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Muudatusettepanek 1
Laurence J.A.J. Stassen

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et nutivõrgud on energiasektori 
ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
sektori vahelise lähenemise tulemus ning et 
nende sektorite vahel tuleb soodustada 
edasist koostööd, pidades näiteks silmas 
raadiospektri tõhusat kasutamist kogu 
Euroopas ja aruka energia ülesandeid 
tulevases asjade internetis; palub 
komisjonil võtta vajalikke meetmeid 
nutivõrkude sidusa ja tõhusa 
kasutuselevõtu ja käitamise tagamiseks;

1. märgib, et nutivõrgud on energiasektori 
ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
sektori vahelise lähenemise tulemus ning et 
nende sektorite vahel tuleb soodustada 
edasist koostööd, pidades näiteks silmas 
raadiospektri tõhusat kasutamist kogu 
Euroopas ja aruka energia ülesandeid 
tulevases asjade internetis;

Or. nl

Muudatusettepanek 2
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et nutivõrgud on energiasektori 
ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia sektori 
vahelise lähenemise tulemus ning et nende 
sektorite vahel tuleb soodustada edasist 
koostööd, pidades näiteks silmas 
raadiospektri tõhusat kasutamist kogu 
Euroopas ja aruka energia ülesandeid 
tulevases asjade internetis; palub 
komisjonil võtta vajalikke meetmeid 
nutivõrkude sidusa ja tõhusa 
kasutuselevõtu ja käitamise tagamiseks;

1. märgib, et nutivõrgud on info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia sektori 
kasvava rolli tulemus võrkude juhtimisel 
energeetikasektoris ning et nende sektorite 
vahel tuleb soodustada edasist koostööd ja 
sünergiat, pidades näiteks silmas 
raadiospektri tõhusat kasutamist kogu 
Euroopas ja aruka energia ülesandeid 
detsentraliseeritud energiasüsteemides; 
palub komisjonil võtta vajalikke meetmeid 
nutivõrkude sidusa ja tõhusa 
kasutuselevõtu ja käitamise tagamiseks; 
märgib murega tõsiseid küsimusi, mida 
kõnealune sünergia tekitab seoses 
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andmekaitse, eraelu puutumatuse ja 
tariifide tõusuga ning sellega, et 
energiavõrguettevõtjad võivad sattuda 
olukorda, kus neil tuleb osta andmeid 
telekommunikatsiooniettevõtetelt, et täita 
oma põhiülesannet, milleks on tõhusa 
elektrijaotussüsteemi haldamine, 
hooldamine ja arendamine; rõhutab, et 
energiavõrgu haldurid peavad olema 
nutivõrkude ärimudelis keskse vastutuse 
kandjad;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et nutivõrgud on energiasektori 
ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
sektori vahelise lähenemise tulemus ning 
et nende sektorite vahel tuleb soodustada 
edasist koostööd, pidades näiteks silmas 
raadiospektri tõhusat kasutamist kogu 
Euroopas ja aruka energia ülesandeid 
tulevases asjade internetis; palub 
komisjonil võtta vajalikke meetmeid
nutivõrkude sidusa ja tõhusa 
kasutuselevõtu ja käitamise tagamiseks;

1. märgib, et nutivõrgud on energiasektori 
ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
sektori vahelise koostöö tulemus ning et 
nende sektorite vahel tuleb soodustada 
edasist koostööd, pidades näiteks silmas 
raadiospektri tõhusat kasutamist kogu 
Euroopas ja aruka energia ülesandeid 
tulevases „asjade internetis”; palub 
komisjonil koostada vajalikud soovitused 
nutivõrkude sidusa ja tõhusa 
kasutuselevõtu ja käitamise tagamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Bernd Lange

Arvamuse projekt
Punkt 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et nutivõrgud on energiasektori 
ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
sektori vahelise lähenemise tulemus ning et 
nende sektorite vahel tuleb soodustada 
edasist koostööd, pidades näiteks silmas 
raadiospektri tõhusat kasutamist kogu 
Euroopas ja aruka energia ülesandeid 
tulevases asjade internetis; palub 
komisjonil võtta vajalikke meetmeid 
nutivõrkude sidusa ja tõhusa 
kasutuselevõtu ja käitamise tagamiseks;

1. märgib, et nutivõrgud on energiasektori 
ning üha tähtsamaks muutuva info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia sektori 
vahelise lähenemise tulemus ning et nende 
sektorite vahel tuleb soodustada edasist 
koostööd, pidades näiteks silmas 
raadiospektri tõhusat kasutamist kogu 
Euroopas ja aruka energia ülesandeid 
tulevases asjade internetis; palub 
komisjonil võtta vajalikke meetmeid 
nutivõrkude sidusa ja tõhusa 
kasutuselevõtu ja käitamise tagamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 5
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et elektri nutivõrk avab ukse 
kaugeleulatuva mõjuga rakendustele: 
pakub võimsust, et turvaliselt integreerida 
võrku rohkem taastuvaid energiaallikaid, 
elektrisõidukeid ja hajutatud tootjaid; 
tarnib energiat tõhusamalt ja 
usaldusväärselt nõudlusele vastamise 
ning täieliku kontrolli- ja seiresuutlikkuse 
kaudu; kasutab võrgu automaatset 
ümberseadistamist, et ennetada katkestusi 
või parandada neid (eneseparandamise 
võime); võimaldab tarbijatel rohkem 
kontrollida oma elektritarbimist ja 
osaleda aktiivselt elektriturul;

Or. en
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Muudatusettepanek 6
Bernd Lange

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et taastuvate energiaallikate 
suurenev osakaal Euroopa 
elektrivarustuses muudab vajalikuks 
olemasolevate võrkude ja IT-taristu 
laiendamise, seetõttu on vaja rohkem 
toetada teadus- ja arendustegevust ning 
koostada kiiresti Euroopa standardid;

