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Muudatusettepanek 1
António Fernando Correia de Campos

Arvamuse projekt
Punkt A (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A. võttes arvesse Euroopa Parlamendi 19. 
juuni 2008. aasta resolutsiooni komisjoni 
teatise „Euroopa energiatarbijate õiguste 
harta” kohta (2008/2006 (INI)),

Or. pt

Muudatusettepanek 2
Kyriacos Triantaphyllides

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. usub, et Euroopa avatud ja 
konkurentsivõimeline energiaturg 
võimaldaks langetada hindu, edendada 
konkurentsivõimet Euroopas ja panustada
majanduskasvu ja tarbija heaolu 
suurendamisse, ning et seetõttu tuleb 
kiiremas korras likvideerida füüsilised ja 
korralduslikud takistused, mis pidurdavad
turu jõudsat toimimist;

1. usub, et Euroopa turgu peaks 
iseloomustama oluliselt madalamad 
hinnad ning panustamine majanduskasvu 
ja tarbija heaolu suurendamisse; kahjuks 
on tõendeid spekuleerimise kohta, mida 
harrastavad energiatootmise ja -jaotamise 
ettevõtted, kes üritavad maksimeerida 
kasumimarginaale viisil, mis selgelt 
kahjustavad tarbijate huvisid ja mille 
otseseks põhjuseks on suhtumine, mis 
ülistab avatud turgu, kasvavat 
konkurentsi, denatsionaliseerimist, 
erastamist ja lõpuks, turu dereguleerimist 
tarbijate arvelt;

Or. el

Muudatusettepanek 3
Rachida Dati
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Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. usub, et Euroopa avatud ja 
konkurentsivõimeline energiaturg 
võimaldaks langetada hindu, edendada 
konkurentsivõimet Euroopas ja panustada 
majanduskasvu ja tarbija heaolu 
suurendamisse, ning et seetõttu tuleb 
kiiremas korras likvideerida füüsilised ja 
korralduslikud takistused, mis pidurdavad 
turu jõudsat toimimist;

1. usub, et Euroopa avatud ja 
konkurentsivõimeline energiaturg 
võimaldaks langetada hindu, edendada 
konkurentsivõimet Euroopas ja panustada 
majanduskasvu ja tarbija heaolu 
suurendamisse läbipaistvate hindade 
kaudu, ning et seetõttu tuleb kiiremas
korras likvideerida füüsilised ja 
korralduslikud takistused, mis pidurdavad 
turu jõudsat toimimist;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
António Fernando Correia de Campos

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. usub, et Euroopa avatud ja
konkurentsivõimeline energiaturg 
võimaldaks langetada hindu, edendada 
konkurentsivõimet Euroopas ja panustada 
majanduskasvu ja tarbija heaolu 
suurendamisse, ning et seetõttu tuleb 
kiiremas korras likvideerida füüsilised ja 
korralduslikud takistused, mis pidurdavad 
turu jõudsat toimimist;

1. usub, et Euroopa konkurentsivõimeline,
avatud, integreeritud ja paindlik
energiaturg võimaldaks säilitada 
tarnekindlust ja saavutada madalamaid
hindu, edendada konkurentsivõimet 
Euroopas ja panustada majanduskasvu ja 
tarbija heaolu suurendamisse, ning et 
seetõttu tuleb kiiremas korras likvideerida 
füüsilised ja korralduslikud takistused, mis 
pidurdavad turu jõudsat toimimist;

Or. pt

Muudatusettepanek 5
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete
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Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. usub, et Euroopa avatud ja 
konkurentsivõimeline energiaturg 
võimaldaks langetada hindu, edendada 
konkurentsivõimet Euroopas ja panustada 
majanduskasvu ja tarbija heaolu 
suurendamisse, ning et seetõttu tuleb 
kiiremas korras likvideerida füüsilised ja
korralduslikud takistused, mis pidurdavad 
turu jõudsat toimimist;

1. usub, et Euroopa avatud ja 
konkurentsivõimeline energiaturg 
võimaldaks langetada hindu, edendada 
konkurentsivõimet Euroopas ja panustada 
majanduskasvu ja tarbija heaolu 
suurendamisse, ning et seetõttu tuleb 
kiiremas korras likvideerida alles jäänud
füüsilised või korralduslikud takistused, 
mis pidurdavad turu jõudsat toimimist;

