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Tarkistus 1
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja 
erityisesti sen 194 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja 
erityisesti sen 194 artiklan, jonka mukaan 
sen unionin toimenpiteitä koskevia 
määräyksiä sovelletaan energia-alalla 
tämän kuitenkaan rajoittamatta muun 
muassa perussopimusten muiden 
määräysten, erityisesti 192 artiklan 
2 kohdan, soveltamista,

Or. en

Tarkistus 2
Francisco Sosa Wagner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja 
erityisesti sen 194 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja 
erityisesti sen 194 artiklan, jonka mukaan 
sen unionin toimenpiteitä koskevia 
määräyksiä sovelletaan energia-alalla 
tämän kuitenkaan rajoittamatta muun 
muassa perussopimusten muiden 
määräysten, erityisesti 192 artiklan 
2 kohdan, soveltamista,

Or. en
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Tarkistus 3
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon liuskekaasun kehitykseen 
liittyvän EU:n lainsäädännön, muun 
muassa seuraavat: tiettyjen julkisten ja 
yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista 27 
päivänä kesäkuuta 1985 annettu neuvoston 
direktiivi 85/337/ETY*, direktiivi 
2001/42/EY tiettyjen suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista*; direktiivi 2006/21/EY 
kaivannaisteollisuuden jätehuollosta*; 
direktiivi 2000/60/EY yhteisön 
vesipolitiikan puitteista*; asetus 
1907/2006/EY kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista ja 
lupamenettelyistä*; direktiivi 98/8/EY 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta*; direktiivi 96/82/EY 
vaarallisista aineista aiheutuvien 
suuronnettomuusvaarojen torjunnasta*; 
ympäristövastuusta ympäristövahinkojen 
ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 21. 
huhtikuuta 2004 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2004/35/EY*, ja 5. tammikuuta 2008 
annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2008/1/EY ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisen ja 

– ottaa huomioon liuskekaasun kehitykseen 
liittyvän EU:n lainsäädännön, muun 
muassa seuraavat: tiettyjen julkisten ja 
yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista 27 
päivänä kesäkuuta 1985 annettu neuvoston 
direktiivi 85/337/ETY1, direktiivi 
2001/42/EY tiettyjen suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista2; direktiivi 2006/21/EY
kaivannaisteollisuuden jätehuollosta3; 
direktiivi 2000/60/EY yhteisön 
vesipolitiikan puitteista4; asetus 
1907/2006/EY kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista ja 
lupamenettelyistä5; direktiivi 98/8/EY 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta6; direktiivi 96/82/EY 
vaarallisista aineista aiheutuvien 
suuronnettomuusvaarojen torjunnasta7; 
ympäristövastuusta ympäristövahinkojen 
ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 21. 
huhtikuuta 2004 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2004/35/EY8, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 
24. marraskuuta 2010, teollisuuden 
päästöistä (yhtenäistetty ympäristön 
pilaantumisen ehkäiseminen ja 

                                               
1 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40.
2 EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30.
3 EUVL L 102, 11.4.2006, s. 15.
4 EUVL L 295, 12.11.2010, s. 1.
5 EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.
6 EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.
7 EUVL L 10, 14.1.1997, s. 13.
8 EUVL L 143, 30.4.2004, s. 56.



AM\901646FI.doc 5/117 PE489.454v01-00

FI

vähentämisen yhtenäistämiseksi*; vähentäminen)1, Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, 
annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä (sellaisena kuin se on 
muutettuna); ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätös N:o 406/2009/EY, tehty 
23 päivänä huhtikuuta 2009 , 
jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumusten täyttämiseksi 
vuoteen 2020,

Or. en

Tarkistus 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Buzek, Romana 
Jordan, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-
Quadras

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon neuvoston 
24. marraskuuta 2011 antamat päätelmät 
EU:n energiapolitiikan ulkoisen 
ulottuvuuden vahvistamisesta,

Or. en

Tarkistus 5
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale (uusi)

                                                                                                                                                  
1  EUVL L 344, 17.12.2010, S. 1.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että kansainvälisen 
energiajärjestön arvion mukaan 
maailman liuskeen 
nesteyttämiskapasiteetti nousee 
vuoden 2011 380 miljardista 
kuutiometristä 540 miljardiin 
kuutiometriin vuonna 2020,

Or. en

Tarkistus 6
Niki Tzavela, Jan Březina, Fiona Hall, Konrad Szymański, Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että EU:n 
perussopimusten mukaan jäsenvaltioilla 
on oikeus päättää itse omasta 
energialähteiden yhdistelmästään,

Or. en

Tarkistus 7
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että liuskekaasun 
kehittämisellä voi olla merkittävä vaikutus 
maakaasumarkkinoiden dynamiikkaan ja 
hintoihin sekä sähköntuotantoon;

Or. en
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Tarkistus 8
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański, Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että hydraulisessa 
murtamisessa käytettävät kemikaalit on 
rekisteröitävä Euroopan 
kemikaalivirastossa eikä niitä voida 
hyväksyä ellei ole varmistettu, että ne 
eivät aiheuta ympäristöhaittoja tai että 
haittoja lievennetään (REACH-asetuksen 
mukaisesti);

Or. en

Tarkistus 9
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että epätavallinen 
kaasu tiheän kaasun, liuskekaasun ja 
kivihiilikerrostumametaanin muodossa 
muodostaa jo yli puolet Yhdysvaltojen 
kaasuntuotannosta ja että liuskekaasun 
tuotanto kasvaa eniten;

Or. en

Tarkistus 10
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että Virossa tuotetaan 
jo öljyä liuskeesta ja Pariisin altaan 
öljyliuske-esiintymiä tutkitaan;

Or. en

Tarkistus 11
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
-1 kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- 1. kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan 
kestävän energiavarmuuden strategiaa 
monipuolistamalla mahdollisia 
energialähteitään sen sijaan, että 
turvauduttaisiin pelkästään tavallisiin tai 
epätavallisiin fossiilisiin polttoaineisiin, 
sekä edistämällä energiatehokkuutta ja 
uusiutuvaa energiaa;

Or. en

Tarkistus 12
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. huomauttaa, että Euroopan 
liuskekaasuresursseista on tehty eri 
arvioita, muun muassa Yhdysvaltain 
energiatiedotusviraston tekemänä; toteaa, 
että vaikka nämä arviot ovat luonteeltaan
epätarkkoja, ne osoittavat laajojen omien 
energiaresurssien olemassaoloon;

1. huomauttaa, että Euroopan 
liuskekaasuresursseista on tehty eri 
arvioita, muun muassa Yhdysvaltain 
energiatiedotusviraston tekemänä; 
kiinnittää huomiota siihen, että nämä 
arviot ovat epätarkkoja ja että 
liuskekaasun ja -öljyn hyödyntämiseen 
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huomauttaa, että suurin osa Euroopan 
öljyliuskevarannoista sijaitsee Virossa ja 
että muita epätavallisen öljyn lähteitä ei 
ole vielä laajemmin tutkittu Euroopassa;

liittyviä vaaroja koskevat tiedot ovat 
riittämättömiä; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita toimimaan siten, että eri 
resurssien hyödyntäminen ei vaikuta 
Euroopan kansalaisten turvallisuuteen ja 
ympäristön terveyteen;

Or. ro

Tarkistus 13
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. huomauttaa, että Euroopan 
liuskekaasuresursseista on tehty eri 
arvioita, muun muassa Yhdysvaltain 
energiatiedotusviraston tekemänä; toteaa, 
että vaikka nämä arviot ovat luonteeltaan 
epätarkkoja, ne osoittavat laajojen omien 
energiaresurssien olemassaolon; 
huomauttaa, että suurin osa Euroopan 
öljyliuskevarannoista sijaitsee Virossa ja 
että muita epätavallisen öljyn lähteitä ei ole 
vielä laajemmin tutkittu Euroopassa;

1. huomauttaa, että Euroopan 
liuskekaasuresursseista on tehty eri 
arvioita, muun muassa Yhdysvaltain 
energiatiedotusviraston tekemänä; toteaa, 
että vaikka nämä arviot ovat luonteeltaan 
epätarkkoja, ne osoittavat laajojen omien 
energiaresurssien olemassaolon; 
huomauttaa, että suurin osa Euroopan 
öljypitoisen liuskeen varannoista sijaitsee 
Virossa, missä niitä pidetään kiinteänä 
polttoaineena ja että muita epätavallisen 
öljyn lähteitä on kaasun muodossa 
liuskeessa ja metaanina 
kivihiiliesiintymissä eikä niitä ole vielä 
laajemmin tutkittu Euroopassa; 

Or. pl

Tarkistus 14
Pavel Poc

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. huomauttaa, että Euroopan 1. huomauttaa, että Euroopan 
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liuskekaasuresursseista on tehty eri 
arvioita, muun muassa Yhdysvaltain 
energiatiedotusviraston tekemänä; toteaa, 
että vaikka nämä arviot ovat luonteeltaan 
epätarkkoja, ne osoittavat laajojen omien 
energiaresurssien olemassaolon; 
huomauttaa, että suurin osa Euroopan 
öljyliuskevarannoista sijaitsee Virossa ja 
että muita epätavallisen öljyn lähteitä ei 
ole vielä laajemmin tutkittu Euroopassa;

liuskekaasuresursseista on tehty eri 
arvioita, muun muassa Yhdysvaltain 
energiatiedotusviraston tekemänä; toteaa, 
että vaikka nämä arviot ovat luonteeltaan 
epätarkkoja, ne osoittavat potentiaalisten 
omien energiaresurssien olemassaolon;

Or. cs

Tarkistus 15
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. huomauttaa, että Euroopan 
liuskekaasuresursseista on tehty eri 
arvioita, muun muassa Yhdysvaltain 
energiatiedotusviraston tekemänä; toteaa, 
että vaikka nämä arviot ovat luonteeltaan 
epätarkkoja, ne osoittavat laajojen omien 
energiaresurssien olemassaolon;
huomauttaa, että suurin osa Euroopan 
öljyliuskevarannoista sijaitsee Virossa ja 
että muita epätavallisen öljyn lähteitä ei 
ole vielä laajemmin tutkittu Euroopassa;

1. huomauttaa, että Euroopan 
liuskekaasuresursseista on tehty eri 
arvioita, muun muassa Yhdysvaltain 
energiatiedotusviraston tekemänä; toteaa, 
että vaikka nämä arviot ovat luonteeltaan 
epätarkkoja, ne osoittavat laajojen omien 
energiaresurssien olemassaolon;

Or. en

Tarkistus 16
Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. huomauttaa, että Euroopan 1. huomauttaa, että Euroopan 
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liuskekaasuresursseista on tehty eri 
arvioita, muun muassa Yhdysvaltain 
energiatiedotusviraston tekemänä; toteaa, 
että vaikka nämä arviot ovat luonteeltaan 
epätarkkoja, ne osoittavat laajojen omien 
energiaresurssien olemassaolon; 
huomauttaa, että suurin osa Euroopan 
öljyliuskevarannoista sijaitsee Virossa ja 
että muita epätavallisen öljyn lähteitä ei ole 
vielä laajemmin tutkittu Euroopassa;

liuskekaasuresursseista on tehty eri 
arvioita, muun muassa Yhdysvaltain 
energiatiedotusviraston sekä 
kansainvälisen energiajärjestön tekemänä, 
ja että viimeksi mainitun mukaan 
Puolassa on suurimmat varannot; toteaa, 
että vaikka nämä arviot ovat luonteeltaan 
epätarkkoja, ne osoittavat laajojen omien 
energiaresurssien olemassaolon; 
huomauttaa, että suurin osa Euroopan 
öljyliuskevarannoista sijaitsee Virossa ja 
että muita epätavallisen öljyn lähteitä ei ole 
vielä laajemmin tutkittu Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 17
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. huomauttaa, että Euroopan 
liuskekaasuresursseista on tehty eri 
arvioita, muun muassa Yhdysvaltain 
energiatiedotusviraston tekemänä; toteaa, 
että vaikka nämä arviot ovat luonteeltaan 
epätarkkoja, ne osoittavat laajojen omien 
energiaresurssien olemassaolon; 
huomauttaa, että suurin osa Euroopan 
öljyliuskevarannoista sijaitsee Virossa ja 
että muita epätavallisen öljyn lähteitä ei ole 
vielä laajemmin tutkittu Euroopassa;

1. huomauttaa, että Euroopan 
liuskekaasuresursseista on tehty eri 
arvioita, muun muassa Yhdysvaltain 
energiatiedotusviraston tekemänä; toteaa, 
että vaikka nämä arviot ovat luonteeltaan 
epätarkkoja, ne osoittavat merkittävien
omien energiaresurssien olemassaolon, 
mutta kaikkia ei kenties ole taloudellisesti 
kannattavaa louhia; huomauttaa, että 
suurin osa Euroopan öljyliuskevarannoista 
sijaitsee Virossa ja että muita epätavallisen 
öljyn lähteitä ei ole vielä laajemmin 
tutkittu Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 18
Silvia-Adriana Ţicău
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Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että poliittisille päättäjille olisi 
hyödyllistä saada tarkempia tietoja, joiden 
perusteella he voivat tehdä tietoon 
perustuvia valintoja; on näin ollen samaa 
mieltä Eurooppa-neuvoston kanssa siitä, 
että Euroopan potentiaali liuskekaasu- ja 
öljyliuskeresurssien kestävään tuotantoon 
ja käyttöön olisi arvioitava ja kartoitettava; 
suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioiden
tekemiin arviointeihin ja kannustaa niitä 
jatkamaan työtään, ja pyytää komissiota 
osallistumaan unionissa käytettävissä 
olevien liuskeöljyvarantojen tason 
määrittämiseen kokoamalla tuloksia 
jäsenvaltioiden arvioinneista ja saatavilla 
olevista etsintähankkeiden tuloksista, jotta 
voidaan analysoida ja arvioida kotimaisen 
liuskekaasutuotannon taloudellinen ja 
ekologinen kannattavuus;

2. katsoo, että poliittisille päättäjille olisi 
hyödyllistä saada tarkempia tietoja, joiden 
perusteella he voivat tehdä tietoon 
perustuvia valintoja; on näin ollen samaa 
mieltä Eurooppa-neuvoston kanssa siitä, 
että Euroopan potentiaali liuskekaasu- ja 
öljyliuskeresurssien kestävään tuotantoon 
ja käyttöön olisi arvioitava ja kartoitettava; 
pyytää jäsenvaltioita toteuttamaan 
tutkimuksia, joissa arvioidaan 
hyödyntämisen vaikutukset ympäristöön 
ja naapuriyhteisöihin; kannustaa 
jäsenvaltiota jatkamaan työtään, ja pyytää 
komissiota osallistumaan unionissa 
käytettävissä olevien liuskeöljyvarantojen 
tason määrittämiseen kokoamalla tuloksia 
jäsenvaltioiden arvioinneista ja saatavilla 
olevista etsintähankkeiden tuloksista, jotta 
voidaan analysoida ja arvioida kotimaisen 
liuskekaasutuotannon kannattavuutta 
talouden ja ympäristön näkökohdista sekä 
siitä naapuriyhteisöihin aiheutuvien 
vaikutusten kannalta;

Or. ro

Tarkistus 19
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että poliittisille päättäjille olisi 
hyödyllistä saada tarkempia tietoja, joiden 
perusteella he voivat tehdä tietoon 
perustuvia valintoja; on näin ollen samaa 
mieltä Eurooppa-neuvoston kanssa siitä, 
että Euroopan potentiaali liuskekaasu- ja 
öljyliuskeresurssien kestävään tuotantoon 

2. katsoo, että poliittisille päättäjille olisi 
hyödyllistä saada tarkempia tietoja, joiden 
perusteella he voivat tehdä tietoon 
perustuvia valintoja; on näin ollen samaa 
mieltä Eurooppa-neuvoston kanssa siitä, 
että Euroopan potentiaali liuskekaasu- ja 
öljyresurssien kestävään tuotantoon ja 
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ja käyttöön olisi arvioitava ja kartoitettava;
suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioiden 
tekemiin arviointeihin ja kannustaa niitä 
jatkamaan työtään, ja pyytää komissiota 
osallistumaan unionissa käytettävissä 
olevien liuskeöljyvarantojen tason 
määrittämiseen kokoamalla tuloksia 
jäsenvaltioiden arvioinneista ja saatavilla 
olevista etsintähankkeiden tuloksista, jotta 
voidaan analysoida ja arvioida kotimaisen
liuskekaasutuotannon taloudellinen ja 
ekologinen kannattavuus;

käyttöön olisi arvioitava ja kartoitettava, ja 
pyytää komissiota osallistumaan 
liuskekaasutuotannon taloudellisen ja 
ekologisen kannattavuuden arviointiin;

Or. en

Tarkistus 20
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että poliittisille päättäjille olisi 
hyödyllistä saada tarkempia tietoja, joiden 
perusteella he voivat tehdä tietoon 
perustuvia valintoja; on näin ollen samaa 
mieltä Eurooppa-neuvoston kanssa siitä, 
että Euroopan potentiaali liuskekaasu- ja 
öljyliuskeresurssien kestävään tuotantoon 
ja käyttöön olisi arvioitava ja kartoitettava; 
suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioiden 
tekemiin arviointeihin ja kannustaa niitä 
jatkamaan työtään, ja pyytää komissiota 
osallistumaan unionissa käytettävissä 
olevien liuskeöljyvarantojen tason 
määrittämiseen kokoamalla tuloksia 
jäsenvaltioiden arvioinneista ja saatavilla 
olevista etsintähankkeiden tuloksista, jotta 
voidaan analysoida ja arvioida kotimaisen
liuskekaasutuotannon taloudellinen ja 
ekologinen kannattavuus;

2. katsoo, että poliittisille päättäjille olisi 
hyödyllistä saada tarkempia tietoja, joiden 
perusteella he voivat tehdä tietoon 
perustuvia valintoja; on näin ollen samaa 
mieltä Eurooppa-neuvoston kanssa siitä, 
että Euroopan potentiaali liuskekaasu- ja 
öljyliuskeresurssien kestävään tuotantoon 
ja käyttöön olisi arvioitava ja kartoitettava; 
suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioiden 
tekemiin arviointeihin ja kannustaa niitä 
jatkamaan työtään;

Or. en
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Tarkistus 21
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Marian-Jean Marinescu, 
Herbert Reul, Vladimir Urutchev, Roger Helmer

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että poliittisille päättäjille olisi 
hyödyllistä saada tarkempia tietoja, joiden 
perusteella he voivat tehdä tietoon 
perustuvia valintoja; on näin ollen samaa 
mieltä Eurooppa-neuvoston kanssa siitä, 
että Euroopan potentiaali liuskekaasu- ja 
öljyliuskeresurssien kestävään tuotantoon 
ja käyttöön olisi arvioitava ja kartoitettava; 
suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioiden 
tekemiin arviointeihin ja kannustaa niitä 
jatkamaan työtään, ja pyytää komissiota 
osallistumaan unionissa käytettävissä 
olevien liuskeöljyvarantojen tason 
määrittämiseen kokoamalla tuloksia 
jäsenvaltioiden arvioinneista ja saatavilla 
olevista etsintähankkeiden tuloksista, jotta 
voidaan analysoida ja arvioida kotimaisen 
liuskekaasutuotannon taloudellinen ja
ekologinen kannattavuus;

2. katsoo, että poliittisille päättäjille olisi 
hyödyllistä saada tarkempia tietoja, joiden 
perusteella he voivat tehdä tietoon 
perustuvia valintoja; on näin ollen samaa 
mieltä Eurooppa-neuvoston kanssa siitä, 
että Euroopan potentiaali liuskekaasu- ja 
öljyresurssien kestävään tuotantoon ja 
käyttöön olisi arvioitava ja kartoitettava 
toimitusvarmuuden lisäämiseksi; 
suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioiden 
tekemiin arviointeihin ja kannustaa niitä 
jatkamaan työtään, ja pyytää komissiota 
osallistumaan liuskekaasun potentiaalin 
arvioimiseen Euroopan unionissa 
kokoamalla tuloksia jäsenvaltioiden 
arvioinneista ja saatavilla olevista 
etsintähankkeiden tuloksista sekä 
analysoimalla ja arvioimalla kotimaisen 
liuskekaasutuotannon taloudellisia, 
teollisia, energiaan liittyviä ja muita 
näkökohtia;