Or. de

Muudatusettepanek 7
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. võttes arvesse seitsmenda 
raamprogrammi THINK projekti 2013. 
aasta juuni lõpparuannet „From 
Distribution Networks to Smart 
Distribution Systems: Rethinking the 
Regulation of European Electricity 
DSOs” (jaotusvõrkudest nutikate 
jaotussüsteemideni: Euroopa elektri 
jaotusvõrguettevõtjate määruse 
ümbermõtestamine);

Or. en

Muudatusettepanek 8
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. võttes arvesse Euroopa 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
nõukogu (CEER) 16. aprilli 2013. aasta 
aruannet „Status Review on the 
Transposition of Unbundling 
Requirements for DSOs and Closed 
Distribution System Operators”
(jaotusvõrguettevõtjate ja suletud 
jaotusvõrgu ettevõtjate eraldamisnõuete 
ülevõtmise seisu ülevaade);

Or. en

Muudatusettepanek 9
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Punkt 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. arvestades, et CEER määratleb 
nutivõrku kui võrku, „millesse on 
kulutõhusalt integreeritud kõikide 
võrguga ühendatud kasutajate – tootjate, 
tarbijate ja tootvate tarbijate – käitumine 
ja tegevus, et saada majanduslikult tõhus 
säästlik elektrisüsteem, mis on ohutu, 
väikeste kadudega, varustuskindel ja hea 
tarnekvaliteediga”;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Laurence J.A.J. Stassen

Arvamuse projekt
Punkt 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et nutivõrkudel on mitmeid 
kasutegureid, mis aitavad vähendada 
majanduse CO2-heidet, suurendada 
taastuvenergia ja hajatootmise osa, luua 
tingimusi elektrienergia tõhusaks 
kasutamiseks transpordisektoris, anda 
tarbijatele võimaluse kohandada oma 
tarbimist, et nad saaksid kasu kõige 
madalamatest hindadest ja säästaksid 
samas energiat, parandada 
energiatõhusust ning anda hoogu ka ELi 
tehnoloogiaarendusele;

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 11
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et nutivõrkudel on mitmeid 
kasutegureid, mis aitavad vähendada 
majanduse CO2-heidet, suurendada 
taastuvenergia ja hajatootmise osa, luua 
tingimusi elektrienergia tõhusaks 
kasutamiseks transpordisektoris, anda 
tarbijatele võimaluse kohandada oma 
tarbimist, et nad saaksid kasu kõige 
madalamatest hindadest ja säästaksid 
samas energiat, parandada energiatõhusust 
ning anda hoogu ka ELi 
tehnoloogiaarendusele;

2. rõhutab, et nutivõrkudel on mitmeid 
kasutegureid, mis aitavad muuta 
majandust keskkonnahoidlikuks, 
suurendada taastuvenergia ja hajatootmise 
osa, luua tingimusi elektrienergia tõhusaks 
kasutamiseks transpordisektoris, anda 
tarbijatele võimaluse kohandada oma 
tarbimist, et nad saaksid kasu kõige 
madalamatest hindadest ja säästaksid 
samas energiat, parandada energiatõhusust 
ning anda hoogu ELi 
tehnoloogiauuendusele ja -arendusele 
ning julgustada ka tarbijaid muutuma 
tootvateks tarbijateks, kes toodavad oma 
energia ise ja müüvad ülejäägi tagasi 
turule või saavad netomõõtmist kasutades 
elektrikrediiti;

Or. en
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Muudatusettepanek 12
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et nutivõrkudel on mitmeid 
kasutegureid, mis aitavad vähendada 
majanduse CO2-heidet, suurendada 
taastuvenergia ja hajatootmise osa, luua 
tingimusi elektrienergia tõhusaks 
kasutamiseks transpordisektoris, anda 
tarbijatele võimaluse kohandada oma 
tarbimist, et nad saaksid kasu kõige 
madalamatest hindadest ja säästaksid 
samas energiat, parandada energiatõhusust 
ning anda hoogu ka ELi 
tehnoloogiaarendusele;

2. rõhutab, et nutivõrkudel on mitmeid 
kasutegureid, mis aitavad vähendada 
majanduse CO2-heidet, suurendada 
taastuvenergia ja hajatootmise osa, luua 
tingimusi elektrienergia tõhusaks 
kasutamiseks transpordisektoris, anda 
tarbijatele võimaluse kohandada oma 
tarbimist, et nad saaksid kasu kõige 
madalamatest hindadest ja säästaksid 
samas energiat, parandades
energiatõhusust, ning samuti säästa 
elektrienergialt ja kulukatelt 
investeeringutelt elektrivõrkudesse, 
kasutades energiat muul ajal kui 
tipptunnil, ja anda hoogu ka ELi 
tehnoloogiaarendusele;

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Bernd Lange

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et nutivõrkudel on mitmeid 
kasutegureid, mis aitavad vähendada 
majanduse CO2-heidet, suurendada 
taastuvenergia ja hajatootmise osa, luua 
tingimusi elektrienergia tõhusaks 
kasutamiseks transpordisektoris, anda 
tarbijatele võimaluse kohandada oma 
tarbimist, et nad saaksid kasu kõige 
madalamatest hindadest ja säästaksid 