Or. de

Muudatusettepanek 6
Raffaele Baldassarre

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. usub, et Euroopa avatud ja 
konkurentsivõimeline energiaturg 
võimaldaks langetada hindu, edendada 
konkurentsivõimet Euroopas ja panustada 
majanduskasvu ja tarbija heaolu 
suurendamisse, ning et seetõttu tuleb 
kiiremas korras likvideerida füüsilised ja 
korralduslikud takistused, mis pidurdavad 
turu jõudsat toimimist;

1. usub, et Euroopa avatud ja 
konkurentsivõimeline energiaturg 
võimaldaks langetada hindu, edendada 
konkurentsivõimet Euroopas ja panustada 
majanduskasvu ja tarbija heaolu 
suurendamisse, ning et seetõttu tuleb 
kiiremas korras likvideerida füüsilised ja 
korralduslikud takistused, mis pidurdavad 
turu avatust ja jõudsat toimimist;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Maria do Céu Patrão Neves

Arvamuse projekt
Punkt 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. usub, et Euroopa avatud ja 
konkurentsivõimeline energiaturg 
võimaldaks langetada hindu, edendada 
konkurentsivõimet Euroopas ja panustada 
majanduskasvu ja tarbija heaolu 
suurendamisse, ning et seetõttu tuleb 
kiiremas korras likvideerida füüsilised ja 
korralduslikud takistused, mis pidurdavad 
turu jõudsat toimimist;

1. usub, et Euroopa avatud ja 
konkurentsivõimeline energiaturg 
võimaldaks langetada hindu, edendada 
konkurentsivõimet Euroopas ja panustada 
majanduskasvu ja tarbija heaolu 
suurendamisse, ning et seetõttu tuleb 
kiiremas korras likvideerida füüsilised ja 
korralduslikud takistused, mis pidurdavad 
turu jõudsat toimimist, ning pakkuda 
sobivat raamistikku ja kaitsta tarbijate 
huve äärepoolseimates piirkondades, 
mille geograafilise eraldatusega tuleb 
eraldi arvestada;

Or. pt

Muudatusettepanek 8
António Fernando Correia de Campos

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu piirkondlike 
turgude ja liikmesriikide vahelise koostöö 
tähtsusele, et kõrvaldada tõkked, 
kiirendada integratsiooniprotsessi ja 
parandada võrgu tõhusust;

Or. pt

Muudatusettepanek 9
Kyriacos Triantaphyllides

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles otsekohe võtma 2. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles 
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meetmeid kindlustamaks energiasektori 
konkurentsireeglite kehtestamist, eriti mis 
puudutab kolmanda energiapaketi 
ülevõtmist ja rakendamist, millega on 
juba hiljaks jäädud;

võtma meetmeid, rakendama eeskirju ja 
abinõusid, et tagada õiglane ja 
ratsionaalne hinnakujundus sellistele
esmatarbekaupadele, nagu energia, ning 
asuda viivitamatult selles suunas 
tegutsema;

Or. el

Muudatusettepanek 10
Rachida Dati

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles otsekohe võtma 
meetmeid kindlustamaks energiasektori 
konkurentsireeglite kehtestamist, eriti mis 
puudutab kolmanda energiapaketi 
ülevõtmist ja rakendamist, millega on juba 
hiljaks jäädud;

2. kutsub komisjoni üles otsekohe võtma 
meetmeid kindlustamaks energiasektori 
konkurentsireeglite kehtestamist, eriti mis 
puudutab kolmanda energiapaketi 
ülevõtmist ja rakendamist, millega on juba 
hiljaks jäädud; palub komisjonil esitada 
andmed kõikide allesjäänud tõkete kohta, 
mis takistavad kolmanda energiapaketi 
rakendamist ja esitada selged arvulised 
näitajad selle kohta, milline on olnud 
nende mõju energiahindadele tarbija 
jaoks;

Or. fr

Muudatusettepanek 11
António Fernando Correia de Campos

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles otsekohe võtma 
meetmeid kindlustamaks energiasektori 
konkurentsireeglite kehtestamist, eriti mis 