Or. en

Tarkistus 22
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että poliittisille päättäjille olisi 
hyödyllistä saada tarkempia tietoja, joiden 
perusteella he voivat tehdä tietoon 
perustuvia valintoja; on näin ollen samaa 
mieltä Eurooppa-neuvoston kanssa siitä, 

2. katsoo, että poliittisilla päättäjillä olisi 
oltava käytössä tarkempia, päivitettyjä ja 
kattavia tieteellisiä tietoja liuskekaasun 
eduista ja riskeistä, jotta he voivat tehdä 
tietoon perustuvia valintoja; on näin ollen 
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että Euroopan potentiaali liuskekaasu- ja 
öljyliuskeresurssien kestävään tuotantoon 
ja käyttöön olisi arvioitava ja kartoitettava; 
suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioiden 
tekemiin arviointeihin ja kannustaa niitä 
jatkamaan työtään, ja pyytää komissiota 
osallistumaan unionissa käytettävissä 
olevien liuskeöljyvarantojen tason 
määrittämiseen kokoamalla tuloksia 
jäsenvaltioiden arvioinneista ja saatavilla 
olevista etsintähankkeiden tuloksista, jotta 
voidaan analysoida ja arvioida kotimaisen 
liuskekaasutuotannon taloudellinen ja 
ekologinen kannattavuus;

samaa mieltä Eurooppa-neuvoston kanssa 
siitä, että Euroopan potentiaali liuskekaasu-
ja liuskeöljyresurssien kestävään 
tuotantoon ja käyttöön olisi arvioitava ja 
kartoitettava; suhtautuu myönteisesti 
jäsenvaltioiden tekemiin arviointeihin ja 
kannustaa niitä jatkamaan työtään, ja 
pyytää komissiota osallistumaan unionissa 
käytettävissä olevien liuskeöljy- ja 
liuskekaasuvarantojen tason 
määrittämiseen kokoamalla tuloksia 
jäsenvaltioiden arvioinneista ja saatavilla 
olevista etsintähankkeiden tuloksista, jotta 
voidaan analysoida ja arvioida kotimaisen 
liuskekaasutuotannon taloudellinen ja 
ekologinen kannattavuus;

Or. en

Tarkistus 23
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että poliittisille päättäjille olisi 
hyödyllistä saada tarkempia tietoja, joiden 
perusteella he voivat tehdä tietoon 
perustuvia valintoja; on näin ollen samaa 
mieltä Eurooppa-neuvoston kanssa siitä, 
että Euroopan potentiaali liuskekaasu- ja 
öljyliuskeresurssien kestävään tuotantoon 
ja käyttöön olisi arvioitava ja kartoitettava; 
suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioiden 
tekemiin arviointeihin ja kannustaa niitä 
jatkamaan työtään, ja pyytää komissiota 
osallistumaan unionissa käytettävissä 
olevien liuskeöljyvarantojen tason 
määrittämiseen kokoamalla tuloksia 
jäsenvaltioiden arvioinneista ja saatavilla 
olevista etsintähankkeiden tuloksista, jotta 
voidaan analysoida ja arvioida kotimaisen 
liuskekaasutuotannon taloudellinen ja 

2. katsoo, että poliittisille päättäjille olisi 
hyödyllistä saada tarkempia tietoja, joiden 
perusteella he voivat tehdä tietoon 
perustuvia valintoja; on näin ollen samaa 
mieltä Eurooppa-neuvoston kanssa siitä, 
että Euroopan potentiaali liuskekaasu- ja 
öljyliuskeresurssien kestävään tuotantoon 
ja käyttöön olisi arvioitava ja kartoitettava 
vaarantamatta vesivarojen saatavuutta ja 
laatua; suhtautuu myönteisesti 
jäsenvaltioiden tekemiin arviointeihin ja 
kannustaa niitä jatkamaan työtään, ja 
pyytää komissiota osallistumaan unionissa 
käytettävissä olevien liuskeöljyvarantojen 
tason määrittämiseen kokoamalla tuloksia 
jäsenvaltioiden arvioinneista ja saatavilla 
olevista etsintähankkeiden tuloksista, jotta 
voidaan analysoida ja arvioida kotimaisen 
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ekologinen kannattavuus; liuskekaasutuotannon taloudellinen ja 
ekologinen kannattavuus;

Or. en

Tarkistus 24
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. katsoo, että komission ja 
jäsenvaltioiden olisi pidettävä 
liuskekaasua ja -öljyä tärkeämpänä EU:n 
perinteisten kaasu- ja öljytoimitusten 
kehittämistä ja hyödyntämistä, 
esimerkiksi Välimeren altaan 
kaakkoisosista hiljattain löytyneiden 
varantojen, koska niiden hyödyntäminen 
on helpompaa, halvempaa ja merkittävästi 
vähemmän haitallista ympäristölle;

Or. en

Tarkistus 25
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia 
Parvanova

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan 
energiavarmuuden strategiaa, joka tähtää 
mahdollisten energialähteiden 
monipuolistamiseen sen sijaan, että 
turvauduttaisiin pelkästään tavallisiin tai 
epätavallisiin fossiilisiin polttoaineisiin, 
sekä edistämään energiatehokkuutta ja 
uusiutuvaa energiaa;
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Or. en

Tarkistus 26
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. palauttaa mieleen G20-ryhmän 
päätelmät sitoutumisesta fossiilisista 
polttoaineista ja niihin liittyvistä tuista 
luopumiseen asteittain; painottaa, että 
tätä on sovellettava myös 
liuskekaasuvarantojen etsintään ja 
mahdolliseen hyödyntämiseen;

Or. en

Tarkistus 27
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan 
energiavarmuuden strategiaa 
monipuolistamalla vähähiilisiä 
energialähteitään sekä edistämällä 
energiatehokkuutta ja uusiutuvaa 
energiaa;

Or. en

Tarkistus 28
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Buzek, Herbert 
Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras, 
Lambert van Nistelrooij
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Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. huomauttaa, että liuskekaasun suosion
kasvulla Yhdysvalloissa on ollut 
merkittävä vaikutus 
maakaasumarkkinoiden dynamiikkaan ja
hintoihin erityisesti siksi, että sen ansiosta 
Yhdysvaltain markkinoille tarkoitettua 
nesteytettyä maakaasua on ohjattu muualle;

3. huomauttaa, että liuskekaasun suosion 
kasvulla Yhdysvalloissa on jo ollut 
merkittävä myönteinen vaikutus 
maakaasumarkkinoiden sekä kaasun ja 
sähkön hintoihin erityisesti siksi, että sen 
ansiosta Yhdysvaltain markkinoille 
tarkoitettua nesteytettyä maakaasua on 
ohjattu muualle; panee merkille, että spot-
hinnat ovat Yhdysvalloissa laskeneet 
historiallisen alhaiselle tasolle, mikä 
laajentaa hintakuilua Yhdysvaltojen ja 
pitkäaikaisten sopimusten sitoman 
Euroopan välillä, ja että tällä on 
vaikutusta Euroopan talouksien ja 
teollisuuden kilpailukykyyn;

Or. en

Tarkistus 29
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. panee merkille, että Yhdysvaltojen 
energiatiedotusviraston mukaan 
Yhdysvaltojen oman tuotannon 
arvioidaan olevan 46 prosenttia 
kaasutarjonnasta vuoteen 2035 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 30
Krišjānis Kariņš
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Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. huomauttaa, että kaasun hinnat 
laskevat Yhdysvalloissa edelleen, mikä 
aiheuttaa lisää kilpailuhaasteita EU:lle;

Or. en

Tarkistus 31
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. huomauttaa, että kaasumarkkinoiden 
globalisoituessa ja sen sisäisten 
kytkentöjen lisääntyessä liuskekaasun 
kehitys lisää kaasualan maailmanlaajuista 
sisäistä kilpailua ja sillä on näin ollen 
jatkossakin suuri merkitys hintoihin;  
huomauttaa, että liuskekaasu auttaa 
vahvistamaan asiakkaiden asemaa 
suhteessa kaasuntoimittajiin ja että sen 
pitäisi näin ollen laskea hintoja;

4. huomauttaa, että kaasumarkkinoiden 
globalisoituessa ja sen sisäisten 
kytkentöjen lisääntyessä liuskekaasun 
kehitys lisää kaasualan maailmanlaajuista 
sisäistä kilpailua ja sillä on näin ollen 
jatkossakin suuri merkitys hintoihin;  
huomauttaa, että liuskekaasu auttaa 
vahvistamaan asiakkaiden asemaa 
suhteessa kaasuntoimittajiin ja että sen 
pitäisi näin ollen laskea hintoja; tällaisessa 
tilanteessa on samalla annettava 
esimerkiksi riittävän korkean 
hiilidioksidin hinnan muodossa selviä 
hintaviestejä, jotka muodostavat 
kannustimia energiatehokkuuden 
parantamiselle ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön lisäämiselle;

Or. sv

Tarkistus 32
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. huomauttaa, että kaasumarkkinoiden 
globalisoituessa ja sen sisäisten 
kytkentöjen lisääntyessä liuskekaasun 
kehitys lisää kaasualan maailmanlaajuista 
sisäistä kilpailua ja sillä on näin ollen 
jatkossakin suuri merkitys hintoihin;
huomauttaa, että liuskekaasu auttaa 
vahvistamaan asiakkaiden asemaa 
suhteessa kaasuntoimittajiin ja että sen 
pitäisi näin ollen laskea hintoja;

4. huomauttaa, että kaasumarkkinoiden 
globalisoituessa ja sen sisäisten 
kytkentöjen lisääntyessä liuskekaasun 
kehitys voi lisätä kaasualan 
maailmanlaajuista sisäistä kilpailua ja sillä 
saattaa näin ollen olla jatkossakin suuri 
merkitys hintoihin;

Or. en

Tarkistus 33
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4a. panee merkille, että toisaalta tarvitaan 
merkittäviä investointeja poraamiseen 
sekä kaasun ja murtamisnesteen 
varastointiin, kuljetuksiin ja jalostukseen 
liittyvien infrastruktuurien kehittämiseen, 
ja että ne kuuluvat kokonaisuudessaan 
teollisuuden vastuulle;

Or. en

Tarkistus 34
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota käsittelemään –
kaasumarkkinoiden kehityksen ja 

Poistetaan.
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Euroopan siirtokeskuksiin perustuvan 
hinnoittelun valossa – seuraavassa EU–
USA-energianeuvoston kokouksessa 
liuskekaasun maailmanlaajuisen 
kehityksen potentiaalista vaikutusta 
nesteytetyn maakaasun (LNG) 
markkinoihin ja maailmanlaajuisen 
nesteytetyn maakaasun kaupan 
mahdollisten rajoitusten poistamista;

Or. en

Tarkistus 35
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota käsittelemään –
kaasumarkkinoiden kehityksen ja 
Euroopan siirtokeskuksiin perustuvan 
hinnoittelun valossa – seuraavassa EU–
USA-energianeuvoston kokouksessa 
liuskekaasun maailmanlaajuisen 
kehityksen potentiaalista vaikutusta 
nesteytetyn maakaasun (LNG) 
markkinoihin ja maailmanlaajuisen 
nesteytetyn maakaasun kaupan 
mahdollisten rajoitusten poistamista;

5. kehottaa komissiota käsittelemään –
kaasumarkkinoiden kehityksen ja 
Euroopan siirtokeskuksiin perustuvan 
hinnoittelun valossa – seuraavassa EU–
USA-energianeuvoston kokouksessa 
liuskekaasun maailmanlaajuisen 
kehityksen vaikutusta ympäristöön ja 
väestön turvallisuuteen;

Or. ro

Tarkistus 36
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota käsittelemään –
kaasumarkkinoiden kehityksen ja 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Euroopan siirtokeskuksiin perustuvan 
hinnoittelun valossa – seuraavassa EU–
USA-energianeuvoston kokouksessa 
liuskekaasun maailmanlaajuisen 
kehityksen potentiaalista vaikutusta 
nesteytetyn maakaasun (LNG) 
markkinoihin ja maailmanlaajuisen 
nesteytetyn maakaasun kaupan 
mahdollisten rajoitusten poistamista;

Or. da

Tarkistus 37
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa, että EU:n tasolla 
liuskekaasun etsintään ja/tai talteenottoon 
sovelletaan toissijaisuusperiaatetta 
energiavalikoimaa koskevien ratkaisujen 
osalta; panee kuitenkin merkille, että 
liuskekaasun etsinnällä voi olla rajat 
ylittävä ulottuvuus, varsinkin kun poraus 
toteutetaan lähellä toisen jäsenvaltion
maarajaa tai jos se vaikuttaa useamman 
kuin yhden valtion pohjavesiin, ilmaan tai 
maaperään; vaatii kaikkien liuskekaasun 
etsintään liittyvien teknisten ja ympäristöä 
koskevien seikkojen täysimääräistä 
ilmoittamista sekä asianmukaista 
yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa 
ennen käyttöoikeuksien myöntämistä ja 
niiden voimassaoloaikana;

Or. en

Tarkistus 38
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Marian-Jean Marinescu, Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras
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Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että maakaasun käyttö on 
kasvussa; toteaa näin ollen liuskekaasun 
maailmanlaajuisen tuotannon keskeisen 
aseman energiavarmuuden ja 
energiahuollon monipuolisuuden 
takaamisessa pitkällä aikavälillä myös 
Euroopassa; tietää, että liuskekaasun 
kotimainen tuotanto edistää 
toimitusvarmuutta, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden riippuvuus kolmansista 
maista peräisin olevan maakaasun 
tuonnista; painottaa kuitenkin, että on 
keskeisen tärkeää toteuttaa muita 
toimitusvarmuutta koskevia toimenpiteitä 
ja politiikkoja, joita ovat 
energiatehokkuuden parantaminen, 
riittävien kaasunvarastointilaitosten 
varmistaminen, kaasuntoimitusten ja 
kuljetusreittien monipuolistaminen sekä 
luotettavien kumppanuuksien 
rakentaminen toimittaja-, kauttakulku- ja 
kuluttajamaiden kanssa;

6. toteaa, että maakaasun käyttö on 
kasvussa ja että jos Euroopassa ei kehitetä 
epätavallisen kaasun esiintymiä, se 
kuuluu vastaisuudessakin suurimman 
kaasuntuontitarpeen alueisiin; panee 
merkille, että kansainvälisen 
energiajärjestön (IEA) mukaan 
kotimaisen kaasuntuotannon oletetaan 
vähenevän Euroopassa samalla kun 
kysyntä kasvaa, mikä nostaa 
tuontimäärän noin 450 miljardiin 
kuutiometriin vuoteen 2035 mennessä; 
toteaa näin ollen liuskekaasun 
maailmanlaajuisen tuotannon keskeisen 
aseman energiavarmuuden ja 
energiahuollon monipuolisuuden 
takaamisessa pitkällä aikavälillä myös 
Euroopassa; tietää, että liuskekaasun 
kotimainen tuotanto edistää 
toimitusvarmuutta, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden riippuvuus kolmansista 
maista peräisin olevan maakaasun 
tuonnista; painottaa kuitenkin, että on 
keskeisen tärkeää toteuttaa muita 
toimitusvarmuutta koskevia toimenpiteitä 
ja politiikkoja, joita ovat 
energiatehokkuuden parantaminen, 
riittävien kaasunvarastointilaitosten ja 
asianmukaisen verkkojen 
yhteenliittämisen varmistaminen, 
kaasuntoimitusten ja kuljetusreittien 
monipuolistaminen sekä luotettavien 
kumppanuuksien rakentaminen toimittaja-, 
kauttakulku- ja kuluttajamaiden kanssa 
avoimuuden, molemminpuolisen 
luottamuksen ja syrjimättömyyden 
pohjalta energiaperuskirjan ja EU:n 
kolmannen energiapaketin periaatteiden 
mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 39
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että maakaasun käyttö on 
kasvussa; toteaa näin ollen liuskekaasun 
maailmanlaajuisen tuotannon keskeisen 
aseman energiavarmuuden ja 
energiahuollon monipuolisuuden 
takaamisessa pitkällä aikavälillä myös 
Euroopassa; tietää, että liuskekaasun 
kotimainen tuotanto edistää 
toimitusvarmuutta, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden riippuvuus kolmansista 
maista peräisin olevan maakaasun 
tuonnista; painottaa kuitenkin, että on 
keskeisen tärkeää toteuttaa muita 
toimitusvarmuutta koskevia toimenpiteitä 
ja politiikkoja, joita ovat 
energiatehokkuuden parantaminen, 
riittävien kaasunvarastointilaitosten 
varmistaminen, kaasuntoimitusten ja 
kuljetusreittien monipuolistaminen sekä 
luotettavien kumppanuuksien 
rakentaminen toimittaja-, kauttakulku- ja 
kuluttajamaiden kanssa;

6. toteaa, että maakaasun käyttö on 
kasvussa; toteaa näin ollen liuskekaasun 
maailmanlaajuisen tuotannon keskeisen 
aseman energiavarmuuden ja 
energiahuollon monipuolisuuden 
takaamisessa pitkällä aikavälillä myös 
Euroopassa; tietää, että liuskekaasun 
kotimainen tuotanto edistää 
toimitusvarmuutta, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden riippuvuus kolmansista 
maista peräisin olevan maakaasun 
tuonnista; painottaa kuitenkin, että on 
keskeisen tärkeää toteuttaa muita 
toimitusvarmuutta koskevia toimenpiteitä 
ja politiikkoja, joita ovat 
energiatehokkuuden parantaminen, 
riittävien kaasunvarastointilaitosten 
varmistaminen, kaasuntoimitusten ja 
kuljetusreittien monipuolistaminen sekä 
luotettavien kumppanuuksien 
rakentaminen toimittaja-, kauttakulku- ja 
kuluttajamaiden kanssa; panee merkille, 
että liuskekaasu tarjoaa joillekin 
jäsenvaltioille mahdollisuuden 
monipuolistaa kaasutoimitustensa 
lähteitä; toteaa, että Yhdysvaltojen 
liuskekaasutuotannon lisääntymisen 
seurauksena Euroopan saatavilla on nyt 
enemmän nesteytettyä maakaasua ja että 
lisääntyvän kotimaisen 
maakaasutarjonnan ja nesteytetyn 
maakaasun paremman saatavuuden 
yhdistelmä tarjoaa houkuttelevia 
vaihtoehtoja kaasutoimitusten 
monipuolistamiselle;

Or. en
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Tarkistus 40
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että maakaasun käyttö on 
kasvussa; toteaa näin ollen liuskekaasun 
maailmanlaajuisen tuotannon keskeisen 
aseman energiavarmuuden ja 
energiahuollon monipuolisuuden 
takaamisessa pitkällä aikavälillä myös 
Euroopassa; tietää, että liuskekaasun 
kotimainen tuotanto edistää 
toimitusvarmuutta, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden riippuvuus kolmansista 
maista peräisin olevan maakaasun 
tuonnista; painottaa kuitenkin, että on 
keskeisen tärkeää toteuttaa muita 
toimitusvarmuutta koskevia toimenpiteitä 
ja politiikkoja, joita ovat 
energiatehokkuuden parantaminen, 
riittävien kaasunvarastointilaitosten 
varmistaminen, kaasuntoimitusten ja 
kuljetusreittien monipuolistaminen sekä 
luotettavien kumppanuuksien 
rakentaminen toimittaja-, kauttakulku- ja 
kuluttajamaiden kanssa;

6. toteaa, että maakaasun käyttö on 
kasvussa; toteaa, että tämän vuoksi on 
syytä tutkia, voiko Euroopan liuskekaasun 
tuotannolla olla merkitystä
energiavarmuuden ja energiahuollon 
monipuolisuuden takaamisessa 
siirtymäkaudella vuoteen 2050 saakka, 
jolloin energiaympäristö perustuu lähes 
täysin uusiutuvaan energiaan; katsoo, että 
liuskekaasun kotimainen tuotanto voi 
mahdollisesti edistää toimitusvarmuutta, 
kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
riippuvuus kolmansista maista peräisin 
olevan maakaasun tuonnista; painottaa 
kuitenkin, että on keskeisen tärkeää 
toteuttaa muita toimitusvarmuutta koskevia 
toimenpiteitä ja politiikkoja, joita ovat 
energiatehokkuuden parantaminen, 
uusiutuvien energiamuotojen 
kehittäminen, riittävien sähkö- ja 
kaasuvarastointilaitosten varmistaminen, 
kaasuntoimitusten ja kuljetusreittien 
monipuolistaminen sekä luotettavien 
kumppanuuksien rakentaminen toimittaja-, 
kauttakulku- ja kuluttajamaiden kanssa;

