalist 
kommunikatsiooni elektritootjate ja 
tarbijate vahel, ning märgib, et arukad 
võrgud võimaldavad tarbijatel oma 
elektrikasutust jälgida ja muuta, mille 
tulemuseks on tarbimise vähenemine ja 
energiatõhusus;

Or. pt

Muudatusettepanek 25
Adam Bielan

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et arukatel võrkudel on oluline 
roll, sest need võimaldavad kahesuunalist 
kommunikatsiooni elektritootjate ja 
tarbijate vahel, ning märgib, et arukad 
võrgud võimaldavad tarbijatel oma 
elektrikasutust jälgida ja muuta;

6. rõhutab, et arukatel võrkudel on oluline 
roll, sest need võimaldavad kahesuunalist 
kommunikatsiooni elektritootjate ja 
tarbijate vahel, ning märgib, et arukad 
võrgud võimaldavad tarbijatel oma 
elektrikasutust jälgida ja muuta; rõhutab 
lisaks, et paralleelselt sellega tuleb juba 
võrkude kavandamisel arvesse võtta ka 
andmekaitset;

Or. pl
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Muudatusettepanek 26
Regina Bastos

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. usub, et tuleb suurendada info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) osa 
ning et Euroopa peab kindlalt 
pühenduma teadusuuringutele ja 
innovatsioonile, kuna innovaatiliste 
tehnoloogiate arendamine aitab 
suurendada ohutust ja leida rahastajaid;

Or. pt

Muudatusettepanek 27
Olle Schmidt, Fiona Hall

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, et energiatõhusus on 
Euroopa jaoks äärmiselt kulutõhus viis 
oma energia-, kliimamuutuse ja 
majandusalaste eesmärkide 
saavutamiseks; tuletab meelde 
energiatõhususe äärmiselt suurt 
potentsiaali vähendada meie sõltuvust 
imporditud energiast ja taastada 
majandus; tunnistab, et üleminek 
energiatõhusamale majandusele 
kiirendaks innovatiivsete tehnoloogiliste 
lahenduste levikut ning parandaks ELi 
tööstussektori konkurentsivõimet, 
edendaks majanduskasvu ja looks 
kvaliteetseid töökohti mitmes 
energiatõhususega seotud sektoris;

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Olle Schmidt, Fiona Hall

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. rõhutab, et liikmesriikidel tuleb 
tagada, et arukaid arvesteid ja toetavaid 
meetmeid käsitlev teave tehakse 
kättesaadavaks kõikidele asjaomastele 
osalistele nagu ehitajad, arhitektid ning 
kütte-, jahutus- ja elektriseadmete 
tarnijad;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Thomas Händel

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu Euroopa 
energiapoliitikale, mis tunnistab 
tuumaenergia potentsiaali 
konkurentsivõime, kulutõhususe, CO2-
heite vähendamise ja varustuskindluse 
valdkonnas; märgib, et 
tuumenergiatehnoloogial on potentsiaali 
täita energeetika ja kliimaga seotud 
eesmärgid nii lühikeses kui ka pikemas 
perspektiivis;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 30
António Fernando Correia de Campos

Arvamuse projekt
Lõige 7
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu Euroopa 
energiapoliitikale, mis tunnistab 
tuumaenergia potentsiaali
konkurentsivõime, kulutõhususe, CO2-
heite vähendamise ja varustuskindluse 
valdkonnas; märgib, et 
tuumenergiatehnoloogial on potentsiaali 
täita energeetika ja kliimaga seotud 
eesmärgid nii lühikeses kui ka pikemas 
perspektiivis;

7. juhib tähelepanu Euroopa 
energiapoliitikale, mis tunnistab 
tuumaenergia panust konkurentsivõime, 
kulutõhususe, CO2-heite vähendamise ja 
varustuskindluse valdkonda; märgib, et 
tuumenergiatehnoloogial on potentsiaali 
täita energeetika ja kliimaga seotud 
eesmärgid nii lühikeses kui ka pikemas 
perspektiivis niikaua, kuni täiel määral 
täidetakse selle toimimiseks kohaldatavad 
ohutusnõuded ja võetakse arvesse 
projektide olelustsüklit; 