2. kutsub komisjoni üles otsekohe võtma 
meetmeid kindlustamaks tõhusalt
energiasektori konkurentsireeglite 
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puudutab kolmanda energiapaketi 
ülevõtmist ja rakendamist, millega on juba 
hiljaks jäädud;

kehtestamist, eriti mis puudutab kolmanda 
energiapaketi ülevõtmist ja rakendamist, 
millega on juba hiljaks jäädud, ning 
avaldada liikmesriikidele survet nõuetele 
vastavuse tagamiseks, ära hoida nende 
poolt uute takistuste loomine, ning 
vajadusel rakendada sanktsioone;

Or. pt

Muudatusettepanek 12
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles otsekohe võtma 
meetmeid kindlustamaks energiasektori 
konkurentsireeglite kehtestamist, eriti mis 
puudutab kolmanda energiapaketi 
ülevõtmist ja rakendamist, millega on 
juba hiljaks jäädud;

2. märgib, et kolmanda energiapaketi 
puuduliku ülevõtmise tõttu ei ole siseturu 
õigusaktid veel energiavaldkonnas 
hakanud avaldama siseturul osalejatele 
oma täieulatuslikku kasu ja et praegu 
puudub veel piiriülene energia siseturg;
kutsub komisjoni seetõttu üles kasutama 
kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid, et 
tagada kolmanda energiapaketi 
ülevõtmine ja rakendamine, mis on edasi 
lükkunud; juhib tähelepanu sellele, et 
konkurentsieeskirjade jõustamine võib 
aidata kaasa suuremale 
varustuskindlusele kui selle eesmärk on 
hõlbustada turulepääsu ja soodustada 
investeeringuid; kutsub komisjoni seetõttu 
üles jätkama otsusekindlalt ja 
sektoriuuringu tulemusi arvesse võttes 
meetmete võtmist kindlustamaks 
energiasektori konkurentsireeglite 
kehtestamist; tunneb sellega seoses 
heameelt energiasektoris käimas olevate 
konkurentsiseaduse menetluste üle, mille 
eesmärgiks on tagada, et saavutatakse 
energia siseturu lõpliku väljakujundamise 
eesmärk 2014. aastal ja kõrvaldatakse 
energiatootjate poolt uuesti tekitatud 
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konkurentsitakistused; juhib tähelepanu 
sellele, et riikide reguleerivatel ja 
monopolidevastastel asutustel on otsustav 
roll ELi eeskirjade rakendamisel, ning 
soovitab liikmesriikidel toetada neid 
asutusi vajaminevate finants- ja 
inimressurssidega;

Or. de

Muudatusettepanek 13
António Fernando Correia de Campos

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et piiriülesed ja võrdsustatud 
tariifid takistavad piiriülest 
energialiikumist, turuintegratsiooni ja 
ettevõtjatavahelist konkurentsi; palub 
komisjonil võtta selle küsimusega 
tegelemiseks meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 14
António Fernando Correia de Campos

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. rõhutab, et ainult stabiilse reguleeriva 
raamistiku kaudu on võimalik ligi 
meelitada investeeringuid, mis on 
vajalikud selle turu pidevaks arenguks;

Or. pt
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Muudatusettepanek 15
Rachida Dati

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. soovitab komisjonil Euroopa 
ühendamise rahastu sätete rakendamisel 
energeetikavaldkonnas anda eelisõigus 
nendele projektidele, millel on siseturule 
kõige suurem mõju, edendades seeläbi 
konkurentsi, taastuvate energiaallikate 
kasutamist ja energiavarustuse kindlust;

3. soovitab komisjonil Euroopa 
ühendamise rahastu sätete rakendamisel 
energeetikavaldkonnas anda eelisõigus 
nendele projektidele, millel on siseturule 
kõige suurem mõju, edendades seeläbi 
konkurentsi, taastuvate energiaallikate 
kasutamist ja energiavarustuse kindlust;
rõhutab, kui oluline on tagada kriitilise 
infrastruktuuri kaitse, arvestades samas 
ka tarbijatele edasikanduvate kulude 
küsimust;

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Toine Manders

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. soovitab komisjonil Euroopa 
ühendamise rahastu sätete rakendamisel 
energeetikavaldkonnas anda eelisõigus 
nendele projektidele, millel on siseturule 
kõige suurem mõju, edendades seeläbi 
konkurentsi, taastuvate energiaallikate 
kasutamist ja energiavarustuse kindlust;

