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Muudatusettepanek 1
Anni Podimata

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu, et nn 20-20-20 
eesmärkide edukas rakendamine eeldab 
suuri finantskohustusi ja uusi viise selliste 
algatuste rahastamise täiendamiseks, mille 
eesmärk on tegeleda kliimamuutusest ja 
energiaküsimustest tulenevate 
väljakutsetega; ergutab komisjoni ja 
liikmesriike leidma uuenduslikke 
rahastamisviise, minnes üle 
süsinikdioksiidi heitkogustel põhinevale 
maksusüsteemile, sest see tooks tulu 
eelarvepädevatele institutsioonidele ja 
looks keskkonnasõbralikke stiimuleid 
tarbijatele ning tööstusele;

1. juhib tähelepanu, et nn 20-20-20 
eesmärkide edukas rakendamine eeldab 
suuri finantskohustusi ja uusi viise selliste 
algatuste rahastamise täiendamiseks, mille 
eesmärk on tegeleda kliimamuutusest ja 
energiaküsimustest tulenevate 
väljakutsetega; rõhutab seega 
lisandväärtust, mis on nende uute 
rahastamisvahendite vastuvõtmisel, millel 
on tasakaalu loomise seisukohast kaks 
eesmärki, ühelt poolt uute vajalike 
ressursside loomine ning teiselt poolt 
peamiste poliitikapõhimõtete sõnastamine 
seoses turgude toimimise, säästva arengu 
ja kliimamuutusega; ergutab sellega 
seoses komisjoni ja liikmesriike leidma 
uuenduslikke rahastamisviise, minnes üle 
süsinikdioksiidi heitkogustel põhinevale 
maksusüsteemile, põhimõtte “saastaja 
maksab” rakendamine maksustamise 
eesmärgil ning peamise maksukoormuse 
üleviimine tööhõivesektorilt keskkonda 
saastavale sektorile ja tegevustele;
rõhutab, et see tooks tulu 
eelarvepädevatele institutsioonidele ja 
looks keskkonnasõbralikke stiimuleid 
tarbijatele ning tööstusele;

Or.el

Muudatusettepanek 2
Jens Rohde

Arvamuse projekt
Lõige 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu, et nn 20-20-20 
eesmärkide edukas rakendamine eeldab 
suuri finantskohustusi ja uusi viise selliste 
algatuste rahastamise täiendamiseks, mille 
eesmärk on tegeleda kliimamuutusest ja 
energiaküsimustest tulenevate 
väljakutsetega; ergutab komisjoni ja 
liikmesriike leidma uuenduslikke 
rahastamisviise, minnes üle 
süsinikdioksiidi heitkogustel põhinevale 
maksusüsteemile, sest see tooks tulu 
eelarvepädevatele institutsioonidele ja 
looks keskkonnasõbralikke stiimuleid 
tarbijatele ning tööstusele;

1. juhib tähelepanu, et nn 20-20-20 
eesmärkide edukas rakendamine eeldab 
suuri investeeringuid innovatsiooni ja 
teadusuuringutesse, sealhulgas uusi viise 
selliste algatuste rahastamise 
täiendamiseks, mille eesmärk on tegeleda 
kliimamuutusest ja energiaküsimustest 
tulenevate väljakutsetega; ergutab 
komisjoni ja liikmesriike leidma 
uuenduslikke rahastamisviise, minnes üle 
süsinikdioksiidi heitkogustel põhinevale 
maksusüsteemile, sest see tooks tulu 
eelarvepädevatele institutsioonidele ja 
looks keskkonnasõbralikke stiimuleid 
tarbijatele ning tööstusele; rõhutab siiski, 
et kõige olulisem rahastamisvahend on 
olemasolevate vahendite ümber 
hindamine ning erainvesteeringute 
tegemist toetav nõuetekohane reguleeriv 
raamistik;

Or.en

Muudatusettepanek 3
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu, et nn 20-20-20 
eesmärkide edukas rakendamine eeldab 
suuri finantskohustusi ja uusi viise selliste 
algatuste rahastamise täiendamiseks, mille 
eesmärk on tegeleda kliimamuutusest ja 
energiaküsimustest tulenevate 
väljakutsetega; ergutab komisjoni ja 
liikmesriike leidma uuenduslikke 
rahastamisviise, minnes üle 
süsinikdioksiidi heitkogustel põhinevale 
maksusüsteemile, sest see tooks tulu 
eelarvepädevatele institutsioonidele ja 
looks keskkonnasõbralikke stiimuleid 

1. juhib tähelepanu, et nn 20-20-20 
eesmärkide edukas rakendamine eeldab 
suuri finantskohustusi ja uusi viise selliste 
algatuste rahastamise täiendamiseks, mille 
eesmärk on tegeleda kliimamuutusest ja 
energiaküsimustest tulenevate 
väljakutsetega; ergutab komisjoni ja 
liikmesriike leidma uuenduslikke 
rahastamisviise, sealhulgas selliseid, 
millega julgustada tarbijaid ja tööstust
liikuma väiksemaid süsinikdioksiidi 
heitkoguseid sisaldava keskkonna poole;
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tarbijatele ning tööstusele;