Or. nl

Tarkistus 41
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että maakaasun käyttö on 
kasvussa; toteaa näin ollen liuskekaasun 
maailmanlaajuisen tuotannon keskeisen
aseman energiavarmuuden ja 
energiahuollon monipuolisuuden 
takaamisessa pitkällä aikavälillä myös 
Euroopassa; tietää, että liuskekaasun 
kotimainen tuotanto edistää 
toimitusvarmuutta, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden riippuvuus kolmansista 
maista peräisin olevan maakaasun 
tuonnista; painottaa kuitenkin, että on 
keskeisen tärkeää toteuttaa muita 
toimitusvarmuutta koskevia toimenpiteitä 
ja politiikkoja, joita ovat 
energiatehokkuuden parantaminen, 
riittävien kaasunvarastointilaitosten 
varmistaminen, kaasuntoimitusten ja 
kuljetusreittien monipuolistaminen sekä 
luotettavien kumppanuuksien 
rakentaminen toimittaja-, kauttakulku- ja 
kuluttajamaiden kanssa;

6. toteaa, että maakaasun käyttö on tällä 
hetkellä kasvussa; toteaa näin ollen 
liuskekaasun maailmanlaajuisen tuotannon 
merkittävän aseman energiavarmuuden ja 
energiahuollon monipuolisuuden 
takaamisessa lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä myös Euroopassa; tietää, että 
liuskekaasun kotimainen tuotanto edistää 
toimitusvarmuutta, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden riippuvuus kolmansista 
maista peräisin olevan maakaasun 
tuonnista; painottaa kuitenkin, että on 
keskeisen tärkeää toteuttaa muita pitkän 
ajanjakson toimitusvarmuutta koskevia 
toimenpiteitä ja politiikkoja, joita ovat 
energiatehokkuuden parantaminen ja 
energiankulutuksen vähentäminen, 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämisen merkittävä lisääminen, 
riittävien varastointilaitosten 
perustaminen sekä uusiutuvaa energiaa 
ja kaasua koskevien valmiuksien 
tasapainottaminen, kaasuntoimitusten ja 
kuljetusreittien monipuolistaminen sekä 
luotettavien kumppanuuksien 
rakentaminen toimittaja-, kauttakulku- ja 
kuluttajamaiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 42
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että maakaasun käyttö on 
kasvussa; toteaa näin ollen liuskekaasun 
maailmanlaajuisen tuotannon keskeisen
aseman energiavarmuuden ja 

6. toteaa, että maakaasun käyttö on tällä 
hetkellä kasvussa; toteaa näin ollen 
liuskekaasun maailmanlaajuisen tuotannon 
aseman energiavarmuuden ja 
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energiahuollon monipuolisuuden 
takaamisessa pitkällä aikavälillä myös 
Euroopassa; tietää, että liuskekaasun 
kotimainen tuotanto edistää 
toimitusvarmuutta, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden riippuvuus kolmansista 
maista peräisin olevan maakaasun 
tuonnista; painottaa kuitenkin, että on 
keskeisen tärkeää toteuttaa muita 
toimitusvarmuutta koskevia toimenpiteitä 
ja politiikkoja, joita ovat 
energiatehokkuuden parantaminen, 
riittävien kaasunvarastointilaitosten 
varmistaminen, kaasuntoimitusten ja 
kuljetusreittien monipuolistaminen sekä 
luotettavien kumppanuuksien 
rakentaminen toimittaja-, kauttakulku- ja 
kuluttajamaiden kanssa;

energiahuollon monipuolisuuden 
takaamisessa lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä myös Euroopassa; tietää, että 
liuskekaasun kotimainen tuotanto edistää 
toimitusvarmuutta, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden riippuvuus kolmansista 
maista peräisin olevan maakaasun 
tuonnista; painottaa kuitenkin, että on 
keskeisen tärkeää toteuttaa muita pitkän 
ajanjakson toimitusvarmuutta koskevia 
toimenpiteitä ja politiikkoja, joita ovat 
uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämisen merkittävä lisääminen, 
energiatehokkuuden ja energiasäästöjen
parantaminen, riittävien energian
varastointilaitosten varmistaminen yhä 
enemmän uusiutuviin lähteisiin 
perustuvan energiajärjestelmän 
tasapainottamiseksi, kaasuntoimitusten ja 
kuljetusreittien monipuolistaminen sekä 
luotettavien kumppanuuksien 
rakentaminen toimittaja-, kauttakulku- ja 
kuluttajamaiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 43
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että maakaasun käyttö on 
kasvussa; toteaa näin ollen liuskekaasun 
maailmanlaajuisen tuotannon keskeisen
aseman energiavarmuuden ja 
energiahuollon monipuolisuuden 
takaamisessa pitkällä aikavälillä myös 
Euroopassa; tietää, että liuskekaasun 
kotimainen tuotanto edistää
toimitusvarmuutta, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden riippuvuus kolmansista 
maista peräisin olevan maakaasun 
tuonnista; painottaa kuitenkin, että on 

6. toteaa, että maakaasun käyttö on 
kasvussa; toteaa näin ollen sen 
merkittävän aseman, joka liuskekaasun 
maailmanlaajuisella tuotannolla saattaa 
olla energiavarmuuden ja 
energiatarjonnan ja toimitusreittien
monipuolisuuden takaamisessa pitkällä 
aikavälillä myös Euroopassa; tietää, että 
liuskekaasun kotimainen tuotanto voi 
edistää toimitusvarmuutta, kun otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden riippuvuus 
kolmansista maista peräisin olevan 
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keskeisen tärkeää toteuttaa muita 
toimitusvarmuutta koskevia toimenpiteitä 
ja politiikkoja, joita ovat 
energiatehokkuuden parantaminen, 
riittävien kaasunvarastointilaitosten 
varmistaminen, kaasuntoimitusten ja 
kuljetusreittien monipuolistaminen sekä 
luotettavien kumppanuuksien 
rakentaminen toimittaja-, kauttakulku- ja 
kuluttajamaiden kanssa;

maakaasun tuonnista; painottaa kuitenkin, 
että on keskeisen tärkeää toteuttaa muita 
toimitusvarmuutta koskevia toimenpiteitä 
ja politiikkoja, joita ovat 
energiatehokkuuden parantaminen, 
uusiutuvien energialähteiden käytön 
edistäminen, riittävien kaasun ja 
nesteytetyn maakaasun
varastointilaitosten varmistaminen, 
kaasuntoimitusten ja kuljetusreittien 
monipuolistaminen sekä luotettavien 
kumppanuuksien rakentaminen toimittaja-, 
kauttakulku- ja kuluttajamaiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 44
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että maakaasun käyttö on 
kasvussa; toteaa näin ollen liuskekaasun 
maailmanlaajuisen tuotannon keskeisen 
aseman energiavarmuuden ja 
energiahuollon monipuolisuuden 
takaamisessa pitkällä aikavälillä myös 
Euroopassa; tietää, että liuskekaasun 
kotimainen tuotanto edistää 
toimitusvarmuutta, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden riippuvuus kolmansista 
maista peräisin olevan maakaasun 
tuonnista; painottaa kuitenkin, että on 
keskeisen tärkeää toteuttaa muita 
toimitusvarmuutta koskevia toimenpiteitä 
ja politiikkoja, joita ovat 
energiatehokkuuden parantaminen, 
riittävien kaasunvarastointilaitosten 
varmistaminen, kaasuntoimitusten ja
kuljetusreittien monipuolistaminen sekä 
luotettavien kumppanuuksien 
rakentaminen toimittaja-, kauttakulku- ja 

6. toteaa, että maakaasun käyttö on 
kasvussa; toteaa näin ollen liuskekaasun 
maailmanlaajuisen tuotannon keskeisen 
aseman energiavarmuuden ja 
energiahuollon monipuolisuuden 
takaamisessa pitkällä aikavälillä myös 
Euroopassa; tietää, että liuskekaasun 
kotimainen tuotanto edistää 
toimitusvarmuutta, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden riippuvuus kolmansista 
maista peräisin olevan maakaasun 
tuonnista; painottaa kuitenkin, että on 
keskeisen tärkeää toteuttaa muita 
toimitusvarmuutta koskevia toimenpiteitä 
ja politiikkoja, joita ovat ennen muuta 
energiatehokkuuden parantaminen ja 
uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisääminen edelleen, joka olisi asetettava 
etusijalle;
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kuluttajamaiden kanssa;

Or. sv

Tarkistus 45
Silvia-Adriana Ţicău
Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että maakaasun käyttö on 
kasvussa; toteaa näin ollen liuskekaasun 
maailmanlaajuisen tuotannon keskeisen 
aseman energiavarmuuden ja 
energiahuollon monipuolisuuden 
takaamisessa pitkällä aikavälillä myös 
Euroopassa; tietää, että liuskekaasun 
kotimainen tuotanto edistää
toimitusvarmuutta, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden riippuvuus kolmansista 
maista peräisin olevan maakaasun 
tuonnista; painottaa kuitenkin, että on 
keskeisen tärkeää toteuttaa muita 
toimitusvarmuutta koskevia toimenpiteitä 
ja politiikkoja, joita ovat 
energiatehokkuuden parantaminen, 
riittävien kaasunvarastointilaitosten 
varmistaminen, kaasuntoimitusten ja 
kuljetusreittien monipuolistaminen sekä 
luotettavien kumppanuuksien 
rakentaminen toimittaja-, kauttakulku- ja 
kuluttajamaiden kanssa;

6. toteaa, että maakaasun käyttö on 
kasvussa; toteaa näin ollen kaasun 
maailmanlaajuisen tuotannon keskeisen 
aseman energiavarmuuden ja 
energiahuollon monipuolisuuden 
takaamisessa pitkällä aikavälillä myös 
Euroopassa; tietää, että liuskekaasun 
kotimainen tuotanto saattaa edistää 
toimitusvarmuutta, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden riippuvuus kolmansista 
maista peräisin olevan maakaasun 
tuonnista; painottaa kuitenkin, että on 
keskeisen tärkeää toteuttaa muita 
toimitusvarmuutta sekä kaivostoiminnan 
läheisyydessä olevan ympäristön ja 
naapuriyhteisöjen suojelua koskevia 
toimenpiteitä ja politiikkoja, joita ovat 
energiatehokkuuden parantaminen, 
riittävien kaasunvarastointilaitosten 
varmistaminen, kaasuntoimitusten ja 
kuljetusreittien monipuolistaminen sekä 
luotettavien kumppanuuksien 
rakentaminen toimittaja-, kauttakulku- ja 
kuluttajamaiden kanssa;

Or. ro

Tarkistus 46
Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. Observes that consumption of natural 
gas is on the rise; toteaa näin ollen 
liuskekaasun maailmanlaajuisen tuotannon 
keskeisen aseman energiavarmuuden ja 
energiahuollon monipuolisuuden 
takaamisessa pitkällä aikavälillä myös 
Euroopassa; tietää, että liuskekaasun 
kotimainen tuotanto edistää 
toimitusvarmuutta, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden riippuvuus kolmansista 
maista peräisin olevan maakaasun 
tuonnista; painottaa kuitenkin, että on 
keskeisen tärkeää toteuttaa muita 
toimitusvarmuutta koskevia toimenpiteitä 
ja politiikkoja, joita ovat 
energiatehokkuuden parantaminen, 
riittävien kaasunvarastointilaitosten
varmistaminen, kaasuntoimitusten ja 
kuljetusreittien monipuolistaminen sekä 
luotettavien kumppanuuksien 
rakentaminen toimittaja-, kauttakulku- ja 
kuluttajamaiden kanssa;

6. toteaa, että maakaasun käyttö on 
kasvussa; toteaa näin ollen liuskekaasun 
maailmanlaajuisen tuotannon keskeisen 
aseman energiavarmuuden ja 
energialähteiden ja energiantoimittajien
monipuolisuuden takaamisessa pitkällä 
aikavälillä myös Euroopassa; tietää, että 
liuskekaasun kotimainen tuotanto edistää 
toimitusvarmuutta, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden riippuvuus kolmansista 
maista peräisin olevan maakaasun 
tuonnista; painottaa kuitenkin, että on 
keskeisen tärkeää toteuttaa muita 
toimitusvarmuutta koskevia toimenpiteitä 
ja politiikkoja, joita ovat 
energiatehokkuuden parantaminen, 
riittävien kaasunvarastointilaitosten
varmistaminen, kaasuntoimitusten ja 
kuljetusreittien monipuolistaminen sekä 
luotettavien kumppanuuksien 
rakentaminen toimittaja-, kauttakulku- ja 
kuluttajamaiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 47
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että maakaasun käyttö on 
kasvussa; toteaa näin ollen liuskekaasun 
maailmanlaajuisen tuotannon keskeisen
aseman energiavarmuuden ja 
energiahuollon monipuolisuuden 
takaamisessa pitkällä aikavälillä myös 
Euroopassa; tietää, että liuskekaasun 
kotimainen tuotanto edistää
toimitusvarmuutta, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden riippuvuus kolmansista 

6. toteaa, että maakaasun käyttö on 
kasvussa; toteaa näin ollen liuskekaasun 
maailmanlaajuisen tuotannon mahdollisen 
aseman energiavarmuuden ja 
energiahuollon monipuolisuuden 
takaamisessa pitkällä aikavälillä myös 
Euroopassa; tietää, että liuskekaasun 
kotimainen tuotanto edistäisi 
toimitusvarmuutta, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden riippuvuus kolmansista 
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maista peräisin olevan maakaasun 
tuonnista; painottaa kuitenkin, että on 
keskeisen tärkeää toteuttaa muita 
toimitusvarmuutta koskevia toimenpiteitä 
ja politiikkoja, joita ovat 
energiatehokkuuden parantaminen, 
riittävien kaasunvarastointilaitosten
varmistaminen, kaasuntoimitusten ja 
kuljetusreittien monipuolistaminen sekä 
luotettavien kumppanuuksien 
rakentaminen toimittaja-, kauttakulku- ja 
kuluttajamaiden kanssa;

maista peräisin olevan maakaasun 
tuonnista; painottaa kuitenkin, että on 
keskeisen tärkeää toteuttaa muita 
toimitusvarmuutta koskevia toimenpiteitä 
ja politiikkoja, joita ovat 
energiatehokkuuden parantaminen, 
riittävien kaasunvarastointilaitosten
varmistaminen, kaasuntoimitusten ja 
kuljetusreittien monipuolistaminen sekä 
luotettavien kumppanuuksien 
rakentaminen toimittaja-, kauttakulku- ja 
kuluttajamaiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 48
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että maakaasun käyttö on 
kasvussa; toteaa näin ollen liuskekaasun 
maailmanlaajuisen tuotannon keskeisen
aseman energiavarmuuden ja 
energiahuollon monipuolisuuden 
takaamisessa pitkällä aikavälillä myös 
Euroopassa; tietää, että liuskekaasun 
kotimainen tuotanto edistää 
toimitusvarmuutta, kun otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden riippuvuus 
kolmansista maista peräisin olevan 
maakaasun tuonnista; painottaa kuitenkin, 
että on keskeisen tärkeää toteuttaa muita 
toimitusvarmuutta koskevia toimenpiteitä 
ja politiikkoja, joita ovat 
energiatehokkuuden parantaminen, 
riittävien kaasunvarastointilaitosten
varmistaminen, kaasuntoimitusten ja 
kuljetusreittien monipuolistaminen sekä 
luotettavien kumppanuuksien 
rakentaminen toimittaja-, kauttakulku- ja 
kuluttajamaiden kanssa;

6. toteaa, että maakaasun käyttö on 
kasvussa; toteaa näin ollen liuskekaasun 
maailmanlaajuisen tuotannon mahdollisen 
aseman energiavarmuuden ja 
energiahuollon monipuolisuuden 
takaamisessa pitkällä aikavälillä myös 
Euroopassa; painottaa kuitenkin, että on 
keskeisen tärkeää toteuttaa muita 
toimitusvarmuutta koskevia toimenpiteitä 
ja politiikkoja, joita ovat 
energiatehokkuuden parantaminen, 
riittävien kaasunvarastointilaitosten
varmistaminen, kaasuntoimitusten ja 
kuljetusreittien monipuolistaminen sekä 
luotettavien kumppanuuksien 
rakentaminen toimittaja-, kauttakulku- ja 
kuluttajamaiden kanssa;
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Or. en

Tarkistus 49
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański, Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. toistaa komissiolle esittämänsä 
kehotuksen, että se esittäisi vuoden 2012 
loppuun mennessä analyysin EU:n ja 
maailman kaasumarkkinoiden 
tulevaisuudesta, myös jo suunniteltujen 
kaasuinfrastruktuurihankkeiden (kuten 
eteläisen käytävän yhteydessä kehitettyjen 
hankkeiden) ja uusien LNG-terminaalien 
vaikutuksista, liuskekaasun vaikutuksista 
Yhdysvaltojen kaasumarkkinoihin 
(erityisesti LNG:n tuontitarpeeseen) sekä 
liuskekaasun mahdollisen kehityksen 
vaikutuksista EU:ssa kaasutoimitusten 
varmuuteen ja hintoihin tulevaisuudessa; 
katsoo, että analyysissä olisi tarkasteltava 
infrastruktuurikehittämisen nykytilaa ja 
EU:n vuoden 2020 hiilidioksidipäästöjä 
koskevia tavoitteita ja otettava ne 
lähtökohdaksi; painottaa, että kaikkia 
asianomaisia toimijoita on kuultava;

Or. en

Tarkistus 50
Francisco Sosa Wagner

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. painottaa, että täysin toimivat, toisiinsa 
liittyvät ja yhdennetyt EU:n energian 
sisämarkkinat ovat myös keskeisen tärkeät, 

7. painottaa, että täysin toimivat, toisiinsa 
liittyvät ja yhdennetyt EU:n energian 
sisämarkkinat ovat myös keskeisen tärkeät, 
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jotta voidaan muun muassa saada täysi 
hyöty mahdollisesta liuskekaasun 
tuotannosta EU:ssa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita pyrkimään tarmokkaasti 
tähän tavoitteeseen erityisesti 
varmistamalla sujuva siirtyminen EU:n 
kolmannen energiapaketin vaatimuksiin, 
jotta EU:n markkinat voidaan 
yhdenmukaistaa vuoteen 2014 mennessä;

jotta voidaan muun muassa saada täysi 
hyöty mahdollisesta liuskekaasun 
tuotannosta EU:ssa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita pyrkimään tarmokkaasti 
tähän tavoitteeseen erityisesti 
varmistamalla sujuva EU:n kolmannen 
sisäisen energiamarkkinapaketin
vaatimusten saattaminen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja soveltaminen 
sekä energiainfrastruktuuripaketin 
sisältämien ehdotusten oikea-aikainen 
hyväksyminen ja soveltaminen, jotta EU:n 
markkinat voidaan yhdenmukaistaa 
vuoteen 2014 mennessä;

Or. en

Tarkistus 51
Fiona Hall, Jens Rohde

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. painottaa, että täysin toimivat, toisiinsa 
liittyvät ja yhdennetyt EU:n energian 
sisämarkkinat ovat myös keskeisen tärkeät, 
jotta voidaan muun muassa saada täysi 
hyöty mahdollisesta liuskekaasun 
tuotannosta EU:ssa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita pyrkimään tarmokkaasti 
tähän tavoitteeseen erityisesti 
varmistamalla sujuva siirtyminen EU:n 
kolmannen energiapaketin vaatimuksiin, 
jotta EU:n markkinat voidaan 
yhdenmukaistaa vuoteen 2014 mennessä;

7. painottaa, että täysin toimivat, toisiinsa 
liittyvät ja yhdennetyt EU:n energian 
sisämarkkinat ovat myös keskeisen tärkeät, 
jotta voidaan muun muassa saada täysi 
hyöty liuskekaasun tuotannosta EU:ssa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
pyrkimään tarmokkaasti tähän 
tavoitteeseen erityisesti varmistamalla 
sujuva siirtyminen EU:n kolmannen 
sisäisen energiamarkkinapaketin
vaatimuksiin sekä niiden ja
energiainfrastruktuuripaketin sisältämien 
ehdotusten soveltaminen, jotta EU:n 
markkinat voidaan yhdenmukaistaa 
vuoteen 2014 mennessä;

