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Tarkistus 1
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. toteaa, että Kansainvälisen 
energiajärjestön ennusteiden mukaan 
energiaan liittyvien hiilidioksidipäästöjen 
kokonaismäärä lisääntyy vuoteen 2035 
mennessä todennäköisesti 21 prosentilla 
vuoden 2008 tasosta, mikäli maat panevat 
Kööpenhaminan sitoumuksessa 
antamansa päästösitoumukset 
huolellisesti täytäntöön, mikä tarkoittaa, 
että ilmaston lämpenemistä on 
mahdotonta rajoittaa 2°celsiusasteeseen; 
panee merkille, että maailman päästöjen 
ennakoidun kasvun arvioidaan olevan 
täysin OECD:hen kuulumattomien 
maiden aiheuttamaa[1];
[1] Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) 
raportti "World Energy Outlook 2010", 
9. marraskuuta 2010.

Or. en

Tarkistus 2
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että IEA:n lukujen 
perusteella EU:n osuus maailman 
hiilidioksidipäästöistä on vain 
13 prosenttia;

Or. en
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Tarkistus 3
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A c. ottaa huomioon, että 
päästökauppadirektiivin mukaan unionin 
päästökauppajärjestelmällä olisi pyrittävä 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 
kustannustehokkaasti ja taloudellisesti;

Or. en

Tarkistus 4
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
1 otsikko (uusi) (ennen 1 kohtaa)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Teollisuuspoliittiset näkökohdat

Or. en

Tarkistus 5
Yannick Jadot, Marisa Matias

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että talouskriisi on 
huomattavasti vähentänyt teollisuuden 
tuotantokapasiteettia, hidastanut 
talouskasvua ja johtanut työvoiman 
siirtymiseen; tuo esiin, että BKT:n 
alenemista sinänsä on pidettävä kuluna, 
joka heikentää teollisuuden 

1. painottaa, että talouskriisi on 
huomattavasti vähentänyt 
teollisuustuotantoa, hidastanut 
talouskasvua ja lisännyt työttömyyttä, mikä
heikentää teollisuuden investointikykyä; 
painottaa kuitenkin, että 
kasvihuonekaasujen 20 prosentin 
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investointikykyä; varoittaa yleisestä 
päätelmästä, jonka mukaan päästöjen 
vähentämisestä olisi talouskriisin vuoksi 
tullut edullisempaa;

vähennystavoitteen saavuttamiseen 
tarvittavia investointeja on myös 
vähennetty, ja panee merkille, että 
laitoksille on myönnetty ylimääräisiä 
päästöoikeuksia miljardien eurojen 
markkina-arvosta;

Or. en

Tarkistus 6

Lena Ek, Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että talouskriisi on 
huomattavasti vähentänyt teollisuuden 
tuotantokapasiteettia, hidastanut 
talouskasvua ja johtanut työvoiman 
siirtymiseen; tuo esiin, että BKT:n 
alenemista sinänsä on pidettävä kuluna, 
joka heikentää teollisuuden 
investointikykyä; varoittaa yleisestä 
päätelmästä, jonka mukaan päästöjen 
vähentämisestä olisi talouskriisin vuoksi 
tullut edullisempaa;

1. painottaa, että vaikka talouskriisi on 
vähentänyt teollisuuden 
tuotantokapasiteettia, hidastanut 
talouskasvua ja lisännyt työttömyyttä, se 
on samalla tehnyt päästöjen 
vähentämisestä edullisempaa;

Or. en

Tarkistus 7
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että talouskriisi on 
huomattavasti vähentänyt teollisuuden 
tuotantokapasiteettia, hidastanut 

1. painottaa, että talouskriisi on 
huomattavasti vähentänyt teollisuuden 
tuotantokapasiteettia, hidastanut 
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talouskasvua ja johtanut työvoiman 
siirtymiseen; tuo esiin, että BKT:n 
alenemista sinänsä on pidettävä kuluna, 
joka heikentää teollisuuden 
investointikykyä; varoittaa yleisestä 
päätelmästä, jonka mukaan päästöjen 
vähentämisestä olisi talouskriisin vuoksi 
tullut edullisempaa;

talouskasvua ja johtanut työvoiman 
siirtymiseen; korostaa, ettei päästöjen 
vastaavan vähenemisen pidä tulkita 
merkitsevän, että EU olisi saavuttamassa 
päästövähennystavoitettaan;

Or. en

Tarkistus 8
Matthias Groote

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että talouskriisi on 
huomattavasti vähentänyt teollisuuden 
tuotantokapasiteettia, hidastanut 
talouskasvua ja johtanut työvoiman 
siirtymiseen; tuo esiin, että BKT:n 
alenemista sinänsä on pidettävä kuluna, 
joka heikentää teollisuuden 
investointikykyä; varoittaa yleisestä 
päätelmästä, jonka mukaan päästöjen 
vähentämisestä olisi talouskriisin vuoksi 
tullut edullisempaa;

1. painottaa, että talouskriisi on 
huomattavasti vähentänyt teollisuuden 
tuotantokapasiteettia, hidastanut 
talouskasvua ja johtanut työvoiman 
siirtymiseen sekä monien työpaikkojen 
menetyksiin; tuo esiin, että BKT:n 
alenemista sinänsä on pidettävä kuluna, 
joka heikentää teollisuuden 
investointikykyä; huomauttaa, ettei voida 
yleisesti olettaa, että päästöjen 
vähentämisestä olisi talouskriisin vuoksi 
tullut edullisempaa;

Or. de

Tarkistus 9
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että talouskriisi on 
huomattavasti vähentänyt teollisuuden 

1. painottaa, että talouskriisi on 
huomattavasti vähentänyt teollisuuden 
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tuotantokapasiteettia, hidastanut 
talouskasvua ja johtanut työvoiman 
siirtymiseen; tuo esiin, että BKT:n 
alenemista sinänsä on pidettävä kuluna, 
joka heikentää teollisuuden 
investointikykyä; varoittaa yleisestä 
päätelmästä, jonka mukaan päästöjen 
vähentämisestä olisi talouskriisin vuoksi 
tullut edullisempaa;

tuotantokapasiteettia, hidastanut 
talouskasvua ja johtanut työvoiman 
siirtymiseen; tuo esiin, että BKT:n 
alenemista sinänsä on pidettävä kuluna, 
joka heikentää teollisuuden 
investointikykyä; toteaa, että 
nykykehitysskenaarioon verrattuna kriisi 
on johtanut päästöjen ja 
energiankulutuksen vähentymiseen;

Or. en

Tarkistus 10
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että talouskriisi on 
huomattavasti vähentänyt teollisuuden 
tuotantokapasiteettia, hidastanut 
talouskasvua ja johtanut työvoiman 
siirtymiseen; tuo esiin, että BKT:n 
alenemista sinänsä on pidettävä kuluna, 
joka heikentää teollisuuden 
investointikykyä; varoittaa yleisestä 
päätelmästä, jonka mukaan päästöjen 
vähentämisestä olisi talouskriisin vuoksi 
tullut edullisempaa;

1. painottaa, että talouskriisi on 
huomattavasti vähentänyt teollisuuden 
tuotantokapasiteettia, hidastanut 
talouskasvua ja työvoiman siirtymistä; tuo 
esiin, että BKT:n alenemista sinänsä on 
pidettävä kuluna, joka heikentää 
teollisuuden investointikykyä; varoittaa 
yleisestä päätelmästä, jonka mukaan 
päästöjen vähentämisestä olisi talouskriisin 
vuoksi tullut edullisempaa;

Or. en

Tarkistus 11
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. painottaa, että Kiina on maailman 
johtava tuulipuistojen rakentaja, että 
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kiinalaiset ja intialaiset tuuliturbiinien 
valmistajat kuuluvat kymmenen 
suurimman valmistajan joukkoon ja että 
Kiina ja Taiwan tuottavat nykyään 
suurimman osan kansainvälisillä 
markkinoilla myydyistä 
aurinkopaneeleista; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita ryhtymään toimiin 
näiden teknologioiden ja uusien teknisten 
innovaatioiden ekotehokkaan kehitystyön 
ja tuotannon edistämiseksi unionissa, 
koska niitä tarvitaan 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kunnianhimoisten vähennystavoitteiden 
saavuttamiseksi; 

Or. ro

Tarkistus 12
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että eri teollisuudenaloilta 
saatujen tietojen mukaan näyttäisi selvästi 
siltä, että jo EU:n nykyiset 
ilmastopolitiikkaa koskevat säännökset, 
kuten päästökauppajärjestelmä, johtavat 
tuotannon siirtämiseen muualle, ja 
ilmaisee huolensa siitä, että hiilen hinnan 
nousu kiihdyttäisi tätä kehitystä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 13
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että eri teollisuudenaloilta 
saatujen tietojen mukaan näyttäisi selvästi 
siltä, että jo EU:n nykyiset 
ilmastopolitiikkaa koskevat säännökset, 
kuten päästökauppajärjestelmä, johtavat 
tuotannon siirtämiseen muualle, ja 
ilmaisee huolensa siitä, että hiilen hinnan 
nousu kiihdyttäisi tätä kehitystä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 14
Matthias Groote

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että eri teollisuudenaloilta 
saatujen tietojen mukaan näyttäisi selvästi 
siltä, että jo EU:n nykyiset 
ilmastopolitiikkaa koskevat säännökset, 
kuten päästökauppajärjestelmä, johtavat 
tuotannon siirtämiseen muualle, ja 
ilmaisee huolensa siitä, että hiilen hinnan 
nousu kiihdyttäisi tätä kehitystä;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 15
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että eri teollisuudenaloilta 
saatujen tietojen mukaan näyttäisi selvästi 
siltä, että jo EU:n nykyiset 

Poistetaan.
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ilmastopolitiikkaa koskevat säännökset, 
kuten päästökauppajärjestelmä, johtavat 
tuotannon siirtämiseen muualle, ja 
ilmaisee huolensa siitä, että hiilen hinnan 
nousu kiihdyttäisi tätä kehitystä;

Or. en

Tarkistus 16
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että eri teollisuudenaloilta 
saatujen tietojen mukaan näyttäisi selvästi 
siltä, että jo EU:n nykyiset 
ilmastopolitiikkaa koskevat säännökset, 
kuten päästökauppajärjestelmä, johtavat 
tuotannon siirtämiseen muualle, ja 
ilmaisee huolensa siitä, että hiilen hinnan 
nousu kiihdyttäisi tätä kehitystä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 17
Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että eri teollisuudenaloilta 
saatujen tietojen mukaan näyttäisi selvästi 
siltä, että jo EU:n nykyiset 
ilmastopolitiikkaa koskevat säännökset, 
kuten päästökauppajärjestelmä, johtavat 
tuotannon siirtämiseen muualle, ja 
ilmaisee huolensa siitä, että hiilen hinnan 
nousu kiihdyttäisi tätä kehitystä;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 18
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että eri teollisuudenaloilta 
saatujen tietojen mukaan näyttäisi selvästi 
siltä, että jo EU:n nykyiset 
ilmastopolitiikkaa koskevat säännökset, 
kuten päästökauppajärjestelmä, johtavat 
tuotannon siirtämiseen muualle, ja ilmaisee 
huolensa siitä, että hiilen hinnan nousu 
kiihdyttäisi tätä kehitystä;

2. toteaa, että eri teollisuudenaloilta 
saatujen tietojen mukaan näyttäisi selvästi 
siltä, että jo EU:n nykyiset 
ilmastopolitiikkaa koskevat säännökset, 
kuten päästökauppajärjestelmä, johtavat 
tuotannon siirtämiseen muualle, ja ilmaisee 
huolensa siitä, että hiilen hinnan nousu 
kiihdyttäisi tätä kehitystä erityisesti 
jäsenvaltioissa, joiden talous on 
taantumassa ja joissa toteutetaan 
parhaillaan ankaria talouden 
vakautusohjelmia;

Or. el

Tarkistus 19
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että päästökauppajärjestelmä 
on osoittautunut tehottomaksi keinoksi 
kannustaa päästövähennyksiin, ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
arvioimaan ja ottamaan käyttöön uusia 
välineitä, joilla edistetään "vihreiden" 
teollisuudenalojen kehittymistä, 
energiatehokkuutta ja luonnonvarojen 
tehokasta käyttöä;

Or. ro
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Tarkistus 20
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. pyytää komissiota tarkistamaan 
EU ETS -direktiivin, joka on osa 
joulukuussa 2008 sovitun 
Eurooppa 2020 -lainsäädäntöpaketin 
energia- ja ilmasto-osiota, jotta voidaan 
varmistaa kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen 20 prosentilla vuoden 1990 
tasosta vuoteen 2020 mennessä;

Or. ro

Tarkistus 21
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
2 otsikko (uusi) (ennen 3 kohtaa)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Energiapoliittiset näkökohdat

Or. en

Tarkistus 22
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. olettaa komission ja Kansainvälisen 
energiajärjestön tavoin, että vähähiiliseen 
energiateknologiaan tehtävien investointien 
siirtäminen myöhemmäksi johtaisi jatkossa 

3. olettaa komission ja Kansainvälisen 
energiajärjestön tavoin, että vähähiiliseen 
energiateknologiaan tehtävien investointien 
siirtäminen myöhemmäksi johtaisi jatkossa 
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suurempiin kuluihin; katsoo, että EU voi 
saavuttaa vuotta 2050 koskevan pitkän 
aikavälin tavoitteensa, jonka Eurooppa-
neuvosto vahvisti jälleen 4. helmikuuta 
2011, ainoastaan siinä tapauksessa, että se 
nopeuttaa toimiaan saavutettuaan 
20 prosenttiin asetetun päästöjen 
vähentämistavoitteen vuonna 2020; pitää
tämän vuoksi myönteisenä komission 
aietta laatia suunnitelmia siitä, miten 
pitkän aikavälin tavoitteet voidaan 
saavuttaa mahdollisimman 
kustannustehokkaasti;

suurempiin kuluihin; panee merkille 
Euroopan johtavien yleishyödyllisten 
laitosten toimitusjohtajien yhteisen 
julistuksen, jossa he vaativat unionia 
asettamaan vähennystavoitteen 
25 prosenttiin; katsoo, että EU voi 
saavuttaa Eurooppa-neuvostossa sovitun 
ja komission etenemissuunnitelmassa 
siirtymisestä vähähiiliseen talouteen 
vuonna 2050 vahvistetun vuotta 2050 
koskevan pitkän aikavälin tavoitteensa 
vähentää unionin päästöjä 80–
95 prosentilla ainoastaan siinä tapauksessa, 
että se nopeuttaa toimiaan saavutettuaan 
vähintään 25 prosenttiin asetetun unionin
päästöjen vähentämistavoitteen vuonna 
2020; pyytää tämän vuoksi komissiota 
antamaan ehdotuksen vuoden 2020 
jälkeen sovellettavista sitovista 
vähennystavoitteista, jotka myötäilevät 
etenemissuunnitelmassa siirtymisestä 
vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 
esitettyjä suunnitelmia siitä, miten pitkän 
aikavälin tavoitteet voidaan saavuttaa 
mahdollisimman kustannustehokkaasti;

Or. en

Tarkistus 23
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. olettaa komission ja Kansainvälisen 
energiajärjestön tavoin, että vähähiiliseen 
energiateknologiaan tehtävien 
investointien siirtäminen myöhemmäksi 
johtaisi jatkossa suurempiin kuluihin; 
katsoo, että EU voi saavuttaa vuotta 2050 
koskevan pitkän aikavälin tavoitteensa, 
jonka Eurooppa-neuvosto vahvisti jälleen 
4. helmikuuta 2011, ainoastaan siinä 
tapauksessa, että se nopeuttaa toimiaan 

3. olettaa komission ja Kansainvälisen 
energiajärjestön tavoin, että 
päästövähennyksiin tehtävien 
investointien siirtäminen myöhemmäksi 
johtaisi jatkossa suurempiin kuluihin; 
kiinnittää huomiota tutkimuksiin, joiden 
mukaan EU ei pääse 
kustannustehokkaasti vuotta 2050 
koskevaan pitkän aikavälin 
tavoitteeseensa, jonka Eurooppa-neuvosto 
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saavutettuaan 20 prosenttiin asetetun 
päästöjen vähentämistavoitteen vuonna 
2020; pitää tämän vuoksi myönteisenä 
komission aietta laatia suunnitelmia siitä, 
miten pitkän aikavälin tavoitteet voidaan 
saavuttaa mahdollisimman 
kustannustehokkaasti;

vahvisti jälleen 4. helmikuuta 2011,
pelkästään saavuttamalla 20 prosenttiin 
asetetun päästöjen vähentämistavoitteen 
vuonna 2020; pitää tämän vuoksi 
myönteisenä komission aietta laatia 
suunnitelmia siitä, miten pitkän aikavälin 
tavoitteet voidaan saavuttaa 
mahdollisimman kustannustehokkaasti 
tästä hetkestä alkaen;

Or. en

Tarkistus 24
Matthias Groote

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. olettaa komission ja Kansainvälisen 
energiajärjestön tavoin, että vähähiiliseen 
energiateknologiaan tehtävien 
investointien siirtäminen myöhemmäksi 
johtaisi jatkossa suurempiin kuluihin; 
katsoo, että EU voi saavuttaa vuotta 2050 
koskevan pitkän aikavälin tavoitteensa, 
jonka Eurooppa-neuvosto vahvisti jälleen 
4. helmikuuta 2011, ainoastaan siinä 
tapauksessa, että se nopeuttaa toimiaan 
saavutettuaan 20 prosenttiin asetetun 
päästöjen vähentämistavoitteen vuonna 
2020; pitää tämän vuoksi myönteisenä 
komission aietta laatia suunnitelmia siitä, 
miten pitkän aikavälin tavoitteet voidaan 
saavuttaa mahdollisimman 
kustannustehokkaasti;

3. olettaa komission ja Kansainvälisen 
energiajärjestön tavoin, että 
hiilidioksidipäästövähennyksiin tehtävien 
investointien siirtäminen vähänkään
myöhemmäksi johtaisi jatkossa suurempiin 
kuluihin; katsoo, että EU voi saavuttaa 
vuotta 2050 koskevan pitkän aikavälin 
tavoitteensa, jonka Eurooppa-neuvosto 
vahvisti jälleen 4. helmikuuta 2011, 
ainoastaan siinä tapauksessa, että se 
nopeuttaa toimiaan saavutettuaan 
20 prosenttiin asetetun päästöjen 
vähentämistavoitteen vuonna 2020; pitää 
tämän vuoksi myönteisenä komission aietta 
laatia suunnitelmia siitä, miten pitkän 
aikavälin tavoitteet voidaan saavuttaa 
mahdollisimman kustannustehokkaasti;

Or. de
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Tarkistus 25
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. olettaa komission ja Kansainvälisen 
energiajärjestön tavoin, että vähähiiliseen 
energiateknologiaan tehtävien investointien 
siirtäminen myöhemmäksi johtaisi jatkossa 
suurempiin kuluihin; katsoo, että EU voi 
saavuttaa vuotta 2050 koskevan pitkän 
aikavälin tavoitteensa, jonka Eurooppa-
neuvosto vahvisti jälleen 4. helmikuuta 
2011, ainoastaan siinä tapauksessa, että se 
nopeuttaa toimiaan saavutettuaan 
20 prosenttiin asetetun päästöjen 
vähentämistavoitteen vuonna 2020; pitää 
tämän vuoksi myönteisenä komission aietta 
laatia suunnitelmia siitä, miten pitkän 
aikavälin tavoitteet voidaan saavuttaa 
mahdollisimman kustannustehokkaasti;

3. olettaa komission ja Kansainvälisen 
energiajärjestön tavoin, että vähähiiliseen 
energiateknologiaan tehtävien investointien 
siirtäminen myöhemmäksi johtaisi jatkossa 
suurempiin kuluihin; katsoo, että EU voi 
saavuttaa vuotta 2050 koskevan pitkän 
aikavälin tavoitteensa, jonka Eurooppa-
neuvosto vahvisti jälleen 4. helmikuuta 
2011, ainoastaan siinä tapauksessa, että se 
nopeuttaa toimiaan; pitää tämän vuoksi 
myönteisenä komission aietta laatia 
suunnitelmia siitä, miten pitkän aikavälin 
tavoitteet voidaan saavuttaa 
mahdollisimman kustannustehokkaasti;

Or. en

Tarkistus 26
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. olettaa komission ja Kansainvälisen 
energiajärjestön tavoin, että vähähiiliseen 
energiateknologiaan tehtävien investointien 
siirtäminen myöhemmäksi johtaisi jatkossa 
suurempiin kuluihin; katsoo, että EU voi 
saavuttaa vuotta 2050 koskevan pitkän 
aikavälin tavoitteensa, jonka Eurooppa-
neuvosto vahvisti jälleen 4. helmikuuta 
2011, ainoastaan siinä tapauksessa, että se 
nopeuttaa toimiaan saavutettuaan 
20 prosenttiin asetetun päästöjen 