Or.en

Muudatusettepanek 4
Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu, et nn 20-20-20 
eesmärkide edukas rakendamine eeldab 
suuri finantskohustusi ja uusi viise selliste 
algatuste rahastamise täiendamiseks, mille 
eesmärk on tegeleda kliimamuutusest ja 
energiaküsimustest tulenevate 
väljakutsetega; ergutab komisjoni ja 
liikmesriike leidma uuenduslikke 
rahastamisviise, minnes üle 
süsinikdioksiidi heitkogustel põhinevale 
maksusüsteemile, sest see tooks tulu 
eelarvepädevatele institutsioonidele ja 
looks keskkonnasõbralikke stiimuleid 
tarbijatele ning tööstusele;

1. juhib tähelepanu, et nn 20/30-20-20
eesmärkide edukas rakendamine eeldab 
suuri finantskohustusi ja uusi viise selliste 
algatuste rahastamise täiendamiseks, mille 
eesmärk on tegeleda kliimamuutusest ja 
energiaküsimustest tulenevate 
väljakutsetega; ergutab komisjoni ja 
liikmesriike leidma uuenduslikke 
rahastamisviise, minnes üle 
süsinikdioksiidi heitkogustel põhinevale 
maksusüsteemile, sest see tooks tulu 
eelarvepädevatele institutsioonidele ja 
looks keskkonnasõbralikke stiimuleid 
tarbijatele ning tööstusele;

Or.en

Muudatusettepanek 5
Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu, et nn 20-20-20 
eesmärkide edukas rakendamine eeldab 
suuri finantskohustusi ja uusi viise selliste 
algatuste rahastamise täiendamiseks, mille 
eesmärk on tegeleda kliimamuutusest ja 
energiaküsimustest tulenevate 
väljakutsetega; ergutab komisjoni ja 
liikmesriike leidma uuenduslikke 
rahastamisviise, minnes üle 

1. juhib tähelepanu, et nn 20-20-20 
eesmärkide edukas rakendamine eeldab 
suuri finantskohustusi ja uusi viise selliste 
algatuste rahastamise täiendamiseks, mille 
eesmärk on tegeleda kliimamuutusest, 
energia- ja toorainevarudest tulenevate 
väljakutsetega; ergutab komisjoni ja 
liikmesriike leidma uuenduslikke 
rahastamisviise, minnes üle 
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süsinikdioksiidi heitkogustel põhinevale 
maksusüsteemile, sest see tooks tulu 
eelarvepädevatele institutsioonidele ja 
looks keskkonnasõbralikke stiimuleid 
tarbijatele ning tööstusele;

süsinikdioksiidi heitkogustel põhinevale 
maksusüsteemile, sest see tooks tulu 
eelarvepädevatele institutsioonidele ja 
looks keskkonnasõbralikke stiimuleid 
tarbijatele ning tööstusele;

Or.en

Muudatusettepanek 6
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu, et nn 20-20-20 
eesmärkide edukas rakendamine eeldab 
suuri finantskohustusi ja uusi viise selliste 
algatuste rahastamise täiendamiseks, mille 
eesmärk on tegeleda kliimamuutusest ja 
energiaküsimustest tulenevate 
väljakutsetega; ergutab komisjoni ja 
liikmesriike leidma uuenduslikke 
rahastamisviise, minnes üle 
süsinikdioksiidi heitkogustel põhinevale 
maksusüsteemile, sest see tooks tulu 
eelarvepädevatele institutsioonidele ja 
looks keskkonnasõbralikke stiimuleid 
tarbijatele ning tööstusele;

1. juhib tähelepanu, et nn 20-20-20 
eesmärkide edukas rakendamine eeldab 
suuri finantskohustusi ja uusi viise selliste 
algatuste rahastamise täiendamiseks, mille 
eesmärk on tegeleda kliimamuutusest ja 
energiaküsimustest tulenevate 
väljakutsetega; ergutab komisjoni ja 
liikmesriike leidma uuenduslikke 
rahastamisviise, minnes üle tööstusliku
süsinikdioksiidi heitkogustel põhinevale 
maksusüsteemile, sest see tooks tulu 
eelarvepädevatele institutsioonidele ja 
looks keskkonnasõbralikke stiimuleid 
tarbijatele ning tööstusele;

Or.en

Muudatusettepanek 7
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. pidades silmas kasvavat 
energiavajadust tärkava turumajandusega 
riikides, juhib tähelepanu ELi tungivale 
vajadusele leida piisavalt investeeringuid 
energiavarustusse ja -tõhususse, 
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tugevdades oma energiainfrastruktuuri ja 
vähendades võimalikult palju sõltuvust 
turuhinna kõikumistest, millel võiksid olla 
negatiivsed tagajärjed ELi majandusele ja 
2020. aasta strateegia eesmärkidele;