Or. en
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Tarkistus 52
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. painottaa, että täysin toimivat, toisiinsa 
liittyvät ja yhdennetyt EU:n energian 
sisämarkkinat ovat myös keskeisen tärkeät, 
jotta voidaan muun muassa saada täysi 
hyöty mahdollisesta liuskekaasun 
tuotannosta EU:ssa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita pyrkimään tarmokkaasti 
tähän tavoitteeseen erityisesti 
varmistamalla sujuva siirtyminen EU:n 
kolmannen energiapaketin vaatimuksiin, 
jotta EU:n markkinat voidaan 
yhdenmukaistaa vuoteen 2014 mennessä;

7. painottaa, että täysin toimivat, toisiinsa 
liittyvät ja yhdennetyt EU:n energian 
sisämarkkinat ovat myös keskeisen tärkeät, 
jotta voidaan muun muassa saada täysi 
hyöty mahdollisesta liuskekaasun 
tuotannosta EU:ssa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita pyrkimään tarmokkaasti 
tähän tavoitteeseen erityisesti 
varmistamalla sujuva siirtyminen EU:n 
kolmannen sisäisen
energiamarkkinapaketin vaatimuksiin ja 
niiden soveltaminen sekä 
energiainfrastruktuuripaketin sisältämien 
ehdotusten oikea-aikainen hyväksyminen 
ja soveltaminen, jotta EU:n 
tukkumarkkinat voidaan yhdenmukaistaa 
vuoteen 2014 mennessä;

Or. en

Tarkistus 53
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. painottaa, että täysin toimivat, toisiinsa 
liittyvät ja yhdennetyt EU:n energian 
sisämarkkinat ovat myös keskeisen tärkeät, 
jotta voidaan muun muassa saada täysi 
hyöty mahdollisesta liuskekaasun 
tuotannosta EU:ssa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita pyrkimään tarmokkaasti 
tähän tavoitteeseen erityisesti 
varmistamalla sujuva siirtyminen EU:n 

7. painottaa, että täysin toimivat, toisiinsa 
liittyvät ja yhdennetyt EU:n energian 
sisämarkkinat ovat myös keskeisen tärkeät, 
jotta voidaan muun muassa saada täysi 
hyöty mahdollisesta liuskekaasun 
tuotannosta EU:ssa ilman että tästä 
koituisi kielteisiä vaikutuksia tämän 
tyyppisten kaivosten läheisyydessä 
sijaitseville yhteisöille ja ympäristölle; 
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kolmannen energiapaketin vaatimuksiin, 
jotta EU:n markkinat voidaan 
yhdenmukaistaa vuoteen 2014 mennessä;

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
pyrkimään tarmokkaasti tähän 
tavoitteeseen erityisesti varmistamalla 
sujuva siirtyminen EU:n kolmannen
energiapaketin vaatimuksiin, jotta EU:n 
markkinat voidaan yhdenmukaistaa 
vuoteen 2014 mennessä;

Or. ro

Tarkistus 54
Norbert Glante

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että liuskekaasun kehitys 
EU:ssa auttaa saavuttamaan EU:n 
tavoitteen vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
verrattuna vuoteen 1990, mikä on 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
perusta;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 55
Pavel Poc

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että liuskekaasun kehitys 
EU:ssa auttaa saavuttamaan EU:n 
tavoitteen vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
verrattuna vuoteen 1990, mikä on 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 

Poistetaan.
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perusta;

Or. cs

Tarkistus 56
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että liuskekaasun kehitys EU:ssa 
auttaa saavuttamaan EU:n tavoitteen 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
verrattuna vuoteen 1990, mikä on energia-
alan etenemissuunnitelman 2050 perusta;

8. katsoo, että liuskekaasun kehittäminen
EU:ssa siirtymäajan polttoaineena voi 
mahdollisesti auttaa saavuttamaan EU:n 
tavoitteen vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä verrattuna 
vuoteen 1990, mikä on energia-alan 
etenemissuunnitelman 2050 perusta; 
korostaa tässä yhteydessä, että 
mahdollisilla lisätutkimuksilla 
liuskekaasun hyödyntämisestä ei saisi 
heikentää uusiutuvien energialähteiden 
rahoitusta, tavoitteita tai jatkuvaa 
kehittämistä;

Or. nl

Tarkistus 57
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että liuskekaasun kehitys EU:ssa 
auttaa saavuttamaan EU:n tavoitteen 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
verrattuna vuoteen 1990, mikä on energia-
alan etenemissuunnitelman 2050 perusta;

8. katsoo, että maakaasun kehitys EU:ssa 
auttaa saavuttamaan EU:n tavoitteen 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
verrattuna vuoteen 1990, mikä on energia-
alan etenemissuunnitelman 2050 perusta;
panee kuitenkin merkille, että eri 
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tutkimusten mukaan liuskekaasun 
päästöjalanjälki vaikuttaa paljon 
tavanomaisten kaasujen jalanjälkeä 
suuremmalta;

Or. en

Tarkistus 58
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että liuskekaasun kehitys EU:ssa 
auttaa saavuttamaan EU:n tavoitteen
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
verrattuna vuoteen 1990, mikä on energia-
alan etenemissuunnitelman 2050 perusta;

8. katsoo, että liuskekaasun kehityksen on 
noudatettava EU:ssa EU:n tavoitetta 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
verrattuna vuoteen 1990, mikä on energia-
alan etenemissuunnitelman 2050 perusta;
palauttaa mieliin tämän edellyttävän sitä, 
että energia-ala on tyhjennettävä hiilestä 
lähes kokonaan (93–99-prosenttisesti) 
vuoteen 2050 mennessä;

Or. en

Tarkistus 59
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir 
Urutchev, Roger Helmer

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että liuskekaasun kehitys EU:ssa 
auttaa saavuttamaan EU:n tavoitteen 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
verrattuna vuoteen 1990, mikä on energia-

8. katsoo, että liuskekaasun kehitys EU:ssa 
auttaa saavuttamaan EU:n tavoitteen 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
verrattuna vuoteen 1990 osana kaikilta 
teollisuusmailta edellytettäviä 
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alan etenemissuunnitelman 2050 perusta; vähennyksiä samalla kun pyritään 
varmistamaan energiansaannin varmuus 
ja kilpailukyky, mikä on energia-alan 
etenemissuunnitelman 2050 perusta;

Or. en

Tarkistus 60
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että liuskekaasun kehitys EU:ssa 
auttaa saavuttamaan EU:n tavoitteen 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
verrattuna vuoteen 1990, mikä on energia-
alan etenemissuunnitelman 2050 perusta;

8. katsoo, että liuskekaasun kehitys EU:ssa 
auttaa saavuttamaan EU:n poliittisen 
″3x20″-tavoitteen ja mahdollistaa
edelleen kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisen vuoteen 2020 mennessä 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
mukaisesti;

Or. pl

Tarkistus 61
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että liuskekaasun kehitys EU:ssa 
auttaa saavuttamaan EU:n tavoitteen 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
verrattuna vuoteen 1990, mikä on energia-
alan etenemissuunnitelman 2050 perusta;

8. katsoo, että lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä liuskekaasun kehitys EU:ssa voi 
auttaa saavuttamaan EU:n tavoitteen 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
verrattuna vuoteen 1990, mikä on energia-
alan etenemissuunnitelman 2050 perusta;

Or. en
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Tarkistus 62
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että liuskekaasun kehitys EU:ssa 
auttaa saavuttamaan EU:n tavoitteen 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
verrattuna vuoteen 1990, mikä on energia-
alan etenemissuunnitelman 2050 perusta;

8. katsoo, että liuskekaasun kehitys EU:ssa 
voi auttaa lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä saavuttamaan EU:n tavoitteen 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
verrattuna vuoteen 1990, mikä on energia-
alan etenemissuunnitelman 2050 perusta;

Or. en

Tarkistus 63
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että liuskekaasun kehitys EU:ssa 
auttaa saavuttamaan EU:n tavoitteen 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
verrattuna vuoteen 1990, mikä on energia-
alan etenemissuunnitelman 2050 perusta;

8. katsoo, että kaasulla on merkitystä 
EU:ssa ja se auttaa saavuttamaan EU:n 
tavoitteen vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä verrattuna 
vuoteen 1990, mikä on energia-alan 
etenemissuunnitelman 2050 perusta;

Or. en

Tarkistus 64
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että liuskekaasun kehitys EU:ssa 
auttaa saavuttamaan EU:n tavoitteen 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
verrattuna vuoteen 1990, mikä on energia-
alan etenemissuunnitelman 2050 perusta;

8. katsoo, että kaasun kehitys EU:ssa 
auttaa saavuttamaan EU:n tavoitteen 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
verrattuna vuoteen 1990, mikä on energia-
alan etenemissuunnitelman 2050 perusta;

Or. ro

Tarkistus 65
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että liuskekaasun kehitys EU:ssa 
auttaa saavuttamaan EU:n tavoitteen 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
verrattuna vuoteen 1990, mikä on energia-
alan etenemissuunnitelman 2050 perusta;

8. katsoo, että liuskekaasun kehitys EU:ssa 
voisi auttaa saavuttamaan EU:n tavoitteen 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
verrattuna vuoteen 1990, mikä on energia-
alan etenemissuunnitelman 2050 perusta;

Or. en

Tarkistus 66
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. tunnustaa, että verrattuna hiileen ja 
muihin fossiilisiin polttoaineisiin 
liuskekaasun ilmastovaikutukset riippuvat 
parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden soveltamisesta sekä sadan 
vuoden aikataulun käyttämisestä 
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metaanipäästöjen laskennassa;

Or. en

Tarkistus 67
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 b. pyytää komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksia, joilla tehdään 
palamisen loppuunsaattamislaitteen 
("vihreä loppuunsaattaminen") käyttö 
pakolliseksi kaikissa EU:n 
liuskekaasukaivoissa liuskekaasuun 
liittyvien metaanien hajapäästöjen 
vähentämiseksi sekä ilmastovaikutuksen 
ja ilmanlaatuongelmien vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 68
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että kaasu on keskeisen tärkeä 
energiajärjestelmän muuttamiselle, kuten 
edellä mainitussa etenemissuunnitelmassa 
todetaan, koska se on nopea ja 
kustannustehokas keino vähentää 
riippuvuutta muista saastuttavammista 
fossiilisista polttoaineista ja vähentää 
samalla kasvihuonekaasupäästöjä; katsoo, 
että liuskekaasu "väliaikaisena" 

9. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että kaasu on keskeisen tärkeä 
energiajärjestelmän muuttamiselle, kuten 
edellä mainitussa etenemissuunnitelmassa 
todetaan, koska se on lyhyellä aikavälillä
nopea ja kustannustehokas keino vähentää 
riippuvuutta muista saastuttavammista 
fossiilisista polttoaineista ja vähentää 
samalla kasvihuonekaasupäästöjä 
siirryttäessä kohti täysin uusiutuviin 
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polttoaineena voisi olla keskeisessä 
asemassa erityisesti niissä jäsenvaltioissa, 
joissa käytetään suuria määriä hiiltä 
sähköntuotantoon;

lähteisiin perustuvaa energiajärjestelmää; 
katsoo, että kaasu, myös kestävällä tavalla 
tuotettu liuskekaasu "väliaikaisena" 
polttoaineena voisi olla keskeisessä 
asemassa erityisesti niissä jäsenvaltioissa, 
joissa käytetään tällä hetkellä suuria 
määriä hiiltä sähköntuotantoon, sillä 
edellytyksellä, että elinkaaren aikaisia 
päästöjä ja ympäristövaikutuksia koskevia 
huolia tarkastellaan riittävästi ja että 
mahdollinen liuskekaasun etsintä johtaisi 
tosiasiassa hiili-intensiivisemmän 
energiantuotannon korvaamiseen 
kyseisissä jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että kaasu on keskeisen tärkeä 
energiajärjestelmän muuttamiselle, kuten 
edellä mainitussa etenemissuunnitelmassa 
todetaan, koska se on nopea ja 
kustannustehokas keino vähentää 
riippuvuutta muista saastuttavammista 
fossiilisista polttoaineista ja vähentää 
samalla kasvihuonekaasupäästöjä; katsoo, 
että liuskekaasu "väliaikaisena" 
polttoaineena voisi olla keskeisessä 
asemassa erityisesti niissä jäsenvaltioissa, 
joissa käytetään suuria määriä hiiltä 
sähköntuotantoon;

9. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että kaasu on keskeisen tärkeä 
energiajärjestelmän muuttamiselle, kuten 
edellä mainitussa etenemissuunnitelmassa 
todetaan, koska se on nopea ja 
kustannustehokas keino vähentää 
riippuvuutta muista saastuttavammista 
fossiilisista polttoaineista ja vähentää 
samalla kasvihuonekaasupäästöjä; katsoo, 
että liuskekaasu voisi olla keskeisessä 
asemassa erityisesti niissä jäsenvaltioissa, 
joissa käytetään suuria määriä hiiltä 
sähköntuotantoon;

Or. pl

Tarkistus 70
Bendt Bendtsen
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Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että kaasu on keskeisen tärkeä 
energiajärjestelmän muuttamiselle, kuten 
edellä mainitussa etenemissuunnitelmassa 
todetaan, koska se on nopea ja 
kustannustehokas keino vähentää 
riippuvuutta muista saastuttavammista 
fossiilisista polttoaineista ja vähentää 
samalla kasvihuonekaasupäästöjä; katsoo, 
että liuskekaasu "väliaikaisena" 
polttoaineena voisi olla keskeisessä 
asemassa erityisesti niissä jäsenvaltioissa, 
joissa käytetään suuria määriä hiiltä 
sähköntuotantoon;

9. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että kaasu on keskeisen tärkeä 
energiajärjestelmän muuttamiselle, kuten 
edellä mainitussa etenemissuunnitelmassa 
todetaan, koska se on nopea ja 
kustannustehokas keino vähentää 
riippuvuutta muista saastuttavammista 
fossiilisista polttoaineista ja vähentää 
samalla kasvihuonekaasupäästöjä;

Or. en

Tarkistus 71
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että kaasu on keskeisen tärkeä 
energiajärjestelmän muuttamiselle, kuten 
edellä mainitussa etenemissuunnitelmassa 
todetaan, koska se on nopea ja 
kustannustehokas keino vähentää 
riippuvuutta muista saastuttavammista 
fossiilisista polttoaineista ja vähentää 
samalla kasvihuonekaasupäästöjä; katsoo, 
että liuskekaasu "väliaikaisena" 
polttoaineena voisi olla keskeisessä 
asemassa erityisesti niissä jäsenvaltioissa, 
joissa käytetään suuria määriä hiiltä 
sähköntuotantoon;

9. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että kaasu on keskeisen tärkeä 
energiajärjestelmän muuttamiselle, kuten 
edellä mainitussa etenemissuunnitelmassa 
todetaan, koska se on nopea ja 
kustannustehokas keino vähentää 
riippuvuutta muista saastuttavammista 
fossiilisista polttoaineista ja vähentää 
samalla kasvihuonekaasupäästöjä; katsoo, 
että liuskekaasu "väliaikaisena" 
polttoaineena voisi olla keskeisessä 
asemassa erityisesti niissä jäsenvaltioissa, 
joissa käytetään suuria määriä hiiltä 
sähköntuotantoon, kun 
vaikutustenarvioinneissa todetaan, ettei 
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hyödyntämisellä ole kielteisiä 
ympäristövaikutuksia ja erityisesti 
vaikutuksia pohjavesiin ja kaivosten 
lähistöllä sijaitseviin yhteisöihin;

Or. ro

Tarkistus 72
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että kaasu on keskeisen tärkeä
energiajärjestelmän muuttamiselle, kuten 
edellä mainitussa etenemissuunnitelmassa 
todetaan, koska se on nopea ja 
kustannustehokas keino vähentää 
riippuvuutta muista saastuttavammista 
fossiilisista polttoaineista ja vähentää 
samalla kasvihuonekaasupäästöjä; katsoo, 
että liuskekaasu "väliaikaisena" 
polttoaineena voisi olla keskeisessä 
asemassa erityisesti niissä jäsenvaltioissa, 
joissa käytetään suuria määriä hiiltä 
sähköntuotantoon;

9. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että kaasu on merkittävässä asemassa 
energiajärjestelmän muuttamiselle, kuten 
edellä mainitussa etenemissuunnitelmassa 
todetaan, koska se on nopea, väliaikainen
ja kustannustehokas keino vähentää 
riippuvuutta muista saastuttavammista 
fossiilisista polttoaineista ennen siirtymistä 
täysin kestävään vähähiiliseen 
sähköntuotantoon ja vähentää samalla 
kasvihuonekaasupäästöjä; katsoo, että 
liuskekaasu "väliaikaisena" polttoaineena 
voisi olla keskeisessä asemassa erityisesti 
niissä jäsenvaltioissa, joissa käytetään tällä 
hetkellä suuria määriä hiiltä 
sähköntuotantoon;

Or. en

Tarkistus 73
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia 
Parvanova

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa komission yhteistä 
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tutkimuskeskusta saattamaan pikaisesti 
päätökseen liuskekaasun etsinnän ja 
tuotannon aiheuttamien 
kasvihuonekaasupäästöjen 
elinkaarianalyysin, jotta ne otetaan 
asianmukaisesti huomioon 
tulevaisuudessa, koska kattavia 
eurooppalaisia tietoja liuskekaasun 
hiilijalanjäljestä ei ole;

Or. en

Tarkistus 74
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
9 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 b. kehottaa komissiota ottamaan 
huomioon metaanien hajapäästöt ja 
niiden vaikutukset EU:n 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaismäärään tarkistettaessa 
direktiiviä 2003/87/EY, koska metaanien 
hajapäästöt lisääntyvät merkittävästi 
liuskekaasun etsinnän ja tuotannon 
lisääntyessä EU:ssa ja koska näitä 
päästöjä ei tällä hetkellä oteta huomioon 
unionin ilmastopolitiikan 
lippulaivahankkeessa, 
päästökauppajärjestelmässä;

Or. en

Tarkistus 75
Fiona Hall, Jens Rohde

Päätöslauselmaesitys
9 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 c. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
esittämään – Yhdysvaltojen 
ympäristönsuojeluviraston 
huhtikuussa 2012 esittämien 
ilmanlaatusäännösten kaltaisia –
lainsäädäntöehdotuksia, joilla tehdään 
palamisen loppuunsaattamislaitteen 
("vihreä loppuunsaattaminen") käyttö 
pakolliseksi kaikissa EU:n 
liuskekaasukaivoissa liuskekaasuun 
liittyvien metaanien hajapäästöjen 
vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 76
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. huomauttaa myös, että tietyt 
uusiutuvan energian muodot, esimerkiksi 
tuulivoima, eivät ole vakaita ja vaativat 
tuekseen luotettavan ja joustavan 
energialähteen; katsoo, että maakaasu, 
liuskekaasu mukaan lukien, voisi sopia 
tähän tarkoitukseen; tunnustaa kuitenkin, 
että ilman hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia (CCS) kaasulle saattaa 
pitkällä aikavälillä jäädä tällainen tukeva 
ja tasapainottava asema;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 77
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. huomauttaa myös, että tietyt uusiutuvan 
energian muodot, esimerkiksi tuulivoima, 
eivät ole vakaita ja vaativat tuekseen 
luotettavan ja joustavan energialähteen; 
katsoo, että maakaasu, liuskekaasu mukaan 
lukien, voisi sopia tähän tarkoitukseen; 
tunnustaa kuitenkin, että ilman 
hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia 
(CCS) kaasulle saattaa pitkällä aikavälillä 
jäädä tällainen tukeva ja tasapainottava 
asema;