3. soovitab komisjonil Euroopa 
ühendamise rahastu sätete rakendamisel 
energeetikavaldkonnas anda eelisõigus 
nendele projektidele, millel on siseturule 
kõige suurem mõju, edendades seeläbi 
konkurentsi, taastuvate energiaallikate 
kasutamist, piiriüleseid sidemeid ja 
energiavarustuse kindlust;

Or. en

Muudatusettepanek 17
António Fernando Correia de Campos
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Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. nõuab algatusi, mis soodustaksid 
ühiste energiavõrkude kavandamist, et 
aidata muuta Euroopa energiavõrku 
otstarbekamaks, kasutades sealjuures ära 
piiriülest koostoimet ja tõhusamat 
infrastruktuuri võrgustikku, mis toob 
kaasa väiksemad kulud tarbijatele ja 
ettevõtjatele;

Or. pt

Muudatusettepanek 18
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub komisjonil võtta meetmeid 
kõrvaldamaks turu killustatus ja 
moonutatus, lõpetades fossiilkütuste 
tootmise otsese ja kaudse toetamise ja 
tarbijatelt nõutavate energiatasude 
reguleerimise; rõhutab, et liikmesriikides 
on vaja järk-järgult ühtlustada taastuvate 
energiaallikate kasutamist toetavate 
süsteemide võrgustikku ja soodustada 
piiriüleselt tõhusate võimsuse jaotamise 
mehhanismide rakendamist;

4. palub komisjonil võtta meetmeid 
kõrvaldamaks turu killustatus ja 
moonutatus, lõpetades fossiilkütuste 
tootmise otsese ja kaudse toetamise ja 
tarbijatelt nõutavate energiatasude 
reguleerimise; palub seoses sellega 
komisjonil kontrollida, kas 
aluslepingutega on kooskõlas mõnes 
liikmesriigis kehtivad seadused, mis 
ainuõiguste andmisega loovad tarnija 
monopolid ning seeläbi tekitavad 
madalama konkurentsi ja kõrgemad 
tarbijahinnad; rõhutab, et liikmesriikides 
on vaja järk-järgult ühtlustada taastuvate 
energiaallikate kasutamist toetavate 
süsteemide võrgustikku ja soodustada 
piiriüleselt tõhusate võimsuse jaotamise 
mehhanismide rakendamist; rõhutab, et 
sellega seoses tuleb väga hoolikalt 
kindlaks määrata, millised võimsuse 
kaitsmise meetmed on vajalikud ja 
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mõistlikud; 

Or. de

Muudatusettepanek 19
António Fernando Correia de Campos

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. juhib komisjoni tähelepanu 
vajadusele kiiresti ja operatiivselt 
integreerida riiklikud gaasi- ja 
elektriturud, mille toimimine nõuab 
ametlikku ühiste reeglitega võrgueeskirja 
vastuvõtmist ja kiiret rakendamist, et 
määratleda mehhanismid läbilaskevõime 
jaotamiseks, tasakaalustamiseks, tasude 
sissenõudmiseks ja koostalitluseks;

Or. pt

Muudatusettepanek 20
António Fernando Correia de Campos

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. kutsub komisjoni üles tegema 
koostööd Euroopa põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku, Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Euroopa 
Koostööameti ja teiste asjaomaste 
sidusrühmadega, et kiirendada 
võrgueeskirja valmimist, mis tuleks välja 
töötada kaasaval ja läbipaistval moel;

Or. en
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Muudatusettepanek 21
António Fernando Correia de Campos

Arvamuse projekt
Punkt 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. juhib komisjoni tähelepanu 
vajadusele tagada, et tõhusalt rakendataks
õigusakte, mis suurendavad riiklike 
reguleerivate asutuste volitusi ja 
sõltumatust, kuna see aitab tagada 
energiaturu tõhusat toimimist ja kaitseb 
tarbijate huve;

Or. pt

Muudatusettepanek 22
António Fernando Correia de Campos

Arvamuse projekt
Punkt 4 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 d. märgib, et asümmeetria riikliku 
reguleerimise tasandil tekitab ka 
konkurentsi asümmeetriat; nõuab 
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Euroopa Koostööameti 
funktsioonide ja volituste suurendamist, et 
see pakuks rohkem võimalusi teha 
liikmesriikide reguleerivate asutuste vahel 
tihedamat koostööd sellise reguleeriva 
raamistiku määratlemisel, mis ei piiraks 
energia siseturu toimimist;