2. rõhutab, et nutivõrkudel on mitmeid 
kasutegureid, mis aitavad vähendada 
majanduse CO2-heidet, suurendada 
taastuvenergia ja hajatootmise osa ja
majapidamiste energiavarustuse kindlust, 
luua tingimusi elektrienergia tõhusaks 
kasutamiseks transpordisektoris, anda 
tarbijatele võimaluse kohandada oma 
tarbimist, et nad saaksid kasu kõige 
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samas energiat, parandada energiatõhusust 
ning anda hoogu ka ELi 
tehnoloogiaarendusele;

madalamatest hindadest ja säästaksid 
samas energiat, parandada energiatõhusust 
ning anda hoogu ka ELi 
tehnoloogiaarendusele; juhib tähelepanu 
asjaolule, et nutivõrkude arendamine ja 
kasutamine vähendab märkimisväärselt 
edastamisel ja jaotamisel tekkivaid 
energiakadusid;

Or. de

Muudatusettepanek 14
Konrad Szymański

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et nutivõrkudel on mitmeid 
kasutegureid, mis aitavad vähendada 
majanduse CO2-heidet, suurendada 
taastuvenergia ja hajatootmise osa, luua 
tingimusi elektrienergia tõhusaks 
kasutamiseks transpordisektoris, anda 
tarbijatele võimaluse kohandada oma 
tarbimist, et nad saaksid kasu kõige 
madalamatest hindadest ja säästaksid 
samas energiat, parandada energiatõhusust 
ning anda hoogu ka ELi 
tehnoloogiaarendusele;

2. rõhutab, et nutivõrkudel on mitmeid 
kasutegureid, mis aitavad muuta 
majandust vähesaastavaks, suurendada 
taastuvenergia ja hajatootmise osa, luua 
tingimusi elektrienergia tõhusaks 
kasutamiseks transpordisektoris, anda 
tarbijatele võimaluse kohandada oma 
tarbimist, et nad saaksid kasu kõige 
madalamatest hindadest ja säästaksid 
samas energiat, parandada energiatõhusust 
ning anda hoogu ka ELi 
tehnoloogiaarendusele;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et nutivõrkudel on mitmeid 
kasutegureid, mis aitavad vähendada

2. rõhutab, et nutivõrkudel on mitmeid 
kasutegureid, mis aitavad vähendada
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majanduse CO2-heidet, suurendada 
taastuvenergia ja hajatootmise osa, luua 
tingimusi elektrienergia tõhusaks 
kasutamiseks transpordisektoris, anda 
tarbijatele võimaluse kohandada oma 
tarbimist, et nad saaksid kasu kõige 
madalamatest hindadest ja säästaksid 
samas energiat, parandada energiatõhusust 
ning anda hoogu ka ELi 
tehnoloogiaarendusele;

kasvuhoonegaaside heitkoguseid, 
suurendada taastuvenergia ja hajatootmise 
osa, luua tingimusi elektrienergia tõhusaks 
kasutamiseks transpordisektoris, anda 
tarbijatele võimaluse kohandada oma 
tarbimist, et nad saaksid kasu kõige 
madalamatest hindadest ja säästaksid 
samas energiat, parandada energiatõhusust 
ning anda hoogu ka ELi 
tehnoloogiaarendusele;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Rachida Dati

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et nutivõrkudel on mitmeid 
kasutegureid, mis aitavad vähendada 
majanduse CO2-heidet, suurendada 
taastuvenergia ja hajatootmise osa, luua 
tingimusi elektrienergia tõhusaks 
kasutamiseks transpordisektoris, anda 
tarbijatele võimaluse kohandada oma 
tarbimist, et nad saaksid kasu kõige 
madalamatest hindadest ja säästaksid 
samas energiat, parandada energiatõhusust 
ning anda hoogu ka ELi 
tehnoloogiaarendusele;

2. rõhutab, et nutivõrkudel on mitmeid 
kasutegureid, mis aitavad vähendada 
majanduse CO2-heidet, suurendada 
taastuvenergia ja hajatootmise osa, luua 
tingimusi elektrienergia tõhusaks 
kasutamiseks transpordisektoris, anda 
tarbijatele võimaluse kohandada oma 
tarbimist, et nad saaksid kasu kõige 
madalamatest hindadest ja säästaksid 
samas energiat, parandada energiatõhusust
ning anda hoogu ka ELi 
tehnoloogiaarendusele; rõhutab seetõttu 
kogu kasu, mida annaks see, kui võtta 
arvesse energia- ja keskkonnapoliitika 
ristumise sellist rolli, kasutades ära 
õigusaktide ja olemasolevate eesmärkide 
sünteesi ja ratsionaliseerimise üldist 
liikumist;

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Silvia-Adriana Ţicău
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Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et nutivõrkude 
kasutuselevõtt annab ka võimaluse 
suurendada ELi peamiselt VKEdest 
koosneva elektri- ja elektroonikaseadmete 
tööstuse tehnoloogiapakkujate tulevast 
konkurentsivõimet ja ülemaailmset 
tehnoloogilist juhtrolli;

Or. ro

Muudatusettepanek 18
Bernd Lange

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
võrgutaristu, võrguhaldus ja 
turueeskirjad on praegu kohandatud 
fossiilkütuseid ja tuumaenergiat 
kasutavate elektrijaamade vajadustele ja 
võimalustele, mistõttu uuemad 
tehnoloogiad – näiteks taastuvenergia –
on ebasoodsas konkurentsiolukorras;

Or. de

Muudatusettepanek 19
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kutsub komisjoni võtma meetmeid 
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peamiste tõkete kõrvaldamiseks, milleks 
on näiteks koostalitluse ja standardite 
puudumine (standarditud isehäälestumine 
vähendaks kulusid ja võimaldaks ka 
väikeste hajutatud energiaallikate (või 
väikeste hajutatud energiaallikate 
rakenduste) ühenduvust, ebakindlus uute 
arukate võrgurakendustega seonduvate 
rollide ja vastutuse osas, ebakindlus 
seoses kulude ja tulude jagamise ja seega 
uute ärimudelitega, tarbijate tõrjuv 
suhtumine katsetes osalemisse; Euroopas 
kehtivad regulatiivsed nõuded võivad 
osutuda märkimisväärseks tõkkeks 
projektitulemuste kasutatavusele eri 
riikides;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Bernd Lange