Or.en

Muudatusettepanek 8
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on arvamusel, et energiatõhusus 
peaks lähiaastatel olema üks peamistest 
prioriteetidest ning kutsub tööstusriike 
üles läbirääkimistel rahvusvahelise (Kyoto 
protokolli järgse) lepingu üle seadma 
kohustuslikke eesmärke seoses 
energiatõhususe suurendamisega ning 
rahastamisvahenditega, mille abil on 
võimalik tagada rahalised vahendid 
sellistele meetmetele;

Or.ro

Muudatusettepanek 9
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. juhib tähelepanu asjaolule, et 
kliimamuutus mõjutab eriti arengumaid 
ning on seisukohal, et nende rahaliste 
vahenditega, millega toetatakse 
kliimamuutuse mõju leevendada ja 
energiavaesust vähendada püüdvaid 
meetmeid, aidatakse saavutada 
aastatuhande arengueesmärke;
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Or.ro

Muudatusettepanek 10
Anni Podimata

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnustab mõnedes liikmesriikides juba 
kehtiva süsinikdioksiidimaksu erinevaid 
vorme, kuid hoiatab selle eest, et need 
võivad ohustada ühtse turu 
konkurentsivõimet ja häirida ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi; usub, 
et süsinikdioksiidi heitkoguste 
maksustamisest saadakse rohkem kasu, kui 
seda hakatakse tegema kooskõlastatult;
kutsub komisjoni üles jätkama selliste 
võimalike vahendite väljaselgitamist, mis 
sobivad ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemist välja jäävate sektorite 
süsinikdioksiidimaksu koordineerimiseks 
ELi tasandil;

2. tunnustab mõnedes liikmesriikides juba 
kehtiva süsinikdioksiidimaksu erinevaid 
vorme nendes sektorites, mida ELi
heitkogustega kauplemise süsteem ei kata, 
ning kutsub komisjoni ja nõukogu üles 
võtma need siseriikliku tasandi tavad oma 
lähtepunktiks eesmärgiga reformida 
põhjalikult energia maksustamise 
direktiivi ning võtta kasutusele 
energiatarbimise ja süsinikdioksiidi 
heitkogustega seotud kriteeriumid; usub, 
et süsinikdioksiidi heitkoguste 
maksustamisest saadakse rohkem kasu, kui 
seda hakatakse tegema kooskõlastatult;

Or.el

Muudatusettepanek 11
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnustab mõnedes liikmesriikides juba 
kehtiva süsinikdioksiidimaksu erinevaid 
vorme, kuid hoiatab selle eest, et need 
võivad ohustada ühtse turu 
konkurentsivõimet ja häirida ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi; usub, 
et süsinikdioksiidi heitkoguste 
maksustamisest saadakse rohkem kasu, 
kui seda hakatakse tegema 
kooskõlastatult; kutsub komisjoni üles 

2. tunnustab mõnedes liikmesriikides juba 
kehtiva süsinikdioksiidimaksu erinevaid 
vorme ning tunnistab, et mõned ELi 
liikmesriigid on juba mitu aastat 
kasutanud süsinikdioksiidil põhineva 
energia maksustamise süsteemi; usub, et
liikmesriigid võivad üksteiselt õppida 
maksustamise meetodite kohta parimaid 
võimalikke tavasid ning minimeerida ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi 
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jätkama selliste võimalike vahendite 
väljaselgitamist, mis sobivad ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemist välja 
jäävate sektorite süsinikdioksiidimaksu 
koordineerimiseks ELi tasandil;

häirimist;

Or.en

Muudatusettepanek 12
Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnustab mõnedes liikmesriikides juba 
kehtiva süsinikdioksiidimaksu erinevaid 
vorme, kuid hoiatab selle eest, et need 
võivad ohustada ühtse turu 
konkurentsivõimet ja häirida ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi; usub, 
et süsinikdioksiidi heitkoguste 
maksustamisest saadakse rohkem kasu, kui 
seda hakatakse tegema kooskõlastatult;
kutsub komisjoni üles jätkama selliste 
võimalike vahendite väljaselgitamist, mis 
sobivad ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemist välja jäävate sektorite 
süsinikdioksiidimaksu koordineerimiseks 
ELi tasandil;

2. tunnustab mõnedes liikmesriikides juba 
kehtiva süsinikdioksiidimaksu erinevaid 
vorme, mis on rakendatud innovatsiooni 
ja ressursitõhususe stimuleerimiseks ning
hoiatab selle eest, et need võivad ohustada 
konkurentsi ühtsel turul; usub, et 
süsinikdioksiidi heitkoguste 
maksustamisest saadakse rohkem kasu, kui 
seda hakatakse tegema kooskõlastatult;
kutsub komisjoni üles jätkama selliste 
võimalike vahendite väljaselgitamist, mis 
sobivad ELi heitkogustega kauplemise 
sektorite süsinikdioksiidimaksu 
koordineerimiseks ELi tasandil; kutsub 
liikmesriike üles rakendama ja välja 
töötama riiklikke 
süsinikdioksiidimaksusid, mida tuleks 
täiendada ELi õigusaktidega määratava 
miinimummääraga;