Or. pt

Muudatusettepanek 23
António Fernando Correia de Campos
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Arvamuse projekt
Punkt 4 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 e. toetab täielikult meetmeid võrdsete 
võimaluste loomiseks, millega tekitatakse 
detsentraliseeritumaid ja 
konkurentsivõimelisemaid turumudeleid, 
kuna need toovad kohalike 
energiatootjate ja uute tööstusettevõtjate 
jaoks kaasa rohkem võimalusi;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Kyriacos Triantaphyllides

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu asjaolule, et turu 
liberaliseerimine ei toonud kaasa püsivaid 
lahendusi ega hinnalangust lõpptarbijate ja 
majapidamiste jaoks; palub komisjonil 
otsekohe võtta meetmeid, et suurendada 
läbipaistvust, teavet ja tarbijate 
valikuvabadust ning ka vähemkindlustatud 
tarbijate kaitset; kutsub üles looma uusi 
mehhanisme selleks, et tagada konfliktide 
tõhus lahendamine ja 
läbirääkimispositsioonide tasakaalustamine 
lõpptarbijate ja tootjate vahel.

5. rõhutab, et tarbijakaitse poliitika 
tõhusus sõltub sellest, millisel määral 
tarbijate huvide vastased tavad ja 
meetmed on seadusega keelatud; juhib 
tähelepanu asjaolule, et turu 
liberaliseerimine ei toonud kaasa püsivaid 
lahendusi ega hinnalangust lõpptarbijate ja 
majapidamiste jaoks; palub komisjonil 
otsekohe võtta meetmeid, et suurendada 
läbipaistvust, teavet ja tarbijate 
valikuvabadust ning ka vähemkindlustatud 
tarbijate kaitset; kutsub üles looma uusi 
mehhanisme selleks, et tagada konfliktide 
tõhus lahendamine ja 
läbirääkimispositsioonide tasakaalustamine 
lõpptarbijate ja tootjate vahel.

Or. el

Muudatusettepanek 25
António Fernando Correia de Campos
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Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu asjaolule, et turu 
liberaliseerimine ei toonud kaasa püsivaid 
lahendusi ega hinnalangust lõpptarbijate ja 
majapidamiste jaoks; palub komisjonil 
otsekohe võtta meetmeid, et suurendada
läbipaistvust, teavet ja tarbijate 
valikuvabadust ning ka vähemkindlustatud 
tarbijate kaitset; kutsub üles looma uusi 
mehhanisme selleks, et tagada konfliktide 
tõhus lahendamine ja 
läbirääkimispositsioonide 
tasakaalustamine lõpptarbijate ja tootjate 
vahel.

5. juhib tähelepanu asjaolule, et turu 
liberaliseerimine ei toonud kaasa püsivaid 
lahendusi ega hinnalangust lõpptarbijate ja
eelkõige majapidamiste jaoks; palub 
komisjonil otsekohe võtta meetmeid, et
soodustada läbipaistvust, teavet, 
võrreldavust ja tarbijate valikuvabadust 
ning ka vähemkindlustatud tarbijate 
kaitset; kutsub liikmesriike üles
investeerima sotsiaalsetesse meetmetesse 
ning parimate tavade jagamisse;

Or. pt

Muudatusettepanek 26
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu asjaolule, et turu 
liberaliseerimine ei toonud kaasa püsivaid 
lahendusi ega hinnalangust lõpptarbijate ja 
majapidamiste jaoks; palub komisjonil 
otsekohe võtta meetmeid, et suurendada 
läbipaistvust, teavet ja tarbijate 
valikuvabadust ning ka vähemkindlustatud 
tarbijate kaitset; kutsub üles looma uusi 
mehhanisme selleks, et tagada konfliktide 
tõhus lahendamine ja 
läbirääkimispositsioonide 
tasakaalustamine lõpptarbijate ja tootjate 
vahel.