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab pakilist vajadust uue, 
ajakohastatud, aruka ja paindliku 
energiataristu, eriti nutivõrkude järele, et 
võimaldada paindlikumat varu- ja 
tasakaalustamisvõimsust, sealhulgas 
individuaalseid mikrotootmisüksuseid ja 
salvestussüsteeme, uudset elektritarbimist 
(näiteks elektrisõidukid) ja nõudlusele 
reageerimise programme; peab 
tervitatavaks seda, et Euroopa ühendamise 
rahastus on pandud suurt rõhku ühishuvi 
pakkuvatele elektriprojektidele;

3. rõhutab pakilist vajadust kõikidel 
võrgutasanditel uue, ajakohastatud, aruka 
ja paindliku energiataristu, eriti 
nutivõrkude järele, et võimaldada 
paindlikumat varu- ja 
tasakaalustamisvõimsust, sealhulgas 
individuaalseid mikrotootmisüksuseid ja 
salvestussüsteeme, uudset elektritarbimist 
(näiteks elektrisõidukid) ja nõudlusele 
reageerimise programme; rõhutab, et 
energiataristu arendamisel ja 
ajakohastamisel tuleb tagada 
põhivõrguettevõtjate tihedam koostöö 
ning kõikide sidusrühmade tugev, 
läbipaistev, koordineeritud ja varajane 
kaasamine; peab tervitatavaks seda, et 
Euroopa ühendamise rahastus on pandud 
suurt rõhku ühishuvi pakkuvatele 
elektriprojektidele, toonitab, et sealjuures 
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tuleb jaotusvõrgu tasandil arvesse võtta ka 
nutivõrkude projekte; rõhutab, et 
taristuprojektid peavad vastama 
jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime 
kriteeriumidele ja olema aluseks 
terviklikule lähenemisviisile, mis tagab 
jaotusvõrguettevõtjate kaasamise;

Or. de

Muudatusettepanek 21
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab pakilist vajadust uue, 
ajakohastatud, aruka ja paindliku 
energiataristu, eriti nutivõrkude järele, et 
võimaldada paindlikumat varu- ja 
tasakaalustamisvõimsust, sealhulgas 
individuaalseid mikrotootmisüksuseid ja 
salvestussüsteeme, uudset elektritarbimist 
(näiteks elektrisõidukid) ja nõudlusele 
reageerimise programme; peab 
tervitatavaks seda, et Euroopa ühendamise 
rahastus on pandud suurt rõhku ühishuvi 
pakkuvatele elektriprojektidele;

3. rõhutab pakilist vajadust uue, 
ajakohastatud, aruka ja paindliku 
energiataristu, eriti nutivõrkude järele, et 
võimaldada paindlikumat varu- ja 
tasakaalustamisvõimsust, sealhulgas 
individuaalseid mikrotootmisüksuseid ja 
salvestussüsteeme, uudset elektritarbimist 
(näiteks elektrisõidukid) ja nõudlusele 
reageerimise programme; peab 
tervitatavaks seda, et Euroopa ühendamise 
rahastus on pandud suurt rõhku ühishuvi 
pakkuvatele aruka energia projektidele, 
avaldades samas kahetsust selle üle, et 
praegusesse kahe aasta loendisse lisati 
ainult kaks nutivõrgu projekti;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Punkt 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab pakilist vajadust uue, 
ajakohastatud, aruka ja paindliku 
energiataristu, eriti nutivõrkude järele, et 
võimaldada paindlikumat varu- ja 
tasakaalustamisvõimsust, sealhulgas 
individuaalseid mikrotootmisüksuseid ja 
salvestussüsteeme, uudset elektritarbimist 
(näiteks elektrisõidukid) ja nõudlusele 
reageerimise programme; peab 
tervitatavaks seda, et Euroopa ühendamise 
rahastus on pandud suurt rõhku ühishuvi 
pakkuvatele elektriprojektidele;

3. rõhutab pakilist vajadust uue, 
ajakohastatud, aruka ja paindliku 
energiataristu, eriti nutivõrkude järele, et 
võimaldada paindlikumat varu- ja 
tasakaalustamisvõimsust, sealhulgas 
individuaalseid mikrotootmisüksuseid ja 
salvestussüsteeme (kuigi maksumus on 
endiselt väga suur), uudset elektritarbimist 
(näiteks elektrisõidukid) ja nõudlusele 
reageerimise programme; peab 
tervitatavaks seda, et Euroopa ühendamise 
rahastus on pandud suurt rõhku ühishuvi 
pakkuvatele elektriprojektidele ja rõhutab 
põhja-lõuna energiaühenduste 
arendamise tähtsust Vahemerel;

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib, et pidev ebakindlus seoses 
arukate võrgurakenduste kasutamise ning 
kulude ja tulude jagamisega osalejate 
vahel on erainvesteeringuid piirav tegur;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. rõhutab, et rahastamine etendab 
endiselt olulist osa erainvesteeringute 
suunamisel nutivõrkudega seotud teadus-
ja arendustegevusse ja 
tutvustamisprojektidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et suuremas osas 
stsenaariumidest, mis on kavandatud 
energia tegevuskavas aastani 2050, ei ole 
taastuvate energiaallikate hajatootmise 
nõuetekohane integreerimine teostatav ilma 
kohalike ja piirkondlike arukate 
elektrijaotusvõrkude arendamiseta;