3. olettaa komission ja Kansainvälisen 
energiajärjestön tavoin, että vähähiiliseen 
energiateknologiaan tehtävien investointien 
siirtäminen myöhemmäksi johtaisi jatkossa 
suurempiin kuluihin; katsoo, että EU voi 
saavuttaa vuotta 2050 koskevan pitkän 
aikavälin tavoitteensa, jonka Eurooppa-
neuvosto vahvisti jälleen 4. helmikuuta 
2011, ainoastaan siinä tapauksessa, että se 
nopeuttaa toimiaan saavutettuaan 
20 prosenttiin asetetun päästöjen 
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vähentämistavoitteen vuonna 2020; pitää 
tämän vuoksi myönteisenä komission aietta 
laatia suunnitelmia siitä, miten pitkän 
aikavälin tavoitteet voidaan saavuttaa 
mahdollisimman kustannustehokkaasti;

vähentämistavoitteen vuonna 2020; pitää 
tämän vuoksi myönteisenä komission aietta 
laatia suunnitelmia siitä, miten pitkän 
aikavälin tavoitteet voidaan saavuttaa 
mahdollisimman kustannustehokkaasti ja 
vaikuttavasti;

Or. en

Tarkistus 27
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. panee merkille, että komission 
tiedonannon "Etenemissuunnitelma –
siirtyminen kilpailukykyiseen 
vähähiiliseen talouteen vuonna 2050" 
(KOM(2011)0112) mukaan 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
25 prosentilla vuoteen 2020 mennessä on 
kustannustehokkain tavoite, johon 
voidaan päästä toteuttamalla täysin 
tavoite parantaa energiatehokkuutta 
20 prosentilla;

Or. en

Tarkistus 28
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on syvästi huolissaan siitä, että EU ei ole 
saavuttamassa tavoitettaan vähentää 
energiankulutusta 20 prosentilla vuotta 
2020 koskeviin ennusteisiin nähden, koska 
jäsenvaltiot eivät ole tavoitteen suhteen 

4. on syvästi huolissaan siitä, että EU ei ole 
saavuttamassa tavoitettaan vähentää 
energiankulutusta 20 prosentilla vuotta 
2020 koskeviin ennusteisiin nähden, koska 
jäsenvaltiot eivät ole tavoitteen suhteen 
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riittävän sitoutuneita ja määrätietoisia; riittävän sitoutuneita ja määrätietoisia;
tukee täysin päätelmiä, jotka voidaan 
tehdä tuoreista komission tiedonannoista 
"Energiatehokkuussuunnitelma 2011" 
(KOM(2011)0109) ja 
"Etenemissuunnitelma – siirtyminen 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
vuonna 2050" (KOM(2011)0112) ja 
joiden mukaan energiatehokkuutta 
parantavat toimintalinjat ovat 
avainasemassa etsittäessä lisää keinoja 
vähentää hiilidioksidipäästöjä; 
pahoittelee, että energiatehokkuutta ei 
asetettu selkeämmin etusijalle, kun 
Eurooppa-neuvosto keskusteli energia-
alan prioriteeteista 4. helmikuuta 2011;

Or. en

Tarkistus 29
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on syvästi huolissaan siitä, että EU ei ole 
saavuttamassa tavoitettaan vähentää 
energiankulutusta 20 prosentilla vuotta 
2020 koskeviin ennusteisiin nähden, koska 
jäsenvaltiot eivät ole tavoitteen suhteen 
riittävän sitoutuneita ja määrätietoisia;

4. on syvästi huolissaan siitä, että EU ei ole 
saavuttamassa tavoitettaan parantaa 
energiatehokkuutta 20 prosentilla vuotta 
2020 koskeviin ennusteisiin nähden, koska 
jäsenvaltiot eivät ole tavoitteen suhteen 
riittävän sitoutuneita ja määrätietoisia;
panee merkille, että energiatehokkuuden 
parantaminen 20 prosentilla ei tarkoita, 
että energiankulutus henkeä kohti 
vähenisi vastaavasti;

Or. pl
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Tarkistus 30
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on syvästi huolissaan siitä, että EU ei ole 
saavuttamassa tavoitettaan vähentää 
energiankulutusta 20 prosentilla vuotta 
2020 koskeviin ennusteisiin nähden, koska 
jäsenvaltiot eivät ole tavoitteen suhteen 
riittävän sitoutuneita ja määrätietoisia;

4. on syvästi huolissaan siitä, että EU ei ole 
saavuttamassa tavoitettaan vähentää 
energiankulutusta 20 prosentilla vuotta 
2020 koskeviin ennusteisiin nähden, koska 
jäsenvaltiot eivät ole tavoitteen suhteen 
riittävän sitoutuneita ja määrätietoisia;
uskoo, että sitovien 
energiatehokkuustoimien tueksi olisi 
asetettava sitova tavoite parantaa 
energiatehokkuutta vähintään 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä;

Or. en

Tarkistus 31
Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on syvästi huolissaan siitä, että EU ei ole 
saavuttamassa tavoitettaan vähentää 
energiankulutusta 20 prosentilla vuotta 
2020 koskeviin ennusteisiin nähden, koska 
jäsenvaltiot eivät ole tavoitteen suhteen 
riittävän sitoutuneita ja määrätietoisia;

4. on syvästi huolissaan siitä, että EU ei ole 
saavuttamassa tavoitettaan vähentää 
energiankulutusta 20 prosentilla vuotta 
2020 koskeviin ennusteisiin nähden, koska 
jäsenvaltiot eivät ole tavoitteen suhteen 
riittävän sitoutuneita ja määrätietoisia ja 
koska tavoite ei ole sitova;

Or. en
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Tarkistus 32
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on syvästi huolissaan siitä, että EU ei ole 
saavuttamassa tavoitettaan vähentää 
energiankulutusta 20 prosentilla vuotta 
2020 koskeviin ennusteisiin nähden, koska 
jäsenvaltiot eivät ole tavoitteen suhteen 
riittävän sitoutuneita ja määrätietoisia;

4. on syvästi huolissaan siitä, että EU ei ole 
saavuttamassa tavoitettaan vähentää 
energiankulutusta 20 prosentilla vuotta 
2020 koskeviin ennusteisiin nähden, koska 
Euroopan komissio ja jäsenvaltiot eivät 
ole tavoitteen suhteen riittävän sitoutuneita 
ja määrätietoisia;

Or. en

Tarkistus 33
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kiinnittää huomiota siihen, että 
unioni ja jäsenvaltiot eivät ole riittävästi 
investoineet hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen tai energiatehokkuuden 
parantamiseen rakennusalalla ja 
liikenteessä; vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan, että 
rakennusten ja taajamien lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien 
energiatehokkuuden parantamistoimille 
osoitetaan enemmän rahoitusta sekä 
nykyisen rahoituskehyksen tarkistamisen 
jälkeen että tulevissa rahoitusnäkymissä;

Or. ro
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Tarkistus 34
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. pyytää, että komissio ja jäsenvaltiot 
asettaisivat liikenteen saasteiden 
vähentämiseksi etusijalle investoinnit 
sellaisen Euroopan laajuisen älykkään 
sähköverkon kehittämiseen, joka kykenee 
valjastamaan paikallis- ja aluetasolla 
uusiutuvista lähteistä tuotetun energian ja 
auttaa kehittämään sähköautojen 
edellyttämää infrastruktuuria;

Or. ro

Tarkistus 35
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. kiinnittää huomiota siihen, että 
nykyinen 20 prosentin tavoite perustuu 
useampien energialähteiden 
yhdistelmään, joihin joissain 
jäsenvaltioissa sisältyy ydinenergia; 
iloitsee komission päätöksestä tehdä 
unionin ydinvoimaloille stressitestejä, 
jotta voidaan päättää tarvittavista toimista 
niiden turvallisuuden varmistamiseksi; 
uskoo, että eräiden jäsenvaltioiden päätös 
sulkea osa nykyisistä ydinreaktoreista 
samoin kuin lisäinvestoinnit uusien 
ydinvoimaloiden rakentamiseen saattavat 
saada tietyt jäsenvaltiota tarkistamaan 
hyväksyttyjä kansallisia toimia nykyisen 
20 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi;

Or. ro
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Tarkistus 36
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tervetulleena sitä, että EU on 
edistynyt hyvin vuodeksi 2020 asetettujen 
uusiutuviin lähteisiin perustuvaa energiaa 
koskevien tavoitteiden saavuttamisessa;

5. pitää tervetulleena sitä, että vastikään 
esitettyjen uusiutuvia energialähteitä 
koskevien kansallisten 
toimintasuunnitelmien mukaan EU on 
edistynyt hyvin vuodeksi 2020 asetettujen 
uusiutuviin lähteisiin perustuvaa energiaa 
koskevien tavoitteiden saavuttamisessa;
varoittaa, että tavoitteiden tosiasiallinen 
saavuttaminen edellyttää 
toimintasuunnitelmien tiukkaa 
täytäntöönpanoa, ja kehottaa komissiota 
seuraamaan täytäntöönpanoa tarkasti ja 
ryhtymään tarvittaessa korjaaviin toimiin; 
on huolissaan siitä, että investoinnit 
uusiutuvaan energiaan saattavat 
tulevaisuudessa vähetä, koska vuoden 
2020 jälkeinen investointiympäristö on 
epävakaa;

Or. en

Tarkistus 37
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tervetulleena sitä, että EU on 
edistynyt hyvin vuodeksi 2020 asetettujen 
uusiutuviin lähteisiin perustuvaa energiaa 
koskevien tavoitteiden saavuttamisessa;

5. pitää tervetulleena sitä, että EU on 
edistynyt hyvin vuodeksi 2020 asetettujen 
uusiutuviin lähteisiin perustuvaa energiaa 
koskevien tavoitteiden saavuttamisessa, 
jotka komission mukaan on mahdollista 
jopa ylittää, jos jäsenvaltiot panevat täysin 
täytäntöön uusiutuvia energialähteitä 
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koskevat kansalliset 
toimintasuunnitelmansa ja jos 
rahoitusvälineitä parannetaan; painottaa, 
että uusiutuvan energian integrointia 
yhtenäismarkkinoille on joka tapauksessa 
parannettava;

Or. en

Tarkistus 38
Matthias Groote

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tervetulleena sitä, että EU on 
edistynyt hyvin vuodeksi 2020 asetettujen 
uusiutuviin lähteisiin perustuvaa energiaa 
koskevien tavoitteiden saavuttamisessa;

5. kehottaa unionia lisäämään 
ponnisteluja uusiutuvan energian 
osuuden kasvattamiseksi sähköalalla 
40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä 
sekä luomaan edellytykset älykkäille 
verkoille, jotta voidaan taata energian 
entistä hajautetumpi tuotanto; painottaa, 
että tämä edellyttää enemmän 
investointeja 
energiainfrastruktuurihankkeisiin;

Or. de

Tarkistus 39
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tervetulleena sitä, että EU on 
edistynyt hyvin vuodeksi 2020 asetettujen 
uusiutuviin lähteisiin perustuvaa energiaa 
koskevien tavoitteiden saavuttamisessa;

5. pitää tervetulleena sitä, että EU on 
edistynyt hyvin vuodeksi 2020 asetettujen 
uusiutuviin lähteisiin perustuvaa energiaa 
koskevien tavoitteiden saavuttamisessa, 
mutta painottaa, että komission on 
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seurattava viipymättä suunnitelmien 
tosiasiallista täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa, jotta voidaan varmistaa 
edistyminen suunnitelmien mukaan;

Or. en

Tarkistus 40
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tervetulleena sitä, että EU on 
edistynyt hyvin vuodeksi 2020 asetettujen 
uusiutuviin lähteisiin perustuvaa energiaa 
koskevien tavoitteiden saavuttamisessa;

5. pitää tervetulleena sitä, että EU on 
edistynyt hyvin vuodeksi 2020 asetettujen 
uusiutuviin lähteisiin perustuvaa energiaa 
koskevien tavoitteiden saavuttamisessa;
toteaa, että tarvitaan lisää ponnisteluja, 
jotta voidaan varmistaa uusiutuvan 
energian tehokas laajamittainen 
käyttöönotto kilpailulle entistä 
avoimimmilla ja yhdentyneillä EU:n 
energiamarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 41
Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tervetulleena sitä, että EU on 
edistynyt hyvin vuodeksi 2020 asetettujen 
uusiutuviin lähteisiin perustuvaa energiaa 
koskevien tavoitteiden saavuttamisessa;

5. pitää tervetulleena sitä, että EU on 
edistynyt hyvin vuodeksi 2020 asetettujen 
uusiutuviin lähteisiin perustuvaa energiaa 
koskevien tavoitteiden saavuttamisessa;
pyytää nostamaan uusiutuvaa energiaa 
koskevan oikeudellisesti sitovan tavoitteen 
20 prosentista 30 prosenttiin vuoteen 2020 
mennessä ja 45 prosenttiin vuoteen 2030 
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mennessä;

Or. en

Tarkistus 42
Marisa Matias, Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tervetulleena sitä, että EU on 
edistynyt hyvin vuodeksi 2020 asetettujen 
uusiutuviin lähteisiin perustuvaa energiaa 
koskevien tavoitteiden saavuttamisessa;

5. pitää tervetulleena sitä, että EU edistyy 
jatkuvasti vuodeksi 2020 asetettujen 
uusiutuviin lähteisiin perustuvaa energiaa 
koskevien tavoitteiden saavuttamisessa;
huomauttaa kuitenkin, että nämä 
tavoitteet olisi suunnattava enemmän 
energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöön;

Or. en

Tarkistus 43
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. panee merkille, että lukuisten 
markkina- ja sääntelyesteiden vuoksi 
monia energiansäästömahdollisuuksia jää 
unionissa yhä käyttämättä; kehottaa 
asettamaan tavoitteet uusiutuvan 
energian käytölle, vahvistamaan 
energiatehokkaita tuotteita ja ajoneuvoja 
koskevat tuotestandardit sekä edistämään 
ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja;

Or. lt
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Tarkistus 44
Matthias Groote

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pahoittelee sitä, että unioni investoi 
liian vähän hiilettömään ja vähähiiliseen 
teknologiaan, ydinvoimaa lukuun 
ottamatta, vaikka eurooppalaiset yhtiöt 
ovat alalla johtavia ja ovat luottaneet 
tukien saamiseen;

Or. de

Tarkistus 45
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa älykkäiden verkkojen ja 
älykkäiden mittareiden keskeistä 
merkitystä uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian hyödyntämiselle; 
suhtautuu myönteisesti älykkäitä mittareita 
käsittelevän työryhmän työhön ja pyytää 
komissiota antamaan suosituksia 
mahdollisimman pian;

6. korostaa älykkäiden verkkojen ja 
älykkäiden mittareiden keskeistä 
merkitystä uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian hyödyntämiselle; 
suhtautuu myönteisesti älykkäitä mittareita 
käsittelevän työryhmän työhön ja pyytää 
komissiota antamaan suosituksia 
mahdollisimman pian; palauttaa mieliin 
Euroopan parlamentin vaatineen, että 
päämääräksi asetetaan, että 50 prosenttia 
Euroopan kotitalouksista olisi varustettu 
älykkäillä mittareilla vuoteen 2015[1] 
mennessä;
[1] Euroopan parlamentin 
päätöslauselma 5. toukokuuta 2010 
Euroopan uudesta digitaalisesta 
asialistasta: 2009.eu (2009/2225(INI))

Or. en
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Tarkistus 46
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa älykkäiden verkkojen ja 
älykkäiden mittareiden keskeistä 
merkitystä uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian hyödyntämiselle; 
suhtautuu myönteisesti älykkäitä mittareita 
käsittelevän työryhmän työhön ja pyytää 
komissiota antamaan suosituksia 
mahdollisimman pian;

6. korostaa älykkäiden verkkojen ja 
älykkäiden mittareiden keskeistä 
merkitystä uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian hyödyntämiselle; 
suhtautuu myönteisesti älykkäitä mittareita 
käsittelevän työryhmän työhön sekä 
Euroopan standardointikomitealle (CEN), 
Euroopan sähkötekniikan 
standardointikomitealle (CENELEC) ja 
Euroopan telealan 
standardointilaitokselle (ETSI) 
12. maaliskuuta 2009 annettuun 
mandaattiin 441 luoda standardi 
älykkäille mittareille avoimen 
arkkitehtuurin kehittämiseksi ja pyytää 
komissiota antamaan suosituksia 
mahdollisimman pian;

Or. ro

Tarkistus 47
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa älykkäiden verkkojen ja 
älykkäiden mittareiden keskeistä 
merkitystä uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian hyödyntämiselle;
suhtautuu myönteisesti älykkäitä mittareita 
käsittelevän työryhmän työhön ja pyytää 
komissiota antamaan suosituksia 
mahdollisimman pian;

6. korostaa älykkäiden verkkojen ja 
älykkäiden mittareiden keskeistä 
merkitystä uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian hyödyntämiselle; 
suhtautuu myönteisesti älykkäitä mittareita 
käsittelevän työryhmän työhön ja pyytää 
komissiota antamaan suosituksia 
mahdollisimman pian, jotta niitä voidaan 
hyödyntää täysimääräisesti, kiinnittäen 
erityistä huomiota standardien 
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laatimiseen ja älykkäiden mittarien 
energiansäästömahdollisuuksiin;

Or. el

Tarkistus 48
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa älykkäiden verkkojen ja 
älykkäiden mittareiden keskeistä 
merkitystä uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian hyödyntämiselle; 
suhtautuu myönteisesti älykkäitä mittareita 
käsittelevän työryhmän työhön ja pyytää 
komissiota antamaan suosituksia 
mahdollisimman pian;

6. korostaa älykkäiden verkkojen ja 
älykkäiden mittareiden keskeistä 
merkitystä eri lähteistä, uusiutuvat lähteet 
mukaan lukien, peräisin olevan energian 
hyödyntämiselle; suhtautuu myönteisesti 
älykkäitä mittareita käsittelevän työryhmän 
työhön ja pyytää komissiota antamaan 
suosituksia mahdollisimman pian;

Or. pl

Tarkistus 49
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa älykkäiden verkkojen ja 
älykkäiden mittareiden keskeistä 
merkitystä uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian hyödyntämiselle; 
suhtautuu myönteisesti älykkäitä mittareita 
käsittelevän työryhmän työhön ja pyytää 
komissiota antamaan suosituksia 
mahdollisimman pian;

6. korostaa älykkäiden verkkojen ja 
älykkäiden mittareiden keskeistä 
merkitystä uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian hyödyntämiselle; 
suhtautuu myönteisesti älykkäitä mittareita 
käsittelevän työryhmän työhön ja pyytää 
komissiota antamaan suosituksia ja 
lainsäädäntöehdotuksia mahdollisimman 
pian;

Or. en
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Tarkistus 50
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että tieto- ja 
viestintätekniikka voisi parantaa 
tieliikenteen ajoneuvoja ja edistää entistä 
turvallisempien, älykkäämpien ja 
ympäristöystävällisempien ajoneuvojen 
kehittämistä Euroopassa; toistaa, että 
digitaalisen asialistan tehtävänä on 
asettaa etusijalle älykkäiden ajoneuvojen 
ja älykkäiden teiden ekologinen 
potentiaali sekä ajoneuvosta ajoneuvoon 
(V2V) - ja ajoneuvosta tienvarteen (V2R) 
-laitteita koskevat T&K-pilottihankkeet;

Or. en

Tarkistus 51
Arturs Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. huomauttaa, että kuten 4. helmikuuta 
2011 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä korostettiin, älykkäiden 
verkkojen tekniset standardit olisi 
vahvistettava vuoden 2012 loppuun 
mennessä;

Or. en
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Tarkistus 52
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. painottaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan standardointipolitiikka 
on välttämättä mukautettava 
markkinoiden kehitykseen, joka edellyttää 
yhteentoimivuutta, sillä tämä auttaa 
nopeuttamaan teknisten standardien 
kehittämistä sähköajoneuvoille sekä 
älykkäille verkoille ja mittareille ja 
saamaan sen päätökseen vuoteen 2012 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 53
Marisa Matias, Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. toteaa, että uusiin 
infrastruktuurihankkeisiin liittyviä 
lupamenettelyjä on välttämättä 
nopeutettava, jotta EU voisi saavuttaa 
energia- ja ilmastotavoitteensa 
aikataulussa;