Or.en

Muudatusettepanek 13
Ivari Padar

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnustab mõnedes liikmesriikides juba 
kehtiva süsinikdioksiidimaksu erinevaid 
vorme, kuid hoiatab selle eest, et need 
võivad ohustada ühtse turu 
konkurentsivõimet ja häirida ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi; usub, 
et süsinikdioksiidi heitkoguste 
maksustamisest saadakse rohkem kasu, kui 
seda hakatakse tegema kooskõlastatult;
kutsub komisjoni üles jätkama selliste 
võimalike vahendite väljaselgitamist, mis 
sobivad ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemist välja jäävate sektorite 
süsinikdioksiidimaksu koordineerimiseks 
ELi tasandil;

2. tunnustab mõnedes liikmesriikides juba 
kehtiva süsinikdioksiidimaksu erinevaid 
vorme; usub, et süsinikdioksiidi 
heitkoguste maksustamisest saadakse 
rohkem kasu, kui seda hakatakse tegema 
kooskõlastatult; kutsub komisjoni üles 
esitama pärast põhjalikku mõjuhinnangut 
õigusakti ettepanekut, mis sobiks ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemist välja 
jäävate sektorite süsinikdioksiidimaksu 
koordineerimiseks ELi tasandil;

Or.en

Muudatusettepanek 14
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnustab mõnedes liikmesriikides juba 
kehtiva süsinikdioksiidimaksu erinevaid 
vorme, kuid hoiatab selle eest, et need 
võivad ohustada ühtse turu 
konkurentsivõimet ja häirida ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi; usub, 
et süsinikdioksiidi heitkoguste 
maksustamisest saadakse rohkem kasu, kui 
seda hakatakse tegema kooskõlastatult;
kutsub komisjoni üles jätkama selliste 
võimalike vahendite väljaselgitamist, mis 
sobivad ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemist välja jäävate sektorite 
süsinikdioksiidimaksu koordineerimiseks 
ELi tasandil;

2. tunnustab mõnedes liikmesriikides juba 
kehtiva süsinikdioksiidimaksu erinevaid 
vorme, kuid hoiatab selle eest, et need 
võivad ohustada ühtse turu 
konkurentsivõimet ja häirida ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi; usub, 
et süsinikdioksiidi heitkoguste 
maksustamisest saadakse rohkem kasu, kui 
seda hakatakse tegema kooskõlastatult;
rõhutab, et tuleks vältida liikmesriikide 
ühtset süsinikdioksiidimaksu ning selline 
maksustamine tuleks heaks kiita alles 
pärast nõukogus toimunud arutelu;
kutsub komisjoni üles jätkama selliste 
võimalike vahendite väljaselgitamist, mis 
sobivad ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemist välja jäävate sektorite 
süsinikdioksiidimaksu koordineerimiseks 
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ELi tasandil;

Or.en

Muudatusettepanek 15
Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. nõuab tungivalt, et komisjon vaataks 
läbi energia maksustamise direktiivi ning 
võtaks lisaks uuendatud energiasisalduse 
mõistele kasutusele 
süsinikdioksiidisisalduse mõiste; on 
eelkõige arvamusel, et maksustamise 
aluseks peaks olema kütuste 
energiasisaldus, et kõikide samaks 
kasutuseks rakendatavate energiaallikate 
miinimum maksumäär peaks olema sama 
ning et kõik erandid tuleks asendada 
kompensatsioonimehhanismiga;

Or.en

Muudatusettepanek 16
Ivari Padar

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. juhib tähelepanu asjaolule, et ELi 
koordineeritud lähenemisviisiga 
kõrvaldatakse konkurentsivõimet siseturul 
ähvardavad ohud ning maksukoormuse 
järkjärguline sidumine saastava 
tegevusega võiks pikemas perspektiivis 
vähendada muid maksusid ja 
tööjõukulusid, suurendades nõnda ELi 
konkurentsivõimet;

Or.en
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Muudatusettepanek 17
Jens Rohde

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et kõigi ELi koordineeritud nn 
kliimamuutuse maksu uuenduslikest 
vormidest saadud tulu tuleks eraldada 
niisuguse teadus-ja arendustegevuse ning 
selliste meetmete rahastamiseks, mille 
eesmärk on vähendada süsinikdioksiidi 
heitkoguseid, suurendada energiatõhusust 
ja parandada energia infrastruktuuri 
ELis;

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 18
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et kõigi ELi koordineeritud nn 
kliimamuutuse maksu uuenduslikest 
vormidest saadud tulu tuleks eraldada 
niisuguse teadus-ja arendustegevuse ning 
selliste meetmete rahastamiseks, mille 
eesmärk on vähendada süsinikdioksiidi 
heitkoguseid, suurendada energiatõhusust 
ja parandada energia infrastruktuuri ELis;