4. tuletab meelde, et suuremas osas 
stsenaariumidest, mis on kavandatud 
energia tegevuskavas aastani 2050, ei ole 
taastuvate energiaallikate hajatootmise 
nõuetekohane integreerimine teostatav ilma 
kohalike ja piirkondlike arukate 
elektrijaotusvõrkude arendamiseta, kuivõrd 
nad loovad teabeühenduse ja elektritoite 
ühenduse sotsiaal-majandusliku arengu 
kohalike piirkondade vahel; lisab siiski, et 
nutivõrkude lisandväärtus on seda 
tugevam, et nad reguleerivad laiemas, 
riigi, isegi Euroopa mastaabis 
elektrienergia nõudluse juhtimist sellel 
skaalal, võimaldades laienemise kaudu 
kasutada tarbimise kadumisel kuhjuvaid 
varusid (või tarbimisvarusid) rohkem, kui 
kohapealne tootmine on liiga väike (või 
liiga suur);

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et suuremas osas 
stsenaariumidest, mis on kavandatud 
energia tegevuskavas aastani 2050, ei ole 
taastuvate energiaallikate hajatootmise 
nõuetekohane integreerimine teostatav ilma 
kohalike ja piirkondlike arukate 
elektrijaotusvõrkude arendamiseta;

4. tuletab meelde, et suuremas osas 
stsenaariumidest, mis on kavandatud 
energia tegevuskavas aastani 2050, ei ole 
taastuvate energiaallikate hajatootmise 
nõuetekohane integreerimine teostatav ilma 
kohalike ja piirkondlike arukate 
elektrijaotusvõrkude arendamiseta; 
rõhutab, et kuna kogu taastuvate 
energiaallikate hajatootmine on põhiosas 
ühendatud madal- ja keskpinge tasandil, 
tuleb võtta seoses jaotusvõrkudega 
rohkem meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Bernd Lange

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et suuremas osas 
stsenaariumidest, mis on kavandatud 
energia tegevuskavas aastani 2050, ei ole 
taastuvate energiaallikate hajatootmise 
nõuetekohane integreerimine teostatav ilma 
kohalike ja piirkondlike arukate 
elektrijaotusvõrkude arendamiseta;

4. tuletab meelde, et suuremas osas 
stsenaariumidest, mis on kavandatud 
energia tegevuskavas aastani 2050, ei ole 
taastuvate energiaallikate hajatootmise 
nõuetekohane integreerimine teostatav ilma 
kohalike ja piirkondlike arukate 
elektrijaotusvõrkude arendamiseta, nõuab, 
et sellel taustal omistataks 
jaotusvõrkudele suurem tähtsus;

Or. de

Muudatusettepanek 28
Konrad Szymański
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Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et suuremas osas 
stsenaariumidest, mis on kavandatud 
energia tegevuskavas aastani 2050, ei ole 
taastuvate energiaallikate hajatootmise 
nõuetekohane integreerimine teostatav ilma 
kohalike ja piirkondlike arukate 
elektrijaotusvõrkude arendamiseta;

4. tuletab meelde, et suuremas osas 
stsenaariumidest, mis on kavandatud 
energia tegevuskavas aastani 2050, ei ole 
taastuvate energiaallikate hajatootmise 
nõuetekohane integreerimine teostatav ilma 
kohalike ja piirkondlike arukate 
elektrijaotusvõrkude arendamiseta, mis 
võimaldab kõnealuseid muutliku 
tootmisvõimsusega energiaallikaid 
paindlikult hallata ja luua vajalikud 
varuvõimsused;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab siiski, et nutivõrkude 
arendamise eesmärk on energia tõhus 
transportimine tootmiskohast 
lõppkasutuskohta nii, et tekkivad kaod või 
jäätmed oleksid võimalikult väikesed; 
rõhutab, et nutivõrke on tulevikus vaja 
kõikide energiaallikate jaoks, sõltumata 
sellest, kas energiavarustuse aluseks on 
taastuvad või muud energiaallikad;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Punkt 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab nutivõrkude arendamisel koostöö 
tegemist Euroopa, riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil; on seisukohal, et nutivõrgud 
pakuvad ainulaadset võimalust edendada 
innovatsiooni, töökohtade loomist ja 
Euroopa tööstuse konkurentsivõimet, 
pidades eelkõige silmas väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtteid;

5. nõuab nutivõrkude arendamisel koostöö 
tegemist Euroopa, riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil, eeskätt saartel ja piirkondades, 
mis kujutavad endast energiapoolsaart, 
samuti piirkondades, kus esineb muutliku 
energiavoolu tõttu elektrivõrgu 
ebastabiilsust; on seisukohal, et nutivõrgud 
pakuvad ainulaadset võimalust edendada 
innovatsiooni, töökohtade loomist ja 
Euroopa tööstuse konkurentsivõimet, 
pidades eelkõige silmas väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtteid;

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab nutivõrkude arendamisel koostöö 
tegemist Euroopa, riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil; on seisukohal, et nutivõrgud 
pakuvad ainulaadset võimalust edendada 
innovatsiooni, töökohtade loomist ja 
Euroopa tööstuse konkurentsivõimet, 
pidades eelkõige silmas väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtteid;

5. nõuab nutivõrkude arendamisel koostöö 
tegemist Euroopa, riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil; on seisukohal, et nutivõrgud 
pakuvad ainulaadset võimalust edendada 
innovatsiooni, teadus- ja arendustegevust, 
töökohtade loomist ja Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil, pidades eelkõige 
silmas väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtteid;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Konrad Szymański
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Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab nutivõrkude arendamisel koostöö 
tegemist Euroopa, riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil; on seisukohal, et nutivõrgud 
pakuvad ainulaadset võimalust edendada 
innovatsiooni, töökohtade loomist ja 
Euroopa tööstuse konkurentsivõimet, 
pidades eelkõige silmas väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtteid;