7. toteaa, että uusiin 
infrastruktuurihankkeisiin liittyviä 
lupamenettelyjä on välttämättä 
nopeutettava, jotta EU voisi saavuttaa 
energia- ja ilmastotavoitteensa 
aikataulussa; painottaa, että uusien 
infrastruktuurihankkeiden on sovittava 
yhteen ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
sekä unionin pitkän aikavälin 
energiapolitiikan kanssa;

Or. en
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Tarkistus 54
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. toteaa, että uusiin 
infrastruktuurihankkeisiin liittyviä 
lupamenettelyjä on välttämättä 
nopeutettava, jotta EU voisi saavuttaa 
energia- ja ilmastotavoitteensa 
aikataulussa;

7. toteaa, että uusiin 
infrastruktuurihankkeisiin ja erityisesti 
innovoiviin ja energiatehokkuutta 
parantaviin hankkeisiin liittyviä 
lupamenettelyjä on välttämättä 
nopeutettava, jotta EU voisi saavuttaa 
energia- ja ilmastotavoitteensa 
aikataulussa;

Or. el

Tarkistus 55
Arturs Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. toteaa, että uusiin 
infrastruktuurihankkeisiin liittyviä 
lupamenettelyjä on välttämättä
nopeutettava, jotta EU voisi saavuttaa 
energia- ja ilmastotavoitteensa 
aikataulussa;

7. toteaa, että uusiin 
infrastruktuurihankkeisiin liittyviä 
lupamenettelyjä on välttämättä 
nopeutettava ja on löydettävä uusia 
keinoja rahoittaa mainittuja hankkeita, 
jotta EU voisi saavuttaa energia- ja 
ilmastotavoitteensa aikataulussa;

Or. en

Tarkistus 56
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. iloitsee päätöksestä käyttää Euroopan 
talouden elvytysohjelman 
(energiahankkeet) sitomattomia 
määrärahoja erityisen rahoitusvälineen 
perustamiseen niin, että voidaan tukea 
kestäviä energia-aloitteita paikallis- ja 
aluetasolla; kehottaa valvomaan välinettä 
tarkasti, jotta voidaan arvioida, kelpaisiko 
tämänkaltainen rahoitus malliksi tuleville 
välineille, joista rahoitetaan investointeja 
kestävään ja vähähiiliseen teknologiaan;

Or. en

Tarkistus 57
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. pitää valitettavana, että tietyt maat 
saavat suhteellista etua tukemalla
energiahintoja ja laiminlyömällä 
hiilidioksidipäästöjä koskevien rajoitusten 
ja kiintiöiden soveltamisen; korostaa, että 
koska näissä maissa hiilidioksidipäästöjä 
ei rajoiteta eikä päästöistä siis aiheudu 
yhtä suuria kuluja, maat eivät ehkä ole 
erityisen halukkaita liittymään 
monenväliseen 
ilmastonmuutossopimukseen;

Or. en

Tarkistus 58
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
3 otsikko (uusi) (ennen 8 kohtaa)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

Tutkimukseen ja innovointiin liittyvät 
näkökohdat

Or. en

Tarkistus 59
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. panee merkille, että tutkimusmenoja 
koskeva tavoite, joka on kolme prosenttia 
BKT:stä, koostuu yksityisestä (kaksi 
prosenttia) ja julkisesta (yksi prosentti) 
rahoitusosuudesta; panee merkille, että 
kolmen prosentin tavoitteen 
saavuttamisessa ilmenee edelleen tiettyjä 
ongelmia, etenkin yksityisten 
tutkimusmenojen kohdalla; toteaa, ettei 
tutkimusrahoituksen myöntämiseen ole 
sitouduttu riittävällä tavalla, mikä haittaa 
ilmastoystävällisen teknologian 
kehittämistä;

8. panee merkille, että tutkimusmenoja 
koskeva tavoite, joka on kolme prosenttia 
BKT:stä, koostuu yksityisestä 
(kaksi prosenttia) ja julkisesta (yksi 
prosentti) rahoitusosuudesta; panee 
merkille, että kolmen prosentin tavoitteen 
saavuttamisessa ilmenee edelleen tiettyjä 
ongelmia, etenkin yksityisten 
tutkimusmenojen kohdalla; toteaa, ettei 
tutkimusrahoituksen myöntämiseen ole 
sitouduttu riittävällä tavalla, mikä haittaa 
ilmastoystävällisen teknologian 
kehittämistä, ja kehottaa vahvistamaan 
välivaiheen sitovan vähimmäistavoitteen 
julkiselle ja yksityiselle 
tutkimusrahoitukselle, jonka olisi oltava 
1,5 prosenttia BKT:sta vuoteen 2015 
mennessä;

Or. el

Tarkistus 60
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
8 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8. panee merkille, että tutkimusmenoja 
koskeva tavoite, joka on kolme prosenttia 
BKT:stä, koostuu yksityisestä (kaksi 
prosenttia) ja julkisesta (yksi prosentti) 
rahoitusosuudesta; panee merkille, että 
kolmen prosentin tavoitteen 
saavuttamisessa ilmenee edelleen tiettyjä 
ongelmia, etenkin yksityisten 
tutkimusmenojen kohdalla; toteaa, ettei 
tutkimusrahoituksen myöntämiseen ole 
sitouduttu riittävällä tavalla, mikä haittaa 
ilmastoystävällisen teknologian 
kehittämistä;

8. panee merkille, että 
Eurooppa 2020 -strategiassa vahvistettu
tutkimusmenoja koskeva poliittinen 
tavoite, joka on kolme prosenttia BKT:stä, 
koostuu yksityisestä (kaksi prosenttia) ja 
julkisesta (yksi prosentti) 
rahoitusosuudesta; panee merkille, että 
kolmen prosentin tavoitteen 
saavuttamisessa ilmenee edelleen tiettyjä 
ongelmia, etenkin yksityisten 
tutkimusmenojen kohdalla; toteaa, ettei 
tutkimusrahoituksen myöntämiseen ole 
sitouduttu riittävällä tavalla, mikä haittaa 
erittäin energiatehokkaan
ilmastoystävällisen teknologian 
kehittämistä;

Or. pl

Tarkistus 61

Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta
Fiona Hall, Chris Davies

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. pitää valitettavana, että tietyt maat 
voivat saada suhteellista etua tukemalla 
energiahintoja ja laiminlyömällä 
hiilidioksidipäästöjä koskevien rajoitusten 
ja kiintiöiden soveltamisen; korostaa, että 
koska näissä maissa hiilidioksidipäästöjä 
ei rajoiteta eikä päästöistä siis aiheudu 
yhtä suuria kuluja, maat eivät ehkä ole 
erityisen halukkaita liittymään 
monenväliseen 
ilmastonmuutossopimukseen;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 62
Yannick Jadot, Marisa Matias

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. pitää valitettavana, että tietyt maat 
voivat saada suhteellista etua tukemalla 
energiahintoja ja laiminlyömällä 
hiilidioksidipäästöjä koskevien rajoitusten 
ja kiintiöiden soveltamisen; korostaa, että 
koska näissä maissa hiilidioksidipäästöjä 
ei rajoiteta eikä päästöistä siis aiheudu 
yhtä suuria kuluja, maat eivät ehkä ole 
erityisen halukkaita liittymään 
monenväliseen 
ilmastonmuutossopimukseen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 63
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. pitää valitettavana, että tietyt maat 
voivat saada suhteellista etua tukemalla 
energiahintoja ja laiminlyömällä 
hiilidioksidipäästöjä koskevien rajoitusten 
ja kiintiöiden soveltamisen; korostaa, että 
koska näissä maissa hiilidioksidipäästöjä 
ei rajoiteta eikä päästöistä siis aiheudu 
yhtä suuria kuluja, maat eivät ehkä ole 
erityisen halukkaita liittymään 
monenväliseen 
ilmastonmuutossopimukseen;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 64
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. pitää valitettavana, että tietyt maat voivat 
saada suhteellista etua tukemalla 
energiahintoja ja laiminlyömällä 
hiilidioksidipäästöjä koskevien rajoitusten 
ja kiintiöiden soveltamisen; korostaa, että 
koska näissä maissa hiilidioksidipäästöjä ei 
rajoiteta eikä päästöistä siis aiheudu yhtä 
suuria kuluja, maat eivät ehkä ole erityisen 
halukkaita liittymään monenväliseen 
ilmastonmuutossopimukseen;

9. pitää valitettavana, että tietyt unionin 
ulkopuoliset maat saavat suhteellista 
kilpailuetua tukemalla energiahintoja ja 
laiminlyömällä hiilidioksidipäästöjä 
koskevien rajoitusten ja kiintiöiden 
soveltamisen; korostaa, että koska näissä 
maissa hiilidioksidipäästöjä ei rajoiteta 
eikä päästöistä siis aiheudu yhtä suuria 
kuluja, maat eivät ehkä ole erityisen 
halukkaita liittymään monenväliseen 
maailmanlaajuiseen sopimukseen, jolla 
torjutaan ilmaston lämpenemistä;

Or. pl

Tarkistus 65
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Lena Ek, Marisa Matias

Lausuntoluonnos
10 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kehottaa soveltamaan yleistä 
periaatetta, jonka mukaan 
kustannustehokkaimmat toimenpiteet 
päästöjen vähentämiseksi on toteutettava 
ensin;

10. kehottaa soveltamaan yleistä 
periaatetta, jonka mukaan unionin olisi 
pyrittävä saavuttamaan pitkän aikavälin 
tavoitteensa mahdollisimman
kustannustehokkaasti, varmistettava, että 
lupaavat innovoivat teknologiat saavat 
tukea oikea-aikaisen markkinoille 
saattamisen mahdollistamiseksi, ja 
vältettävä investointeja, jotka sitovat 
unionin pitkiksi ajoiksi runsaasti 
hiilidioksidipäästöjä tuottaviin 
infrastruktuureihin ja laitoksiin;
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Or. en

Tarkistus 66
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
10 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kehottaa soveltamaan yleistä 
periaatetta, jonka mukaan 
kustannustehokkaimmat toimenpiteet 
päästöjen vähentämiseksi on toteutettava 
ensin;

10. kehottaa soveltamaan yleistä 
periaatetta, jonka mukaan 
kustannustehokkaimmat toimenpiteet 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on 
toteutettava ensin; katsoo, että 
jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa 
toissijaisuusperiaatetta, kun ne asettavat 
oman alueensa päästöjen 
rajoittamistoimien ajoitukseen liittyviä 
prioriteetteja;

Or. pl

Tarkistus 67
Matthias Groote

Lausuntoluonnos
10 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kehottaa soveltamaan yleistä 
periaatetta, jonka mukaan 
kustannustehokkaimmat toimenpiteet
päästöjen vähentämiseksi on toteutettava 
ensin;

10. kehottaa soveltamaan yleistä 
periaatetta, jonka mukaan unionin olisi 
pyrittävä toteuttamaan mahdollisimman 
kustannustehokkaita toimenpiteitä
päästöjen vähentämiseksi;

Or. de
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Tarkistus 68
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. muistuttaa, että tarjoukselle siirtyä 
30 prosentin vähennykseen vuoden 1990 
tasosta vuoteen 2020 mennessä on 
asetettu ehdoksi, että tehdään 
vuoden 2012 jälkeen sovellettava 
maailmanlaajuinen ja kattava sopimus, 
että muut teollisuusmaat sitoutuvat 
vastaaviin päästövähennyksiin ja että 
edistyneemmät kehitysmaat osallistuvat 
asianmukaisesti kukin vastuunsa ja 
valmiuksiensa mukaan;

Or. en

Tarkistus 69
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. uskoo, että päämääräksi olisi 
asetettava kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen 30 prosentilla vuoden 1990 
tasosta vuoteen 2020 mennessä vain, jos 
saadaan aikaan kansainvälinen Kioton 
jälkeinen sopimus, jossa vahvistetaan 
tiukat tavoitteet ja lujat sitoumukset 
kaikille maailman teollisuusmaille;

Or. ro
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Tarkistus 70
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
4 otsikko (uusi) (ennen 11 kohtaa)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Energia-alan toimenpiteet

Or. en

Tarkistus 71
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
11 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. kehottaa pitämään tulevaisuudessa 
energiatehokkuutta yhtenä 
ilmastopolitiikan toimenpiteiden 
ensisijaisista tavoitteista; panee merkille, 
että jos EU saavuttaa energiatehokkuutta 
koskevan 20 prosentin tavoitteensa 
vuoteen 2020 mennessä, sen olisi 
mahdollista täyttää myös sitoumuksensa, 
joka koskee päästöjen vähentämistä 
ainakin 20 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä; katsoo, että komission laatiman 
vaikutustenarvioinnin mukaan päästöjen 
väheneminen olisi toistaiseksi edistynyt 
kustannustehokkaasti siten, että pitkän 
aikavälin tavoite olisi saavutettavissa 80–
95-prosenttisesti;

11. kehottaa pitämään tulevaisuudessa 
energiatehokkuutta yhtenä 
ilmastopolitiikan toimenpiteiden 
ensisijaisista tavoitteista; panee merkille, 
että jos EU saavuttaa energiatehokkuutta 
koskevan 20 prosentin tavoitteensa 
vuoteen 2020 mennessä, sen olisi 
mahdollista täyttää myös sitoumuksensa, 
joka koskee päästöjen vähentämistä 
ainakin 20 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 72
Yannick Jadot, Lena Ek, Marita Ulvskog, Marisa Matias

Lausuntoluonnos
11 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

11. kehottaa pitämään tulevaisuudessa 
energiatehokkuutta yhtenä 
ilmastopolitiikan toimenpiteiden 
ensisijaisista tavoitteista; panee merkille, 
että jos EU saavuttaa energiatehokkuutta 
koskevan 20 prosentin tavoitteensa 
vuoteen 2020 mennessä, sen olisi 
mahdollista täyttää myös sitoumuksensa, 
joka koskee päästöjen vähentämistä 
ainakin 20 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä; katsoo, että komission laatiman 
vaikutustenarvioinnin mukaan päästöjen 
väheneminen olisi toistaiseksi edistynyt 
kustannustehokkaasti siten, että pitkän 
aikavälin tavoite olisi saavutettavissa 80–
95-prosenttisesti;

11. kehottaa pitämään tulevaisuudessa 
energiatehokkuutta yhtenä 
ilmastopolitiikan toimenpiteiden 
ensisijaisista tavoitteista; panee merkille, 
että jos EU saavuttaa energiatehokkuutta 
koskevan 20 prosentin tavoitteensa vuoteen 
2020 mennessä, sen olisi komission 
mukaan mahdollista vähentää unionin 
päästöjä vuoteen 2020 mennessä
25 prosentilla ja muiden arvioiden 
mukaan 30 prosentilla; panee merkille, 
että komission laatiman vuoteen 2050 
yltävän etenemissuunnitelman mukaan 
unionin päästöjen vähentäminen 
25 prosentilla olisi kustannustehokas 
keino edistää pitkän aikavälin 80–
95 prosentin vähennystavoitteen 
saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 73
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
11 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. kehottaa pitämään tulevaisuudessa 
energiatehokkuutta yhtenä
ilmastopolitiikan toimenpiteiden 
ensisijaisista tavoitteista; panee merkille, 
että jos EU saavuttaa energiatehokkuutta 
koskevan 20 prosentin tavoitteensa 
vuoteen 2020 mennessä, sen olisi 
mahdollista täyttää myös sitoumuksensa, 
joka koskee päästöjen vähentämistä 
ainakin 20 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä; katsoo, että komission laatiman 
vaikutustenarvioinnin mukaan päästöjen 
väheneminen olisi toistaiseksi edistynyt 
kustannustehokkaasti siten, että pitkän 

11. kehottaa pitämään tulevaisuudessa 
energiatehokkuutta ilmastopolitiikan 
toimenpiteiden ensisijaisena tavoitteena; 
panee merkille, että jos EU saavuttaa 
energiatehokkuutta koskevan 20 prosentin 
tavoitteensa vuoteen 2020 mennessä, sen 
olisi mahdollista täyttää myös 
sitoumuksensa, joka koskee päästöjen 
vähentämistä ainakin 20 prosentilla 
vuoteen 2020 mennessä, kuten 
vähähiiliseen talouteen siirtymistä 
koskevassa etenemissuunnitelmassa 
esitetään; katsoo, että komission laatiman 
vaikutustenarvioinnin mukaan päästöjen 
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aikavälin tavoite olisi saavutettavissa 80–
95-prosenttisesti;

väheneminen olisi toistaiseksi edistynyt 
kustannustehokkaasti siten, että pitkän 
aikavälin tavoite vähentää päästöjä 80–
95 prosentilla olisi saavutettavissa;

Or. en

Tarkistus 74
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
11 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. kehottaa pitämään tulevaisuudessa 
energiatehokkuutta yhtenä 
ilmastopolitiikan toimenpiteiden 
ensisijaisista tavoitteista; panee merkille, 
että jos EU saavuttaa energiatehokkuutta 
koskevan 20 prosentin tavoitteensa 
vuoteen 2020 mennessä, sen olisi 
mahdollista täyttää myös sitoumuksensa, 
joka koskee päästöjen vähentämistä 
ainakin 20 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä; katsoo, että komission laatiman 
vaikutustenarvioinnin mukaan päästöjen 
väheneminen olisi toistaiseksi edistynyt 
kustannustehokkaasti siten, että pitkän 
aikavälin tavoite olisi saavutettavissa 80–
95-prosenttisesti;

11. kehottaa pitämään tulevaisuudessa 
energiatehokkuutta yhtenä 
ilmastopolitiikan toimenpiteiden 
ensisijaisista tavoitteista; panee merkille, 
että jos EU saavuttaa energiatehokkuutta 
koskevan 20 prosentin tavoitteensa 
vuoteen 2020 mennessä, sen olisi 
mahdollista täyttää myös sitoumuksensa, 
joka koskee päästöjen vähentämistä 
ainakin 20 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä; katsoo, että komission laatiman 
vaikutustenarvioinnin mukaan päästöjen 
väheneminen olisi toistaiseksi edistynyt 
kustannustehokkaasti siten, että pitkän 
aikavälin tavoite vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosentilla vuoden 1990 tasosta olisi 
saavutettavissa;

Or. ro

Tarkistus 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Lausuntoluonnos
11 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

11. kehottaa pitämään tulevaisuudessa 
energiatehokkuutta yhtenä 
ilmastopolitiikan toimenpiteiden 
ensisijaisista tavoitteista; panee merkille,
että jos EU saavuttaa energiatehokkuutta 
koskevan 20 prosentin tavoitteensa 
vuoteen 2020 mennessä, sen olisi 
mahdollista täyttää myös sitoumuksensa, 
joka koskee päästöjen vähentämistä 
ainakin 20 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä; katsoo, että komission laatiman 
vaikutustenarvioinnin mukaan päästöjen 
väheneminen olisi toistaiseksi edistynyt 
kustannustehokkaasti siten, että pitkän 
aikavälin tavoite olisi saavutettavissa 80–
95-prosenttisesti;

11. kehottaa pitämään tulevaisuudessa 
energiatehokkuutta yhtenä 
ilmastopolitiikan toimenpiteiden 
ensisijaisista tavoitteista; panee merkille, 
että jos EU saavuttaa energiatehokkuutta 
koskevan 20 prosentin tavoitteensa 
vuoteen 2020 mennessä, sen olisi 
mahdollista täyttää myös sitoumuksensa, 
joka koskee päästöjen vähentämistä 
ainakin 20 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä; katsoo, että komission laatiman 
vaikutustenarvioinnin mukaan päästöjen 
väheneminen olisi toistaiseksi edistynyt 
kustannustehokkaasti siten, että 
teollisuusmaiden ryhmän pitkän aikavälin 
tavoite vähentää päästöjä 80–
95 prosentilla olisi saavutettavissa;

Or. en

Tarkistus 76
Markus Pieper

Lausuntoluonnos
11 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. kehottaa pitämään tulevaisuudessa 
energiatehokkuutta yhtenä 
ilmastopolitiikan toimenpiteiden 
ensisijaisista tavoitteista; panee merkille, 
että jos EU saavuttaa energiatehokkuutta 
koskevan 20 prosentin tavoitteensa 
vuoteen 2020 mennessä, sen olisi 
mahdollista täyttää myös sitoumuksensa, 
joka koskee päästöjen vähentämistä 
ainakin 20 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä; katsoo, että komission laatiman 
vaikutustenarvioinnin mukaan päästöjen 
väheneminen olisi toistaiseksi edistynyt 
kustannustehokkaasti siten, että pitkän 
aikavälin tavoite olisi saavutettavissa 80–