10. huomauttaa myös, että tiettyjä
uusiutuvan energian muotoja, esimerkiksi 
tuulivoimaa, ei voida säätää kysynnän 
mukaan ja ne vaativat tuekseen luotettavan 
ja joustavan energialähteen; katsoo, että 
maakaasu, liuskekaasu mukaan lukien, 
voisi olla yksi tähän tarkoitukseen sopiva 
vaihtoehto monien muiden vaihtoehtojen 
joukossa, joita ovat suurempi määrä 
yhteenliitäntöjä, entistä parempi 
hallinnointi ja valvonta älykkäiden 
verkkojen avulla kaikilla verkoston 
tasoilla, energian varastointi ja kysynnän 
hallinta; tunnustaa kuitenkin, että kaasulle 
jää vuoteen 2030 mennessä tällainen 
tukeva ja tasapainottava asema;

Or. en

Tarkistus 78
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. huomauttaa myös, että tietyt uusiutuvan 
energian muodot, esimerkiksi tuulivoima, 
eivät ole vakaita ja vaativat tuekseen 
luotettavan ja joustavan energialähteen; 
katsoo, että maakaasu, liuskekaasu mukaan 
lukien, voisi sopia tähän tarkoitukseen; 
tunnustaa kuitenkin, että ilman 
hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia 
(CCS) kaasulle saattaa pitkällä aikavälillä
jäädä tällainen tukeva ja tasapainottava 
asema;

10. huomauttaa myös, että tietyt uusiutuvan 
energian muodot, esimerkiksi tuulivoima, 
ovat vaihtelevia ja vaativat tuekseen tai 
tasapainottamaan luotettavaa ja joustavaa
teknologiaa; katsoo, että maakaasu, 
liuskekaasu mukaan lukien, voisi olla yksi 
tähän tarkoitukseen sopiva vaihtoehto 
yhdessä parempien yhteenliitäntöjen, 
energian varastoinnin ja kysynnän 
hallinnan kanssa; tunnustaa kuitenkin, että 
ilman hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia (CCS) kaasua ei pitkällä 
aikavälillä voida hyödyntää EU:n 
vuodelle 2050 asetettujen hiilestä 
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irtautumista koskevien tavoitteiden osalta;

Or. en

Tarkistus 79
Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. huomauttaa myös, että tietyt uusiutuvan 
energian muodot, esimerkiksi tuulivoima, 
eivät ole vakaita ja vaativat tuekseen 
luotettavan ja joustavan energialähteen; 
katsoo, että maakaasu, liuskekaasu mukaan 
lukien, voisi sopia tähän tarkoitukseen;
tunnustaa kuitenkin, että ilman 
hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia 
(CCS) kaasulle saattaa pitkällä aikavälillä 
jäädä tällainen tukeva ja tasapainottava 
asema;

10. huomauttaa myös, että tietyt uusiutuvan 
energian muodot, esimerkiksi tuulivoima, 
eivät ole vakaita ja vaativat tuekseen 
luotettavan ja joustavan energialähteen; 
katsoo, että maakaasu, liuskekaasu mukaan 
lukien, voisi sopia tähän tarkoitukseen;

Or. en

Tarkistus 80
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Buzek, Herbert 
Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Lambert van 
Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. huomauttaa myös, että tietyt uusiutuvan 
energian muodot, esimerkiksi tuulivoima, 
eivät ole vakaita ja vaativat tuekseen 
luotettavan ja joustavan energialähteen; 
katsoo, että maakaasu, liuskekaasu mukaan 
lukien, voisi sopia tähän tarkoitukseen; 
tunnustaa kuitenkin, että ilman 
hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia 

10. huomauttaa myös, että tietyt uusiutuvan 
energian muodot, esimerkiksi tuulivoima, 
eivät ole vakaita ja vaativat tuekseen 
luotettavan ja joustavan energialähteen; 
katsoo, että maakaasu, liuskekaasu mukaan 
lukien, voisi sopia tähän tarkoitukseen; 
tunnustaa hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin (CCS) merkityksen kaasun 
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(CCS) kaasulle saattaa pitkällä aikavälillä 
jäädä tällainen tukeva ja tasapainottava 
asema;

pitkäaikaisen energialähteenä käytön 
kestävyyden varmistamisessa, myös sen 
tukevan ja tasapainottavan aseman; 

Or. en

Tarkistus 81
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. huomauttaa myös, että tietyt uusiutuvan 
energian muodot, esimerkiksi tuulivoima, 
eivät ole vakaita ja vaativat tuekseen 
luotettavan ja joustavan energialähteen; 
katsoo, että maakaasu, liuskekaasu 
mukaan lukien, voisi sopia tähän 
tarkoitukseen; tunnustaa kuitenkin, että 
ilman hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia (CCS) kaasulle saattaa 
pitkällä aikavälillä jäädä tällainen tukeva 
ja tasapainottava asema;

10. huomauttaa myös, että tietyt uusiutuvan 
energian muodot, esimerkiksi tuulivoima, 
eivät ole vakaita ja vaativat tuekseen 
luotettavan ja joustavan energialähteen; 
katsoo, että maakaasu voisi sopia tähän 
tarkoitukseen;

Or. en

Tarkistus 82
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. huomauttaa myös, että tietyt uusiutuvan 
energian muodot, esimerkiksi tuulivoima, 
eivät ole vakaita ja vaativat tuekseen
luotettavan ja joustavan energialähteen; 
katsoo, että maakaasu, liuskekaasu mukaan 
lukien, voisi sopia tähän tarkoitukseen; 
tunnustaa kuitenkin, että ilman 
hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia 

10. huomauttaa myös, että tietyt uusiutuvan 
energian muodot, esimerkiksi tuulivoima, 
tuotetaan epävakaasti ja vaativat 
täydennykseksi luotettavan ja joustavan 
kaasun sähköenergian lähteeksi; katsoo, 
että maakaasu, liuskekaasu mukaan lukien, 
voisi sopia tähän tarkoitukseen; tunnustaa 
kuitenkin, että ilman maakaasun poltosta 
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(CCS) kaasulle saattaa pitkällä aikavälillä
jäädä tällainen tukeva ja tasapainottava 
asema;

syntyneen hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia (CCS) sen merkitys
sähköntuotannossa voi jäädä tällaisen
tukevan ja tasapainottavan energialähteen
asemaan;

Or. pl

Tarkistus 83
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys

10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. huomauttaa myös, että tietyt uusiutuvan 
energian muodot, esimerkiksi tuulivoima, 
eivät ole vakaita ja vaativat tuekseen 
luotettavan ja joustavan energialähteen; 
katsoo, että maakaasu, liuskekaasu mukaan 
lukien, voisi sopia tähän tarkoitukseen; 
tunnustaa kuitenkin, että ilman 
hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia 
(CCS) kaasulle saattaa pitkällä aikavälillä 
jäädä tällainen tukeva ja tasapainottava 
asema;

10. huomauttaa myös, että tietyt uusiutuvan 
energian muodot, esimerkiksi tuulivoima, 
eivät ole vakaita ja vaativat väliaikaisesti 
tuekseen joustavan energialähteen; katsoo, 
että maakaasu, mahdollisesti liuskekaasu 
mukaan lukien, voisi sopia tähän 
tarkoitukseen; tunnustaa kuitenkin, että 
kaasulle jää keskipitkällä tai pitkällä 
aikavälillä tällainen tukeva ja 
tasapainottava asema;

Or. nl

Tarkistus 84
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. huomauttaa myös, että tietyt uusiutuvan 
energian muodot, esimerkiksi tuulivoima, 
eivät ole vakaita ja vaativat tuekseen 
luotettavan ja joustavan energialähteen; 
katsoo, että maakaasu, liuskekaasu 

10. huomauttaa myös, että tietyt uusiutuvan 
energian muodot, esimerkiksi tuulivoima, 
eivät ole vakaita ja vaativat tuekseen 
luotettavan ja joustavan energialähteen; 
katsoo, että maakaasu voisi sopia tähän
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mukaan lukien, voisi sopia tähän 
tarkoitukseen; tunnustaa kuitenkin, että 
ilman hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia (CCS) kaasulle saattaa pitkällä 
aikavälillä jäädä tällainen tukeva ja 
tasapainottava asema;

tarkoitukseen; tunnustaa kuitenkin, että 
ilman hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia (CCS) kaasulle saattaa pitkällä 
aikavälillä jäädä tällainen tukeva ja 
tasapainottava asema;

Or. ro

Tarkistus 85
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. huomauttaa myös, että tietyt uusiutuvan 
energian muodot, esimerkiksi tuulivoima, 
eivät ole vakaita ja vaativat tuekseen 
luotettavan ja joustavan energialähteen; 
katsoo, että maakaasu, liuskekaasu 
mukaan lukien, voisi sopia tähän 
tarkoitukseen; tunnustaa kuitenkin, että 
ilman hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia (CCS) kaasulle saattaa pitkällä 
aikavälillä jäädä tällainen tukeva ja 
tasapainottava asema;

10. huomauttaa, että joidenkin uusiutuvan 
energian muotojen katkonainen luonne 
aiheuttaa tarpeen luotettavien ja 
joustavien energialähteiden tuelle; katsoo, 
että maakaasu ja liuskekaasu voisivat
sopia tähän tarkoitukseen; tunnustaa 
kuitenkin, että ilman hiilidioksidin 
talteenottoa ja varastointia (CCS) kaasulle 
saattaa pitkällä aikavälillä jäädä tällainen 
tukeva ja tasapainottava asema;

Or. en

Tarkistus 86
Fiona Hall, Jens Rohde

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. pyytää komissiota analysoimaan 
hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin 
(CCS) taloudellisia näkökohtia kaasun 
osalta tekniikan kehittämisen ja 
hyödyntämisen vauhdittamiseksi; pyytää 
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komissiota myös tutkimaan, mitä 
vaikutuksia CCS-tekniikalla on kaasun 
käytön joustavuuteen sähkön tuotannossa 
ja sen asemaan uusiutuvien 
energialähteiden tukemisessa;

Or. en

Tarkistus 87
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. katsoo CCS-tekniikan olevan vielä 
kehittymätöntä; katsoo tämän vuoksi, että 
liuskekaasustrategiat eivät voi perustua 
todistamatta jääneisiin oletuksiin CCS-
tekniikan osalta; korostaa, että CCS-
tekniikka saattaa tulevaisuudessa kilpailla 
geotermisen energian kanssa 
maanalaisten luolien käytöstä;

Or. en

Tarkistus 88
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota arvioimaan 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
strategian mukaisesti epätavallisen kaasun 
vaikutuksia ja mahdollisuuksia EU:ssa, 
mutta ottamaan samalla huomioon, että 
epätavallisen kaasun käytön laajuus EU:ssa 

11. kehottaa komissiota arvioimaan 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
strategian mukaisesti epätavallisen kaasun 
vaikutuksia ja mahdollisuuksia EU:ssa, 
mutta ottamaan samalla huomioon, että 
epätavallisen kaasun käytön laajuus EU:ssa 
jää lopulta markkinoiden päätettäväksi ja 
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jää lopulta markkinoiden päätettäväksi; riippuu jäsenvaltioiden EU:n pitkän 
ajanjakson ilmasto- ja energiapoliittisten 
tavoitteiden yhteydessä tekemistä 
päätöksistä; kehottaa tämän vuoksi 
komissiota varmistamaan, että 
päästökauppajärjestelmä (ETS) kattaa 
asianmukaisesti liuskekaasutoiminnan 
EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 89
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota arvioimaan 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
strategian mukaisesti epätavallisen kaasun 
vaikutuksia ja mahdollisuuksia EU:ssa, 
mutta ottamaan samalla huomioon, että 
epätavallisen kaasun käytön laajuus EU:ssa 
jää lopulta markkinoiden päätettäväksi;

11. kehottaa komissiota arvioimaan 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
strategian mukaisesti epätavallisen kaasun 
ympäristöön ja lähistöllä sijaitseviin 
yhteisöihin kohdistuvia taloudellisia
vaikutuksia sekä mahdollisuuksia EU:ssa, 
mutta ottamaan samalla huomioon, että 
epätavallisen kaasun käytön laajuus EU:ssa 
jää lopulta markkinoiden päätettäväksi;

Or. ro

Tarkistus 90
Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota arvioimaan 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
strategian mukaisesti epätavallisen kaasun 
vaikutuksia ja mahdollisuuksia EU:ssa, 
mutta ottamaan samalla huomioon, että 

11. kehottaa komissiota arvioimaan 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
strategian mukaisesti epätavallisen kaasun 
vaikutuksia ja mahdollisuuksia EU:ssa 
ottaen huomioon sen, mitä voidaan ottaa 
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epätavallisen kaasun käytön laajuus EU:ssa 
jää lopulta markkinoiden päätettäväksi;

opiksi Yhdysvaltojen kokemuksista ja 
sääntelystä tällä alalla, mutta ottamaan 
samalla huomioon, että epätavallisen 
kaasun käytön laajuus EU:ssa jää lopulta 
markkinoiden päätettäväksi;

Or. en

Tarkistus 91
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota arvioimaan 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
strategian mukaisesti epätavallisen kaasun 
vaikutuksia ja mahdollisuuksia EU:ssa, 
mutta ottamaan samalla huomioon, että 
epätavallisen kaasun käytön laajuus 
EU:ssa jää lopulta markkinoiden 
päätettäväksi;

11. kehottaa komissiota arvioimaan 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
strategian mukaisesti epätavallisen kaasun 
vaikutuksia ja mahdollisuuksia EU:ssa, 
mutta ottamaan samalla huomioon 
taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset 
vaikutukset;

Or. nl

Tarkistus 92
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota arvioimaan 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
strategian mukaisesti epätavallisen kaasun 
vaikutuksia ja mahdollisuuksia EU:ssa, 
mutta ottamaan samalla huomioon, että 
epätavallisen kaasun käytön laajuus 
EU:ssa jää lopulta markkinoiden 
päätettäväksi;

11. kehottaa komissiota arvioimaan 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
strategian mukaisesti epätavallisen kaasun 
vaikutuksia ja mahdollisuuksia EU:ssa;
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Or. en

Tarkistus 93
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota arvioimaan 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
strategian mukaisesti epätavallisen kaasun 
vaikutuksia ja mahdollisuuksia EU:ssa, 
mutta ottamaan samalla huomioon, että 
epätavallisen kaasun käytön laajuus EU:ssa 
jää lopulta markkinoiden päätettäväksi;

11. kehottaa komissiota arvioimaan 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
strategian mukaisesti epätavallisen kaasun 
vaikutuksia ja mahdollisuuksia EU:ssa 
ottaen huomioon sekä teolliset että 
ympäristöön kohdistuvat vaikutukset, 
mutta ottamaan samalla huomioon, että 
epätavallisen kaasun käytön laajuus EU:ssa 
jää lopulta markkinoiden päätettäväksi;

Or. en

Tarkistus 94
Pavel Poc

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota arvioimaan 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
strategian mukaisesti epätavallisen kaasun 
vaikutuksia ja mahdollisuuksia EU:ssa, 
mutta ottamaan samalla huomioon, että 
epätavallisen kaasun käytön laajuus 
EU:ssa jää lopulta markkinoiden 
päätettäväksi;

11. kehottaa komissiota arvioimaan 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
strategian mukaisesti epätavallisen kaasun 
vaikutuksia ja mahdollisuuksia EU:ssa;

Or. cs
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Tarkistus 95
Fiona Hall, Jens Rohde

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota arvioimaan 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
strategian mukaisesti epätavallisen kaasun 
vaikutuksia ja mahdollisuuksia EU:ssa, 
mutta ottamaan samalla huomioon, että 
epätavallisen kaasun käytön laajuus EU:ssa 
jää lopulta markkinoiden päätettäväksi;

11. kehottaa komissiota arvioimaan 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
strategian mukaisesti epätavallisen kaasun 
vaikutuksia ja mahdollisuuksia EU:ssa, 
mutta ottamaan samalla huomioon, että 
epätavallisen kaasun käytön laajuus EU:ssa 
jää lopulta markkinoiden ja EU:n pitkän 
ajanjakson ilmastopolitiikan tarpeiden 
mukaan päätettäväksi;

Or. en

Tarkistus 96
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa viranomaisia laatimaan 
alueellisia maanalaisia vaikutuksia 
koskevan arvioinnin varojen 
kohdentamisen optimoimiseksi 
geotermisen energian, liuskekaasun ja 
muiden maanalaisten resurssien kesken 
yhteiskunnalle koituvan hyödyn 
maksimoimiseksi;

Or. en

Tarkistus 97
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. pyytää komissiota antamaan 
Euroopan ympäristökeskuksen tehtäväksi 
laatia täysimääräinen tieteellinen 
ympäristöanalyysi liuskekaasun ja -öljyn 
etsinnän ja käytettävissä olevien 
tekniikoiden mahdollisista vaikutuksista;

Or. en

Tarkistus 98
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. muistuttaa, että Yhdysvalloissa 
tapahtuneella liuskekaasun tuotannon 
valtavalla kasvulla on tukenaan vakiintunut 
teollisuusympäristö, muun muassa riittävä 
määrä laitteistoja, tarvittava työvoima sekä 
kokenut ja hyvin varustettu palveluala; 
huomauttaa, että EU:ssa kuluu aikaa siihen, 
että tarvittava palveluala kehittää riittävän 
kapasiteetin ja että yritykset hankkivat 
tarvittavat laitteistot ja kokemukset, jotka 
mahdollistavat liuskekaasun 
korkeatasoisen tuotannon, mikä myös 
todennäköisesti nostaa kustannuksia 
lyhyellä aikavälillä; kannustaa alan EU:ssa 
toimivia ja yhdysvaltalaisia yrityksiä 
yhteistyöhön kustannusten vähentämiseksi; 
katsoo, että odotusten liuskekaasun 
kehityksen nopeudelle EU:ssa tulisi olla 
realistisia;

12. muistuttaa, että Yhdysvalloissa 
tapahtuneella liuskekaasun tuotannon 
valtavalla kasvulla on tukenaan vakiintunut 
teollisuusympäristö, muun muassa riittävä 
määrä laitteistoja, tarvittava työvoima sekä 
kokenut ja hyvin varustettu palveluala; 
huomauttaa, että EU:ssa kuluu aikaa siihen, 
että tarvittava palveluala kehittää riittävän 
kapasiteetin ja että yritykset hankkivat 
tarvittavat laitteistot ja kokemukset, jotka 
mahdollistavat liuskekaasun 
korkeatasoisen kestävän tuotannon, mikä 
myös todennäköisesti nostaa kustannuksia 
lyhyellä aikavälillä; kannustaa alan EU:ssa 
toimivia ja yhdysvaltalaisia yrityksiä 
yhteistyöhön parhaiden käytettävissä 
olevien tekniikoiden soveltamiseksi sekä
kustannusten vähentämiseksi; katsoo, että 
odotusten liuskekaasun kehityksen 
nopeudelle EU:ssa tulisi olla realistisia ja 
että mahdollinen kaupallinen talteenotto 
on käynnistettävä asteittain, jotta 
vältetään taloudelliset nousu- ja 
laskukierteet, joilla on merkittäviä 
kielteisiä paikallisia vaikutuksia, kuten on 
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havaittu Albertan ja Pohjois-Dakotan 
kaltaisten alueiden epätavallisen 
fossiilisen polttoaineen käyttöönotossa;

Or. en

Tarkistus 99
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. muistuttaa, että Yhdysvalloissa 
tapahtuneella liuskekaasun tuotannon 
valtavalla kasvulla on tukenaan vakiintunut 
teollisuusympäristö, muun muassa riittävä 
määrä laitteistoja, tarvittava työvoima sekä 
kokenut ja hyvin varustettu palveluala; 
huomauttaa, että EU:ssa kuluu aikaa siihen, 
että tarvittava palveluala kehittää riittävän 
kapasiteetin ja että yritykset hankkivat 
tarvittavat laitteistot ja kokemukset, jotka 
mahdollistavat liuskekaasun 
korkeatasoisen tuotannon, mikä myös 
todennäköisesti nostaa kustannuksia 
lyhyellä aikavälillä; kannustaa alan EU:ssa 
toimivia ja yhdysvaltalaisia yrityksiä 
yhteistyöhön kustannusten vähentämiseksi; 
katsoo, että odotusten liuskekaasun 
kehityksen nopeudelle EU:ssa tulisi olla 
realistisia;