5. nõuab nutivõrkude arendamisel koostöö 
tegemist Euroopa, riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil; on seisukohal, et nutivõrgud 
pakuvad tähtsat võimalust edendada 
innovatsiooni, töökohtade loomist ja 
Euroopa tööstuse konkurentsivõimet, 
pidades eelkõige silmas väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtteid;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Bernd Lange

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab nutivõrkude arendamisel koostöö 
tegemist Euroopa, riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil; on seisukohal, et nutivõrgud 
pakuvad ainulaadset võimalust edendada 
innovatsiooni, töökohtade loomist ja 
Euroopa tööstuse konkurentsivõimet, 
pidades eelkõige silmas väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtteid;

5. nõuab nutivõrkude arendamisel koostöö 
tegemist Euroopa, riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil; on seisukohal, et nutivõrgud 
pakuvad ainulaadset võimalust edendada 
ka kohalikul tasandil innovatsiooni, 
töökohtade loomist ja Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet, pidades eelkõige 
silmas väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtteid;

Or. de

Muudatusettepanek 34
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. avaldab kahetsust selle üle, et 
jaotusvõrguettevõtjate ja komisjoni vahel 
puudub Euroopa tasandil struktureeritud 
dialoog; rõhutab, et 
jaotusvõrguettevõtjatega koostööd 
tegemata ei ole nutivõrkude poliitikat 
võimalik rakendada ega kasutusele võtta; 
palub komisjonil hinnata vajadust 
Euroopa ühtse jaotusvõrguettevõtjate 
võrgustiku loomise järele, mis oleks 
mõningate funktsioonide osas võrdväärne 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku ja Euroopa maagaasi 
ülekandesüsteemi haldurite võrgustikuga;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. palub liikmesriikidel teha rohkem 
koostööd ja jagada CEERi foorumil 
parimaid tavasid riiklike 
jaotusvõrguettevõtjate reguleerimise 
kohta; võttes teadmiseks 
jaotusvõrguettevõtjate korraldusliku 
mitmekesisuse, kus mõnedes 
liikmesriikides on ainult üks 
jaotusvõrguettevõtja ja teistes üle 800, 
julgustab liikmesriike tegema tihedamat 
koostööd; kutsub liikmesriike ja komisjoni 
üles kokku leppima ühtse liigituse – kas 
organisatsioon on põhivõrguettevõtja, 
jaotusvõrguettevõtja või ühendettevõtja;

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Rachida Dati

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles hindama, kas 
kooskõlas kolmanda energia siseturu 
paketiga on vaja esitada ettepanekuid 
nutivõrkude arendamise ja edendamise 
kohta, kuna see võiks järjest enam 
võimaldada rohkemate turuosaliste 
kaasatust ning suurendada võimalikku 
koostoimet telekommunikatsiooni- ja 
energiavõrgu kasutamise, arendamise ja 
hooldamise vahel;

6. kutsub komisjoni üles hindama, kas 
kooskõlas kolmanda energia siseturu 
paketiga on vaja esitada ettepanekuid 
nutivõrkude arendamise ja edendamise 
kohta, kuna see võiks järjest enam 
võimaldada rohkemate turuosaliste 
kaasatust ning suurendada võimalikku
koostoimet telekommunikatsiooni- ja 
energiavõrgu kasutamise, arendamise ja 
hooldamise vahel; rõhutab siiski, et need 
ettepanekud tuleks integreerida 
ühtlustatud ja sujuvamaks muudetud 
reguleerivasse raamistikku komisjoni 
kehtestatud põhimõtete kohaselt, eriti 
tema programmi REFIT raames;

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Bernd Lange

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles hindama, kas 
kooskõlas kolmanda energia siseturu 
paketiga on vaja esitada ettepanekuid 
nutivõrkude arendamise ja edendamise 
kohta, kuna see võiks järjest enam 
võimaldada rohkemate turuosaliste 
kaasatust ning suurendada võimalikku 
koostoimet telekommunikatsiooni- ja 
energiavõrgu kasutamise, arendamise ja 
hooldamise vahel;

6. kutsub komisjoni üles hindama, kas 
kooskõlas kolmanda energia siseturu 
paketiga on vaja esitada ettepanekuid 
nutivõrkude arendamise ja edendamise 
kohta, mida komisjon peab järjekindla 
tegutsemise kaudu kõikides ELi 
liikmesriikides tagama, kuna see võiks 
järjest enam võimaldada rohkemate 
turuosaliste kaasatust ning suurendada 
võimalikku koostoimet 
telekommunikatsiooni- ja energiavõrgu 
kasutamise, arendamise ja hooldamise 
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vahel;

Or. de

Muudatusettepanek 38
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. võtab teadmiseks 
jaotusvõrguettevõtjate eraldamist 
käsitleva Euroopa energeetikasektorit 
reguleerivate asutuste nõukogu (CEER) 
16. aprilli 2013. aasta ülevaate, milles 
leitakse, et edasiliikumises on selged 
puudujäägid; kutsub komisjoni üles 
paketi eraldamisklauslite rakendamise 
läbi vaatama ja hindama, kas on vaja 
võtta täiendavaid meetmeid; palub 
komisjonil lisaks hinnata vähem kui 
100 000 kliendiga jaotusvõrguettevõtjatele 
eraldamisklauslist tehtud erandit;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. kutsub komisjoni üles astuma samme 
nutivõrkude kasutuselevõtu 
kiirendamiseks ja keskenduma järgmistele 
aspektidele: investeeringute ja rahaliste 
stiimulite ergutamine selles valdkonnas; 
tehniliste standardite väljatöötamine; 
tarbijatele andmekaitse tagamine; 
õigusraamistiku kehtestamine, millega 
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reguleerida arukate võrkude 
kasutuselevõtuks stiimulite pakkumist; 
avatud ja konkurentsivõimelise jaeturu 
tagamine, mis toimib tarbijate huvides; 
pideva toetuse andmine tehnoloogiate ja 
süsteemide uuendamiseks;