11. kehottaa pitämään tulevaisuudessa 
energiatehokkuutta yhtenä 
ilmastopolitiikan toimenpiteiden 
ensisijaisista tavoitteista; panee merkille, 
että jos EU saavuttaa energiatehokkuutta 
koskevan 20 prosentin tavoitteensa 
vuoteen 2020 mennessä, sen olisi 
mahdollista täyttää myös sitoumuksensa, 
joka koskee päästöjen vähentämistä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä; 
katsoo, että komission laatiman 
vaikutustenarvioinnin mukaan päästöjen 
väheneminen olisi toistaiseksi edistynyt 
kustannustehokkaasti siten, että pitkän 
aikavälin tavoite vähentää päästöjä 80–
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95-prosenttisesti; 95 prosentilla olisi saavutettavissa;

Or. de

Tarkistus 77

Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta
Fiona Hall, Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. painottaa, että komission analyysi 
kustannustehokkaimmasta 
päästöjenvähentämistavasta osoittaa, että 
mikäli tähdätään alle 25 prosentin 
vähennykseen vuoteen 2020 mennessä, 
kokonaiskustannukset koko ajalta 
muodostuisivat huomattavasti 
korkeammiksi ja saattaisivat johtaa hiili-
intensiivisiin investointeihin, jotka 
puolestaan nostaisivat myöhemmin 
hiilidioksidin hintaa[1];
__________________
[1] Komission tiedonanto 
"Etenemissuunnitelma –siirtyminen 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
vuonna 2050" (KOM(2011)0112)

Or. en

Tarkistus 78
Yannick Jadot, Marisa Matias

Lausuntoluonnos
12 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. kehottaa komissiota varmistamaan, 12. kehottaa komissiota vahvistamaan 
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että jäsenvaltiot täyttävät energiansäästöä 
koskevat sitoumuksensa täysimääräisesti –
komission olisi joko vaadittava, että se saa 
hyväksyttäväkseen kansalliset
energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelmat, tai toteutettava 
muita lisätoimenpiteitä;

jäsenvaltioille sitovat kansalliset 
energiansäästötavoitteet, kun 
energiansäästöä ja energiapalveluja 
koskevaa unionin lainsäädäntöä pian 
tarkistetaan, sekä vaatii, että jäsenvaltiot 
täyttävät energiansäästöä koskevat 
sitoumuksensa täysimääräisesti, mitä 
seurataan kansallisten 
energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelmien välityksellä;

Or. en

Tarkistus 79

Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta
Fiona Hall, Chris Davies, Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
12 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että jäsenvaltiot täyttävät energiansäästöä 
koskevat sitoumuksensa täysimääräisesti –
komission olisi joko vaadittava, että se saa 
hyväksyttäväkseen kansalliset
energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelmat, tai toteutettava 
muita lisätoimenpiteitä;

12. kehottaa komissiota vahvistamaan 
energiatehokkuudesta ja 
energiansäästöstä pian annettavassa 
direktiivissä sitovan Euroopan tason 
energiansäästötavoitteen, jotta voidaan 
varmistaa, että jäsenvaltiot täyttävät 
energiansäästöä koskevat sitoumuksensa 
täysimääräisesti kansallisten
energiatehokkuuden
toimintasuunnitelmiensa välityksellä;

Or. en

Tarkistus 80
Markus Pieper

Lausuntoluonnos
12 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

12. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
jäsenvaltiot täyttävät energiansäästöä 
koskevat sitoumuksensa täysimääräisesti –
komission olisi joko vaadittava, että se saa 
hyväksyttäväkseen kansalliset 
energiatehokkuuden toimintasuunnitelmat, 
tai toteutettava muita lisätoimenpiteitä;

12. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
jäsenvaltiot täyttävät energiansäästöä 
koskevat sitoumuksensa täysimääräisesti –
komission olisi joko vaadittava, että se saa 
hyväksyttäväkseen kansalliset 
energiatehokkuuden toimintasuunnitelmat, 
tai aloitettava rikkomismenettely 
jäsenvaltiota vastaan, jos se ei täytä 
velvollisuuttaan saattaa säännökset osaksi 
kansallista lainsäädäntöään;

Or. de

Tarkistus 81
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
12 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
jäsenvaltiot täyttävät energiansäästöä 
koskevat sitoumuksensa täysimääräisesti –
komission olisi joko vaadittava, että se saa 
hyväksyttäväkseen kansalliset 
energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelmat, tai toteutettava 
muita lisätoimenpiteitä;

12. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
jäsenvaltiot täyttävät energiansäästöä 
koskevat sitoumuksensa täysimääräisesti; 
palauttaa mieliin Euroopan parlamentin 
15. joulukuuta 2010 antaman 
päätöslauselman 
energiatehokkuustoimintasuunnitelman 
tarkistamisesta (2010/2107(INI)), jossa 
vaadittiin sitovien 
energiatehokkuustavoitteiden asettamista;

Or. en

Tarkistus 82
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
12 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

12. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
jäsenvaltiot täyttävät energiansäästöä 
koskevat sitoumuksensa täysimääräisesti –
komission olisi joko vaadittava, että se saa 
hyväksyttäväkseen kansalliset 
energiatehokkuuden toimintasuunnitelmat, 
tai toteutettava muita lisätoimenpiteitä;

12. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
jäsenvaltiot täyttävät tavoitteelliset 
sitoumuksensa täysimääräisesti vuoteen 
2020 mennessä – komission olisi 
vaadittava, että se saa hyväksyttäväkseen 
kansalliset energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelmat, sekä toteutettava 
muita energiamarkkinoihin liittyviä
lisätoimenpiteitä;

Or. pl

Tarkistus 83
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
12 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
jäsenvaltiot täyttävät energiansäästöä 
koskevat sitoumuksensa täysimääräisesti –
komission olisi joko vaadittava, että se saa 
hyväksyttäväkseen kansalliset 
energiatehokkuuden toimintasuunnitelmat, 
tai toteutettava muita lisätoimenpiteitä;

12. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
jäsenvaltiot täyttävät energiansäästöä 
koskevat sitoumuksensa täysimääräisesti –
komission olisi joko vaadittava, että se saa 
hyväksyttäväkseen kansalliset 
energiatehokkuuden toimintasuunnitelmat 
ja että komissio vastaa suunnitelmien 
kansallisen täytäntöönpanon valvonnasta, 
tai toteutettava muita lisätoimenpiteitä;

Or. lt

Tarkistus 84
Maria Da Graça Carvalho

Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. arvelee, että alakohtaiset 
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toimintamallit voivat auttaa sovittamaan 
yhteen ilmastotoimet, kilpailukyvyn ja 
talouskasvun; painottaa, että 
teollisuudessa on välttämätöntä soveltaa 
kokonaisvaltaista, horisontaalista, 
toimialakohtaista toimintamallia, koska se 
on kansainvälisissä neuvotteluissa ja 
unionin hiilidioksiditavoitteille lisäarvoa 
tuova tekijä;

Or. en

Tarkistus 85
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
13 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. korostaa, että energian säästäminen ja 
energiatehokkuus tarjoavat monilla aloilla
kustannustehokkaimman tavan vähentää 
päästöjä vielä enemmän; kiinnittää 
huomiota toistaiseksi hyödyntämättä 
oleviin mahdollisuuksiin, joita liittyy 
(etenkin jo olemassa olevien) rakennusten 
energiatehokkuuteen, liikennealaan, 
julkisiin hankintoihin sekä energian 
tuotantoon, muuntamiseen ja siirtämiseen 
(esimerkiksi kaukolämpö); toistaa, että 
näillä aloilla on välttämätöntä toteuttaa 
käytännön toimenpiteitä, ja kiinnittää 
huomiota Bendtsenin mietinnössä 
esitettyihin ehdotuksiin; painottaa, että 
energiansäästötoimia on toteutettava 
ensisijaisesti kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla;

13. korostaa, että energian säästäminen ja 
energiatehokkuus tarjoavat 
kustannustehokkaimman tavan vähentää 
päästöjä vielä enemmän; kiinnittää 
huomiota toistaiseksi hyödyntämättä 
oleviin mahdollisuuksiin, joita liittyy 
(etenkin jo olemassa olevien) rakennusten 
energiatehokkuuteen, liikennealaan, 
julkisiin hankintoihin sekä energian 
tuotantoon, muuntamiseen ja siirtämiseen 
(esimerkiksi kaukolämpö); toistaa, että 
näillä aloilla on välttämätöntä toteuttaa 
käytännön toimenpiteitä, ja kiinnittää 
huomiota Bendtsenin mietinnössä 
esitettyihin ehdotuksiin; painottaa, että 
energiansäästötoimia on toteutettava 
ensisijaisesti kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla; korostaa, että 
energiateollisuuden 
energiansäästövelvoitteita koskevan 
järjestelmän käyttöönotto tarjoaa suuria 
mahdollisuuksia, kuten komission 
energiatehokkuussuunnitelmassa 
annetaan ymmärtää, ja että joissain 
jäsenvaltioissa siitä on jo saatu myönteisiä 
tuloksia;
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Or. en

Tarkistus 86
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
13 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. korostaa, että energian säästäminen ja 
energiatehokkuus tarjoavat monilla aloilla 
kustannustehokkaimman tavan vähentää 
päästöjä vielä enemmän; kiinnittää 
huomiota toistaiseksi hyödyntämättä 
oleviin mahdollisuuksiin, joita liittyy 
(etenkin jo olemassa olevien) rakennusten 
energiatehokkuuteen, liikennealaan, 
julkisiin hankintoihin sekä energian 
tuotantoon, muuntamiseen ja siirtämiseen 
(esimerkiksi kaukolämpö); toistaa, että 
näillä aloilla on välttämätöntä toteuttaa 
käytännön toimenpiteitä, ja kiinnittää 
huomiota Bendtsenin mietinnössä 
esitettyihin ehdotuksiin; painottaa, että 
energiansäästötoimia on toteutettava 
ensisijaisesti kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla;

13. korostaa, että laitosten 
energiatehokkuutta parantamalla 
saavutetut energiansäästöt tarjoavat 
monilla aloilla radikaaleimman tavan 
vähentää hiilidioksidipäästöjä vielä 
enemmän; kiinnittää huomiota toistaiseksi 
hyödyntämättä oleviin mahdollisuuksiin, 
joita liittyy (etenkin jo olemassa olevien) 
rakennusten optimaaliseen 
energiatehokkuuteen, liikennealaan 
(lentoliikenne mukaan lukien), julkisiin 
hankintoihin, energiaintensiivisten 
tuotteiden valmistukseen sekä energian 
muuntamiseen ja siirtämiseen (esimerkiksi 
kaukolämpö ja jäähdytys); toistaa, että 
näillä aloilla on välttämätöntä toteuttaa 
käytännön toimenpiteitä, ja kiinnittää 
huomiota Bendtsenin mietinnössä 
esitettyihin ehdotuksiin; painottaa, että 
taloudellisia ja teknisiä
energiansäästötoimia on toteutettava 
ensisijaisesti kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla;

Or. pl

Tarkistus 87
Matthias Groote

Lausuntoluonnos
13 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. korostaa, että energian säästäminen ja 13. korostaa, että energian säästäminen ja 
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energiatehokkuus tarjoavat monilla aloilla 
kustannustehokkaimman tavan vähentää 
päästöjä vielä enemmän; kiinnittää 
huomiota toistaiseksi hyödyntämättä 
oleviin mahdollisuuksiin, joita liittyy 
(etenkin jo olemassa olevien) rakennusten 
energiatehokkuuteen, liikennealaan, 
julkisiin hankintoihin sekä energian 
tuotantoon, muuntamiseen ja siirtämiseen 
(esimerkiksi kaukolämpö); toistaa, että 
näillä aloilla on välttämätöntä toteuttaa 
käytännön toimenpiteitä, ja kiinnittää 
huomiota Bendtsenin mietinnössä 
esitettyihin ehdotuksiin; painottaa, että 
energiansäästötoimia on toteutettava 
ensisijaisesti kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla;

energiatehokkuus tarjoavat monilla aloilla 
kustannustehokkaimman tavan vähentää 
päästöjä vielä enemmän; kiinnittää 
huomiota toistaiseksi hyödyntämättä 
oleviin mahdollisuuksiin, joita liittyy 
(etenkin jo olemassa olevien) rakennusten 
energiatehokkuuteen, liikennealaan, 
julkisiin hankintoihin sekä energian 
tuotantoon, muuntamiseen ja siirtämiseen 
(esimerkiksi kaukolämpö); toistaa, että 
näillä aloilla on välttämätöntä toteuttaa 
käytännön toimenpiteitä, ja kiinnittää 
huomiota Bendtsenin mietinnössä 
esitettyihin ehdotuksiin; painottaa, että 
energiansäästötoimia on toteutettava 
ensisijaisesti kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla ja että unionin 
hankkeita varten on kehitettävä 
viestintästrategia, jotta sekä yritykset että 
kuluttajat saisivat niistä kattavasti tietoa;

Or. de

Tarkistus 88
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
13 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. korostaa, että energian säästäminen ja 
energiatehokkuus tarjoavat monilla aloilla 
kustannustehokkaimman tavan vähentää 
päästöjä vielä enemmän; kiinnittää 
huomiota toistaiseksi hyödyntämättä 
oleviin mahdollisuuksiin, joita liittyy 
(etenkin jo olemassa olevien) rakennusten 
energiatehokkuuteen, liikennealaan, 
julkisiin hankintoihin sekä energian 
tuotantoon, muuntamiseen ja siirtämiseen 
(esimerkiksi kaukolämpö); toistaa, että 
näillä aloilla on välttämätöntä toteuttaa 
käytännön toimenpiteitä, ja kiinnittää 
huomiota Bendtsenin mietinnössä
esitettyihin ehdotuksiin; painottaa, että 

13. korostaa, että energian säästäminen ja 
energiatehokkuus tarjoavat monilla aloilla 
kustannustehokkaimman tavan vähentää 
päästöjä vielä enemmän; kiinnittää 
huomiota toistaiseksi hyödyntämättä 
oleviin mahdollisuuksiin, joita liittyy 
(etenkin jo olemassa olevien) rakennusten 
energiatehokkuuteen, liikennealaan, 
julkisiin hankintoihin sekä energian 
tuotantoon, muuntamiseen ja siirtämiseen 
(esimerkiksi kaukolämpö);toistaa, että 
näillä aloilla on välttämätöntä toteuttaa 
käytännön toimenpiteitä, ja kiinnittää 
huomiota Bendtsenin sekä Kolarska-
Bobińskan mietinnöissä esitettyihin 
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energiansäästötoimia on toteutettava 
ensisijaisesti kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla;

ehdotuksiin; painottaa, että 
energiansäästötoimia on toteutettava 
ensisijaisesti kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 89
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
13 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 a. kiinnittää huomiota pk-yritysten 
energiansäästömahdollisuuksiin, koska 
nykyään vain 24 prosenttia Euroopan pk-
yrityksistä osallistuu aktiivisesti 
ympäristövaikutustensa 
vähentämistoimiin, painottaa, että vaikka 
kullakin pk-yrityksellä on mahdollisuus 
käyttää vähintään yhden 
rahoitusneuvojan palveluja, 
energiansäästöistä ja 
energiatehokkuudesta ei ole tarjolla 
neuvontaa, joten pk-yritykset tarvitsisivat 
asiantuntija-apua myös ympäristö- ja 
energia-asioissa;

Or. en

Tarkistus 90
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
13 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 a. muistuttaa, että komission mukaan 
lähes 8 miljardia euroa 
energiatehokkuuteen varatuista EU:n 
määrärahoista jää käyttämättä[1]; pitää 



PE460.884v01-00 50/102 AM\860842FI.doc

FI

hyvänä komission aikeita helpottaa ja 
edistää rakennerahastojen käyttöä 
rakennuskannan energiatehokkuuden 
parannustöihin; odottaa konkreettisia 
aloitteita, myös rahoitusmääräyksistä;

[1] ENER-pääosaston johtajan Mary 
Donnellyn haastattelu "Top official: 'EU 
unlikely to meet energy-efficiency goals'
Euractive.com portaalissa
 (http://www.euractiv.com/en/energy-
efficiency/nearly-8bn-eu-energy-savings-
fund-lies-unclaimed-news-500849)
[

Or. en

Tarkistus 91
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
13 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

13 b. painottaa, että unionin 
ilmastotavoitteiden tiukentaminen 
merkitsisi huomattavasti enemmän 
ponnisteluja ja investointeja kestävän ja 
vähähiilisen teknologian sekä älykkäiden 
verkkojen kehittämiseen ja nopeaan 
käyttöönottoon ja energia-alan 
tutkimukseen; pitää ratkaisevana, että 
Euroopan strategiselle 
energiateknologiasuunnitelmalle (SET-
suunnitelma) varmistetaan 
asianmukainen rahoitus vuoden 2013 
jälkeen; painottaa, että 
energiastrategiassa, jossa pyritään yli 
20 prosentin ilmastotavoitteisiin, on 
hyödynnettävä kaikkia ilmastoystävällisiä 
energiateknologioita;

Or. en
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Tarkistus 92
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
14 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. panee merkille, että komission mukaan 
EU:n energiainfrastruktuureita on 
parannettava biljoonalla eurolla vuoteen 
2020 mennessä ja että investoinnit 
rahoitetaan pääosin nostamalla energian 
hintaa; kehottaa tekemään tarvittavat 
investoinnit, jotta saadaan luotua 
keskinäisiin yhteyksiin perustuvat energian 
sisämarkkinat ja vähennettyä merkittävästi 
EU:n energiajärjestelmän hiili-
intensiteettiä;

14. panee merkille, että komission mukaan 
EU:n energiainfrastruktuureita on 
parannettava biljoonalla eurolla vuoteen 
2020 mennessä ja että investoinnit 
rahoitetaan pääosin nostamalla energian 
hintaa; kehottaa tekemään tarvittavat 
investoinnit, jotta saadaan luotua 
keskinäisiin yhteyksiin perustuvat energian 
sisämarkkinat ja vähennettyä merkittävästi 
EU:n energiajärjestelmän hiili-
intensiteettiä; painottaa erityisesti tarvetta 
varmistaa, että jäsenvaltioiden välisissä 
rajayhdysjohdoissa hyödynnetään täysin 
massiivisia investointeja uusiin 
uusiutuviin energialähteisiin 
Pohjanmeren maissa;

Or. en

Tarkistus 93
Yannick Jadot, Marisa Matias

Lausuntoluonnos
14 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. panee merkille, että komission mukaan 
EU:n energiainfrastruktuureita on 
parannettava biljoonalla eurolla vuoteen 
2020 mennessä ja että investoinnit 
rahoitetaan pääosin nostamalla energian 
hintaa; kehottaa tekemään tarvittavat 
investoinnit, jotta saadaan luotua 
keskinäisiin yhteyksiin perustuvat energian 
sisämarkkinat ja vähennettyä merkittävästi

14. panee merkille, että komission mukaan 
EU:n energiantuotantokapasiteettia on 
rahoitettava ja unionin energian siirto- ja 
jakeluinfrastruktuureita parannettava 
biljoonalla eurolla vuoteen 2020 mennessä 
ja että investoinnit rahoitetaan pääosin 
nostamalla energian hintaa; kehottaa 
tekemään tarvittavat investoinnit, jotta 
saadaan luotua keskinäisiin yhteyksiin 
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EU:n energiajärjestelmän hiili-
intensiteettiä;

perustuvat energian sisämarkkinat, 
turvattua toimitusvarmuus, parannettua 
uusiutuvien energialähteiden 
integroimista EU:n energiajärjestelmään 
sekä lisättyä energiatehokkuutta ja 
kuluttajien mahdollisuuksia hyötyä 
uudesta teknologiasta;

Or. en

Tarkistus 94
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
14 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. panee merkille, että komission mukaan 
EU:n energiainfrastruktuureita on 
parannettava biljoonalla eurolla vuoteen 
2020 mennessä ja että investoinnit 
rahoitetaan pääosin nostamalla energian 
hintaa; kehottaa tekemään tarvittavat 
investoinnit, jotta saadaan luotua 
keskinäisiin yhteyksiin perustuvat energian 
sisämarkkinat ja vähennettyä merkittävästi 
EU:n energiajärjestelmän hiili-
intensiteettiä;

14. panee merkille, että komission mukaan 
tarvitaan 1 biljoonan euron investointeja 
uuteen energiantuotantokapasiteettiin –
josta 60–70 prosenttia uusiutuvaan 
energiaan – ja EU:n 
energiainfrastruktuureiden 
parantamiseen vuoteen 2020 mennessä ja 
että investoinnit rahoitetaan pääosin 
nostamalla energian hintaa; kehottaa 
tekemään tarvittavat investoinnit, jotta 
saadaan luotua keskinäisiin yhteyksiin 
perustuvat energian sisämarkkinat, lisättyä 
energiansäästöä ja vähennettyä 
merkittävästi EU:n energiajärjestelmän 
hiili-intensiteettiä;