Or. pt

Muudatusettepanek 31
Thomas Händel

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tunnistab, et sellised vahendid nagu 
energiamaksud, süsinikumaksud ja 
saastekvootidega kauplemise süsteemid on 
võtmetähtsusega heite vähendamise 
eesmärkide saavutamiseks kulutõhusal
viisil, kuid on seisukohal, et kokkuvõttes 
koormavad need tarbijaid kõrgemate 
energiahindadega;

8. tunnistab, et sellised vahendid nagu 
energiamaksud ja süsinikumaksud on 
võtmetähtsusega heite vähendamise 
eesmärkide saavutamiseks tõhusal viisil, 
kuid on seisukohal, et kokkuvõttes 
koormavad need tarbijaid kõrgemate 
energiahindadega; on samuti seisukohal, 
et lõivude ja maksudega reguleerimine 
peaks keskenduma rohkem suurtele 
tööstustarbijatele kui eratarbijatele;

Or. de

Muudatusettepanek 32
Regina Bastos

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. rõhutab, et kõikides komisjoni 
esitatud stsenaariumides viidatakse 
energiakulude tõusule ning usub seetõttu, 
et liikmesriigid peavad vaesuse vastu 
võitlemiseks kohaldama toetavat 
sotsiaalpoliitikat ning tagama kõikide 
kodanike ja tarbijate juurdepääsu 
energiale; nõuab seetõttu selgitusi, et 
määrata kindlaks, mida on võimalik teha 
energiapoliitika ning mida 
sotsiaalpoliitika kaudu;

Or. pt

Muudatusettepanek 33
Olle Schmidt, Fiona Hall

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. rõhutab vähenenud energiatarbimise 
ja suurenenud energiatõhususe olulisust 
transpordisektoris, sealhulgas transpordi 
planeerimisel ning liidu tasandil avaliku 
transpordi toetamisel, samuti rõhutab 
taastuvenergia projektide kiirema 
edendamise vajadust üleeuroopalise 
transpordivõrgu (TEN-T) ja 
üleeuroopalise energiavõrgu (TEN-E) 
raames;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Lõige 8 b (uus)



PE500.382v01-00 20/27 AM\917706ET.doc

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 b. rõhutab, et komisjoni teatises 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks on 
olulise tähtsusega riiklikud eesmärgid, 
mis käsitlevad bio- ja teistest taastuvatest 
kütustest transpordi jaoks saadavat 
energiat; märgib, et nimetatud eesmärgid 
tagavad investoritele kindluse ja 
edendavad taastuvate energiaallikate 
arendamist; rõhutab aga, et on oluline 
ergutada jäätmetest, jääkidest ja teistest 
toiduks mittekasutatavatest 
tselluloosmaterjalidest toodetud teise 
generatsiooni biokütuste kasutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Olle Schmidt, Fiona Hall

Arvamuse projekt
Lõige 8 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 c. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid 
ergutama kohalikke ja piirkondlikke 
ametivõime koostama taastuvenergia 
tegevuskavasid ning tõstma avalikkuse 
teadlikkust taastuvatest allikatest 
toodetava energia kasu kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Regina Bastos

Arvamuse projekt
Lõige 9
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. on seisukohal, et tuleks täpsustada, 
mida on võimalik saavutada 
energiapoliitika ja mida sotsiaalpoliitika 
abil; usub, et vaesuse probleemiga tuleks 
tegeleda sotsiaalpoliitika kaudu, mitte 
energiahindu reguleerides.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 37
António Fernando Correia de Campos

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. on seisukohal, et tuleks täpsustada, mida 
on võimalik saavutada energiapoliitika ja 
mida sotsiaalpoliitika abil; usub, et vaesuse 
probleemiga tuleks tegeleda 
sotsiaalpoliitika kaudu, mitte energiahindu 
reguleerides.