Or. ro

Muudatusettepanek 40
Konrad Szymański

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. tuletab meelde, et nutivõrgud ei tohiks 
tekitada tarbijatele finantskohustusi, vaid 
peaksid olema neile kasuks, pakkudes 
täpset ja kasutajasõbralikku teavet ning 
andes neil võimaluse korraldada tõhusalt 
oma energiatarbimist ja -tootmist;

7. tuletab meelde, et nutivõrgud ei tohiks 
tekitada tarbijatele finantskohustusi, vaid 
peaksid olema neile kasuks, pakkudes 
täpset ja kasutajasõbralikku teavet ning 
andes neil võimaluse korraldada tõhusalt 
oma energiatarbimist ja -tootmist; nõuab 
sellega seoses, et arukate arvestite 
majandusliku tasuvuse saavutamiseks 
vajaliku energiatarbimise määr tuleb 
täpselt kindlaks määrata ning sellest 
määrast vähem energiat tarbivaid 
tarbijaid ei tohi kohustada arukatesse 
arvestitesse investeerima;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. tuletab meelde, et nutivõrgud ei tohiks
tekitada tarbijatele finantskohustusi, vaid
peaksid olema neile kasuks, pakkudes 
täpset ja kasutajasõbralikku teavet ning 
andes neil võimaluse korraldada tõhusalt 

7. tuletab meelde, et nutivõrgud tohivad
tekitada tarbijatele vaid minimaalseid
finantskohustusi ja peaksid olema neile 
kasuks, pakkudes täpset ja 
kasutajasõbralikku teavet ning andes neil 



AM\1008678ET.doc 25/31 PE522.897v01-00

ET

oma energiatarbimist ja -tootmist; võimaluse korraldada tõhusalt oma 
energiatarbimist ja -tootmist; tuletab 
meelde, et võrkude kasutustasude 
määradel on kasutajate otsuste suunamise 
funktsioon; seega võimaldab soodne 
hinnasignaal kiirendada ja koordineerida 
üleminekut säästvale energiavarustusele, 
muutes sidusaks võrkude arendamise ja 
individuaalsed otsused;

Or. fr

Muudatusettepanek 42
Rachida Dati

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. tuletab meelde, et nutivõrgud ei tohiks 
tekitada tarbijatele finantskohustusi, vaid 
peaksid olema neile kasuks, pakkudes 
täpset ja kasutajasõbralikku teavet ning 
andes neil võimaluse korraldada tõhusalt 
oma energiatarbimist ja -tootmist;

7. tuletab meelde, et nutivõrgud ei tohiks 
tekitada tarbijatele finantskohustusi ega ka 
bürokraatlikku koormust ettevõtetele, vaid 
peaksid olema neile kasuks, pakkudes 
täpset ja kasutajasõbralikku teavet ning 
andes neil võimaluse korraldada tõhusalt 
oma energiatarbimist ja -tootmist;

Or. fr

Muudatusettepanek 43
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. tuletab meelde, et nutivõrgud ei tohiks 
tekitada tarbijatele finantskohustusi, vaid 
peaksid olema neile kasuks, pakkudes 
täpset ja kasutajasõbralikku teavet ning 
andes neil võimaluse korraldada tõhusalt 
oma energiatarbimist ja -tootmist;

7. tuletab meelde, et nutivõrgud ei tohiks 
tekitada tarbijatele finantskohustusi, vaid 
peaksid olema neile kasuks, pakkudes 
täpset ja kasutajasõbralikku teavet, mis 
annab neile võimaluse korraldada tõhusalt 
oma energiatarbimist ja -tootmist, ja et 
energia kokkuhoid peab kajastuma nende 
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lõpparvetel;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Bernd Lange

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. tuletab meelde, et nutivõrgud ei tohiks 
tekitada tarbijatele finantskohustusi, vaid 
peaksid olema neile kasuks, pakkudes 
täpset ja kasutajasõbralikku teavet ning 
andes neil võimaluse korraldada tõhusalt 
oma energiatarbimist ja -tootmist;

7. tuletab meelde, et nutivõrgud ei tohiks 
tekitada tarbijatele finantskohustusi, vaid 
peaksid olema neile kasuks, pakkudes 
täpset, läbipaistvat, kasutajasõbralikku ja 
kergesti kättesaadavat teavet ning andes 
neil võimaluse korraldada tõhusalt oma 
energiatarbimist ja -tootmist, nõudluse 
poolel tuleks selles raamistikus tagada 
nõustamine ja toetamine;

Or. de

Muudatusettepanek 45
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. rõhutab, et nutivõrkude ülesanne on 
võimaldada kahesuunalist suhtlemist 
elektritootjate ja tarbijate vahel; toonitab, 
et väga tähtis on, et isikuandmed oleks 
hästi kaitstud ja tarbijatele vajalik teave 
kergesti kättesaadav;

8. rõhutab, et nutivõrkude ülesanne on 
võimaldada kahesuunalist suhtlemist 
elektritootjate ja tarbijate vahel; toonitab, 
et korrektsete arvete esitamiseks on väga 
tähtis, et isikuandmed oleks hästi kaitstud 
ja tarbijatele vajalik teave kergesti 
kättesaadav; märgib, et arukad arvestid 
aetakse sageli nutivõrkudega segamini ja 
et nutivõrk annab lisaks tarnekindlusele 
võimaluse arukama energiaturu tekkeks, 
tuues kaasa paradigma muutuse energia 
tootmise ja tarbimise viisis; võtab 
teadmiseks mure eelkõige selle pärast, 
millist kasu saavad arukatest arvestitest 
tarbijad, ning nõuab selle valdkonna 
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suuremat hindamist ning täiendavaid 
uuringuid seoses andmekaitse ja andmete 
puutumatusega;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. rõhutab, et nutivõrkude ülesanne on 
võimaldada kahesuunalist suhtlemist 
elektritootjate ja tarbijate vahel; toonitab, 
et väga tähtis on, et isikuandmed oleks 
hästi kaitstud ja tarbijatele vajalik teave 
kergesti kättesaadav;