12. muistuttaa, että Yhdysvalloissa 
tapahtuneella liuskekaasun tuotannon 
valtavalla kasvulla on tukenaan vakiintunut
teollisuusympäristö, muun muassa riittävä 
määrä laitteistoja, tarvittava työvoima sekä 
kokenut ja hyvin varustettu palveluala; 
huomauttaa, että EU:ssa kuluu aikaa siihen, 
että tarvittava palveluala kehittää riittävän 
kapasiteetin ja että yritykset hankkivat 
tarvittavat laitteistot ja kokemukset, jotka 
mahdollistavat liuskekaasun 
korkeatasoisen tuotannon, mikä myös 
todennäköisesti nostaa kustannuksia 
lyhyellä aikavälillä; kannustaa alan EU:ssa 
toimivia ja yhdysvaltalaisia yrityksiä 
yhteistyöhön kustannusten vähentämiseksi 
ja parhaiden käytäntöjen jakamiseksi 
ympäristöystävällisistä teollisista 
prosesseista; katsoo, että odotusten 
liuskekaasun kehityksen nopeudelle EU:ssa 
tulisi olla realistisia;

Or. en

Tarkistus 100
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
12 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. muistuttaa, että Yhdysvalloissa 
tapahtuneella liuskekaasun tuotannon 
valtavalla kasvulla on tukenaan vakiintunut 
teollisuusympäristö, muun muassa riittävä 
määrä laitteistoja, tarvittava työvoima sekä 
kokenut ja hyvin varustettu palveluala; 
huomauttaa, että EU:ssa kuluu aikaa siihen, 
että tarvittava palveluala kehittää riittävän 
kapasiteetin ja että yritykset hankkivat 
tarvittavat laitteistot ja kokemukset, jotka 
mahdollistavat liuskekaasun 
korkeatasoisen tuotannon, mikä myös 
todennäköisesti nostaa kustannuksia 
lyhyellä aikavälillä; kannustaa alan EU:ssa 
toimivia ja yhdysvaltalaisia yrityksiä 
yhteistyöhön kustannusten vähentämiseksi; 
katsoo, että odotusten liuskekaasun 
kehityksen nopeudelle EU:ssa tulisi olla 
realistisia;

12. muistuttaa, että Yhdysvalloissa 
tapahtuneella liuskekaasun tuotannon 
valtavalla kasvulla on tukenaan vakiintunut 
teollisuusympäristö, muun muassa riittävä 
määrä laitteistoja, tarvittava työvoima sekä 
kokenut ja hyvin varustettu palveluala; 
huomauttaa, että EU:ssa kuluu aikaa siihen, 
että tarvittava palveluala kehittää riittävän 
kapasiteetin ja että yritykset hankkivat 
tarvittavat laitteistot ja kokemukset, jotka 
mahdollistavat liuskekaasun 
korkeatasoisen tuotannon ja siihen 
liittyvän ympäristön suojelun, mikä myös 
todennäköisesti nostaa kustannuksia 
lyhyellä aikavälillä; kannustaa alan EU:ssa 
toimivia ja yhdysvaltalaisia yrityksiä 
yhteistyöhön kustannusten vähentämiseksi; 
katsoo, että odotusten liuskekaasun 
kehityksen nopeudelle EU:ssa tulisi olla 
realistisia;

Or. en

Tarkistus 101
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. korostaa fossiilisia polttoaineita, 
myös liuskekaasua, hyödyntävien 
yhtiöiden hallintoneuvostojen avoimuutta, 
ottaen huomioon Yhdysvaltojen 
hiljattaiset petosskandaalit; korostaa 
tämän osalta Euroopan parlamentin 
päätöslauselmassa "öljynetsintää ja -
porausta Euroopassa koskevista EU:n 
toimista" esitettyä pyyntöä ottaa käyttöön 
tiukat ja pakolliset säännöt tiedoista, joita 
yhtiöiden on ilmoitettava sosiaalisista 
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sekä ympäristö- ja 
hallintokäytännöistään, ja harkita toimia, 
joilla lisätään yhteisösijoittajien 
velvollisuuksia yrityksiä kohtaan, kun on 
kyse huonoihin ympäristökäytäntöihin 
liittyvistä sijoitusriskeistä;

Or. en

Tarkistus 102
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. korostaa, että tarvitaan vakaa 
sääntelykehys sekä oikeanlaisen 
ympäristön luomiseksi, jotta kaasuyhtiöt 
investoivat tarvittavaan infrastruktuuriin 
sekä tutkimukseen ja kehittämiseen, että 
markkinoiden vääristymisen torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 103
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa liuskekaasun kehityksestä 
kiinnostuneita jäsenvaltioita lisäämään 
vaadittavat taidot yleisiin 
koulutusjärjestelmiinsä tarvittavan 
koulutetun työvoiman hankkimiseksi;

13. kehottaa liuskekaasun kehityksestä 
kiinnostuneita jäsenvaltioita tutkimaan 
tarkoin nykyistä lainsäädäntöään ja 
ottamaan käyttöön tarvittavat takeet sen 
varmistamiseksi, että voimassa on vankka 
kehys turvalliselle ja kestävälle 
liuskekaasun talteenotolle ja tuotannolle 
ennen toiminnan aloittamista; asettamaan 
teollisuudelle tiukat vaatimukset vain 
parhaiden käytettävissä olevien 
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tekniikoiden käyttämiseksi kaivojen 
eheyden ja koteloinnin, vesihuollon, 
metaanin talteenoton jne. osalta; sekä
lisäämään vaadittavat taidot yleisiin 
koulutusjärjestelmiinsä tarvittavan 
koulutetun työvoiman hankkimiseksi;

Or. en

Tarkistus 104
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että on tärkeää tukea 
liuskekaasualan kehitystä luomalla 
tarvittava infrastruktuuri erityisesti 
putkistojen ja teiden osalta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 105
Pavel Poc

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että on tärkeää tukea 
liuskekaasualan kehitystä luomalla 
tarvittava infrastruktuuri erityisesti 
putkistojen ja teiden osalta;

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 106
Silvia-Adriana Ţicău
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Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että on tärkeää tukea 
liuskekaasualan kehitystä luomalla 
tarvittava infrastruktuuri erityisesti 
putkistojen ja teiden osalta;

14. korostaa, että on tärkeää tukea 
liuskekaasualan kehitystä toteuttamalla 
perusteellisia tutkimuksia sen 
hyödyntämisen vaikutuksista ympäristöön 
ja lähistöllä sijaitseviin yhteisöihin, ja jos 
arvioinnin tulos on myönteinen, luomalla 
tarvittava infrastruktuuri erityisesti 
putkistojen ja teiden osalta;

Or. ro

Tarkistus 107
Fiona Hall, Jens Rohde

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että on tärkeää tukea 
liuskekaasualan kehitystä luomalla 
tarvittava infrastruktuuri erityisesti 
putkistojen ja teiden osalta;

14. korostaa, että on tärkeää tukea 
liuskekaasualan kehitystä luomalla 
tarvittava infrastruktuuri erityisesti 
putkistojen ja teiden osalta ottaen samalla 
huomioon, että energiatehokkuushyödyt 
voivat tehdä lisäinfrastruktuureista 
tarpeettomia ja taloudellisesti 
perusteettomia;

Or. en

Tarkistus 108
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että on tärkeää tukea 
liuskekaasualan kehitystä luomalla 
tarvittava infrastruktuuri erityisesti
putkistojen ja teiden osalta;

14. korostaa, että on tärkeää tukea 
liuskekaasualan kehitystä luomalla 
tarvittava infrastruktuuri erityisesti 
putkistojen osalta, kunhan liuskekaasun 
talteenottohankkeiden taloudellinen ja 
sosiaalinen kestävyys on taattu;

Or. en

Tarkistus 109
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. palauttaa mieleen G20-ryhmän 
päätelmät sitoutumisesta fossiilisista 
polttoaineista ja niihin liittyvistä tuista 
luopumiseen asteittain; huomauttaa 
tämän vuoksi, että sen paremmin 
tavallisten kuin epätavallisten fossiilisten 
polttoainelähteiden etsinnälle ja 
hyödyntämiselle ei pidä myöntää tukea;

Or. en

Tarkistus 110
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota arvioimaan 
liuskekaasun mahdolliset taloudelliset 
hyödyt, muun muassa 
työllistymismahdollisuudet;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 111
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota arvioimaan 
liuskekaasun mahdolliset taloudelliset 
hyödyt, muun muassa 
työllistymismahdollisuudet;

15. kehottaa komissiota arvioimaan 
liuskekaasun kehittämisen mahdolliset 
pitkän ajanjakson taloudelliset hyödyt, 
muun muassa työllistymismahdollisuudet 
ja paikalliset hyödyt verrattuina 
vaihtoehtoisten energialähteiden ja 
energiatehokkuustoimenpiteiden 
kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 112
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Buzek, Herbert 
Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras, 
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota arvioimaan 
liuskekaasun mahdolliset taloudelliset 
hyödyt, muun muassa
työllistymismahdollisuudet;

15. tunnustaa merkityksen, joka 
liuskekaasulla ja -öljyllä saattaa olla 
Euroopan talous- ja rahoitustilanteen 
parantamisessa, uusien työpaikkojen 
luomisessa sekä kilpailukyvyn ja 
innovoinnin parantamisessa Euroopassa; 
kehottaa komissiota arvioimaan 
liuskekaasun ja -öljyn mahdolliset 
taloudelliset ja teolliset hyödyt, erityisesti 
työllistymismahdollisuudet;

Or. en
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Tarkistus 113
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota arvioimaan 
liuskekaasun mahdolliset taloudelliset 
hyödyt, muun muassa 
työllistymismahdollisuudet;

15. kehottaa komissiota arvioimaan 
liuskekaasun mahdolliset taloudelliset 
hyödyt, muun muassa 
työllistymismahdollisuudet sekä 
odotettavissa olevat lyhyen ja pitkän 
aikavälin kustannukset ottaen samalla 
huomioon tarpeen vastata tyhjentävästi 
kyseisten yhteisöjen kaikkiin 
perusteltuihin huoliin;

Or. en

Tarkistus 114
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota arvioimaan
liuskekaasun mahdolliset taloudelliset 
hyödyt, muun muassa
työllistymismahdollisuudet;

15. kehottaa komissiota toteuttamaan 
perusteellisen vaikutustenarvioinnin, 
jossa otetaan huomioon liuskekaasun 
kaikki mahdolliset kustannukset ja 
taloudelliset hyödyt, mukaan lukien 
ympäristövaikutukset sekä taloudelliset ja 
sosiaaliset vaikutukset, kuten 
työllistymismahdollisuudet;

Or. nl

Tarkistus 115
Silvia-Adriana Ţicău
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Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota arvioimaan 
liuskekaasun mahdolliset taloudelliset 
hyödyt, muun muassa 
työllistymismahdollisuudet;

15. kehottaa komissiota arvioimaan 
liuskekaasun mahdolliset taloudelliset 
hyödyt, muun muassa 
työllistymismahdollisuudet, sekä sen 
hyödyntämisen vaikutukset ympäristöön 
ja lähistön yhteisöihin;

Or. ro

Tarkistus 116
Fiona Hall, Jens Rohde

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota arvioimaan 
liuskekaasun mahdolliset taloudelliset 
hyödyt, muun muassa 
työllistymismahdollisuudet;

15. kehottaa komissiota arvioimaan 
liuskekaasun mahdolliset pitkäaikaiset
taloudelliset vaikutukset, muun muassa 
vaikutukset matkailu- ja 
maanviljelyaloihin sekä
työllistymismahdollisuudet;

Or. en

Tarkistus 117
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota arvioimaan 
liuskekaasun mahdolliset taloudelliset 
hyödyt, muun muassa 
työllistymismahdollisuudet;

15. kehottaa komissiota arvioimaan 
liuskekaasun mahdolliset taloudelliset 
hyödyt, muun muassa 
työllistymismahdollisuudet sekä 
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen 
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liittyvät kustannukset;

Or. en

Tarkistus 118
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jerzy Buzek, Herbert 
Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras, 
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa, että liuskekaasun ja -öljyn 
mahdollinen etsintä ei koske pelkästään 
Eurooppaa ja että uusien öljy- ja 
kaasuresurssien kehittämiseen keinona 
parantaa taloudellista ja energia-alan 
kilpailukykyä kohdistuu suuri 
mielenkiinto monissa valtioissa ja monilla 
alueilla, kuten Aasiassa, Pohjois-
Amerikassa, Afrikassa ja Australiassa; 
korostaa tarvetta sisällyttää liuskekaasu ja 
-öljy EU:n kahdenväliseen 
vuoropuheluun ja kumppanuuksiin 
epätavallisia resursseja jo kehittävien tai 
niiden kehittämisestä ja/tai käytöstä 
kiinnostuneiden valtioiden kanssa 
asiantuntemuksen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtamiseksi;

Or. en

Tarkistus 119
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan talouskriisin ja kasvavan 
työttömyyden aikoina huomioon eri 
energialähteiden työllisyyteen liittyvät 
luvut (esim. kokoaikaista vastaavien 
työpaikkojen määrä /Twh) sekä 
mahdolliset energiatehokkuus- ja 
säästötoimenpiteet tulevaisuuden 
energiayhdistelmää koskevissa 
investointipäätöksissään;

Or. en

Tarkistus 120
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. huomauttaa, että EU:n energia- ja 
ilmastopolitiikoissa on otettava huomioon 
investointien esteet liuskekaasun 
kehitykselle EU:ssa ja poistamaan ne;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 121
Pavel Poc

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. huomauttaa, että EU:n energia- ja 
ilmastopolitiikoissa on otettava huomioon 
investointien esteet liuskekaasun 
kehitykselle EU:ssa ja poistamaan ne;

Poistetaan.
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Or. cs

Tarkistus 122
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. huomauttaa, että EU:n energia- ja 
ilmastopolitiikoissa on otettava huomioon 
investointien esteet liuskekaasun 
kehitykselle EU:ssa ja poistamaan ne;

16. huomauttaa, että EU:n energia- ja 
ilmastopolitiikoissa on otettava huomioon 
investointien esteet liuskekaasun 
kehitykselle EU:ssa ja poistamaan ne, kun 
perusteelliset vaikutustenarvioinnit 
osoittavat, ettei kielteisiä vaikutuksia 
ympäristöön ja lähistöllä sijaitseviin 
yhteisöihin ole;

Or. ro

Tarkistus 123
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. huomauttaa, että EU:n energia- ja 
ilmastopolitiikoissa on otettava huomioon 
investointien esteet liuskekaasun 
kehitykselle EU:ssa ja poistamaan ne;

16. huomauttaa, että EU:n energia- ja 
ilmastopolitiikka edellyttää, että EU:n 
varoja voidaan myöntää 
kaasuinfrastruktuuriin vain, jos näin 
edistetään ilmastotavoitteiden 
saavuttamista;

Or. sv

Tarkistus 124
Fiona Hall, Jens Rohde
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Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. huomauttaa, että EU:n energia- ja 
ilmastopolitiikoissa on otettava huomioon 
investointien esteet liuskekaasun 
kehitykselle EU:ssa ja poistamaan ne;

16. huomauttaa, että EU:n energia- ja 
ilmastopolitiikoissa on otettava huomioon 
investointien esteet kestävälle 
matalapäästöisen ja nollapäästöisen 
energian kehittämiselle EU:ssa ja 
poistamaan ne;

Or. en

Tarkistus 125
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. huomauttaa, että EU:n energia- ja 
ilmastopolitiikoissa on otettava huomioon
investointien esteet liuskekaasun 
kehitykselle EU:ssa ja poistamaan ne;

16. huomauttaa, että EU:n energia- ja 
ilmastopolitiikoissa on lähetettävä 
teollisuudelle johdonmukaisia 
investointisignaaleja;

Or. en

Tarkistus 126
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. vaatii lisää tutkimusta ja kehitystä, joka 
koskee välineitä ja tekniikoita, muun 
muassa hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia, jotta voidaan tukea ja parantaa 
epätavallisen kaasun kestävää ja turvallista 
kehitystä;

17. vaatii lisää tutkimusta ja kehitystä, joka 
koskee välineitä ja tekniikoita, muun 
muassa hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia, jotta voidaan tukea ja parantaa 
epätavallisen kaasun kestävää ja turvallista 
kehitystä, tunnustaa tämän vuoksi 
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kaasualan teknologian ja innovoinnin 
suuren merkityksen EU:n taitopohjan ja 
kilpailukyvyn mahdollisina edistäjinä;

Or. en

Tarkistus 127
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. vaatii lisää tutkimusta ja kehitystä, joka 
koskee välineitä ja tekniikoita, muun 
muassa hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia, jotta voidaan tukea ja 
parantaa epätavallisen kaasun kestävää ja 
turvallista kehitystä;

17. vaatii lisää teollisuuden rahoittamaa 
tutkimusta ja kehitystä, joka koskee 
välineitä ja tekniikoita, muun muassa 
ilman kemikaaleja tehtävää murtamista, 
jotta voidaan selvittää tulevia 
mahdollisuuksia epätavallisen kaasun 
nykyistä kestävämpään ja turvallisempaan
kehittämiseen, kunhan asianmukainen 
oikeuskehys on perustettu;

Or. en

Tarkistus 128
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. vaatii lisää tutkimusta ja kehitystä, joka 
koskee välineitä ja tekniikoita, muun 
muassa hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia, jotta voidaan tukea ja parantaa 
epätavallisen kaasun kestävää ja turvallista 
kehitystä;

17. korostaa tarvetta suhtautua avoimesti 
kaikkeen uuteen tulevaan tekniikkaan 
energiatutkimuksen alalla; vaatii lisää 
tutkimusta ja kehitystä, joka koskee 
välineitä ja tekniikoita, muun muassa 
hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia, 
jotta voidaan tukea ja parantaa 
epätavallisen kaasun kestävää ja turvallista 
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kehitystä;

Or. en

Tarkistus 129
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. vaatii lisää tutkimusta ja kehitystä, 
joka koskee välineitä ja tekniikoita, muun 
muassa hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia, jotta voidaan tukea ja 
parantaa epätavallisen kaasun kestävää ja 
turvallista kehitystä;

17. katsoo, että epätavallista kaasua 
voidaan kehittää edelleen ainoastaan 
kestävällä ja turvallisella tavalla;

Or. nl

Tarkistus 130
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. vaatii lisää tutkimusta ja kehitystä, joka 
koskee välineitä ja tekniikoita, muun 
muassa hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia, jotta voidaan tukea ja parantaa 
epätavallisen kaasun kestävää ja turvallista 
kehitystä;

17. vaatii lisää tutkimusta ja kehitystä, joka 
koskee välineitä ja tekniikoita, muun 
muassa hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia, jotta voidaan tukea ja parantaa 
epätavallisen kaasun kestävää ja turvallista 
kehitystä, ja vaatii, että tällaista 
tutkimusta ei rahoiteta EU:n 
talousarviosta;

Or. en

Tarkistus 131
Vittorio Prodi
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Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. vaatii lisää tutkimusta ja kehitystä, joka 
koskee välineitä ja tekniikoita, muun
muassa hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia, jotta voidaan tukea ja 
parantaa epätavallisen kaasun kestävää ja 
turvallista kehitystä;

17. vaatii lisää tutkimusta ja kehitystä, joka 
koskee välineitä ja tekniikoita, muun 
muassa hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia, jotta voidaan tukea 
epätavallisen kaasun kestävää ja turvallista 
kehitystä samalla kun otetaan huomioon, 
että nämä kaksi tekniikkaa ovat 
ristiriidassa keskenään;

Or. en

Tarkistus 132
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. vaatii lisää tutkimusta ja kehitystä, joka 
koskee välineitä ja tekniikoita, muun 
muassa hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia, jotta voidaan tukea ja 
parantaa epätavallisen kaasun kestävää ja 
turvallista kehitystä;

17. vaatii lisää tutkimusta ja kehitystä, joka 
koskee välineitä ja tekniikoita, muun 
muassa hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia, jotta voidaan tutkia 
epätavallisen kaasun kestävää ja turvallista 
kehitystä koskevaa mahdollisuutta;

Or. en

Tarkistus 133
Fiona Hall, Jens Rohde

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. vaatii lisää tutkimusta ja kehitystä, joka 
koskee välineitä ja tekniikoita, muun 

17. vaatii lisää tutkimusta ja kehitystä, joka 
koskee välineitä ja tekniikoita, muun 