3. rõhutab, et liikmesriigid võivad kaaluda 
maksutulu eraldamist kliimamuutuse 
maksust, et rahastada niisugust teadus-ja 
arendustegevust ning selliseid meetmeid, 
mille eesmärk on vähendada 
süsinikdioksiidi heitkoguseid, suurendada 
energiatõhusust ja parandada energia 
infrastruktuuri ELis;

Or.en

Muudatusettepanek 19
Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et kõigi ELi koordineeritud nn 
kliimamuutuse maksu uuenduslikest 
vormidest saadud tulu tuleks eraldada 
niisuguse teadus-ja arendustegevuse ning 
selliste meetmete rahastamiseks, mille 
eesmärk on vähendada süsinikdioksiidi 
heitkoguseid, suurendada energiatõhusust 
ja parandada energia infrastruktuuri ELis;

3. rõhutab, et kõigi ELi koordineeritud nn 
kliimamuutuse maksu uuenduslikest 
vormidest saadud tulu tuleks eraldada 
niisuguse teadus-ja arendustegevuse ning 
selliste meetmete rahastamiseks, mille 
eesmärk on vähendada süsinikdioksiidi 
heitkoguseid, suurendada energiatõhusust 
ja parandada energia infrastruktuuri ELis 
ning arengumaades;

Or.en

Muudatusettepanek 20
Anni Podimata

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et kõigi ELi koordineeritud nn 
kliimamuutuse maksu uuenduslikest 
vormidest saadud tulu tuleks eraldada 
niisuguse teadus-ja arendustegevuse ning 
selliste meetmete rahastamiseks, mille 
eesmärk on vähendada süsinikdioksiidi 
heitkoguseid, suurendada energiatõhusust 
ja parandada energia infrastruktuuri ELis;

3. rõhutab, et osa tulust, mis on saadud
kõigi ELi koordineeritud nn kliimamuutuse 
maksu uuenduslikest vormidest, tuleks 
eraldada niisuguse teadus-ja 
arendustegevuse ning selliste meetmete 
rahastamiseks, mille eesmärk on 
vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid, 
suurendada energiatõhusust ja parandada 
energia infrastruktuuri ELis;

Or.el

Muudatusettepanek 21
Ivari Padar

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et kõigi ELi koordineeritud nn 
kliimamuutuse maksu uuenduslikest 
vormidest saadud tulu tuleks eraldada 

3. rõhutab, et kõigi ELi koordineeritud nn 
kliimamuutuse maksu uuenduslikest 
vormidest saadud tulu tuleks eraldada 
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niisuguse teadus-ja arendustegevuse ning 
selliste meetmete rahastamiseks, mille 
eesmärk on vähendada süsinikdioksiidi 
heitkoguseid, suurendada energiatõhusust 
ja parandada energia infrastruktuuri ELis;

niisuguse teadus-ja arendustegevuse ning 
selliste meetmete rahastamiseks, mille 
eesmärk on vähendada süsinikdioksiidi 
heitkoguseid, suurendada energiatõhusust,
võidelda energiapuuduse vastu ja 
parandada energia infrastruktuuri ELis;

Or.en

Muudatusettepanek 22
Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. tuletab meelde, et liikmesriigid on 
võtnud endale kohustuse eraldada 
vähemalt 50% ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemist saadud tulust 
kliimamuutusega võitlemise meetmeteks, 
eriti arengumaades; väljendab sellega 
seoses muret vabade kvootide ulatusliku 
jagamise pärast, kuna hiljutised uuringud 
on näidanud, et teatavad ettevõtjad võivad 
niiviisi saada väljateenimata kasumit ning 
kasusaajaid ei ole võimalik 
tootmisvõimsuse täielikul või osalisel 
ümberpaigutamisel takistada;

Or.fr

Muudatusettepanek 23
Antonio Cancian

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et kaalumisel olevate 
energiatõhususe meetmete 
rahastamisvahendid kujutavad endast 
keskkonnasõbralike projektide 
uuenduslikke rahastamisvahendeid; tunneb 

4. märgib, et kaalumisel olevate 
energiatõhususe meetmete 
rahastamisvahendid kujutavad endast 
keskkonnasõbralike projektide 
uuenduslikke rahastamisvahendeid; tunneb 
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heameelt püüdluse üle võtta kasutusele 
sihtrahastu, et kasutada Euroopa majanduse 
elavdamise energeetikakava (EEPR) 
määruse kohaseid kohustustega sidumata 
vahendeid energiatõhususe ja 
taastuvenergia algatuste toetamiseks; palub 
komisjonil hinnata hoolikalt kõnealuse 
vahendi tõhusust ning analüüsida 
võimalust kohaldada sarnast lähenemist ka 
tulevikus ELi eelarves kasutamata jäänud 
rahaliste vahendite suhtes;

heameelt püüdluse üle võtta kasutusele 
sihtrahastu, mis võiks meelitada ligi ka 
erainvestoreid (avaliku sektori ja 
erasektori partnerluse raames), et 
kasutada Euroopa majanduse elavdamise 
energeetikakava (EEPR) määruse kohaseid 
kohustustega sidumata vahendeid 
energiatõhususe ja taastuvenergia algatuste 
toetamiseks; palub komisjonil hinnata 
hoolikalt kõnealuse vahendi tõhusust ning 
analüüsida võimalust kohaldada sarnast 
lähenemist ka tulevikus ELi eelarves 
kasutamata jäänud rahaliste vahendite 
suhtes;