5. juhib tähelepanu asjaolule, et kuna 
kolmandat energiapaketti ei ole veel 
õnnestunud üle võtta ja 
konkurentsitakistused püsivad, ei ole turu 
liberaliseerimine toonud kaasa püsivaid 
lahendusi ega hinnalangust lõpptarbijate ja 
majapidamiste jaoks. palub komisjonil 
otsekohe võtta meetmeid, et selgitada 
tarbijate õigusi, suurendada
hinnakujunduse ja arvelduse
läbipaistvust, parandada teavet ja tarbijate 
valikuvabadust ning ka vähemkindlustatud 
tarbijate kaitset;

Or. de
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Muudatusettepanek 27
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu asjaolule, et turu 
liberaliseerimine ei toonud kaasa püsivaid 
lahendusi ega hinnalangust lõpptarbijate 
ja majapidamiste jaoks; palub komisjonil 
otsekohe võtta meetmeid, et suurendada 
läbipaistvust, teavet ja tarbijate 
valikuvabadust ning ka vähemkindlustatud 
tarbijate kaitset; kutsub üles looma uusi 
mehhanisme selleks, et tagada konfliktide 
tõhus lahendamine ja 
läbirääkimispositsioonide tasakaalustamine 
lõpptarbijate ja tootjate vahel.

5. palub komisjonil otsekohe võtta 
meetmeid, et suurendada läbipaistvust, 
teavet ja tarbijate valikuvabadust ning ka 
vähemkindlustatud tarbijate kaitset; kutsub 
üles looma uusi mehhanisme selleks, et 
tagada konfliktide tõhus lahendamine ja 
läbirääkimispositsioonide tasakaalustamine 
lõpptarbijate ja tootjate vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Raffaele Baldassarre

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu asjaolule, et turu 
liberaliseerimine ei toonud kaasa püsivaid 
lahendusi ega hinnalangust lõpptarbijate ja 
majapidamiste jaoks; palub komisjonil 
otsekohe võtta meetmeid, et suurendada 
läbipaistvust, teavet ja tarbijate 
valikuvabadust ning ka vähemkindlustatud 
tarbijate kaitset; kutsub üles looma uusi 
mehhanisme selleks, et tagada konfliktide 
tõhus lahendamine ja 
läbirääkimispositsioonide tasakaalustamine 
lõpptarbijate ja tootjate vahel.

5. juhib tähelepanu asjaolule, et turu 
liberaliseerimine ei toonud kaasa püsivaid 
lahendusi ega hinnalangust lõpptarbijate ja 
majapidamiste jaoks; palub komisjonil 
otsekohe võtta meetmeid, et suurendada 
läbipaistvust, teavet ja tarbijate 
valikuvabadust, kliendi vajadustele 
reageerimist läbi turundusinnovatsiooni
ning ka vähemkindlustatud tarbijate 
kaitset; kutsub üles looma uusi 
mehhanisme selleks, et tagada konfliktide 
tõhus lahendamine ja 
läbirääkimispositsioonide tasakaalustamine 
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lõpptarbijate ja tootjate vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 29
António Fernando Correia de Campos

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. usub, et tarbijate aktiivsemaks 
kaasamiseks energiatarbimise haldamisse 
on vaja neile selgitada mooduseid energia 
tarbimise kontrolli all hoidmiseks, 
võimalusi energiasäästu ja 
energiatõhususe saavutamiseks ja energia 
väiketootmiseks; soovitab komisjonil ja 
liikmesriikidel käivitada hinnavõrdluse 
veebisaite ja tarbijasõbralikke 
teavituskampaaniaid, millest kohalikud ja 
piirkondlikud omavalitsused peaksid 
aktiivselt osa võtma;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Olga Sehnalová

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. juhib tähelepanu sellele, et 
kollektiivne üleminek on juba kaasa 
toonud tarbijate jaoks positiivseid 
tulemusi; kutsub komisjoni üles 
korraldama uurimusi kollektiivsete 
üleminekuskeemide teemal ja hindama 
energiasektoris toimuva kollektiivse 
ülemineku võimalikku kasu tarbijatele kui 
ka riske, mis võivad sellega seotud olla;
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Or. en

Muudatusettepanek 31
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub komisjoni üles ennetavalt 
tuvastama ja ära tundma turutõrkeid, 
näiteks takistusi ühelt energiapakkujalt 
teisele üleminekul, energiaarvete 
läbipaistmatust, võimatust võrrelda 
erinevate energiapakkujate pakkumisi, 
mis kõik ei lase tarbijal teha teadlikku 
valikut, ja palub komisjoni, kui see on 
asjakohane, teha ettepanekuid sellistele 
turutõrgetele reageerimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Zuzana Roithová, Lara Comi, Sandra Kalniete