Or. en

Tarkistus 95
Matthias Groote

Lausuntoluonnos
14 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

14. panee merkille, että komission mukaan 
EU:n energiainfrastruktuureita on 
parannettava biljoonalla eurolla vuoteen 
2020 mennessä ja että investoinnit 
rahoitetaan pääosin nostamalla energian 
hintaa; kehottaa tekemään tarvittavat 
investoinnit, jotta saadaan luotua 
keskinäisiin yhteyksiin perustuvat energian 
sisämarkkinat ja vähennettyä merkittävästi 
EU:n energiajärjestelmän hiili-
intensiteettiä;

14. panee merkille, että komission mukaan 
EU:n energiainfrastruktuureita on 
parannettava biljoonalla eurolla vuoteen 
2020 mennessä ja että investoinnit 
rahoitetaan pääosin nostamalla energian 
hintaa; kehottaa tekemään tarvittavat 
investoinnit, jotta saadaan luotua 
keskinäisiin yhteyksiin perustuvat energian 
sisämarkkinat, vähennettyä merkittävästi 
EU:n energiajärjestelmän hiili-
intensiteettiä ja parannettua 
huomattavasti uusiutuvan energian 
integrointia;

Or. de

Tarkistus 96
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Lausuntoluonnos
14 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. panee merkille, että komission mukaan 
EU:n energiainfrastruktuureita on 
parannettava biljoonalla eurolla vuoteen 
2020 mennessä ja että investoinnit 
rahoitetaan pääosin nostamalla energian 
hintaa; kehottaa tekemään tarvittavat 
investoinnit, jotta saadaan luotua 
keskinäisiin yhteyksiin perustuvat energian 
sisämarkkinat ja vähennettyä merkittävästi 
EU:n energiajärjestelmän hiili-
intensiteettiä;

14. panee merkille, että komission mukaan 
EU:n energiainfrastruktuureita on 
parannettava biljoonalla eurolla vuoteen 
2020 mennessä ja että investoinnit 
rahoitetaan pääosin nostamalla energian 
hintaa; kehottaa tekemään tarvittavat 
investoinnit, jotta saadaan luotua 
keskinäisiin yhteyksiin perustuvat energian 
sisämarkkinat ja vähennettyä merkittävästi 
EU:n energiajärjestelmän hiili-
intensiteettiä samalla kun otetaan 
huomioon kunkin maan energialähteiden 
yhdistelmän erityispiirteet;

Or. en
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Tarkistus 97
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
14 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. panee merkille, että komission mukaan 
EU:n energiainfrastruktuureita on 
parannettava biljoonalla eurolla vuoteen 
2020 mennessä ja että investoinnit 
rahoitetaan pääosin nostamalla energian 
hintaa; kehottaa tekemään tarvittavat 
investoinnit, jotta saadaan luotua 
keskinäisiin yhteyksiin perustuvat energian 
sisämarkkinat ja vähennettyä merkittävästi 
EU:n energiajärjestelmän hiili-
intensiteettiä;

14. panee merkille, että komission mukaan 
EU:n energiajärjestelmää on parannettava 
biljoonalla eurolla vuoteen 2020 mennessä 
ja että investoinnit rahoitetaan pääosin 
nostamalla energian hintaa; kehottaa 
tekemään tarvittavat investoinnit, jotta
saadaan luotua keskinäisiin yhteyksiin 
perustuvat energian sisämarkkinat ja 
vähennettyä merkittävästi EU:n 
energiajärjestelmän hiili-intensiteettiä;

Or. ro

Tarkistus 98
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
5 otsikko (uusi) (ennen 15 kohtaa)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Teollisuuspoliittiset toimet

Or. en

Tarkistus 99

Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta
Fiona Hall, Chris Davies

Lausuntoluonnos
15 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

15. kehottaa soveltamaan EU:n 
päästökauppajärjestelmää nykyistä 
joustavammin niin, että taloustilanteen 
tosiasialliset muutokset ja tuotantoluvut 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja että 
järjestelmä ei niinkään perustuisi 
ainoastaan aiempiin tietoihin; on 
vakuuttunut, että päästöoikeuksien 
jakamista koskevilla säännöillä olisi sekä 
varmistettava investointivarmuus pitkällä 
aikavälillä että varauduttava talouden 
laskusuhdanteisiin joustomekanismien 
avulla (muun muassa vältettävä liian 
suurten päästöoikeuksien myöntäminen);

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 100
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
15 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. kehottaa soveltamaan EU:n 
päästökauppajärjestelmää nykyistä 
joustavammin niin, että taloustilanteen 
tosiasialliset muutokset ja tuotantoluvut 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja että 
järjestelmä ei niinkään perustuisi 
ainoastaan aiempiin tietoihin; on 
vakuuttunut, että päästöoikeuksien 
jakamista koskevilla säännöillä olisi sekä 
varmistettava investointivarmuus pitkällä 
aikavälillä että varauduttava talouden 
laskusuhdanteisiin joustomekanismien 
avulla (muun muassa vältettävä liian 
suurten päästöoikeuksien myöntäminen);

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 101
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
15 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. kehottaa soveltamaan EU:n 
päästökauppajärjestelmää nykyistä 
joustavammin niin, että taloustilanteen 
tosiasialliset muutokset ja tuotantoluvut 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja että 
järjestelmä ei niinkään perustuisi 
ainoastaan aiempiin tietoihin; on 
vakuuttunut, että päästöoikeuksien 
jakamista koskevilla säännöillä olisi sekä 
varmistettava investointivarmuus pitkällä 
aikavälillä että varauduttava talouden 
laskusuhdanteisiin joustomekanismien 
avulla (muun muassa vältettävä liian 
suurten päästöoikeuksien myöntäminen);

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Lausuntoluonnos
15 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. kehottaa soveltamaan EU:n 
päästökauppajärjestelmää nykyistä 
joustavammin niin, että taloustilanteen 
tosiasialliset muutokset ja tuotantoluvut 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja että 
järjestelmä ei niinkään perustuisi 
ainoastaan aiempiin tietoihin; on 
vakuuttunut, että päästöoikeuksien 
jakamista koskevilla säännöillä olisi sekä 
varmistettava investointivarmuus pitkällä 
aikavälillä että varauduttava talouden 
laskusuhdanteisiin joustomekanismien 
avulla (muun muassa vältettävä liian 

15. panee merkille, että komissio kehottaa 
ohjailemaan hiilidioksidin hintaa 
soveltamalla EU:n 
päästökauppajärjestelmää nykyistä 
joustavammin;
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suurten päästöoikeuksien myöntäminen);

Or. en

Tarkistus 103
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. kehottaa soveltamaan EU:n
päästökauppajärjestelmää nykyistä 
joustavammin niin, että taloustilanteen 
tosiasialliset muutokset ja tuotantoluvut 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja että 
järjestelmä ei niinkään perustuisi 
ainoastaan aiempiin tietoihin; on 
vakuuttunut, että päästöoikeuksien 
jakamista koskevilla säännöillä olisi sekä 
varmistettava investointivarmuus pitkällä 
aikavälillä että varauduttava talouden 
laskusuhdanteisiin joustomekanismien 
avulla (muun muassa vältettävä liian 
suurten päästöoikeuksien myöntäminen);

15. on huolissaan siitä, että EU:n
päästökauppajärjestelmä on nykyisellään 
johtanut liian suurten päästöoikeuksien 
myöntämiseen ja tahattomiin windfall-
voittoihin; kehottaa siksi soveltamaan 
päästökauppajärjestelmää seuraavassa 
vaiheessa nykyistä joustavammin niin, että 
taloustilanteen tosiasialliset muutokset ja 
tuotantoluvut voidaan ottaa paremmin 
huomioon ja että järjestelmä ei niinkään 
perustuisi ainoastaan aiempiin tietoihin; on 
vakuuttunut, että päästöoikeuksien 
jakamista koskevilla säännöillä olisi sekä 
varmistettava investointivarmuus pitkällä 
aikavälillä että varauduttava talouden 
laskusuhdanteisiin joustomekanismien 
avulla (muun muassa vältettävä liian 
suurten päästöoikeuksien myöntäminen);

Or. en

Tarkistus 104
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
15 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. kehottaa soveltamaan EU:n 
päästökauppajärjestelmää nykyistä 
joustavammin niin, että taloustilanteen 

15. kehottaa soveltamaan EU:n 
päästökauppajärjestelmää nykyistä 
joustavammin niin, että taloustilanteen 
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tosiasialliset muutokset ja tuotantoluvut 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja että 
järjestelmä ei niinkään perustuisi 
ainoastaan aiempiin tietoihin; on 
vakuuttunut, että päästöoikeuksien 
jakamista koskevilla säännöillä olisi sekä 
varmistettava investointivarmuus pitkällä 
aikavälillä että varauduttava talouden 
laskusuhdanteisiin joustomekanismien 
avulla (muun muassa vältettävä liian 
suurten päästöoikeuksien myöntäminen);

tosiasialliset muutokset ja tuotantoluvut 
voidaan ottaa paremmin huomioon ja että 
järjestelmä ei niinkään perustuisi 
ainoastaan aiempiin tietoihin; on 
vakuuttunut, että päästöoikeuksien 
jakamista koskevilla säännöillä olisi sekä 
varmistettava investointivarmuus pitkällä 
aikavälillä että varauduttava talouden 
laskusuhdanteisiin joustomekanismien 
avulla (muun muassa vältettävä liian 
suurten päästöoikeuksien myöntäminen); 
kiinnittää huomiota tarpeeseen palauttaa 
päästökauppajärjestelmän uskottavuus 
äskettäisen verkkohyökkäyksen jälkeen, 
jossa varastettiin päästöoikeuksia;

Or. el

Tarkistus 105
Theodoros Skylakakis

Lausuntoluonnos
15 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

15 a. kehottaa komissiota, jolla on oikeus 
esittää ajankohtaisia 
lainsäädäntöaloitteita, tarkastelemaan, 
mitä vaikutuksia olisi sillä, ettei 
maantieteellisiä tekijöitä oteta huomioon, 
kun asetetaan vertailuarvoja aloille, joilla 
kuljetuskustannukset ovat hyvin suuria; 
katsoo, että näin voidaan ajoissa havaita 
mahdolliset windfall-voitot ja välttää 
hiilivuodon vaara 
päästökauppajärjestelmän seuraavan 
vaiheen alkaessa;

Or. en
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Tarkistus 106
Maria Da Graça Carvalho

Lausuntoluonnos
15 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

15 a. katsoo, että alakohtaisten 
toimintamallien ottaminen osaksi EU:n 
päästökauppajärjestelmää lisäisi talouden 
yleistä tehokkuutta kaikissa 
osallistujamaissa; painottaa, että 
alakohtaisten toimintamallien 
laajentaminen muihin toimialoihin ja 
maihin on tutkimisen arvoinen asia;

Or. en

Tarkistus 107
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
16 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. kiinnittää huomiota hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologian 
(CCS) kasvavaan merkitykseen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja 
myös muualla kuin energia-alalla; toteaa, 
että Kansainvälisen energiajärjestön 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologiaa koskevan 
etenemissuunnitelman mukaan vuonna 
2030 puolet kaikista CCS-hankkeista 
toteutetaan teollisuustuotannon alalla;

16. kiinnittää huomiota hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologian 
(CCS) kasvavaan merkitykseen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja 
myös muualla kuin energia-alalla; toteaa, 
että Kansainvälisen energiajärjestön 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologiaa koskevan 
etenemissuunnitelman mukaan vuonna 
2030 puolet kaikista CCS-hankkeista 
toteutetaan teollisuustuotannon alalla;
huomauttaa, että kaasuvoimaloiden 
rakentamisen aloittamisen edellytykseksi 
olisi asetettava samojen kriteerien 
täyttäminen, jotka uusien hiilivoimaloiden 
on täytettävä ilmasto- ja energiapaketin 
hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia 
koskevien säännösten mukaisesti;
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Or. pl

Tarkistus 108
Yannick Jadot, Marisa Matias

Lausuntoluonnos
16 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. kiinnittää huomiota hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologian 
(CCS) kasvavaan merkitykseen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja 
myös muualla kuin energia-alalla; toteaa, 
että Kansainvälisen energiajärjestön 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologiaa koskevan 
etenemissuunnitelman mukaan vuonna 
2030 puolet kaikista CCS-hankkeista 
toteutetaan teollisuustuotannon alalla;

16. kiinnittää huomiota eräissä arvioissa 
suurena pidettyyn hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologian 
(CCS) merkitykseen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisessä ja myös muualla kuin 
energia-alalla; toteaa, että Kansainvälisen 
energiajärjestön hiilidioksidin talteenotto-
ja varastointiteknologiaa koskevan 
etenemissuunnitelman mukaan vuonna 
2030 puolet kaikista CCS-hankkeista 
toteutetaan teollisuustuotannon alalla;
huomauttaa lisäksi, että CCS-teknologian 
käyttöönotto, olettaen että se osoittautuu 
hyväksi, edellyttää erittäin korkean 
hiilidioksidihinnan asettamista 
päästökauppajärjestelmässä;

Or. en

Tarkistus 109
Arturs Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
16 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. kiinnittää huomiota hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologian 
(CCS) kasvavaan merkitykseen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja 
myös muualla kuin energia-alalla; toteaa, 
että Kansainvälisen energiajärjestön 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologiaa koskevan 

16. kiinnittää huomiota hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologian 
(CCS) kasvavaan merkitykseen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja 
myös muualla kuin energia-alalla; toteaa, 
että Kansainvälisen energiajärjestön 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologiaa koskevan 
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etenemissuunnitelman mukaan vuonna 
2030 puolet kaikista CCS-hankkeista 
toteutetaan teollisuustuotannon alalla;

etenemissuunnitelman mukaan vuonna 
2030 puolet kaikista CCS-hankkeista 
toteutetaan teollisuustuotannon alalla;
huomauttaa, että tämän teknologian 
käyttöönotto ei saa heikentää unionin 
teollisuuden kilpailukykyä;

Or. en

Tarkistus 110
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
16 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. kiinnittää huomiota hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologian
(CCS) kasvavaan merkitykseen
hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja 
myös muualla kuin energia-alalla; toteaa, 
että Kansainvälisen energiajärjestön 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologiaa koskevan 
etenemissuunnitelman mukaan vuonna 
2030 puolet kaikista CCS-hankkeista 
toteutetaan teollisuustuotannon alalla;

16. kiinnittää huomiota siihen, että
hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologialla (CCS) on
välivaiheen teknologiana, kunnes 
saadaan pitkällä aikavälillä kehitettyä 
fossiilisista polttoaineista riippumattomia 
voimanlähteitä, kasvava merkitys 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja 
myös muualla kuin energia-alalla, mutta 
huomauttaa, että investointi CCS-
teknologiaan edellyttäisi huomattavasti 
nykyistä korkeampaa hiilidioksidin 
hintaa; toteaa, että Kansainvälisen 
energiajärjestön hiilidioksidin talteenotto-
ja varastointiteknologiaa koskevan 
etenemissuunnitelman mukaan vuonna 
2030 puolet kaikista CCS-hankkeista 
toteutetaan teollisuustuotannon alalla;

Or. en

Tarkistus 111
Matthias Groote

Lausuntoluonnos
16 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

16. kiinnittää huomiota hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologian 
(CCS) kasvavaan merkitykseen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja 
myös muualla kuin energia-alalla; toteaa, 
että Kansainvälisen energiajärjestön 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologiaa koskevan 
etenemissuunnitelman mukaan vuonna 
2030 puolet kaikista CCS-hankkeista 
toteutetaan teollisuustuotannon alalla;

16. kiinnittää huomiota hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologian 
(CCS) kasvavaan merkitykseen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja 
myös muualla kuin energia-alalla; toteaa, 
että Kansainvälisen energiajärjestön 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologiaa koskevan 
etenemissuunnitelman mukaan vuonna 
2030 puolet kaikista CCS-hankkeista 
toteutetaan teollisuustuotannon alalla;
painottaa, että sosiaalinen hyväksyttävyys 
on tarpeen, jotta mahdollisia CCS-
hankkeita voidaan arvioida kattavasti;

Or. de

Tarkistus 112
Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
16 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. kiinnittää huomiota hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologian 
(CCS) kasvavaan merkitykseen
hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja 
myös muualla kuin energia-alalla; toteaa, 
että Kansainvälisen energiajärjestön 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologiaa koskevan 
etenemissuunnitelman mukaan vuonna 
2030 puolet kaikista CCS-hankkeista 
toteutetaan teollisuustuotannon alalla;

16. kiinnittää huomiota hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologian 
(CCS) saamaan kasvavaan huomioon
hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja 
myös muualla kuin energia-alalla; toteaa, 
että Kansainvälisen energiajärjestön 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologiaa koskevan 
etenemissuunnitelman mukaan vuonna 
2030 puolet kaikista CCS-hankkeista 
toteutetaan teollisuustuotannon alalla;

Or. en
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Tarkistus 113
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
16 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. kiinnittää huomiota hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologian 
(CCS) kasvavaan merkitykseen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja 
myös muualla kuin energia-alalla; toteaa, 
että Kansainvälisen energiajärjestön 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologiaa koskevan 
etenemissuunnitelman mukaan vuonna 
2030 puolet kaikista CCS-hankkeista 
toteutetaan teollisuustuotannon alalla;

16. kiinnittää huomiota hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologian 
(CCS) kasvavaan merkitykseen tilapäisenä 
välineenä hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisessä ja myös muualla kuin 
energia-alalla; toteaa, että Kansainvälisen 
energiajärjestön hiilidioksidin talteenotto-
ja varastointiteknologiaa koskevan 
etenemissuunnitelman mukaan vuonna 
2030 puolet kaikista CCS-hankkeista 
toteutetaan teollisuustuotannon alalla;

Or. en

Tarkistus 114

Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
16 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. kiinnittää huomiota hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologian 
(CCS) kasvavaan merkitykseen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja 
myös muualla kuin energia-alalla; toteaa, 
että Kansainvälisen energiajärjestön 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologiaa koskevan 
etenemissuunnitelman mukaan vuonna 
2030 puolet kaikista CCS-hankkeista 
toteutetaan teollisuustuotannon alalla;

16. kiinnittää huomiota hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointiteknologian 
(CCS) kasvavaan merkitykseen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja 
myös muualla kuin energia-alalla; 
korostaa, että Kansainvälisen 
energiajärjestön hiilidioksidin talteenotto-
ja varastointiteknologiaa koskevan 
etenemissuunnitelman mukaan vuonna 
2030 puolet kaikista CCS-hankkeista 
toteutetaan teollisuustuotannon alalla;

Or. en
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Tarkistus 115
Theodoros Skylakakis

Lausuntoluonnos
16 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

16 a. kehottaa komissiota esittämään 
viipymättä, miten EU voi parhaiten 
täydentää ilmastonmuutoksen 
hillitsemistoimiaan toimilla, joilla 
vähennetään muita kaasuja kuin 
hiilidioksidia, joita ovat HFC-yhdisteet 
maailman nopeimmin lisääntyvinä 
ilmastoa pilaavina aineina ja HFC-23; 
vaatii komissiota edistämään aloitetta 
sisällyttää fluorihiilivetyjen tuottaminen 
Montrealin pöytäkirjaan ja tehdä 
kolmansien maiden kanssa kahdenvälisiä 
sopimuksia, joilla hillitään HFC-23:n 
syntymistä, jotta voidaan tehdä asteittain 
loppu muiden kaasujen kuin 
hiilidioksidin esiintymisestä ja hillitä 
HFC-23:n esiintymistä 
kustannustehokkaasti, nykyisten hiilen 
hintojen alle jäävään julkiseen hintaan;

Or. en

Tarkistus 116
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
16 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

16 a. panee merkille ydinvoiman osuuden 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, 
koskapa EU:ssa toiminnassa olevien 
ydinvoimaloiden sulkeminen johtaisi 
päästöjen kasvuun 50 prosentilla; on 
kuitenkin Euroopan kansalaisten tavoin 
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huolissaan ydinvoiman käyttöön liittyvistä 
vaaroista ja vaatii tiukentamaan unionin 
ydinturvallisuuskehystä ja poistamaan 
viipymättä käytöstä ydinvoimalat, joiden 
teknologia on vanhentunutta;

Or. el

Tarkistus 117
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lausuntoluonnos
16 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