Or.en

Muudatusettepanek 24
Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et kaalumisel olevate 
energiatõhususe meetmete 
rahastamisvahendid kujutavad endast 
keskkonnasõbralike projektide 
uuenduslikke rahastamisvahendeid; tunneb 
heameelt püüdluse üle võtta kasutusele 
sihtrahastu, et kasutada Euroopa majanduse 
elavdamise energeetikakava (EEPR) 
määruse kohaseid kohustustega sidumata 
vahendeid energiatõhususe ja 
taastuvenergia algatuste toetamiseks; palub 
komisjonil hinnata hoolikalt kõnealuse 
vahendi tõhusust ning analüüsida 
võimalust kohaldada sarnast lähenemist ka 
tulevikus ELi eelarves kasutamata jäänud 
rahaliste vahendite suhtes;

4. märgib, et kaalumisel olevate 
energiatõhususe meetmete 
rahastamisvahendid kujutavad endast 
keskkonnasõbralike projektide 
uuenduslikke rahastamisvahendeid; tunneb 
heameelt püüdluse üle võtta kasutusele 
sihtrahastu, et kasutada Euroopa majanduse 
elavdamise energeetikakava (EEPR) 
määruse kohaseid kohustustega sidumata 
vahendeid energiatõhususe, taastuvenergia 
ja tooraineid puudutavate algatuste 
toetamiseks; palub komisjonil hinnata 
hoolikalt kõnealuse vahendi tõhusust ning 
analüüsida võimalust kohaldada sarnast 
lähenemist ka tulevikus ELi eelarves 
kasutamata jäänud rahaliste vahendite 
suhtes;

Or.en
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Muudatusettepanek 25
Vicky Ford

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tervitab komisjoni ja liikmesriikide 
pingutusi leida uuenduslikke viise 
Euroopa infrastruktuuri ja innovatsiooni 
edendamiseks tehtavate investeeringute 
saamiseks; võtab teadmiseks Euroopa 
Investeerimispanga 23. septembril 2010. 
aastal Euroopa Parlamendi resolutsiooni 
alusel võetavaid meetmeid käsitlevas 
aruandes esitatud märkused, mis 
käsitlevad komisjoni ettepanekut 
suurendada ELi eelarvest 
rahastamisvahendite kaudu fondide 
kasutamisse suunatud osa 10 või 20%ni.
tunnistab, et avaliku sektori 
investeeringutega tuleb võimaluse korral 
täiendada ja tugevdada erasektori 
rahastamist, kuid teab, et projektide 
rahastamist reguleeriv erikord võib 
suurendada bilansiväliseid kohustusi ning 
Euroopa Liidu institutsioonide, Euroopa 
Liidu või liikmesriikide kapitalikulusid; 
on seisukohal, et neid meetmeid tuleks 
täiendada igati selge raamatupidamise 
avalikustamise ja investeeringuid 
käsitlevate asjakohaste suuniste, 
riskijuhtimise, piirmäärade, järelevalve-
ja kontrollimenetlustega, mis võetakse 
kasutusele demokraatlikult 
vastutustundlikul viisil;

Or.en

Muudatusettepanek 26
Henri Weber

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. palub veel komisjonil kaaluda 
hoolikalt, kas võtta ELi piiril kasutusele 
energia- ja kliimamaksu, mis vastaks 
süsinikdioksiidi vähendamise eesmärgist 
tulenevatele täiendavatele tootmiskuludele 
või mille aluseks oleks transpordi 
põhjustatud saastatusega seotud toodete 
üldine CO2 jalajälg;

Or.fr

Muudatusettepanek 27
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub komisjoni, Euroopa 
Investeerimispanka ja liikmesriike üles 
looma energiatõhususe ja taastuvenergia 
fondi, kuhu kogutakse 2020. aastani 
avaliku sektori ja erasektori 
investeeringuid liikmesriikide 
energiatõhususe ja taastuvenergia 
projektide jaoks;

Or.ro

Muudatusettepanek 28
Ivari Padar

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. märgib ELi projektide võlakirjade 
algatuse positiivset rolli projektidega 
tegelevate ettevõtjate emiteeritavate 
võlakirjade krediidireitingute 
tugevdamisel; on seisukohal, et ELi 
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projektide võlakirjadega saaks lahendada 
investeeringute vähesuse probleemi ja 
tagada juurdepääs rahalistele vahenditele, 
näiteks ELi infrastruktuurile, sealhulgas 
energiainfrastruktuurile;