8. rõhutab, et nutivõrkude ülesanne on 
võimaldada kahesuunalist suhtlemist 
elektritootjate ja tarbijate vahel; toonitab, 
et väga tähtis on, et isikuvabadused ja
isikuandmed oleks hästi kaitstud ja 
tarbijatele vajalik teave kergesti 
kättesaadav;

Or. fr

Muudatusettepanek 47
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. rõhutab, et nutivõrkude ülesanne on 
võimaldada kahesuunalist suhtlemist 
elektritootjate ja tarbijate vahel; toonitab, 
et väga tähtis on, et isikuandmed oleks 
hästi kaitstud ja tarbijatele vajalik teave 
kergesti kättesaadav;

8. rõhutab, et nutivõrkude ülesanne on 
võimaldada kahesuunalist suhtlemist 
elektritootjate ja tarbijate vahel; toonitab, 
et väga tähtis on, et isikuandmed, kaasa 
arvatud eraelu puudutavad andmed, oleks 
hästi kaitstud ja tarbijatele vajalik teave 
kergesti kättesaadav;

Or. en
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Muudatusettepanek 48
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. rõhutab, et arukate arvestisüsteemide 
paigaldamisel on vaja parandada 
andmekaitset ning eraelu puutumatusega 
seotud õigusakte ja tavasid; rõhutab, et 
nutivõrkude toimimise ja kasutuselevõtu 
vältimatu eeltingimus on andmekaitse ja 
andmete puutumatuse tagamine kõikide 
võrguga ühendatud üksikisikute ja 
majapidamiste jaoks; rõhutab, et kogutud 
andmeid tohib kasutada ainult elektri 
tarnekindluse tagamiseks; kutsub 
liikmesriike üles jõustama andmekaitse 
eeskirjad ja toetama üksikisikute õigusi 
selles valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Punkt 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. palub komisjonil anda välja 
täiendavad suunised nutivõrkudega 
seotud isikuandmete ja isikustamata 
andmete kasutamise kohta, pidades silmas 
andmekaitset käsitlevaid läbivaadatud ELi 
õigusakte, ja leppida kokku eeskirjad selle 
kohta, kuidas jaotusvõrguettevõtjad, 
tarnijad või muud äriettevõtted 
kõnealuseid andmeid omavad ja 
haldavad;

Or. en
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Muudatusettepanek 50
Laurence J.A.J. Stassen

Arvamuse projekt
Punkt 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke 
ja kohalikke omavalitsusi üles lisama ja 
looma IKT-lahendustesse, nagu näiteks 
nutivõrkudesse, investeerimiseks rahalisi 
stiimuleid, et luua tootvate tarbijate turg.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 51
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Punkt 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. rõhutab, arvestades nutivõrkude 
tehnilist laadi, kui tähtis on teavitada ja 
harida kasutajaid, et tootjad ja tarbijad 
saaksid teadlikuks võimalustest, mida 
need võrgud pakuvad, eriti seoses arukate 
arvestitega; rõhutab, et teadlikkust tuleb 
suurendada noorte hulgas 
haridusprogrammide kaudu, pöörates 
tähelepanu keskharidust ja kutseharidust 
omandavatele õpilastele.

Or. fr

Muudatusettepanek 52
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Punkt 9 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. juhib tähelepanu algatustele, millega 
EIT tegeleb teadmis- ja 
innovaatikakogukonnas InnoEnergy ja 
mille sisuks on teadus- ja arendustegevus 
nutivõrkude ja kõnealuse sektori 
spetsialistide koolitamise valdkonnas; 
juhib selles kontekstis lisaks tähelepanu 
piirkondlike innovatsioonisüsteemide 
loomise uuele ulatusele, mida EIT toetab 
perioodil 2014–2020;

Or. nl

Muudatusettepanek 53
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Punkt 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. tuletab meelde, et mõnedes 
liikmesriikides kannatavad 
maapiirkonnad elektrikatkestuste ja 
muude probleemide tõttu, mida 
põhjustavad mitteküllaldaselt hooldatud 
võrgud või ebapiisavad investeeringud; 
palub komisjonil hinnata konkreetseid 
meetmeid, millega tagatakse nutivõrkude 
jõudmine maapiirkondadesse; märgib 
siiski, et piirkondades, mis ei ole 
nutivõrkude kasutuselevõtul tõenäoliselt 
prioriteedid, tuleks jätkata energia 
alustaristu ajakohastamist ja hooldamist;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Punkt 9 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 b. tuletab meelde Euroopas arukate 
võrkude kasutuselevõttu toetavat 2011. 
aasta standardimismandaati, mis pidi 
lõpetama oma töö 2012. aastal; kiidab 
heaks nimetatud mandaadi alusel tehtud 
edusammud, kuid rõhutab, et tööd on vaja 
jätkata; palub komisjonil suhelda 
standardimisasutustega, et kiirendada 
nende töö lõpuleviimist ja anda vajaduse 
korral uus mandaat;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Punkt 9 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 b. rõhutab temaatilise suunitluse 
„vähese CO2-heitega majandus” tähtsust, 
mida edendavad Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid ja mille tulemusena 
investeeritakse 20% vahenditest 
energeetika ümberkujundamisse, 
keskendudes põhiosas nutivõrkudele.

Or. nl