16 a. huomauttaa, että kivi- ja ruskohiilen 
tulevaisuuden suhteen CCS-teknologiaa 
ei pidä pitää ainoana vaihtoehtona hiilen 
käytön jatkamiselle EU:n taloudessa ja 
että muita vähäpäästöisiä 
hiiliteknologioita olisi myös kehitettävä ja 
otettava käyttöön;

Or. pl

Tarkistus 118
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
6 otsikko (uusi) (ennen 17 kohtaa)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Tutkimus- ja innovointitoimet

Or. en
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Tarkistus 119
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
17 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. korostaa, että läpimurtoteknologioiden 
kehittäminen ja käyttöönotto on 
avainasemassa ilmastonmuutoksen 
torjumisen kannalta ja samalla 
vakuutettaessa unionin kumppaneita 
maailmanlaajuisesti siitä, että 
päästövähennykset ovat toteutettavissa 
menettämättä kilpailukykyä ja työpaikkoja;
pitää tärkeänä, että unioni toimii 
esimerkillisesti lisäämällä huomattavasti 
ilmastoystävällisten ja 
kustannustehokkaiden 
teollisuusteknologioiden tutkimukseen 
suunnattuja varoja tutkimuksen 
puiteohjelmassa; ·

17. korostaa, että läpimurtoteknologioiden 
kehittäminen ja käyttöönotto on 
avainasemassa ilmastonmuutoksen 
torjumisen kannalta ja samalla 
vakuutettaessa unionin kumppaneita 
maailmanlaajuisesti siitä, että 
päästövähennykset ovat toteutettavissa 
menettämättä kilpailukykyä ja työpaikkoja; 
pitää tärkeänä, että unioni toimii 
esimerkillisesti lisäämällä huomattavasti 
ilmastoystävällisten ja 
kustannustehokkaiden 
teollisuusteknologioiden tutkimukseen 
suunnattuja varoja tutkimuksen 
puiteohjelmassa; painottaa, että unionin 
on otettava johtoasema 
ilmastoystävällisen ja 
kustannustehokkaan teknologian 
tutkimuksessa ja kehitettävä alan tiivistä 
tieteellistä yhteistyötä kansainvälisten 
kumppanien ja erityisesti BRIC-maiden 
kanssa;

Or. el

Tarkistus 120
Matthias Groote

Lausuntoluonnos
17 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. korostaa, että läpimurtoteknologioiden 
kehittäminen ja käyttöönotto on 
avainasemassa ilmastonmuutoksen 
torjumisen kannalta ja samalla 
vakuutettaessa unionin kumppaneita 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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maailmanlaajuisesti siitä, että 
päästövähennykset ovat toteutettavissa 
menettämättä kilpailukykyä ja työpaikkoja; 
pitää tärkeänä, että unioni toimii 
esimerkillisesti lisäämällä huomattavasti 
ilmastoystävällisten ja 
kustannustehokkaiden 
teollisuusteknologioiden tutkimukseen 
suunnattuja varoja tutkimuksen 
puiteohjelmassa;

Or. de

Tarkistus 121
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
17 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. korostaa, että läpimurtoteknologioiden 
kehittäminen ja käyttöönotto on 
avainasemassa ilmastonmuutoksen 
torjumisen kannalta ja samalla 
vakuutettaessa unionin kumppaneita 
maailmanlaajuisesti siitä, että 
päästövähennykset ovat toteutettavissa 
menettämättä kilpailukykyä ja työpaikkoja; 
pitää tärkeänä, että unioni toimii 
esimerkillisesti lisäämällä huomattavasti 
ilmastoystävällisten ja 
kustannustehokkaiden 
teollisuusteknologioiden tutkimukseen 
suunnattuja varoja tutkimuksen 
puiteohjelmassa;

17. korostaa, että läpimurtoteknologioiden 
kehittäminen ja käyttöönotto on 
avainasemassa ilmastonmuutoksen 
torjumisen kannalta ja samalla 
vakuutettaessa unionin kumppaneita 
maailmanlaajuisesti siitä, että 
päästövähennykset ovat toteutettavissa 
menettämättä kilpailukykyä ja työpaikkoja; 
pitää tärkeänä, että unioni toimii 
esimerkillisesti lisäämällä huomattavasti 
ilmastoystävällisten ja 
kustannustehokkaiden 
teollisuusteknologioiden tutkimukseen 
suunnattuja varoja kahdeksannessa
tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmassa, joka olisi sovitettava 
tarkoituksenmukaisesti yhteen SET-
suunnitelmassa esitettyjen strategisten 
energiateknologioiden kanssa;

Or. en
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Tarkistus 122

Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta
Fiona Hall, Chris Davies

Lausuntoluonnos
17 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. korostaa, että läpimurtoteknologioiden 
kehittäminen ja käyttöönotto on 
avainasemassa ilmastonmuutoksen 
torjumisen kannalta ja samalla 
vakuutettaessa unionin kumppaneita 
maailmanlaajuisesti siitä, että 
päästövähennykset ovat toteutettavissa 
menettämättä kilpailukykyä ja työpaikkoja; 
pitää tärkeänä, että unioni toimii 
esimerkillisesti lisäämällä huomattavasti 
ilmastoystävällisten ja 
kustannustehokkaiden 
teollisuusteknologioiden tutkimukseen 
suunnattuja varoja tutkimuksen 
puiteohjelmassa;

17. korostaa, että läpimurtoteknologioiden 
kehittäminen ja käyttöönotto on 
avainasemassa ilmastonmuutoksen 
torjumisen kannalta ja samalla 
vakuutettaessa unionin kumppaneita 
maailmanlaajuisesti siitä, että 
päästövähennykset ovat toteutettavissa 
menettämättä kilpailukykyä ja työpaikkoja; 
pitää tärkeänä, että unioni toimii 
esimerkillisesti lisäämällä huomattavasti 
ilmastoystävällisten ja 
kustannustehokkaiden 
teollisuusteknologioiden tutkimukseen 
suunnattuja varoja tutkimuksen 
puiteohjelmassa ja SET-suunnitelmassa;

Or. en

Tarkistus 123

Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
17 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 a. korostaa maatalouden mahdollista 
suurta panosta ilmastonmuutoksen 
torjumiseen ja erityisesti mahdollisuutta 
käyttää maatalousjätettä kestävän 
energian tuottamiseen, mikä samalla 
antaisi viljelijöille uuden lisätulolähteen; 
uskoo, että tulevan yhteisen 
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maatalouspolitiikan (YMP) olisi oltava 
väline, joka auttaa jäsenvaltioita 
saavuttamaan ympäristö- ja 
ilmastotavoitteensa ja että sen olisi 
autettava viljelijöitä keräämään 
ympäristön kannalta kestävään kasvuun 
sisältyvät hyödyt; katsoo, että YMP:n 
viherryttävän osan on oltava ensimmäisen 
pilarin suorien tukien piirissä, jotta 
vältetään monimutkaiset hallinnolliset 
menettelyt ja varmistetaan viljelijöiden 
ympäristösitoumuksia koskevien 
kannustimien tehokkuus ja 
täytäntöönpanon yhtäläisyys kaikissa 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 124
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
17 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 α. kiinnittää erityistä huomiota 
eurooppalaisten 
patenttisuojajärjestelmien yhteistyöhön 
energiansäästön ja uusiutuvan energian 
alalla, jotta voidaan parantaa arvokkaan 
vielä hyödyntämättömän henkisen 
omaisuuden käyttömahdollisuuksia; 
painottaa tarvetta aktivoida suunnitteilla 
oleva eurooppapatentti ja asettaa se 
ensisijaiseksi tavoitteeksi energiansäästön 
ja uusiutuvan energian aloilla;

Or. el
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Tarkistus 125
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
17 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 a. kehottaa komissiota mukauttamaan 
EU:n talousarviota, jotta sen avulla 
voidaan nopeuttaa kustannustehokkaan 
vähähiilisen tekniikan kehittämistä ja 
käyttöönottoa erityisesti strategisen 
energiateknologiasuunnitelman (SET-
suunnitelman) toteuttamisen 
edellyttämien rahoitustarpeiden 
täyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 126
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
17 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 a. painottaa tarvetta hillitä liikenteen 
hiilidioksidipäästöjä luomalla 
standardoitu eurooppalainen 
infrastruktuuri sähköajoneuvoja varten ja 
lisätä kannustimia kestävän toisen 
sukupolven biopolttoaineen tuottamiselle 
vaihtoehtona fossiilisille polttoaineille;

Or. en

Tarkistus 127
Maria Da Graça Carvalho

Lausuntoluonnos
17 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

17 a. katsoo, että edesauttamalla 
siirtymistä vähähiiliseen talouteen ja 
raivaamalla tietä maailmanlaajuisille 
hiilidioksidimarkkinoille 
toimialakohtaiset toimintamallit 
saattaisivat myös olla osa vuoden 2012 
jälkeistä ilmastotoimien kansainvälistä 
kehystä;

Or. en

Tarkistus 128
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
17 a kohta (uusi) (otsikon jälkeen)

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 a. pitää tervetulleina komission aikeita 
suunnata ilmastotoimintalinjat pitkän 
aikavälin kehityssuuntiin ja tukee ajatusta 
välivaiheen tavoitteista esimerkiksi 
vuodeksi 2030; on vakuuttunut, että 
realistiset keskipitkän ja pitkän aikavälin 
tavoitteet tarjoavat sijoittajille selkeämpiä 
kannustimia tukea kestäviä investointeja; 
arvelee, että tavoitteiden korottaminen 
nykyisissä vuoden 2020 puitteissa saattaisi 
investointinäkökulmasta olla liian 
kunnianhimoista;

Or. en

Tarkistus 129

Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta
Fiona Hall, Chris Davies
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Lausuntoluonnos
18 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

18. panee merkille komission arvion, jonka 
mukaan suurempi päästöjen 
vähentämistavoite laskisi öljyn ja kaasun 
tuontia jopa 40 miljardin euron verran 
vuoteen 2020 mennessä (jos öljyn hinnaksi 
vuonna 2020 oletetaan 88 Yhdysvaltain 
dollaria tynnyriltä); toteaa, että EU:n 
riippuvuutta tuontienergiasta voitaisiin 
siten vähentää jopa 56 prosenttia;

18. panee merkille komission arvion, jonka 
mukaan suurempi päästöjen 
vähentämistavoite laskisi öljyn ja kaasun 
tuontia jopa 40 miljardin euron verran 
vuoteen 2020 mennessä (jos öljyn hinnaksi 
vuonna 2020 oletetaan 88 Yhdysvaltain 
dollaria tynnyriltä); toteaa, että EU:n 
riippuvuutta tuontienergiasta voitaisiin 
siten vähentää jopa 56 prosenttia;
huomauttaa kuitenkin, että tässä on öljyn 
nykyinen ja tuleva hinta arvioitu liian 
alhaiseksi;

Or. en

Tarkistus 130
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
18 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

18. panee merkille komission arvion, jonka 
mukaan suurempi päästöjen 
vähentämistavoite laskisi öljyn ja kaasun 
tuontia jopa 40 miljardin euron verran 
vuoteen 2020 mennessä (jos öljyn hinnaksi 
vuonna 2020 oletetaan 88 Yhdysvaltain 
dollaria tynnyriltä); toteaa, että EU:n 
riippuvuutta tuontienergiasta voitaisiin 
siten vähentää jopa 56 prosenttia;

18. panee merkille komission arvion, jonka 
mukaan suurempi päästöjen 
vähentämistavoite laskisi öljyn ja kaasun 
tuontia jopa 40 miljardin euron verran 
vuoteen 2020 mennessä (jos öljyn hinnaksi 
vuonna 2020 oletetaan 88 Yhdysvaltain 
dollaria tynnyriltä); pitää hyvänä sitä, että 
EU:n riippuvuutta tuontienergiasta 
voitaisiin siten vähentää jopa 56 prosenttia;

Or. en
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Tarkistus 131
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
19 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

19. toteaa, että 
päästökauppajärjestelmälle asetetun 
vähentämistavoitteen tiukentaminen 
nostaisi sähkön hintaa vieläkin enemmän, 
mikä olisi merkittävä huolenaihe EU:n 
teollisuudelle ja kuluttajille;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 132
Yannick Jadot, Judith A. Merkies

Lausuntoluonnos
19 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

19. toteaa, että päästökauppajärjestelmälle 
asetetun vähentämistavoitteen 
tiukentaminen nostaisi sähkön hintaa 
vieläkin enemmän, mikä olisi merkittävä
huolenaihe EU:n teollisuudelle ja 
kuluttajille;

19. toteaa, että päästökauppajärjestelmälle 
asetetun vähentämistavoitteen 
tiukentaminen nostaisi sähkön hintaa 
vieläkin enemmän, mikä olisi huolenaihe 
EU:n teollisuudelle ja kuluttajille;
muistuttaa kuitenkin, että jäsenvaltioille 
myönnettiin erikseen oikeus käyttää 
huutokauppatulot sähköintensiivisiin 
toimialoihin kohdistuvan vaikutuksen 
hillitsemiseen valtiontuen avulla, ja 
kehottaa jäsenvaltioita myös käyttämään 
osan näistä tuloista kuluttajien ja eritoten 
heikoimmassa asemassa olevien 
kuluttajien tukemiseen 
energiankulutuksen vähentämisessä;

Or. en
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Tarkistus 133
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
19 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

19. toteaa, että päästökauppajärjestelmälle 
asetetun vähentämistavoitteen 
tiukentaminen nostaisi sähkön hintaa 
vieläkin enemmän, mikä olisi merkittävä 
huolenaihe EU:n teollisuudelle ja 
kuluttajille;

19. toteaa, että päästökauppajärjestelmälle 
asetetun vähentämistavoitteen 
tiukentaminen nostaisi samalla sähkön 
hintaa vieläkin enemmän, mikä olisi 
merkittävä huolenaihe EU:n teollisuudelle 
ja kuluttajille; ottaa huomioon, että 
tuoreen Eurobarometer-tutkimuksen 
mukaan vakaita energianhintoja pidetään 
energia-alan yhteistyön tärkeimpänä 
puolena[1];
[1] Euroopan parlamentin 
Eurobarometer-tutkimus "The Europeans 
and Energy", 31. tammikuuta 2011.

Or. en

Tarkistus 134
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
19 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

19. toteaa, että päästökauppajärjestelmälle 
asetetun vähentämistavoitteen 
tiukentaminen nostaisi sähkön hintaa 
vieläkin enemmän, mikä olisi merkittävä 
huolenaihe EU:n teollisuudelle ja 
kuluttajille;

19. toteaa, että vaikka se toimisikin 
kannustimena vähähiilisen teknologian 
kehittämiselle, päästökauppajärjestelmälle 
asetetun vähentämistavoitteen 
tiukentaminen nostaisi sähkön hintaa 
vieläkin enemmän, mikä olisi merkittävä 
huolenaihe EU:n teollisuudelle ja 
kuluttajille; painottaa tältä osin, että on 
kiireesti vahvistettava todella 
kunnianhimoinen EU:n 
energiansäästöpolitiikka, jossa 
vastattaisiin yhtäaikaisesti korkeisiin 
energianhintoihin, hintojen epävakauteen 
ja liialliseen riippuvuuteen polttoaineiden 
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tuonnista;

Or. en

Tarkistus 135
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
19 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

19. toteaa, että päästökauppajärjestelmälle 
asetetun vähentämistavoitteen 
tiukentaminen nostaisi sähkön hintaa 
vieläkin enemmän, mikä olisi merkittävä 
huolenaihe EU:n teollisuudelle ja 
kuluttajille;

19. toteaa, että päästökauppajärjestelmälle 
asetetun vähentämistavoitteen 
tiukentaminen nostaisi sähkön hintaa 
vieläkin enemmän, mikä olisi merkittävä 
huolenaihe EU:n teollisuudelle ja 
kuluttajille; huomauttaa, että ellei nyt 
aleta soveltaa kustannustehokkainta 
menettelytapaa vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, 
toimialojen ja kuluttajien kannettavaksi 
tulevaisuudessa lankeavat kustannukset 
nousevat kestämättömän suuriksi;

Or. en

Tarkistus 136
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
19 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

19. toteaa, että päästökauppajärjestelmälle 
asetetun vähentämistavoitteen 
tiukentaminen nostaisi sähkön hintaa 
vieläkin enemmän, mikä olisi merkittävä 
huolenaihe EU:n teollisuudelle ja 
kuluttajille;

19. toteaa, että päästökauppajärjestelmälle 
asetetun vähentämistavoitteen 
tiukentaminen nostaisi sähkön hintaa 
vieläkin enemmän, mikä olisi merkittävä 
huolenaihe EU:n teollisuudelle ja 
kuluttajille; toteaa, että tämä tekisi 
fossiilisista polttoaineista kalliimpia ja 
edistäisi investointeja uusiutuviin 
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energialähteisiin;

Or. en

Tarkistus 137

Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta
Fiona Hall, Chris Davies, Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
19 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

19. toteaa, että päästökauppajärjestelmälle 
asetetun vähentämistavoitteen 
tiukentaminen nostaisi sähkön hintaa 
vieläkin enemmän, mikä olisi merkittävä 
huolenaihe EU:n teollisuudelle ja 
kuluttajille;

19. korostaa, että
päästökauppajärjestelmälle asetetun 
vähentämistavoitteen tiukentamisen lisäksi 
on toteutettava kunnianhimoisia 
energiatehokkuustoimia, jotta voidaan 
hillitä sähkön hinnan kallistuminen 
entisestään, mikä olisi merkittävä 
huolenaihe EU:n teollisuudelle ja 
kuluttajille;

Or. en

Tarkistus 138
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Lausuntoluonnos
19 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

19. toteaa, että päästökauppajärjestelmälle 
asetetun vähentämistavoitteen 
tiukentaminen nostaisi sähkön hintaa 
vieläkin enemmän, mikä olisi merkittävä 
huolenaihe EU:n teollisuudelle ja 
kuluttajille;

19. myöntää, että 
päästökauppajärjestelmälle asetetun 
vähentämistavoitteen tiukentaminen 
nostaisi sähkön hintaa vieläkin enemmän, 
mikä olisi merkittävä huolenaihe EU:n 
teollisuudelle ja kuluttajille;

Or. en
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Tarkistus 139

Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta
Chris Davies

Lausuntoluonnos
20 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

20. panee merkille, että 
ympäristövaikutuksia lieventävien toimien 
lisäämisellä on merkitystä EU 
kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta, 
sillä ne luovat kustannusetuja EU:n 
kilpailijoille, mutta saavat samalla aikaan
kilpailuetua ilmastoon liittyvien 
teknologioiden alalla toimiville EU:n 
yrityksille; toteaa, että liittyessään 
kansainvälisiin sopimuksiin EU:n 
kilpailijat luopuisivat kustannuseduistaan, 
mutta EU:n kilpailuetu säilyisi 
todennäköisesti entisellään; pyytää tästä 
syystä komissiota analysoimaan, 
kannustaisiko EU:n yksipuolinen 
pyrkimys ylittää kasvihuonekaasujen 
vähentämiselle asetettu 20 prosentin 
tavoite muita maita liittymään
kansainväliseen sopimukseen;

20. painottaa, että innovointi ja 
lisäinvestoinnit, joita siirtyminen 
kestävään talouteen tuottavat, saattavat 
lisätä EU:n kilpailukykyä; korostaa, että 
ympäristövaikutuksia lieventävien toimien 
lisääminen antaisi kilpailuetua ilmastoon 
liittyvien teknologioiden alalla toimiville 
EU:n yrityksille ja että uusien 
työpaikkojen luominen saattaisi 
kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta 
luoda kustannusetuja EU:n kilpailijoille 
tietyillä aloilla; toteaa, että liittyessään 
kansainvälisiin sopimuksiin EU:n 
kilpailijat luopuisivat kustannuseduistaan, 
mutta EU:n kilpailuetu kyseisillä aloilla
säilyisi todennäköisesti entisellään; pyytää 
tästä syystä komissiota analysoimaan, 
miten EU:n yksipuolinen pyrkimys ylittää 
kasvihuonekaasujen vähentämiselle 
asetettu 20 prosentin tavoite vaikuttaisi 
muiden maiden halukkuuteen liittyä
kansainväliseen sopimukseen;