Or.en

Muudatusettepanek 29
Ivari Padar

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. nõuab energia maksustamise 
direktiivi muutmist, et lisada sellesse 
meetmeid, mille abil ergutada säästma 
rohkem energiat, võimaldades 
liikmesriikidel nõnda hoida kokku mitte 
ainult energiakulusid, vaid ka sellega 
seotud sotsiaalseid hüvituskulusid; nõuab 
sellise ELi raamistiku loomist, millega 
tagatakse pikaajalised madala intressiga 
laenud ja rahalised vahendid energia 
säästmist puudutavatele projektidele,
julgustades ühendusepõhist otsuste 
tegemist energiasäästuprojektides;

Or.en

Muudatusettepanek 30
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. võtab teadmiseks energiatõhususe 
olulisuse ning nõuab seetõttu tungivalt, et 
komisjon ja liikmesriigid kasutaksid 
tõhusalt struktuurifonde hoonete, eriti 
elamute energiatõhususe 
suurendamiseks; nõuab, et Euroopa 
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Investeerimispanga ja muude avaliku 
sektori finantsasutuste rahalisi vahendeid 
kasutataks tõhusalt ning et oleks kooskõla 
ELi ja riiklike fondide ning muude 
abiprogrammide vahel, mille abil oleks 
võimalik viia investeeringuid 
energiatõhususse, et saavutada ELi 
eesmärgid;

Or.ro

Muudatusettepanek 31
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. kutsub komisjoni ja Euroopa 
Keskpanka üles uurima, milliseid 
moraalseid tagajärgi on liikmesriikidel 
tekkinud seoses esmatähtsate 
infrastruktuuriprojektide rahastamisega 
ELi projektide võlakirjade või 
eurovõlakirjade kaudu, eriti kui need 
infrastruktuuriprojektid on 
riikidevahelised;

Or.en

Muudatusettepanek 32
Henri Weber

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. soovitab tulu võrdselt jagada 
arengumaadega seotud fondi ning 
Euroopa uurimis- ja arendustegevuse 
vahel sellistes valdkondades, nagu 
globaalse soojenemisega võitlemine;

Or.fr
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Muudatusettepanek 33
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. tuletab meelde, et liikmesriigid võivad 
kohaldada vähendatud käibemaksumäära 
nendele teenustele, mis hõlmavad elamute 
renoveerimist ja energiatõhususe 
suurendamist;

Or.ro

Muudatusettepanek 34
Anni Podimata

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ei 
võtaks ühepoolseid meetmeid, mis võivad 
mõjutada Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet.

välja jäetud

Or.el

Muudatusettepanek 35
Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ei 
võtaks ühepoolseid meetmeid, mis võivad 
mõjutada Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet.

5. võttes arvesse muret, et ühepoolsed 
kliimamuutusega võitlemiseks mõeldud 
meetmed võivad mõjutada Euroopa 
tööstuse konkurentsivõimet; rõhutab 
siiski, et komisjoni arvamuse 
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(KOM(2010)0265) kohaselt on vähesed 
tööstussektorid süsinikdioksiidi lekkele 
eriti ohualtid ning on arvamusel, et nende 
tuvastamiseks tuleb teha üksikasjalik 
sektoripõhine analüüs; on samuti 
seisukohal, et ressursside majanduslik 
kasutamine ja keskkonnasõbralike 
tehnoloogiate innovatsioon on 
konkurentsivõime seisukohast väga 
olulised.

Or.xm

Muudatusettepanek 36
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ei 
võtaks ühepoolseid meetmeid, mis võivad 
mõjutada Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet.

5. on seisukohal, et kõiki finantstegevuse 
maksustamise valdkonnas tehtud ELi 
algatusi tuleks asjakohaselt hinnata selle 
põhjal, kuidas need mõjutavad 
reaalmajandust kulude üleviimise ja 
rahaliste vahendite kättesaadavuse osas; 
nõuab tungivalt, et liikmesriigid ei võtaks 
ühepoolseid meetmeid, mis võivad 
mõjutada Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet.

Or.en

Muudatusettepanek 37
Ivari Padar

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ei 
võtaks ühepoolseid meetmeid, mis võivad 
mõjutada Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet.

5. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ei 
võtaks ühepoolseid meetmeid, mis võivad 
mõjutada Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet, kuid tunnistab, et 
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mõned liikmesriigid on 
süsinikdioksiidimaksu juba kasutusele 
võtnud.

Or.en

Muudatusettepanek 38
Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. juhib tähelepanu asjaolule, et piiride 
kohandamise meetmed muudavad 
võimalikuks Euroopa ja importtoodetele 
sama ja võib-olla rangete süsinikdioksiidi 
piirangute kohaldamise; on seisukohal, et 
selline vahend toob tõelist ja põhjendatud 
kasu vaid piiratud arvu sektorite puhul, 
keda tõepoolest ohustab süsinikdioksiidi 
leke ning ainult siis, kui seda 
rakendatakse koos saastekvootide oksjonil 
müümisega, mis on vajalik selleks, et 
partnerriigid sellist vahendit tunnustaksid 
ja et see oleks kooskõlas WTO 
eeskirjadega.