9. on seisukohal, et tuleks täpsustada, mida 
on võimalik saavutada energiapoliitika ja 
mida sotsiaalpoliitika abil; usub, et vaesuse 
probleemiga tuleks tegeleda 
sotsiaalpoliitika kaudu, mitte energiahindu 
reguleerides; rõhutab, et hoolimata 
sellest, kas CO2-heite vähendamise 
stsenaarium on 2030. aastaks või 2050. 
aastaks, võib eeldada, et elektrihinnad 
jätkavad tõusu kuni 2030. aastani ning 
energia- ja transpordikulud moodustavad 
järjest suurema osa perede ja VKEde 
kanda jäävast koormusest; on seetõttu 
seisukohal, et vajadusel tuleb püüda selle 
suundumuse mõju leevendada 
liikmesriikide sõltumatute eeskirjadega, 
mille eesmärk on vähendada kulusid, 
mida tarbijad ja VKEd on kohustatud 
kandma.

Or. pt

Muudatusettepanek 38
Thomas Händel
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Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. on seisukohal, et tuleks täpsustada, 
mida on võimalik saavutada 
energiapoliitika ja mida sotsiaalpoliitika 
abil; usub, et vaesuse probleemiga tuleks 
tegeleda sotsiaalpoliitika kaudu, mitte 
energiahindu reguleerides.

9. on seisukohal, et energiapoliitika on 
ühtlasi ka sotsiaalpoliitika; usub, et 
vaesuse probleemiga on võimalik võidelda 
ka energiapoliitika kaudu niivõrd, kuivõrd 
demokraatliku kontrolli all olevad 
avalikud mittetulunduslikud 
energiaettevõtted saavad kõige paremini 
tagada ühiskonnale vastuvõetavad 
hinnad. 

Or. de

Muudatusettepanek 39
Regina Bastos

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. on seisukohal, et just energiaalane 
haridus on see, mis aitaks muuta 
käitumist ning oleks ühtlasi säästva 
arengu uue mudeli nurgakivi; nõuab 
tungivalt, et komisjon eraldaks järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus 
energiaharidusele vajalikud vahendid; 

Or. pt

Muudatusettepanek 40
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. tunnustab liidu kohustust vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 
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80–95 % võrreldes 1990. aasta tasemega;
rõhutab, et kiiresti on vaja meetmeid 
kohalikul, piirkondlikul, riiklikul, 
rahvusvahelisel ja ülemaailmsel tasandil, 
et pöörata piisavat tähelepanu ülesandele 
piirata maailma maapinna aastase 
keskmise temperatuuri tõusu, et see ei 
ületaks 2 kraadi Celsiuse järgi, hoidmaks 
ära edasisi ohtlikke kliimamuutusi;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. rõhutab, et energiaturul peaksid 
hinnad olema kehtestatud selliselt, et 
tarbijad maksaksid elektri ja maagaasi 
eest ausa hinna, mis pikas perspektiivis 
tõstab tarbijate usaldust energiaturu vastu 
ning tagab kättesaadava ja taskukohase 
energia kõikidele kodanikele, eelkõige 
ühiskonna kõige haavatavamatele 
liikmetele;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Toine Manders

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. palub komisjonil uurida, kui suure 
potentsiaaliga on energia säilitamine ELis 
tervikuna ja millised oleksid selleks 
võimalikud tehnoloogiad, integreerides 
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ELi poliitika siseturu, energiavõrkude 
võimsuse ning energia- ja 
kliimamuutusealase poliitika valdkonda, 
võttes arvesse ka tarbijate huve, et 
saavutada ELi energia- ja 
kliimaeesmärgid, vähendada sõltuvust 
väljastpoolt EL-i saadavast energiast ning 
luua energia jaoks tõeliselt ühtne turg ja 
võrdsed konkurentsitingimused, millega 
kaasneks võimalikult suur 
energiavarustuse kindlus tulevikuks;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. kutsub komisjoni üles tulemuslikult 
rakendama ELi siseturu- ja 
konkurentsieeskirju ning jõustama need 
kõikides liidu territooriumil tegutsevates 
energiasektori ettevõtetes; peab sellega 
seoses tervitatavaks hiljutist uurimust 
Gazpromi ja tema Euroopa tütarettevõtete 
konkurentsivastase käitumise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Regina Bastos