Or. en

Tarkistus 140
Yannick Jadot, Marisa Matias

Lausuntoluonnos
20 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

20. panee merkille, että 
ympäristövaikutuksia lieventävien toimien 

20. panee merkille, että 
ympäristövaikutuksia lieventävien toimien 
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lisäämisellä on merkitystä EU 
kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta, 
sillä ne luovat kustannusetuja EU:n 
kilpailijoille, mutta saavat samalla aikaan 
kilpailuetua ilmastoon liittyvien 
teknologioiden alalla toimiville EU:n 
yrityksille; toteaa, että liittyessään 
kansainvälisiin sopimuksiin EU:n 
kilpailijat luopuisivat kustannuseduistaan, 
mutta EU:n kilpailuetu säilyisi 
todennäköisesti entisellään; pyytää tästä 
syystä komissiota analysoimaan, 
kannustaisiko EU:n yksipuolinen 
pyrkimys ylittää kasvihuonekaasujen 
vähentämiselle asetettu 20 prosentin 
tavoite muita maita liittymään 
kansainväliseen sopimukseen;

lisäämisellä on merkitystä EU 
kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta, 
sillä ne saavat aikaan kilpailuetua 
ilmastoon liittyvien teknologioiden alalla 
toimiville EU:n yrityksille; toteaa, että jos
EU:n kilpailijat liittyisivät kansainvälisiin 
sopimuksiin, EU:n kilpailuetu säilyisi 
todennäköisesti entisellään;

Or. en

Tarkistus 141
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
20 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

20. panee merkille, että 
ympäristövaikutuksia lieventävien toimien 
lisäämisellä on merkitystä EU 
kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta, 
sillä ne luovat kustannusetuja EU:n 
kilpailijoille, mutta saavat samalla aikaan 
kilpailuetua ilmastoon liittyvien 
teknologioiden alalla toimiville EU:n 
yrityksille; toteaa, että liittyessään 
kansainvälisiin sopimuksiin EU:n 
kilpailijat luopuisivat kustannuseduistaan, 
mutta EU:n kilpailuetu säilyisi 
todennäköisesti entisellään; pyytää tästä 
syystä komissiota analysoimaan, 
kannustaisiko EU:n yksipuolinen 
pyrkimys ylittää kasvihuonekaasujen 
vähentämiselle asetettu 20 prosentin 
tavoite muita maita liittymään 

20. panee merkille, että 
ympäristövaikutuksia lieventävien toimien 
lisäämisellä on merkitystä EU 
kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta, 
sillä ne luovat kustannusetuja EU:n 
kilpailijoille, mutta saavat samalla aikaan 
kilpailuetua ilmastoon liittyvien 
teknologioiden alalla toimiville EU:n 
yrityksille; toteaa, että liittyessään 
kansainvälisiin sopimuksiin EU:n 
kilpailijat luopuisivat kustannuseduistaan, 
mutta EU:n kilpailuetu säilyisi 
todennäköisesti entisellään;
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kansainväliseen sopimukseen;

Or. en

Tarkistus 142
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
21 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

21. korostaa, että EU:ssa tarvitaan ilmasto-
ystävällisiä innovaatioita, jotta EU voi 
säilyttää suuren markkinaosuuden nopeasti 
kasvavilla vähähiilisten teknologioiden 
maailmanmarkkinoilla;

21. korostaa, että EU:ssa tarvitaan ilmasto-
ystävällisiä innovaatioita, jotta EU voi 
säilyttää suuren markkinaosuuden nopeasti 
kasvavilla vähähiilisten teknologioiden 
maailmanmarkkinoilla; painottaa tarvetta 
varmistaa innovaatiotulosten 
markkinoille saattaminen ja kaupallinen 
levitys unionissa; toteaa siksi, että 
asianmukaisia rahoitusvälineitä olisi 
oltava saatavilla tukemaan 
menestyksekkään tekniikan saattamista 
EU:n markkinoille;

Or. en

Tarkistus 143

Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta
Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
21 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

21. korostaa, että EU:ssa tarvitaan ilmasto-
ystävällisiä innovaatioita, jotta EU voi 
säilyttää suuren markkinaosuuden nopeasti 
kasvavilla vähähiilisten teknologioiden 
maailmanmarkkinoilla;

21. korostaa, että EU:ssa tarvitaan ilmasto-
ystävällisiä innovaatioita, jotta EU voi 
säilyttää suuren markkinaosuuden nopeasti 
kasvavilla vähähiilisten teknologioiden 
maailmanmarkkinoilla; varoittaa 
"vihreiden" työpaikkojen häviämisen 
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vaarasta, kun viiveet osallistavan ja 
kestävän Euroopan talouden 
toteuttamisessa johtavat "vihreiden" 
alojen investointien ja työpaikkojen 
ohjautumiseen muille alueille;

Or. en

Tarkistus 144
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
21 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

21. korostaa, että EU:ssa tarvitaan ilmasto-
ystävällisiä innovaatioita, jotta EU voi 
säilyttää suuren markkinaosuuden nopeasti 
kasvavilla vähähiilisten teknologioiden 
maailmanmarkkinoilla;

21. korostaa, että EU:ssa tarvitaan ilmasto-
ystävällisiä innovaatioita, jotta EU voi 
säilyttää suuren markkinaosuuden nopeasti 
kasvavilla vähähiilisten teknologioiden 
maailmanmarkkinoilla ja että tämä tekisi 
EU:sta kilpailukykyisemmän suurempien 
markkinatoimijoiden rinnalla;

Or. en

Tarkistus 145
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Lausuntoluonnos
21 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

21 a. korostaa, että monet maat siirtyvät 
nopeasti kohti uutta kestävää taloutta eri 
syistä, joihin sisältyvät ilmastonsuojelu, 
resurssien vähyys sekä tehokkuuden 
tavoittelu, energian toimitusvarmuus, 
innovaatio tai kilpailukyky; panee tässä 
yhteydessä merkille Kiinan hallituksen 
esittämän viimeisimmän 
viisivuotissuunnitelman;
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Or. en

Tarkistus 146
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
21 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

21 a. huomauttaa, että huolimatta 
tilapäisestä energiankulutuksen 
notkahduksesta vuonna 2009 energiaa 
tullaan tulevaisuudessa kuluttamaan 
enemmän, kun jäsenvaltioiden taloudet 
elpyvät, joten riippuvuus tuontienergiasta 
tulee kasvamaan entisestään;

Or. lt

Tarkistus 147
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
22 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

22. on huolissaan siitä, että kestäviin 
teknologioihin liittyviä innovaatioita 
tehdään jo nyt yhä enenevässä määrin 
muualla maailmassa EU:n ulkopuolella; 
toteaa, että viimeaikaisten selvitysten 
mukaan puhtaiden teknologioiden alan 50 
johtavasta yrityksestä 24 oli sijoittautunut 
Aasiaan, 22 Yhdysvaltoihin, kolme 
Eurooppaan ja yksi Kanadaan; painottaa, 
että Ernst & Young 2010 -barometrin 
mukaan Kiina ja Yhdysvallat ovat 
uusiutuvien energianlähteiden kehittämisen 
näkökulmasta kiinnostavimmat alueet 
maailmassa;

22. on huolissaan siitä, että kestäviin 
teknologioihin liittyviä innovaatioita 
tehdään jo nyt yhä enenevässä määrin 
muualla maailmassa EU:n ulkopuolella; 
toteaa, että viimeaikaisten selvitysten 
mukaan puhtaiden teknologioiden alan 
50 johtavasta yrityksestä 24 oli 
sijoittautunut Aasiaan, 22 Yhdysvaltoihin, 
kolme Eurooppaan ja yksi Kanadaan; 
painottaa, että Ernst & Young 2010 -
barometrin mukaan Kiina ja Yhdysvallat 
ovat uusiutuvien energianlähteiden 
kehittämisen näkökulmasta 
kiinnostavimmat alueet maailmassa;
painottaa, että tämä on hyvä syy luoda 
parempi liiketoimintaympäristö vihreälle 
teknologialle EU:ssa ja asettaa 
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kunnianhimoisempia 
hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteita;

Or. en

Tarkistus 148
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
22 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

22. on huolissaan siitä, että kestäviin 
teknologioihin liittyviä innovaatioita 
tehdään jo nyt yhä enenevässä määrin 
muualla maailmassa EU:n ulkopuolella;
toteaa, että viimeaikaisten selvitysten 
mukaan puhtaiden teknologioiden alan 
50 johtavasta yrityksestä 24 oli 
sijoittautunut Aasiaan, 22 Yhdysvaltoihin, 
kolme Eurooppaan ja yksi Kanadaan;
painottaa, että Ernst & Young 2010 -
barometrin mukaan Kiina ja Yhdysvallat 
ovat uusiutuvien energianlähteiden 
kehittämisen näkökulmasta 
kiinnostavimmat alueet maailmassa;

22. on huolissaan siitä, että kestäviin 
teknologioihin liittyviä innovaatioita 
tehdään jo nyt yhä enenevässä määrin 
muualla maailmassa EU:n ulkopuolella, 
mikä saattaa johtaa siihen, että EU:sta 
tulee näiden teknologioiden ja niihin 
liittyvien lopputuotteiden nettotuoja; 
toteaa, että viimeaikaisten selvitysten 
mukaan puhtaiden teknologioiden alan 
50 johtavasta yrityksestä 24 oli 
sijoittautunut Aasiaan, 22 Yhdysvaltoihin, 
kolme Eurooppaan ja yksi Kanadaan; 
painottaa, että Ernst & Young 2010 -
barometrin mukaan Kiina ja Yhdysvallat 
ovat uusiutuvien energianlähteiden 
kehittämisen näkökulmasta 
kiinnostavimmat alueet maailmassa;

Or. el

Tarkistus 149
Theodoros Skylakakis

Lausuntoluonnos
22 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

22 a. huomauttaa, että EU:n analyysissa 
vaihtoehdoista, miten vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä yli 
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20 prosentilla, ei niinkään tarkastella 
keinoja luoda enemmän "vihreitä" 
työpaikkoja tukemalla uusiutuvaa 
energiaa tuottavia (hiilidioksidin hinnat 
huomioon ottaen) tehottomia laitoksia 
vaan keinoja luoda "oikeutettuja" 
työpaikkoja, jotka kestävät nousevien 
globaalien toimijoiden kilpailun; toteaa, 
että kun tiettyjen uusiutuvien 
energialähteiden hyödyntämisessä 
merkitykselliset laitteet nykyään 
valmistetaan yhä suuremmassa määrin 
Kiinassa ja Intiassa, unionin olisi 
investoitava enemmän 
energiatehokkuuteen, joka lujittaa 
paikallistaloutta tukemalla paikallisia 
työpaikkoja, jotka eivät voi hävitä 
tuotantokustannuksiltaan alhaisempiin 
kolmansiin maihin;

Or. en

Tarkistus 150
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
22 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

22 a. myöntää, että vähähiiliseen 
talouteen siirtyminen synnyttää 
työpaikkoja ja lisää kilpailukykyä, kun 
EU:sta tulee maailman johtava 
uusiutuvia energialähteitä hyödyntävän 
teknologian sekä energiatehokkaiden 
tuotteiden ja palvelujen tuottaja;

Or. en
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Tarkistus 151
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
22 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

22 a. painottaa, että eurooppalainen 
lisäarvo on tärkeää energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävien teknologioiden ja tuotteiden 
kehittämisessä ja valmistamisessa 
unionissa;

Or. el

Tarkistus 152
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
22 a kohta (uusi) (otsikon jälkeen)

Lausuntoluonnos Tarkistus

22 a. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen tähtäävät unionin 
toimintalinjat ovat tehokkaita keinoja 
edistää unionin tuotantojärjestelmän 
muuntamista uuteen, 
ympäristöystävällisempään muotoon, 
mutta yksipuolisesti toteutettuina niiden 
myönteiset ympäristövaikutukset saattavat 
hiilivuodon vuoksi jäädä vähäisiksi[1];
[1] Näin arvellaan italialaisen 
ilmastotutkimuskeskuksen Euro-
Mediterranean Centre for Climate 
Change 3. maaliskuuta 2011 päivätyssä 
tutkimuksessa "Macroeconomic impact of 
EU mitigation policies beyond the 20% 
target".

Or. en
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Tarkistus 153

Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
23 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

23. toteaa, että päästökauppaa koskevien 
sääntöjen mukaan teollisuuden olisi 
vähennettävä hiilidioksidipäästöjään 
168 miljoonalla tonnilla vuoteen 2020 
mennessä; tuo esiin, että ehdotettujen 
vertailuperusteita koskevien säännösten 
mukaan teollisuuden olisi edelleen 
ostettava huomattava osa 
päästötodistuksista, mistä aiheutuu 
EU:ssa toimiville yrityksille suuria kuluja, 
jollaisia niiden kilpailijoilla muualla 
maailmassa ei ole;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 154
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
23 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

23. toteaa, että päästökauppaa koskevien 
sääntöjen mukaan teollisuuden olisi 
vähennettävä hiilidioksidipäästöjään 
168 miljoonalla tonnilla vuoteen 2020 
mennessä; tuo esiin, että ehdotettujen 
vertailuperusteita koskevien säännösten 
mukaan teollisuuden olisi edelleen 
ostettava huomattava osa 
päästötodistuksista, mistä aiheutuu 
EU:ssa toimiville yrityksille suuria kuluja, 
jollaisia niiden kilpailijoilla muualla 
maailmassa ei ole;

23. toteaa, että päästökauppaa koskevien 
sääntöjen mukaan teollisuuden olisi 
vähennettävä hiilidioksidipäästöjään 
168 miljoonalla tonnilla vuoteen 2020 
mennessä; tuo esiin, että ehdotettujen 
vertailuperusteita koskevien säännösten 
mukaan teollisuuden olisi edelleen 
ostettava huomattava osa 
päästötodistuksista, huomauttaa, että 
talouskriisi johti hiilidioksidipäästöjen 
vähenemiseen ja hiilidioksidin hintojen 
alenemiseen ja että 
päästökauppajärjestelmän joustavan 
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rakenteen vuoksi yhtiöt voivat siirtää 
käyttämättömiä päästöoikeuksia toisesta 
vaiheesta kolmanteen;

Or. en

Tarkistus 155
Yannick Jadot, Marisa Matias

Lausuntoluonnos
23 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

23. toteaa, että päästökauppaa koskevien 
sääntöjen mukaan teollisuuden olisi 
vähennettävä hiilidioksidipäästöjään 
168 miljoonalla tonnilla vuoteen 2020 
mennessä; tuo esiin, että ehdotettujen 
vertailuperusteita koskevien säännösten 
mukaan teollisuuden olisi edelleen 
ostettava huomattava osa 
päästötodistuksista, mistä aiheutuu EU:ssa 
toimiville yrityksille suuria kuluja, jollaisia 
niiden kilpailijoilla muualla maailmassa ei 
ole;

23. tuo esiin, että ehdotettujen 
vertailuperusteita koskevien säännösten 
mukaan enemmän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavien teollisuuslaitosten olisi 
edelleen ostettava huomattava osa 
päästötodistuksista, edellyttäen, että 
tuotantomäärät palautuvat lamaa 
edeltävälle korkealle tasolle, ja ottamatta 
huomioon meneillään olevan 
päästökauppakauden aikana syntynyttä 
ylijäämää, josta saattaa aiheutua EU:ssa 
toimiville yrityksille suuria kuluja, jollaisia 
niiden kilpailijoilla muualla maailmassa ei 
ole;

Or. en

Tarkistus 156
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
23 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

23 a. katsoo, että 
päästökauppajärjestelmän 
vertailuperusteissa olisi myös otettava 
huomioon, mitä energialähteitä 
jäsenvaltiossa on saatavilla, ja sallittava 
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niiden mukauttaminen energialähteiden 
yhdistelmien ja valikoiman muuttuessa;

Or. en

Tarkistus 157
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Lausuntoluonnos
24 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

24. pahoittelee sitä, että komission 
hiilivuotoa koskevissa oletuksissa ei ole 
otettu riittävällä tavalla huomioon sähkön 
hintaan kohdistuvia lisävaikutuksia; 
painottaa, että teollisuus käyttää 
40 prosenttia EU:n sähköstä, jonka hintaan 
hiilen hinnan nousu vaikuttaa 
merkittävästi, koska sähköala siirtää 
kustannukset eteenpäin sähkön käyttäjille;

24. huomauttaa, että sähkön hintaan 
kohdistuvia lisävaikutuksia ei voida 
ratkaista jakamalla maksuttomia 
päästöoikeuksia, minkä vuoksi niitä ei 
oteta huomioon määriteltäessä 
vertailuperusteita ja luetteloa hiilivuodolle 
alttiista aloista; painottaa, että teollisuus 
käyttää 40 prosenttia EU:n sähköstä, jonka 
hintaan hiilen hinnan nousu vaikuttaa 
merkittävästi, koska sähköala siirtää 
kustannukset eteenpäin sähkön käyttäjille;
muistuttaa kuitenkin, että jäsenvaltioille 
myönnettiin erikseen oikeus käyttää 
huutokauppatulot sähköintensiivisiin 
toimialoihin kohdistuvan vaikutuksen 
hillitsemiseen valtiontuen avulla;

Or. en

Tarkistus 158
Matthias Groote

Lausuntoluonnos
24 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

24. pahoittelee sitä, että komission 
hiilivuotoa koskevissa oletuksissa ei ole 
otettu riittävällä tavalla huomioon sähkön 
hintaan kohdistuvia lisävaikutuksia; 

24. pahoittelee sitä, että komission 
hiilivuotoa koskevissa oletuksissa ei ole 
otettu riittävällä tavalla huomioon sähkön 
hintaan kohdistuvia lisävaikutuksia; 
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painottaa, että teollisuus käyttää 
40 prosenttia EU:n sähköstä, jonka hintaan 
hiilen hinnan nousu vaikuttaa 
merkittävästi, koska sähköala siirtää 
kustannukset eteenpäin sähkön käyttäjille;

painottaa, että teollisuus käyttää 
40 prosenttia EU:n sähköstä, jonka hintaan 
hiilen hinnan nousu vaikuttaa 
merkittävästi, koska sähköala siirtää 
kustannukset eteenpäin sähkön käyttäjille;
huomauttaa kuitenkin, että jäsenvaltiot 
voivat tukijärjestelmiensä kautta käyttää 
huutokauppatulot tämän vaikutuksen 
rajoittamiseen;

Or. de

Tarkistus 159
Yannick Jadot, Catherine Trautmann, Lena Ek, Marisa Matias

Lausuntoluonnos
24 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

24 a. huomauttaa kuitenkin, että muun 
muassa komission mukaan vain 
muutamat teollisuudenalat ovat erityisen 
alttiita hiilivuodolle, ja katsoo, että niiden 
tunnistaminen edellyttää tarkkaa 
toimialakohtaista analyysiä; kehottaa 
komissiota soveltamaan nopeasti tällaista 
lähestymistapaa sen sijaan, että kaikilla 
teollisuudenaloilla turvaudutaan 
muutamiin identtisiin määrällisiin 
kriteereihin;

Or. en

Tarkistus 160
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Catherine Trautmann, Marisa Matias

Lausuntoluonnos
24 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

24 b. korostaa, ettei hiilivuodolle alttiille 
teollisuudenaloille ole olemassa yhtä 
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ainoaa ratkaisua ja että tuotteen laatu ja 
ennen kaikkea markkinoiden rakenne 
ovat tärkeitä kriteerejä valittaessa 
käytössä olevien välineiden välillä 
(päästöoikeuksien maksuton 
myöntäminen, valtiontuki tai 
rajamukautustoimenpiteet);

Or. en

Tarkistus 161
Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
25 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

25. panee merkille, että hiilimarkkinoita 
vuonna 2020 koskevat ennusteet 
vaihtelevat suuresti 55 eurosta 
hiilidioksiditonnia kohti (komission 
laskelmissaan käyttämä oletus) 67 euroon 
hiilidioksiditonnia kohti (perustuu 
oletukseen 30 prosentin vähennyksestä 
EU:ssa); pitää tämän vuoksi ennusteita, 
jotka komissio laati osana hiilivuodon 
riskin arviointiaan, suhteellisen 
optimistisina ja epäluotettavina;

25. panee merkille, että hiilimarkkinoita 
vuonna 2020 koskevat ennusteet 
vaihtelevat suuresti; pitää tämän vuoksi
tarpeellisena lisätä selvästi unionin 
energiansäästöponnisteluja;

Or. en

Tarkistus 162
Yannick Jadot, Catherine Trautmann, Lena Ek, Marisa Matias

Lausuntoluonnos
25 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

25. panee merkille, että hiilimarkkinoita
vuonna 2020 koskevat ennusteet 
vaihtelevat suuresti 55 eurosta 
hiilidioksiditonnia kohti (komission 