Or.fr

Muudatusettepanek 39
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tervitab Euroopa Investeerimispanga 
23. septembri 2010. aasta aruannet, mis 
käsitleb Euroopa Parlamendi 
resolutsiooni alusel võetavaid meetmeid;
julgustab komisjoni ja Euroopa 
Investeerimispanga koostöö 
edasiarendamist, et luua järgmised 
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uuenduslikke rahalisi vahendeid 
käsitlevad mitmeaastased 
finantsraamistikud, et suurendada 
oluliselt ELi eelarve kasutamist nende 
rahastamisvahendite abil.

Or.en

Muudatusettepanek 40
Anni Podimata

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, kui oluline mõju on 
toornafta, gaasi ja toidukaupadega 
spekuleerimisel raha saamise eesmärgil 
ning sellistel finantstavadel nagu tihe 
kaubandus energiahinnale ja 
maakasutusele; on seetõttu seisukohal, et 
spekulatiivsete tehingute maks võiks olla 
oluline vahend läbipaistvuse ja tõhususe 
taastamiseks energiaturul ja 
maakasutusel ning seega ELi peamiste 
eesmärkide saavutamiseks 
energiatõhususe ja kliimamuutuse 
valdkonnas.

Or.en

Muudatusettepanek 41
Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. tunneb heameelt selle üle, et G20 
riigid on võtnud kohustuseks kaotada 
järk-järgult fossiilsete kütuste toetused 
ning on seisukohal, et sellisel meetmel on 
märkimisväärset rahastamispotentsiaali;
kutsub ELi üles võtma rahvusvahelisel 
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tasandil selles osas juhtrolli ning kutsub 
komisjoni üles esitama viivitamatult 
ajakava ELi toetuste järkjärguliseks 
kaotamiseks, võttes arvesse, et sellise 
protsessi puhul tuleb võtta sotsiaalseid ja 
tööstuslikke kõrvalmeetmeid.

Or.fr

Muudatusettepanek 42
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. rõhutab, et uuenduslikke rahalisi 
vahendeid tuleks kasutada avaliku sektori 
ja erasektori partnerluse toetamiseks ning 
nende kasutamist tuleks võtta kui 
alternatiivi ainult riiklikele kulutustele, 
mille abil kasutada fonde ja tegeleda 
turutõrgetega.

Or.en

Muudatusettepanek 43
Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. nõuab, et rahvusvahelise transpordi 
kulude hulka arvatakse ka kliimakulud, 
kas maksude kehtestamise või tasuliste 
kvootidega kauplemise süsteemi kaudu 
ning et tulu kasutatakse meetmete jaoks, 
mille eesmärk on võidelda 
kliimamuutusega eelkõige arengumaades;
tunneb heameelt asjaolu üle, et varsti 
kaasatakse lennundussektor ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi ning 
ootab komisjonilt 2011. aastal 
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meretranspordi sektoris samasugust 
algatust, mis jõustuks 2013. aastal, kui 
rahvusvahelisi kokkuleppeid ei suudeta 
selleks kuupäevaks rakendada.

Or.fr

Muudatusettepanek 44
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. tunnistab, et avaliku sektori 
investeeringud peavad võimaluse korral 
täiendama ja tugevdama erasektori 
rahastamist; märgib siiski, et projektide 
rahastamist reguleeriva erikorra 
kasutamine võib suurendada 
bilansiväliseid kohustusi ning Euroopa 
Liidu institutsioonide, ELi või 
liikmesriikide kapitalikulusid; on 
seisukohal, et selliseid meetmeid tuleks 
täiendada igati selgete raamatupidamise 
avalikustamise ja investeeringuid 
käsitlevate asjakohaste suuniste, 
riskijuhtimise, piirmäärade, järelevalve-
ja kontrollimeetmetega, mis võetakse 
kasutusele demokraatlikult 
vastutustundlikul viisil.

Or.en

Muudatusettepanek 45
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 5 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 d. tervitab äsja kavandatud mitut riiki 
hõlmavaid Euroopa võlakirju ning 
rõhutab, et nende vahendite kasutamine 
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uue infrastruktuuri rahastamiseks võiks 
anda tõelise Euroopa lisandvääruse 
solidaarsusel põhineva lähenemisviisi 
abil.

Or.en

Muudatusettepanek 46
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 5 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 e. kutsub komisjoni ja Euroopa 
Keskpanka üles uurima, milliseid 
moraalseid tagajärgi on liikmesriikidel 
tekkinud seoses esmatähtsate 
infrastruktuuriprojektide rahastamisega 
ELi projektide võlakirjade või 
eurovõlakirjade kaudu, eriti kui need 
infrastruktuuriprojektid on 
riikidevahelised.

Or.en