Arvamuse projekt
Lõige 9 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 b. on veendunud, et komisjon peaks 
koos liikmesriikide, piirkondlike ja 
kohalike ametivõimude ning 
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kodanikuühiskonna esindajatega viima 
perioodiliselt läbi energiaharidusalaseid 
kampaaniaid Euroopa, riikliku, 
piirkondliku ja kohaliku tasandi meedias, 
sealhulgas interaktiivseid kampaaniaid, et 
teha selge ja arusaadav teave 
kättesaadavaks kõikidele kodanikele, 
ettevõtetele ja tööstusharuliitudele;  
tunnistab, et nooremate põlvkondade 
kaasamiseks kultuurilisse muutusesse 
oleks vaja teabekampaaniaid koolidele ja 
ülikoolidele;

Or. pt

Muudatusettepanek 45
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 9 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 b. usub, et finantskriisi tuleks kasutada 
võimalusena, et muuta meie ühiskonna 
arengumudelit suunas, mis vastaks suure 
tõhususega, täielikult taastuvenergial 
põhinevale ja kliimamuutuste suhtes 
vastupidavale majandusele; rõhutab, et 
komisjonil tuleks esitada 2030. aasta 
energia- ja kliimapaketi kohta 
ettepanekud, mis põhinevad praegusel 
kolmel sambal – kasvuhoonegaasid, 
taastuvad energiaallikad ja 
energiatõhusus;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Arvamuse projekt
Lõige 9 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 b. palub komisjonil suhetes naabritega 
kehtestada kõikehõlmavad lühi-, kesk- ja 
pikaajalised energiapoliitika prioriteedid, 
eesmärgiga rajada ühine õigusruum, mis 
põhineb liidu õigustikus sätestatud 
põhimõtetel ja energia siseturu 
standarditel;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Regina Bastos

Arvamuse projekt
Lõige 9 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 c. tunnistab, et tarbijatele tuleks teha 
kättesaadavaks veebilehed ja muud 
vahendid, mis aitaksid neil saada 
ajakohastatud teavet ning võrrelda hindu 
ja teenuseid, ning selle alusel valida 
endale sobivaim energiateenuseosutaja.

Or. pt

Muudatusettepanek 48
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 9 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 c. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleb 
osutada energia kasutamisele, millel on 
energiasüsteemi muutuse realiseerimises 
tähtis roll; rõhutab vajadust tõsta 
esikohale nõudluspõhine juhtimine 
tagamaks, et lõpp-kasutajad võtavad 
kasutusele tehnoloogiad ja süsteemid, 
mille abiga saavutatakse energiasüsteemi 
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üleminek mõistlike ja säästvate 
ühiskondlike kuludega;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Arvamuse projekt
Lõige 9 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 c. rõhutab vajadust seista silmitsi 
tõsiasjaga, et energiakindluse tagamiseks 
hakatakse ELi gaasi ja elektrit lühikeses 
ja keskpikas perspektiivis ootuspäraselt 
üha enam importima kolmandatest 
riikidest; kordab taas, et mõne piirkonna 
ja liikmesriigi jaoks on see probleem 
tihedalt seotud sõltumisega ühestainsast 
gaasi ja naftat tarnivast kolmandast 
riigist; tunnistab, et toimetulek kõnealuse 
väljakutsega eeldab muu hulgas ühtse 
energiaturu lõpuleviimist ja kohalike 
energiaallikate, näiteks gaasi, osatähtsuse 
suurendamist;

Or. en