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. juhib tähelepanu sellele, et arukate 
arvestite süsteemid ja elektrienergia 
erinevad tariifid võivad ajendada tarbijaid 
vähendama oma tarbimist, ja ühtlasi 
arveid ning annavad võimaluse 
suuremaks läbipaistvuseks; rõhutab 
samas siiski, et selliste mõõteseadmete 
kasutuselevõtule peab eelnema põhjalik 
hindamine, eelkõige selles osas, mis 
puudutab tegeliku kokkuhoiu võimalust, 
koostalitlusvõimet ja mõju andmekaitsele;

Or. de
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Muudatusettepanek 33
Toine Manders

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et tarbijad eelistavad vähem 
energiasõltumatust ning on üha 
sagedamini valmis investeerima 
omatootmisse; seetõttu tuleks aktiivselt 
toetada arukaid võrke ja muid võimalusi, 
mis lubavad tarbijatel aktiivselt osaleda 
energia siseturul;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Robert Rochefort

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. juhib tähelepanu eelistele, mida 
pakub erinevate tasude rakendamine 
võrgu kasutamise eest, et julgustada 
kliente säästliku energiakasutuse huvides 
tarbima väljaspool tippkoormuse aegu;

Or. fr

Muudatusettepanek 35
António Fernando Correia de Campos

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. kutsub üles looma uusi mehhanisme 
selleks, et tagada konfliktide tõhus 
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lahendamine, eelkõige alternatiivne 
vaidluste lahendamine, mille kohta on 
praegu koostamisel õigusaktid, ja 
mõjuvõimu tasakaalustamine 
lõpptarbijate ja tootjate vahel, ning juhib 
tähelepanu vajadusele edendada algatusi, 
mis aitavad tagada tarbijatele energia 
siseturul aktiivsema rolli, mis omakorda
elavdab konkurentsi turul;

Or. pt

Muudatusettepanek 36
Olga Sehnalová

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. on seisukohal, et ELi tasandil tuleks 
rakendada meetmeid, mis võimaldavad 
tarbijatel vahetada energiatarnijat ilma 
võimaluseta määrata neile karistust 
lepingu rikkumise eest;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. nõuab, et viivitamatult võetaks üle 
hiljuti vastuvõetud alternatiivsete 
vaidluste lahendamise direktiiv ja 
tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist 
käsitlev määrus, mille eesmärk on tagada 
parem, üldine ja kogu ELi hõlmav 
juurdepääs vaidluste lahendamise 
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organitele, seda ka energiaga seotud 
küsimustes, et tagada vaidluste kiire, 
lihtne ja odav lahendamine ning taastada 
mõjuvõimu tasakaal lõpptarbija ja 
tarnijate vahel;

Or. de

Muudatusettepanek 38
António Fernando Correia de Campos

Arvamuse projekt
Punkt 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. rõhutab vajadust vältida 
kütteostuvõimetust ja vältida 
iseloomulikke turumoonutusi, ning 
kutsub komisjoni üles võtma selles 
küsimuses konkreetset seisukohta;

Or. pt

Muudatusettepanek 39
Olga Sehnalová

Arvamuse projekt
Punkt 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. märgib, et energiasektor on väga 
tehniline ja tarbija jaoks üsna keeruline 
mõista; usub, seoses töörühma aruandega 
„Läbipaistvus ELi energia jaeturgudel”, 
et samad hinnakomponendid peaksid 
esinema pakkumises, lepingus ja arves, 
ning nende andmete esitamine tuleb 
ühtlustada;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Olga Sehnalová
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Arvamuse projekt
Punkt 5 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 d. nõustub töörühma aruandega 
„Läbipaistvus ELi energia jaeturgudel”, 
et võrdlemisvahendid ja veebilehed võivad 
olla tarbijatele heaks tööriistaks, kui neid 
peetakse sõltumatul, läbipaistval ja 
usaldusväärsel viisil; tervitab ideed, et 
hinna võrdlemise vahendite õigsust ja 
objektiivsust tuleb kinnitada veebipõhise 
usaldusmärgise abil; kutsub komisjoni 
üles uurima sellise usaldusmärgise 
võimalust hinnavõrdluse vahendite ja 
veebilehtede jaoks ELi tasandil;

Or. en