25. panee merkille, että hiilidioksidin 
hintaa hiilimarkkinoilla vuonna 2020 
koskevat ennusteet vaihtelevat suuresti ja 
että ne perustuvat oletukseen 30 prosentin 
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laskelmissaan käyttämä oletus) 67 euroon 
hiilidioksiditonnia kohti (perustuu 
oletukseen 30 prosentin vähennyksestä 
EU:ssa); pitää tämän vuoksi ennusteita, 
jotka komissio laati osana hiilivuodon 
riskin arviointiaan, suhteellisen 
optimistisina ja epäluotettavina;

vähennyksestä EU:ssa; vaatii tämän vuoksi 
komissiota tarkastelemaan säännöllisesti 
uudelleen niiden alojen luetteloa, joilla 
hiilivuodolle altistumisen riskiä pidetään 
huomattavana, jos EU asettaa tavoitteeksi 
unionin päästöjen vähentämisen 
30 prosentilla;

Or. en

Tarkistus 163
Matthias Groote

Lausuntoluonnos
25 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

25. panee merkille, että hiilimarkkinoita 
vuonna 2020 koskevat ennusteet 
vaihtelevat suuresti 55 eurosta 
hiilidioksiditonnia kohti (komission 
laskelmissaan käyttämä oletus) 67 euroon
hiilidioksiditonnia kohti (perustuu 
oletukseen 30 prosentin vähennyksestä 
EU:ssa); pitää tämän vuoksi ennusteita, 
jotka komissio laati osana hiilivuodon 
riskin arviointiaan, suhteellisen 
optimistisina ja epäluotettavina;

25. panee merkille, että hiilimarkkinoita 
vuonna 2020 koskevat ennusteet 
vaihtelevat suuresti 55 eurosta 
hiilidioksiditonnia kohti (komission 
laskelmissaan käyttämä oletus) 67 euroon 
hiilidioksiditonnia kohti (perustuu 
oletukseen 30 prosentin vähennyksestä 
EU:ssa); kehottaa tämän vuoksi 
komissiota esittämään uuden ennusteen 
hiilivuodon riskin arvioimiseksi;

Or. de

Tarkistus 164
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
25 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

25. panee merkille, että hiilimarkkinoita 
vuonna 2020 koskevat ennusteet 
vaihtelevat suuresti 55 eurosta 
hiilidioksiditonnia kohti (komission 

25. panee merkille, että hiilimarkkinoita 
vuonna 2020 koskevat ennusteet 
vaihtelevat suuresti 55 eurosta 
hiilidioksiditonnia kohti (komission 
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laskelmissaan käyttämä oletus) 67 euroon 
hiilidioksiditonnia kohti (perustuu 
oletukseen 30 prosentin vähennyksestä 
EU:ssa); pitää tämän vuoksi ennusteita, 
jotka komissio laati osana hiilivuodon 
riskin arviointiaan, suhteellisen 
optimistisina ja epäluotettavina;

laskelmissaan käyttämä oletus) 67 euroon 
hiilidioksiditonnia kohti (perustuu 
oletukseen 30 prosentin vähennyksestä 
EU:ssa); pitää tämän vuoksi ennusteita, 
jotka komissio laati osana hiilivuodon 
riskin arviointiaan, suhteellisen 
optimistisina;

Or. en

Tarkistus 165
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
25 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

25 a. huomauttaa, että vähennystavoitteen 
nostamisesta 30 prosenttiin seuraisi 
20 prosentin tavoitteeseen verrattuna 
arviolta 1 prosentin suuruisia 
ylimääräisiä tuotannonmenetyksiä rauta-
ja ei-rautametallien ja kemiallisten 
tuotteiden aloilla sekä muilla 
energiaintensiivisillä teollisuudenaloilla;

Or. en

Tarkistus 166
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
25 a kohta (uusi) (otsikon jälkeen)

Lausuntoluonnos Tarkistus

25 a. painottaa tarvetta nopeuttaa 
ilmastonmuutoksen torjuntaa ja pyrkiä 
siksi vähentämään hiilidioksidipäästöjä 
30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä;

Or. en
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Tarkistus 167
Yannick Jadot, Marisa Matias

Lausuntoluonnos
26 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

26. katsoo, että olisi varmistettava, ettei 
EU:n ilmastopolitiikasta johtuva 
työvoima- ja energiakustannusten nousu 
saa aikaan sosiaalista polkumyyntiä tai 
hiilivuotoa; on näin ollen sitä mieltä, että 
muiden kehittyneiden maiden ja 
kehitysmaiden olisi sitouduttava 
soveltuviin tai EU:n toimia vastaaviin 
toimenpiteisiin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 168

Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
26 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

26. katsoo, että olisi varmistettava, ettei 
EU:n ilmastopolitiikasta johtuva työvoima-
ja energiakustannusten nousu saa aikaan 
sosiaalista polkumyyntiä tai hiilivuotoa; 
on näin ollen sitä mieltä, että muiden 
kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden 
olisi sitouduttava soveltuviin tai EU:n 
toimia vastaaviin toimenpiteisiin;

26. katsoo, ettei EU:n ilmastopolitiikasta 
johtuvien mahdollisten työvoima- ja 
energiakustannusten muutosten pitäisi 
johtaa sosiaaliseen polkumyyntiin tai 
hiilivuotoon, ja kehottaa komissiota 
selvittämään kaikki tällaiset riskit; vaatii 
tästä syystä myös muita teollisuusmaita ja 
kehitysmaita sitoutumaan soveltuviin tai 
EU:n toimia vastaaviin toimenpiteisiin;

Or. en
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Tarkistus 169
Matthias Groote

Lausuntoluonnos
26 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

26 a. pyytää komissiota yhtäältä 
toteuttamaan toimia vähähiiliseen 
talouteen siirtymisestä johtuvien 
työmarkkinoiden vaatimusten 
täyttämiseksi ja toisaalta käynnistämään 
rakenneuudistustoimia niitä työntekijöitä 
varten, jotka vapautuvat uusien 
toimialojen käyttöön;

Or. de

Tarkistus 170
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
26 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

26 a. katsoo, että koheesiorahastoja on 
käytettävä tehokkaammin uusiutuvan 
energian, energiatehokkuuden ja 
vähähiilisen energiateknologian 
edistämiseen;

Or. lt

Tarkistus 171
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
27 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

27. painottaa, että hiilen hinnan nousu 
nostaa sähkön hintaa entisestään; toteaa, 

27. painottaa, että hiilen hinnan nousu 
nostaa sähkön hintaa entisestään; toteaa, 
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että aina kun hiilen hinta nousee yhden 
euron, yhteiskunnalle aiheutuu yli kahden 
miljardin euron lisäkustannukset sähkön 
hinnan kautta ja että teollisuus maksaa 
tästä 40 prosenttia; kehottaa komissiota 
laatimaan nopeasti sähkön hinnan 
kompensoimista koskevat suuntaviivat;

että aina kun hiilen hinta nousee yhden 
euron, yhteiskunnalle aiheutuu yli kahden 
miljardin euron lisäkustannukset sähkön 
hinnan kautta ja että teollisuus maksaa 
tästä 40 prosenttia; kehottaa komissiota
kuulemaan kaikkia sidosryhmiä 
voidakseen ehdottaa 
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja, joilla 
vältetään kilpailun vääristyminen;

Or. fr

Tarkistus 172
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
27 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

27. painottaa, että hiilen hinnan nousu 
nostaa sähkön hintaa entisestään; toteaa, 
että aina kun hiilen hinta nousee yhden 
euron, yhteiskunnalle aiheutuu yli kahden 
miljardin euron lisäkustannukset sähkön 
hinnan kautta ja että teollisuus maksaa 
tästä 40 prosenttia; kehottaa komissiota 
laatimaan nopeasti sähkön hinnan 
kompensoimista koskevat suuntaviivat;

27. painottaa, että hiilen hinnan nousu 
nostaa sähkön hintaa entisestään ja että 
sähkön hinta on jo nousussa uusiutuvilla 
energialähteillä tuotetun sähkön 
tuotantotuen korkeiden kustannusten 
vuoksi; toteaa, että aina kun hiilen hinta 
nousee yhden euron, yhteiskunnalle 
aiheutuu yli kahden miljardin euron 
lisäkustannukset sähkön hinnan kautta ja 
että teollisuus maksaa tästä 40 prosenttia; 
kehottaa komissiota laatimaan nopeasti 
sähkön hinnan kompensoimista koskevat 
suuntaviivat;

Or. el

Tarkistus 173
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Lausuntoluonnos
27 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

27. painottaa, että hiilen hinnan nousu 
nostaa sähkön hintaa entisestään; toteaa, 
että aina kun hiilen hinta nousee yhden 
euron, yhteiskunnalle aiheutuu yli kahden 
miljardin euron lisäkustannukset sähkön 
hinnan kautta ja että teollisuus maksaa 
tästä 40 prosenttia; kehottaa komissiota 
laatimaan nopeasti sähkön hinnan 
kompensoimista koskevat suuntaviivat;

27. painottaa, että hiilen hinnan nousu 
nostaa sähkön hintaa entisestään; toteaa, 
että aina kun hiilen hinta nousee yhden 
euron, jäsenvaltioiden talousarvioon 
siirtyy sähkönkuluttajien maksuina yli 
kaksi miljardia euroa, josta teollisuus 
maksaa 40 prosenttia; kehottaa komissiota 
laatimaan nopeasti sähkön hinnan 
kompensoimista koskevat suuntaviivat;

Or. en

Tarkistus 174
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
27 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

27 a. painottaa, että IEA:n raportin 
"World Energy Outlook 2010" mukaan 
2°celsiusasteen tavoite voidaan saavuttaa 
vain, jos nykyiset sitoumukset pannaan 
tiukasti täytäntöön vuoteen 2020 
mennessä ja toimia tehostetaan suuresti 
sen jälkeen; kehottaa siksi komissiota ja 
(Eurooppa-)neuvostoa vaatimaan, että 
G20-ryhmän päätös poistaa tuet 
fossiilisilta polttoaineilta pannaan 
nopeammin ja kansainvälisesti 
koordinoidusti täytäntöön, sekä 
esittämään asiaan liittyvät ehdotukset 
EU:n tasolla;

Or. en
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Tarkistus 175
Romana Jordan Cizelj

Lausuntoluonnos
27 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

27 b. palauttaa tässä yhteydessä mieliin 
komission tiedonannon 
Eurooppa 2020 -strategiasta, jossa 
vaaditaan siirtymään työn verottamisesta 
energiaveroihin; iloitsee siitä, että 
vuotuisen kasvuselvityksen mukaan 
energiaverotusta koskeva eurooppalainen 
kehys mukautetaan EU:n energia- ja 
ilmastonmuutostavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 176

Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
28 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

28. ilmaisee huolensa siitä, että tuonti 
niistä maista, joissa sovelletaan lievempiä 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, on 
pääasiallisena syynä siihen, että 
kulutukseen liittyvät päästöt ovat 
lisääntyneet 47 prosenttia EU:ssa vuosina 
1990–2006; pyytää komissiota 
arvioimaan, onko sama kehityssuunta 
jatkunut päästökauppajärjestelmän 
aikana ja voiko se kiihtyä kolmannen 
täytäntöönpanovaiheen aikana (20/30 
prosenttia); katsoo, että hiilen kulutuksen 
kehityssuuntaa muuttavilla toimenpiteillä 
voitaisiin kannustaa EU:n 
kauppakumppaneita liittymään 
kansainväliseen sopimukseen, jos 

28. ilmaisee huolensa siitä, että tuonti 
niistä maista, joissa sovelletaan lievempiä 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, on 
pääasiallisena syynä siihen, että 
kulutukseen liittyvät päästöt ovat 
lisääntyneet 47 prosenttia EU:ssa vuosina 
1990–2006; panee kuitenkin merkille, että 
tämä on EU:n yleisestä ilmastopolitiikasta 
ja etenkin EU:n 
päästökauppajärjestelmästä riippumaton 
tekijä;
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toimenpiteet ovat oikeudenmukaisia ja 
noudattavat Maailman kauppajärjestön 
sääntöjä;

Or. en

Tarkistus 177
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Catherine Trautmann, Marisa Matias

Lausuntoluonnos
28 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

28. ilmaisee huolensa siitä, että tuonti 
niistä maista, joissa sovelletaan lievempiä 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, on 
pääasiallisena syynä siihen, että 
kulutukseen liittyvät päästöt ovat 
lisääntyneet 47 prosenttia EU:ssa vuosina 
1990–2006; pyytää komissiota 
arvioimaan, onko sama kehityssuunta 
jatkunut päästökauppajärjestelmän 
aikana ja voiko se kiihtyä kolmannen 
täytäntöönpanovaiheen aikana (20/30 
prosenttia); katsoo, että hiilen kulutuksen 
kehityssuuntaa muuttavilla toimenpiteillä 
voitaisiin kannustaa EU:n 
kauppakumppaneita liittymään 
kansainväliseen sopimukseen, jos
toimenpiteet ovat oikeudenmukaisia ja 
noudattavat Maailman kauppajärjestön 
sääntöjä;

28. ilmaisee huolensa siitä, että tuonti on 
pääasiallisena syynä siihen, että 
kulutukseen liittyvät päästöt ovat 
lisääntyneet 47 prosenttia EU:ssa vuosina 
1990–2006, vaikka tämä onkin EU:n 
yleisestä ilmastopolitiikasta ja etenkin 
EU:n päästökauppajärjestelmästä 
riippumaton tekijä; katsoo, että unionin 
olisi toteutettava hiilen kulutuksen 
kehityssuuntaa muuttavia toimenpiteitä ja 
torjuttava tuontihyödykkeiden piileviä 
hiilidioksidipäästöjä, mutta että 
toimenpiteiden on oltava
oikeudenmukaisia ja noudatettava
Maailman kauppajärjestön sääntöjä;
palauttaa mieliin kansainvälisestä 
kauppapolitiikasta ja ilmastonmuutoksen 
haasteista 25. marraskuuta 2010 
annetussa Euroopan parlamentin
päätöslauselmassa (2010/2105(INI)) 
tehdyt ehdotukset ja katsoo, että niillä 
voitaisiin kannustaa EU:n 
kauppakumppaneita liittymään 
kansainväliseen sopimukseen;

Or. en
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Tarkistus 178
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
28 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

28. ilmaisee huolensa siitä, että tuonti 
niistä maista, joissa sovelletaan lievempiä 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, on 
pääasiallisena syynä siihen, että 
kulutukseen liittyvät päästöt ovat 
lisääntyneet 47 prosenttia EU:ssa vuosina 
1990–2006; pyytää komissiota arvioimaan, 
onko sama kehityssuunta jatkunut 
päästökauppajärjestelmän aikana ja voiko 
se kiihtyä kolmannen 
täytäntöönpanovaiheen aikana (20/30 
prosenttia); katsoo, että hiilen kulutuksen 
kehityssuuntaa muuttavilla toimenpiteillä 
voitaisiin kannustaa EU:n 
kauppakumppaneita liittymään 
kansainväliseen sopimukseen, jos 
toimenpiteet ovat oikeudenmukaisia ja 
noudattavat Maailman kauppajärjestön 
sääntöjä;

28. ilmaisee huolensa siitä, että tuonti 
niistä maista, joissa sovelletaan lievempiä 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, on 
pääasiallisena syynä siihen, että 
kulutukseen liittyvät päästöt ovat 
lisääntyneet 47 prosenttia EU:ssa vuosina 
1990–2006; pyytää komissiota arvioimaan, 
onko sama kehityssuunta jatkunut 
päästökauppajärjestelmän aikana ja voiko 
se kiihtyä kolmannen 
täytäntöönpanovaiheen aikana (20/30 
prosenttia); katsoo, että kaikista runsaasti 
hiilidioksidipäästöjä tuottavista 
fossiilisista polttoaineista tuotetun 
energian kulutuksen kehityssuuntaa 
muuttavilla toimenpiteillä voitaisiin 
kannustaa EU:n kauppakumppaneita 
liittymään kansainväliseen sopimukseen, 
jolla vähennetään hiilidioksidin ilmastoa 
lämmittävää vaikutusta, mutta että 
toimenpiteiden on noudatettava terveen 
kilpailun sääntöjä ja Maailman 
kauppajärjestön sääntöjä;

Or. pl

Tarkistus 179
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
29 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

edistämään pienten ja keskisuurten 
yritysten vähähiilisyyttä koskevan 
perustietämyksen ja energiaosaamisen 
parantamista;
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Or. en

Tarkistus 180
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Lausuntoluonnos
29 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

analysoimaan EU:n 
päästövähennystavoitteen nostamisen 
seurauksia jäsenvaltiotasolla, kuten 
14. maaliskuuta 2011 kokoontuneen 
ympäristöasioiden neuvoston päätelmissä 
esitettiin;

Or. en

Tarkistus 181
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Lausuntoluonnos
29 kohta – 4 alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

edistämään rakenne- ja koheesiorahastojen 
tehokasta käyttöä jäsenvaltioissa, etenkin 
energiatehokkuuteen liittyvien 
toimenpiteiden yhteydessä;

edistämään rakenne- ja koheesiorahastojen 
tehokasta käyttöä jäsenvaltioissa, etenkin 
energiatehokkuuteen liittyvien 
toimenpiteiden yhteydessä, ottaen 
kuitenkin huomioon, että kyseisillä 
varoilla on ensisijaisesti määrä kaventaa 
EU:n alueiden taloudellisia ja sosiaalisia 
eroja;

Or. en

Tarkistus 182
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
29 kohta – 4 alakohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

edistämään rakenne- ja koheesiorahastojen 
tehokasta käyttöä jäsenvaltioissa, etenkin 
energiatehokkuuteen liittyvien 
toimenpiteiden yhteydessä;

edistämään rakenne- ja koheesiorahastojen 
tehokasta käyttöä jäsenvaltioissa, etenkin 
energiatehokkuuteen liittyvien 
toimenpiteiden yhteydessä, soveltaen 
alueellista toimintamallia, jotta voidaan 
kohentaa joidenkin jäsenvaltioiden 
infrastruktuurin huonoa 
energiatehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 183
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
29 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

toteuttamaan energiaverodirektiivin 
kattavan uudelleentarkastelun, jotta 
hiilidioksidipäästöistä ja energiasisällöstä 
voidaan tehdä energiatuotteiden 
verotuksessa sovellettavia peruskriteerejä;

Or. en

Tarkistus 184
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Lausuntoluonnos
29 kohta – 6 alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

sitomaan lisää varoja Keski- ja Itä-
Euroopassa sijaitsevien jäsenvaltioissa 
toteutettaviin toimenpiteisiin, jotka 
koskevat päästökauppajärjestelmän 
ulkopuolella olevia aloja (rakennusala, 
liikenne, maatalous);

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 185
Markus Pieper

Lausuntoluonnos
29 kohta – 6 alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

sitomaan lisää varoja Keski- ja Itä-
Euroopassa sijaitsevien jäsenvaltioissa
toteutettaviin toimenpiteisiin, jotka 
koskevat päästökauppajärjestelmän 
ulkopuolella olevia aloja (rakennusala, 
liikenne, maatalous);

sitomaan lisää varoja heikommassa 
asemassa olevilla ja epäsuotuisilla 
alueilla toteutettaviin toimenpiteisiin, jotka 
koskevat päästökauppajärjestelmän 
ulkopuolella olevia aloja (rakennusala, 
liikenne, maatalous);

Or. de

Tarkistus 186
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
29 kohta – 7 alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

asettamaan ilmastonmuutoksen ja 
energia-asiat etusijalle kahdeksannessa 
tutkimuksen puiteohjelmassa.

asettamaan kahdeksannessa tutkimuksen 
puiteohjelmassa etusijalle tutkimuksen, 
jossa keskitytään ilmastonmuutoksen 
syihin ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen, tehokkaisiin 
primäärienergian lähteisiin sekä energian 
muuntamiseen ja hyödyntämiseen 
mekaanisena työnä.

Or. pl

Tarkistus 187
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
29 kohta – 7 alakohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

asettamaan ilmastonmuutoksen ja energia-
asiat etusijalle kahdeksannessa 
tutkimuksen puiteohjelmassa.

asettamaan ilmastonmuutoksen, 
uusiutuvan energian ja 
energiatehokkuuden etusijalle 
kahdeksannessa tutkimuksen 
puiteohjelmassa.

Or. en

Tarkistus 188

Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta
Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
29 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

tutkimaan EU:n päätöksestä olla 
nostamatta kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitettaan huomattavasti 
vuodeksi 2020 asetetusta 20 prosentin 
tavoitteesta mahdollisesti aiheutuvia 
kielteisiä vaikutuksia, jotka ilmenevät 
"vihreiden" työpaikkojen häviämisenä 
sekä "vihreisiin" toimialoihin tehtävien 
investointien ja näiden alojen 
kilpailukyvyn vähenemisenä.

Or. en