PE489.454v01-00 74/117 AM\901646FI.doc

FI

muassa hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia, jotta voidaan tukea ja 
parantaa epätavallisen kaasun kestävää ja 
turvallista kehitystä;

muassa hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia, jotta voidaan tukea
mahdollista epätavallisen kaasun kestävää 
ja turvallista kehitystä;

Or. en

Tarkistus 134
Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. vaatii lisää tutkimusta ja kehitystä, joka 
koskee välineitä ja tekniikoita, muun 
muassa hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia, jotta voidaan tukea ja 
parantaa epätavallisen kaasun kestävää ja 
turvallista kehitystä;

17. vaatii lisää tutkimusta ja kehitystä, joka 
koskee välineitä ja tekniikoita, jotta 
voidaan tukea ja parantaa epätavallisen 
kaasun kestävää ja turvallista kehitystä;

Or. en

Tarkistus 135
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański, Fiona Hall, Reinhard Bütikofer, 
Romana Jordan, Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. panee merkille teknologisen 
kehityksen Itävallassa, jossa teollisuus 
ehdottaa pelkästään vettä, hiekkaa ja 
maissitärkkelystä sisältävien 
murtamisnesteiden käyttöä; suosittaa, että 
muut jäsenvaltiot ja komissio 
tarkastelevat mahdollisuutta ottaa talteen 
liuskekaasua ilman kemikaaleja, ja pyytää 
tutkimaan ja kehittämään edelleen 
sellaisia tekniikoita ja/tai käytäntöjä, 
joilla lievennetään mahdollisia 
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ympäristövaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 136
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. tunnustaa sen merkittävän 
vaikutuksen, joka kaasualan teknologialla 
ja innovoinnilla voi olla EU:n 
taitopohjaan, työpaikkojen luomiseen ja 
teollisuuden kilpailukykyyn;

Or. en

Tarkistus 137
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. pyytää komissiota esittämään 
suosituksia kaikkien EU:n kaasukaivojen 
osalta metaanien hajapäästöjen 
vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 138
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
18 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että ne ottavat käyttöön tarvittavat 
hallinnolliset ja seurantaresurssit 
liuskekaasun kehitystoiminnalle;

18. korostaa, että kukin jäsenvaltio 
päättää itse liuskekaasun mahdollisen 
kehitystoiminnan lupamenettelyistä ja että 
jokaisella valtiolla on oikeus päättää itse 
tämän energialähteen hyödyntämisestä;

Or. sv

Tarkistus 139
Silvia-Adriana Ţicău
Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että ne ottavat käyttöön tarvittavat 
hallinnolliset ja seurantaresurssit 
liuskekaasun kehitystoiminnalle;

18. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että ne ottavat käyttöön tarvittavat 
hallinnolliset ja seurantaresurssit 
liuskekaasun kehitystoiminnalle, myös 
vaikutustenarvioinnit, jotka koskevat 
toiminnan vaikutuksia ympäristöön ja 
lähistöllä sijaitseviin yhteisöihin;

Or. ro

Tarkistus 140
Francisco Sosa Wagner

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että ne ottavat käyttöön tarvittavat 
hallinnolliset ja seurantaresurssit 
liuskekaasun kehitystoiminnalle;

18. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
tarvittavat hallinnolliset ja seurantaresurssit 
liuskekaasun kehitystoiminnalle, myös 
EU:n ympäristö- ja ilmastolainsäädännön 
edellyttämät resurssit;

Or. en
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Tarkistus 141
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että ne ottavat käyttöön tarvittavat 
hallinnolliset ja seurantaresurssit 
liuskekaasun kehitystoiminnalle;

18. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että ne ottavat käyttöön tarvittavat 
hallinnolliset ja seurantaresurssit 
liuskekaasun kehitystoiminnalle, myös 
EU:n ympäristö- ja ilmastolainsäädännön 
edellyttämät resurssit;

Or. en

Tarkistus 142
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että ne ottavat käyttöön tarvittavat 
hallinnolliset ja seurantaresurssit 
liuskekaasun kehitystoiminnalle;

18. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että ne ottavat käyttöön tarvittavat 
hallinnolliset ja seurantaresurssit 
korkeimpien mahdollisten normien 
varmistamiseksi liuskekaasun 
kehitystoiminnalle, kun sitä koskeva 
päätös on tehty;

Or. en

Tarkistus 143
Fiona Hall, Jens Rohde

Päätöslauselmaesitys
18 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että ne ottavat käyttöön tarvittavat 
hallinnolliset ja seurantaresurssit 
liuskekaasun kehitystoiminnalle;

18. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että ne ottavat käyttöön vankan 
sääntelyjärjestelmän ja tarvittavat 
hallinnolliset ja seurantaresurssit 
liuskekaasun kestävälle kehitystoiminnalle;

Or. en

Tarkistus 144
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että ne ottavat käyttöön tarvittavat 
hallinnolliset ja seurantaresurssit 
liuskekaasun kehitystoiminnalle;

18. kehottaa asianosaisia jäsenvaltioita 
ottamaan käyttöön tarvittavat hallinnolliset 
ja seurantaresurssit liuskekaasun 
kehitystoiminnalle;

Or. en

Tarkistus 145
Fiona Hall, Jens Rohde

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. huomauttaa, että liuskekaasun etsimistä 
koskevaa nykyistä lisenssijärjestelmää 
säännellään yleisellä kaivostoimintaa tai 
hiilivetyjä koskevalla lainsäädännöllä; 
katsoo, että EU:n sääntelypuitteet etsinnän 
varhaiselle vaiheelle ovat riittävät;

19. huomauttaa, että liuskekaasun etsimistä 
koskevaa nykyistä lisenssijärjestelmää 
säännellään yleisellä kaivostoimintaa tai 
hiilivetyjä koskevalla lainsäädännöllä; 
katsoo, että EU:n sääntelypuitteet 
etsinnälle on kartoitettava huolellisesti 
niiden vahvistamiseksi; panee lisäksi 
merkille, että liuskekaasun laaja-alainen 
talteenotto voi edellyttää EU:n 
ympäristölainsäädännön kattavaa 
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mukauttamista, jotta se kattaisi 
epätavallisten fossiilisten polttoaineiden 
talteenoton erityispirteet; kehottaa
erityisesti komissiota tarkistamaan, että 
REACH-asetuksen säännökset ovat 
riittävät, jotta varmistetaan erityisesti 
hydraulisessa murtamisessa käytettävien 
kemikaalien avoin ilmoittaminen;

Or. en

Tarkistus 146
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. huomauttaa, että liuskekaasun etsimistä 
koskevaa nykyistä lisenssijärjestelmää 
säännellään yleisellä kaivostoimintaa tai 
hiilivetyjä koskevalla lainsäädännöllä; 
katsoo, että EU:n sääntelypuitteet etsinnän 
varhaiselle vaiheelle ovat riittävät;

19. huomauttaa, että liuskekaasun etsimistä 
koskevaa nykyistä lisenssijärjestelmää 
säännellään yleisellä kaivostoimintaa tai 
hiilivetyjä koskevalla lainsäädännöllä; 
katsoo, että EU:n sääntelypuitteet etsinnän 
varhaiselle vaiheelle ovat riittävät, mutta 
että liuskekaasun laaja-alainen ja 
kaupallinen talteenotto voi edellyttää 
EU:n ympäristölainsäädännön kattavaa 
mukauttamista, jotta se kattaisi 
epätavallisten fossiilisten polttoaineiden 
talteenoton erityispirteet EU:ssa; pyytää 
komissiota tämän vuoksi arvioimaan 
mahdollisesti tarvittavia EU:n 
ympäristölainsäädännön mukautuksia;

Or. en

Tarkistus 147
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. huomauttaa, että liuskekaasun etsimistä 
koskevaa nykyistä lisenssijärjestelmää 
säännellään yleisellä kaivostoimintaa tai 
hiilivetyjä koskevalla lainsäädännöllä; 
katsoo, että EU:n sääntelypuitteet etsinnän 
varhaiselle vaiheelle ovat riittävät;

19. huomauttaa, että liuskekaasun etsimistä 
koskevaa nykyistä lisenssijärjestelmää 
säännellään yleisellä kaivostoimintaa tai 
hiilivetyjä koskevalla lainsäädännöllä; 
katsoo, että EU:n sääntelypuitteet eivät 
sovellu mahdolliseen liuskekaasun laaja-
alaiseen talteenottoon ja että tarvitaan 
perusteellista tarkistusta, jotta sääntely 
kattaisi epätavallisten fossiilisten 
polttoaineiden talteenoton kaikki 
erityispirteet EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 148
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. huomauttaa, että liuskekaasun etsimistä 
koskevaa nykyistä lisenssijärjestelmää 
säännellään yleisellä kaivostoimintaa tai 
hiilivetyjä koskevalla lainsäädännöllä; 
katsoo, että EU:n sääntelypuitteet etsinnän 
varhaiselle vaiheelle ovat riittävät;

19. huomauttaa, että liuskekaasun etsimistä 
koskevaa nykyistä lisenssijärjestelmää 
säännellään yleisellä kaivostoimintaa tai 
hiilivetyjä koskevalla lainsäädännöllä; 
katsoo, että EU:n sääntelypuitteita 
varhaiselle vaiheelle on vahvistettava 
liuskekaasun etsinnän ja/tai talteenoton 
teollisten prosessien ympäristöön ja 
kansanterveyteen kohdistuvia vaikutuksia 
koskevilla säännöksillä;

Or. en

Tarkistus 149
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
19 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. huomauttaa, että liuskekaasun etsimistä 
koskevaa nykyistä lisenssijärjestelmää 
säännellään yleisellä kaivostoimintaa tai 
hiilivetyjä koskevalla lainsäädännöllä; 
katsoo, että EU:n sääntelypuitteet etsinnän 
varhaiselle vaiheelle ovat riittävät;

19. huomauttaa, että liuskekaasun etsimistä 
koskevaa nykyistä lisenssijärjestelmää 
säännellään yleisellä kaivostoimintaa tai 
hiilivetyjä koskevalla lainsäädännöllä; 
katsoo, että EU:n sääntelypuitteita 
etsinnän varhaiselle vaiheelle on 
mukautettava tällaisen hyödyntämisen 
erityisolosuhteisiin;

Or. ro

Tarkistus 150
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. huomauttaa, että liuskekaasun etsimistä 
koskevaa nykyistä lisenssijärjestelmää 
säännellään yleisellä kaivostoimintaa tai 
hiilivetyjä koskevalla lainsäädännöllä; 
katsoo, että EU:n sääntelypuitteet etsinnän 
varhaiselle vaiheelle ovat riittävät;

19. huomauttaa, että liuskekaasun etsimistä 
koskevaa nykyistä lisenssijärjestelmää
säännellään yleisellä kaivostoimintaa tai 
hiilivetyjä koskevalla lainsäädännöllä; 
vaatii, että arvioidaan yksityiskohtaisesti 
EU:n nykyisten sääntelypuitteiden 
asianmukaisuus etsinnän varhaiselle 
vaiheelle;

Or. en

Tarkistus 151
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. huomauttaa, että liuskekaasun etsimistä 
koskevaa nykyistä lisenssijärjestelmää 
säännellään yleisellä kaivostoimintaa tai 

19. huomauttaa, että liuskekaasun etsimistä 
koskevaa nykyistä lisenssijärjestelmää 
säännellään yleisellä kaivostoimintaa tai 
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hiilivetyjä koskevalla lainsäädännöllä; 
katsoo, että EU:n sääntelypuitteet etsinnän 
varhaiselle vaiheelle ovat riittävät;

hiilivetyjä koskevalla lainsäädännöllä; 
katsoo, että EU:n sääntelypuitteet etsinnän 
varhaiselle vaiheelle eivät ole riittävät;

Or. en

Tarkistus 152
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. painottaa, että on tärkeää kuulla yleisöä 
erityisesti kaasun etsintää koskevan uuden 
lähestymistavan käyttöönotossa; 
huomauttaa, että tietyissä jäsenvaltioissa ei 
järjestetä julkisia kuulemisia lupien 
myöntämisvaiheessa; kehottaa 
jäsenvaltioita arvioimaan lainsäädäntöään 
sen tutkimiseksi, otetaanko tämä 
näkökulma riittävästi huomioon;

20. painottaa, että on tärkeää kuulla yleisöä 
erityisesti kaasun etsintää koskevan uuden 
lähestymistavan käyttöönotossa; 
huomauttaa, että tietyissä jäsenvaltioissa ei 
järjestetä julkisia kuulemisia lupien 
myöntämisvaiheessa; kehottaa 
jäsenvaltioita arvioimaan lainsäädäntöään 
sen tutkimiseksi, otetaanko tämä 
näkökulma riittävästi huomioon, sekä 
soveltamaan täysimääräisesti Århusin 
sopimuksen määräyksiä ja vastaavia 
unionin lainsäädännön säännöksiä;

Or. en

Tarkistus 153
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. painottaa, että on tärkeää kuulla yleisöä 
erityisesti kaasun etsintää koskevan uuden 
lähestymistavan käyttöönotossa; 
huomauttaa, että tietyissä jäsenvaltioissa ei 
järjestetä julkisia kuulemisia lupien 
myöntämisvaiheessa; kehottaa 

20. painottaa, että on tärkeää kuulla yleisöä 
kaasun etsintää koskevan uuden 
lähestymistavan käyttöönotossa; 
huomauttaa, että tietyissä jäsenvaltioissa ei 
järjestetä julkisia kuulemisia lupien 
myöntämisvaiheessa; kehottaa 
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jäsenvaltioita arvioimaan lainsäädäntöään 
sen tutkimiseksi, otetaanko tämä 
näkökulma riittävästi huomioon;

jäsenvaltioita arvioimaan lainsäädäntöään 
sisällyttääkseen liuskekaasun 
hyödyntämiselle myönnettäviä toimilupia 
koskevaan lainsäädäntöön 
asianmukaisella tavalla velvoitteen 
julkista kuulemista koskevaan 
menettelyyn;

Or. ro

Tarkistus 154
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. painottaa, että on tärkeää kuulla yleisöä 
erityisesti kaasun etsintää koskevan uuden 
lähestymistavan käyttöönotossa; 
huomauttaa, että tietyissä jäsenvaltioissa ei 
järjestetä julkisia kuulemisia lupien 
myöntämisvaiheessa; kehottaa 
jäsenvaltioita arvioimaan lainsäädäntöään 
sen tutkimiseksi, otetaanko tämä 
näkökulma riittävästi huomioon;

20. painottaa, että on tärkeää huolehtia 
avoimuudesta ja kuulla yleisöä erityisesti 
kaasun etsintää koskevan uuden 
lähestymistavan käyttöönotossa; 
huomauttaa, että tietyissä jäsenvaltioissa ei 
järjestetä julkisia kuulemisia lupien 
myöntämisvaiheessa; kehottaa 
jäsenvaltioita arvioimaan lainsäädäntöään 
sen tutkimiseksi, otetaanko tämä 
näkökulma riittävästi huomioon;

Or. en

Tarkistus 155
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että liuskekaasuhankkeita 
käynnistävien jäsenvaltioiden tulisi 
käyttää keskitettyjä asiointipisteitä lupiin 
ja lisensointiin sekä ympäristöasetusten 
noudattamisen tarkistamiseen, mikä on 

Poistetaan.
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tavallinen käytäntö tietyissä 
jäsenvaltioissa kaikkien 
energiahankkeiden osalta;

Or. sv

Tarkistus 156
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että liuskekaasuhankkeita 
käynnistävien jäsenvaltioiden tulisi 
käyttää keskitettyjä asiointipisteitä lupiin 
ja lisensointiin sekä ympäristöasetusten 
noudattamisen tarkistamiseen, mikä on 
tavallinen käytäntö tietyissä jäsenvaltioissa 
kaikkien energiahankkeiden osalta;

21. katsoo, että liuskekaasuhankkeita 
harkitsevien jäsenvaltioiden on 
varmistettava ympäristöasetusten, kuten 
ympäristövaikutusten arviointeja ja 
kemikaalien ilmoittamista koskevien 
vaatimusten, noudattamisen perusteellinen 
tarkistaminen, mikä on paras käytäntö 
tietyissä jäsenvaltioissa kaikkien 
energiahankkeiden osalta;

Or. en

Tarkistus 157
Fiona Hall, Jens Rohde

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että liuskekaasuhankkeita 
käynnistävien jäsenvaltioiden tulisi käyttää 
keskitettyjä asiointipisteitä lupiin ja 
lisensointiin sekä ympäristöasetusten 
noudattamisen tarkistamiseen, mikä on 
tavallinen käytäntö tietyissä 
jäsenvaltioissa kaikkien 
energiahankkeiden osalta;

21. katsoo, että liuskekaasuhankkeita 
käynnistävien jäsenvaltioiden tulisi 
soveltaa turvallisuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa liuskekaasun etsintään ja 
tuotantoon siten, että lupia, lisensointia 
sekä turvallisuus- ja ympäristöasetusten 
noudattamista tarkastellaan kaikkia eri 
viranomaisissa, koska tämä on 
osoittautunut parhaaksi käytännöksi
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tietyissä jäsenvaltioissa muiden öljyyn ja 
kaasuun liittyvien toimintojen, kuten 
ulkomerellä tapahtuvan öljynporauksen 
osalta;

Or. en

Tarkistus 158
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että liuskekaasuhankkeita 
käynnistävien jäsenvaltioiden tulisi käyttää 
keskitettyjä asiointipisteitä lupiin ja 
lisensointiin sekä ympäristöasetusten 
noudattamisen tarkistamiseen, mikä on 
tavallinen käytäntö tietyissä jäsenvaltioissa 
kaikkien energiahankkeiden osalta;

21. katsoo, että liuskekaasuhankkeita 
käynnistävien jäsenvaltioiden tulisi käyttää 
keskitettyjä asiointipisteitä lupiin ja 
lisensointiin sekä ympäristöasetusten 
noudattamisen (myös pakollisten 
ympäristövaikutusten arviointien) 
tarkistamiseen, mikä on tavallinen käytäntö 
tietyissä jäsenvaltioissa kaikkien 
energiahankkeiden osalta;

Or. en

Tarkistus 159
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
toimimaan siten, että liuskekaasun 
hyödyntämiselle myönnettäviä toimilupia 
koskevan lainsäädännön mukauttaminen 
edellyttää aina paikallisviranomaisten 
lausuntoa;

Or. ro



PE489.454v01-00 86/117 AM\901646FI.doc

FI

Tarkistus 160
Pavel Poc

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa viranomaisia tarkistamaan 
viipymättä sääntelypuitteet ja tarvittaessa 
parantamaan niitä, jotta voidaan 
varmistaa niiden sopivuus 
liuskekaasuhankkeille erityisesti siksi, että 
voidaan valmistautua mahdolliseen 
tulevaan kaupallisen tason tuotantoon 
Euroopassa;

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 161
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa viranomaisia tarkistamaan 
viipymättä sääntelypuitteet ja tarvittaessa 
parantamaan niitä, jotta voidaan varmistaa 
niiden sopivuus liuskekaasuhankkeille 
erityisesti siksi, että voidaan valmistautua 
mahdolliseen tulevaan kaupallisen tason 
tuotantoon Euroopassa;

22. kehottaa viranomaisia tarkistamaan 
viipymättä sääntelypuitteet ja tarvittaessa 
parantamaan niitä, jotta voidaan varmistaa 
niiden sopivuus liuskekaasuhankkeille 
erityisesti siksi, että voidaan valmistautua 
mahdolliseen tulevaan kaupallisen tason 
tuotantoon Euroopassa sekä puuttua 
ympäristövaaroihin;

Or. en

Tarkistus 162
Ioannis A. Tsoukalas
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Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa viranomaisia tarkistamaan 
viipymättä sääntelypuitteet ja tarvittaessa 
parantamaan niitä, jotta voidaan varmistaa 
niiden sopivuus liuskekaasuhankkeille 
erityisesti siksi, että voidaan valmistautua 
mahdolliseen tulevaan kaupallisen tason 
tuotantoon Euroopassa;

22. kehottaa komissiota ja viranomaisia 
tarkistamaan viipymättä sääntelypuitteet ja 
tarvittaessa parantamaan niitä, jotta 
voidaan varmistaa niiden sopivuus 
liuskekaasu- ja liuskeöljyhankkeille
erityisesti siksi, että voidaan valmistautua 
mahdolliseen tulevaan kaupallisen tason 
tuotantoon Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 163
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa viranomaisia tarkistamaan 
viipymättä sääntelypuitteet ja tarvittaessa 
parantamaan niitä, jotta voidaan varmistaa 
niiden sopivuus liuskekaasuhankkeille 
erityisesti siksi, että voidaan valmistautua 
mahdolliseen tulevaan kaupallisen tason 
tuotantoon Euroopassa;

22. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioiden
viranomaisia tarkistamaan viipymättä 
sääntelypuitteet ja tarvittaessa parantamaan 
niitä, jotta voidaan varmistaa niiden 
sopivuus liuskekaasuhankkeille erityisesti 
siksi, että voidaan valmistautua 
mahdolliseen tulevaan kaupallisen tason 
tuotantoon Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 164
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
22 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa viranomaisia tarkistamaan 
viipymättä sääntelypuitteet ja tarvittaessa 
parantamaan niitä, jotta voidaan varmistaa 
niiden sopivuus liuskekaasuhankkeille 
erityisesti siksi, että voidaan valmistautua 
mahdolliseen tulevaan kaupallisen tason 
tuotantoon Euroopassa;

22. kehottaa komissiota ja viranomaisia 
tarkistamaan viipymättä sääntelypuitteet ja 
tarvittaessa parantamaan niitä, jotta 
voidaan varmistaa niiden sopivuus 
liuskekaasuhankkeille erityisesti siksi, että 
voidaan valmistautua mahdolliseen 
tulevaan kaupallisen tason tuotantoon 
Euroopassa;

Or. nl

Tarkistus 165
Fiona Hall, Jens Rohde

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa viranomaisia tarkistamaan 
viipymättä sääntelypuitteet ja tarvittaessa 
parantamaan niitä, jotta voidaan varmistaa 
niiden sopivuus liuskekaasuhankkeille 
erityisesti siksi, että voidaan valmistautua 
mahdolliseen tulevaan kaupallisen tason 
tuotantoon Euroopassa;

22. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioiden
viranomaisia tarkistamaan viipymättä 
sääntelypuitteet ja tarvittaessa parantamaan 
niitä, jotta voidaan varmistaa niiden 
sopivuus liuskekaasuhankkeille erityisesti 
siksi, että voidaan valmistautua 
mahdolliseen tulevaan kaupallisen tason 
tuotantoon Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 166
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa viranomaisia tarkistamaan 
viipymättä sääntelypuitteet ja tarvittaessa 
parantamaan niitä, jotta voidaan varmistaa 

22. kehottaa komissiota ja kansallisia 
viranomaisia tarkistamaan viipymättä 
sääntelypuitteet ja tarvittaessa parantamaan 
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niiden sopivuus liuskekaasuhankkeille 
erityisesti siksi, että voidaan valmistautua 
mahdolliseen tulevaan kaupallisen tason 
tuotantoon Euroopassa;

niitä, jotta voidaan varmistaa niiden 
sopivuus liuskekaasuhankkeille erityisesti 
siksi, että voidaan valmistautua 
mahdolliseen tulevaan kaupallisen tason 
tuotantoon Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 167
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa viranomaisia tarkistamaan 
viipymättä sääntelypuitteet ja tarvittaessa 
parantamaan niitä, jotta voidaan varmistaa 
niiden sopivuus liuskekaasuhankkeille 
erityisesti siksi, että voidaan valmistautua 
mahdolliseen tulevaan kaupallisen tason 
tuotantoon Euroopassa;

22. kehottaa viranomaisia tarkistamaan 
sääntelypuitteet ja tarvittaessa parantamaan 
niitä, jotta voidaan varmistaa niiden 
sopivuus liuskekaasuhankkeille erityisesti 
siksi, että voidaan valmistautua 
mahdolliseen tulevaan kaupallisen tason 
tuotantoon Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 168
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. tietää hyvin, että yleinen mielipide 
liuskekaasun kehityksestä vaihtelee eri 
jäsenvaltioissa; vaatii parempaa yleisölle 
tiedottamista liuskekaasuun liittyvistä 
toimista ja tukee portaalien luomista, jotta 
voidaan julkaista kattavasti tietoja 
liuskekaasuun liittyvistä toimista; kehottaa 
EU:ssa liuskekaasua louhivia yrityksiä 
tarjoamaan ennen poraamisen 
aloittamista täydelliset tiedot toimistaan, 

23. tietää hyvin, että yleinen mielipide 
liuskekaasun kehityksestä vaihtelee eri 
jäsenvaltioissa; vaatii parempaa yleisölle 
tiedottamista liuskekaasuun liittyvistä 
toimista ja tukee portaalien luomista, jotta 
voidaan julkaista kattavasti tietoja 
liuskekaasuun liittyvistä toimista; katsoo, 
että teollisuuden ja viranomaisten on 
tärkeää käynnistää vuoropuhelu ja tehdä 
yhteistyötä kansalaisten huoliin 



PE489.454v01-00 90/117 AM\901646FI.doc

FI

muun muassa julkaisemalla tiedot 
kemikaaleista, joita ne aikovat käyttää 
hydraulisessa murtamisessa;

vastaamiseksi jakamalla avoimesti tietoja 
ja tietämystä; toteaa, että kemialliset 
aineet rekisteröidään ja hyväksytään jo 
nyt kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, 
lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevan 
REACH-asetuksen nojalla, ja kannattaa 
murtamisnesteiden koostumuksen 
julkistamista (esimerkiksi erityisesti EU:n 
kansalaisille suunnattu aloite "Frac 
Focus");

Or. en

Tarkistus 169
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. tietää hyvin, että yleinen mielipide 
liuskekaasun kehityksestä vaihtelee eri 
jäsenvaltioissa; vaatii parempaa yleisölle 
tiedottamista liuskekaasuun liittyvistä 
toimista ja tukee portaalien luomista, jotta 
voidaan julkaista kattavasti tietoja 
liuskekaasuun liittyvistä toimista; kehottaa 
EU:ssa liuskekaasua louhivia yrityksiä 
tarjoamaan ennen poraamisen aloittamista 
täydelliset tiedot toimistaan, muun muassa 
julkaisemalla tiedot kemikaaleista, joita ne 
aikovat käyttää hydraulisessa 
murtamisessa;

23. toteaa, että useat Euroopan maat ovat 
jo ottaneet käyttöön moratorion tai 
suunnittelevat sitä liuskekaasun 
etsinnälle, ja tietää hyvin, että yleinen 
mielipide liuskekaasun kehityksestä 
vaihtelee eri jäsenvaltioissa etsinnän 
mahdollisten ympäristö- ja 
ilmastovaikutusten vuoksi; ja kehottaa 
EU:ssa liuskekaasua louhivia yrityksiä 
tarjoamaan ennen poraamisen aloittamista 
täydelliset tiedot toimistaan, muun muassa 
julkaisemalla tiedot kemikaaleista, joita ne 
aikovat käyttää hydraulisessa 
murtamisessa;

Or. en

Tarkistus 170
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
23 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. tietää hyvin, että yleinen mielipide 
liuskekaasun kehityksestä vaihtelee eri 
jäsenvaltioissa; vaatii parempaa yleisölle 
tiedottamista liuskekaasuun liittyvistä 
toimista ja tukee portaalien luomista, jotta 
voidaan julkaista kattavasti tietoja 
liuskekaasuun liittyvistä toimista; kehottaa 
EU:ssa liuskekaasua louhivia yrityksiä 
tarjoamaan ennen poraamisen aloittamista 
täydelliset tiedot toimistaan, muun muassa 
julkaisemalla tiedot kemikaaleista, joita ne 
aikovat käyttää hydraulisessa 
murtamisessa;

23. tietää hyvin, että yleinen mielipide 
liuskekaasun kehityksestä vaihtelee eri 
jäsenvaltioissa; vaatii parempaa yleisölle 
tiedottamista liuskekaasuun liittyvistä 
toimista ja tukee portaalien luomista, jotta 
voidaan julkaista kattavasti tietoja 
liuskekaasuun liittyvistä toimista ja 
toiminnan mahdollisista vaikutuksista 
ympäristöön ja lähistöllä sijaitseviin 
yhteisöihin; kehottaa EU:ssa liuskekaasun
louhimista suunnittelevia yrityksiä 
tarjoamaan ennen poraamisen aloittamista 
täydelliset tiedot toimistaan, muun muassa 
julkaisemalla tiedot kemikaaleista, joita ne 
aikovat käyttää hydraulisessa 
murtamisessa;

Or. ro

Tarkistus 171
Pavel Poc

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. tietää hyvin, että yleinen mielipide 
liuskekaasun kehityksestä vaihtelee eri 
jäsenvaltioissa; vaatii parempaa yleisölle 
tiedottamista liuskekaasuun liittyvistä 
toimista ja tukee portaalien luomista, jotta 
voidaan julkaista kattavasti tietoja 
liuskekaasuun liittyvistä toimista; kehottaa 
EU:ssa liuskekaasua louhivia yrityksiä 
tarjoamaan ennen poraamisen aloittamista
täydelliset tiedot toimistaan, muun muassa 
julkaisemalla tiedot kemikaaleista, joita ne 
aikovat käyttää hydraulisessa 
murtamisessa;

23. tietää hyvin, että yleinen mielipide 
liuskekaasun kehityksestä vaihtelee eri 
jäsenvaltioissa; vaatii parempaa yleisölle 
tiedottamista liuskekaasuun liittyvistä 
toimista ja tukee portaalien luomista, jotta 
voidaan julkaista kattavasti tietoja 
liuskekaasuun liittyvistä toimista; kehottaa 
EU:ssa liuskekaasua louhivia yrityksiä 
tarjoamaan lupamenettelyjen yhteydessä
täydelliset tiedot toimistaan, muun muassa 
julkaisemalla tyhjentävä luettelo 
kemiallisista valmisteista, joita käytetään
hydraulisessa murtamisessa;

Or. cs
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Tarkistus 172
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. tietää hyvin, että yleinen mielipide 
liuskekaasun kehityksestä vaihtelee eri 
jäsenvaltioissa; vaatii parempaa yleisölle 
tiedottamista liuskekaasuun liittyvistä 
toimista ja tukee portaalien luomista, jotta 
voidaan julkaista kattavasti tietoja 
liuskekaasuun liittyvistä toimista; kehottaa 
EU:ssa liuskekaasua louhivia yrityksiä 
tarjoamaan ennen poraamisen aloittamista 
täydelliset tiedot toimistaan, muun muassa 
julkaisemalla tiedot kemikaaleista, joita ne 
aikovat käyttää hydraulisessa 
murtamisessa;

23. tietää hyvin, että yleinen mielipide 
liuskekaasun kehityksestä vaihtelee eri 
jäsenvaltioissa; kehottaa parantamaan 
suuren yleisön mahdollisuuksia saada 
tietoja liuskekaasusta sekä sen 
vaikutusmahdollisuuksia; kehottaa EU:ssa 
liuskekaasua louhintaa harkitsevia 
yrityksiä tarjoamaan ennen poraamisen 
aloittamista täydelliset tiedot toimistaan, 
muun muassa julkaisemalla tiedot 
kemikaaleista, joita ne aikovat käyttää 
hydraulisessa murtamisessa;

Or. en

Tarkistus 173
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. tietää hyvin, että yleinen mielipide 
liuskekaasun kehityksestä vaihtelee eri 
jäsenvaltioissa; vaatii parempaa yleisölle 
tiedottamista liuskekaasuun liittyvistä 
toimista ja tukee portaalien luomista, jotta 
voidaan julkaista kattavasti tietoja 
liuskekaasuun liittyvistä toimista; kehottaa 
EU:ssa liuskekaasua louhivia yrityksiä 
tarjoamaan ennen poraamisen aloittamista 
täydelliset tiedot toimistaan, muun muassa 
julkaisemalla tiedot kemikaaleista, joita ne 

23. tietää hyvin, että yleinen mielipide 
liuskekaasun kehityksestä vaihtelee eri 
jäsenvaltioissa ja että kielteiset asenteet 
johtuvat usein vääristä tiedoista; vaatii 
parempaa yleisölle tiedottamista 
liuskekaasuun liittyvistä toimista ja tukee 
portaalien luomista, jotta voidaan julkaista 
kattavasti tietoja liuskekaasuun liittyvistä 
toimista; kehottaa EU:ssa liuskekaasua
louhivia yrityksiä tarjoamaan ennen 
poraamisen aloittamista täydelliset tiedot 
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aikovat käyttää hydraulisessa 
murtamisessa;

toimistaan, muun muassa julkaisemalla 
tiedot kemikaaleista, joita ne aikovat 
käyttää hydraulisessa murtamisessa;

Or. en

Tarkistus 174
Fiona Hall, Jens Rohde, Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. tietää hyvin, että yleinen mielipide
liuskekaasun kehityksestä vaihtelee eri 
jäsenvaltioissa; vaatii parempaa yleisölle 
tiedottamista liuskekaasuun liittyvistä 
toimista ja tukee portaalien luomista, jotta 
voidaan julkaista kattavasti tietoja 
liuskekaasuun liittyvistä toimista; kehottaa 
EU:ssa liuskekaasua louhivia yrityksiä 
tarjoamaan ennen poraamisen aloittamista 
täydelliset tiedot toimistaan, muun muassa 
julkaisemalla tiedot kemikaaleista, joita ne 
aikovat käyttää hydraulisessa 
murtamisessa;

23. tietää hyvin, että yleinen mielipide 
liuskekaasun kehityksestä vaihtelee eri 
jäsenvaltioissa; vaatii parempaa, avointa ja 
objektiivista yleisölle tiedottamista 
liuskekaasuun liittyvistä toimista ja tukee 
portaalien luomista, jotta voidaan julkaista 
kattavasti tietoja liuskekaasuun liittyvistä 
toimista; kehottaa EU:ssa liuskekaasua 
louhivia yrityksiä tarjoamaan ennen 
poraamisen aloittamista täydelliset tiedot 
toimistaan, muun muassa julkaisemalla 
tiedot kemikaaleista, joita ne aikovat 
käyttää hydraulisessa murtamisessa;

Or. en

Tarkistus 175
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. tietää hyvin, että yleinen mielipide 
liuskekaasun kehityksestä vaihtelee eri 
jäsenvaltioissa; vaatii parempaa yleisölle 
tiedottamista liuskekaasuun liittyvistä 
toimista ja tukee portaalien luomista, jotta 
voidaan julkaista kattavasti tietoja 

23. tietää hyvin, että yleinen mielipide 
liuskekaasun kehityksestä vaihtelee eri 
jäsenvaltioissa; vaatii parempaa yleisölle 
tiedottamista liuskekaasuun liittyvistä 
toimista ja tukee portaalien luomista, jotta 
voidaan julkaista kattavasti tietoja 
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liuskekaasuun liittyvistä toimista; kehottaa 
EU:ssa liuskekaasua louhivia yrityksiä 
tarjoamaan ennen poraamisen aloittamista 
täydelliset tiedot toimistaan, muun muassa 
julkaisemalla tiedot kemikaaleista, joita ne 
aikovat käyttää hydraulisessa 
murtamisessa;

liuskekaasuun liittyvistä toimista; ja
kehottaa EU:ssa liuskekaasua louhivia 
yrityksiä tarjoamaan ennen poraamisen 
aloittamista täydelliset tiedot toimistaan, 
muun muassa julkaisemalla tiedot kaikista
kemikaaleista, ainesosista ja niiden 
pitoisuuksista, joita ne aikovat käyttää 
hydraulisessa murtamisessa;

Or. en

Tarkistus 176
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. tietää hyvin, että yleinen mielipide 
liuskekaasun kehityksestä vaihtelee eri 
jäsenvaltioissa; vaatii parempaa yleisölle 
tiedottamista liuskekaasuun liittyvistä 
toimista ja tukee portaalien luomista, jotta 
voidaan julkaista kattavasti tietoja 
liuskekaasuun liittyvistä toimista; kehottaa 
EU:ssa liuskekaasua louhivia yrityksiä 
tarjoamaan ennen poraamisen aloittamista 
täydelliset tiedot toimistaan, muun muassa 
julkaisemalla tiedot kemikaaleista, joita ne 
aikovat käyttää hydraulisessa 
murtamisessa;

23. tietää hyvin, että yleinen mielipide 
liuskekaasun kehityksestä vaihtelee eri 
jäsenvaltioissa; vaatii parempaa yleisölle 
tiedottamista liuskekaasuun liittyvistä 
toimista ja tukee portaalien luomista, jotta 
voidaan julkaista kattavasti tietoja 
liuskekaasuun liittyvistä toimista; kehottaa 
EU:ssa liuskekaasua louhivia yrityksiä 
tarjoamaan ennen poraamisen aloittamista 
täydelliset tiedot toimistaan, muun muassa 
julkaisemalla täydelliset tiedot 
kemikaaleista, joita ne aikovat käyttää 
hydraulisessa murtamisessa, noudattaen 
täysimääräisesti REACH-asetusta;

Or. en

Tarkistus 177
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. katsoo, että paras tapa osallistaa 
paikallisyhteisöjä järkevällä ja oikea-
aikaisella tavalla on pakollinen 
ympäristövaikutusten arviointi, korkean 
tason avoimuus ja julkiset kuulemiset 
ehdotettujen liuskekaasuhankkeiden 
osalta hankkeen kestosta ja laajuudesta 
riippumatta;

Or. en

Tarkistus 178
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. huomauttaa, että EU:n 
liuskekaasualan toimijoille on erityisen 
tärkeää luoda vahvat suhteet paikallisiin 
yhteisöihin toimintansa kaikissa 
vaiheissa, koska EU:ssa on suurempi 
asukastiheys kuin Yhdysvalloissa ja koska 
Euroopan maanomistajat eivät omista 
maanalaisia luonnonvaroja eivätkä näin 
ollen hyödy suoraan niiden louhinnasta 
kuten Yhdysvalloissa; kehottaa 
liuskekaasuyrityksiä varmistamaan, että 
paikalliset yhteisöt hyötyvät liuskekaasun 
kehityksestä;

24. huomauttaa, että teollisuus myöntää 
liuskekaasun kehittämisestä seuraavan 
yhteisöille ja yksilöille väliaikaista 
häiriötä, joka tavallisesti kestää kahdesta 
kolmeen kuukauteen kaivoa kohden 
kohteen alkuvalmistelujen ja kaivon 
rakentamisen (poraaminen ja 
loppuunsaattaminen) aikana; kehottaa 
tämän vuoksi liuskekaasuyrityksiä 
ottamaan käyttöön vastuullisia 
yhteisökäytäntöjä ja varmistamaan, että 
paikalliset yhteisöt hyötyvät liuskekaasun 
kehityksestä;

Or. en

Tarkistus 179
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. huomauttaa, että EU:n liuskekaasualan 
toimijoille on erityisen tärkeää luoda 
vahvat suhteet paikallisiin yhteisöihin 
toimintansa kaikissa vaiheissa, koska 
EU:ssa on suurempi asukastiheys kuin 
Yhdysvalloissa ja koska Euroopan 
maanomistajat eivät omista maanalaisia 
luonnonvaroja eivätkä näin ollen hyödy 
suoraan niiden louhinnasta kuten 
Yhdysvalloissa; kehottaa 
liuskekaasuyrityksiä varmistamaan, että 
paikalliset yhteisöt hyötyvät liuskekaasun 
kehityksestä;

24. huomauttaa, että EU:n liuskekaasualan 
toimijoille on erityisen tärkeää luoda 
vahvat suhteet paikallisiin yhteisöihin 
toimintansa kaikissa vaiheissa, koska 
EU:ssa on suurempi asukastiheys kuin 
Yhdysvalloissa ja koska Euroopan 
maanomistajat eivät omista maanalaisia 
luonnonvaroja eivätkä näin ollen hyödy 
suoraan niiden louhinnasta kuten 
Yhdysvalloissa; kehottaa tämän osalta 
perustamaan taloudellisia kehyksiä, jotka 
ovat teollisuuden kannalta 
kilpailukykyisiä, mutta sallivat samalla 
myös kansallisten ja paikallisten 
yhteisöjen hyötyä liuskekaasuvaroista; 
kehottaa myös liuskekaasuyrityksiä 
varmistamaan, että paikalliset yhteisöt 
hyötyvät liuskekaasun kehityksestä;

Or. en

Tarkistus 180
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. huomauttaa, että EU:n liuskekaasualan 
toimijoille on erityisen tärkeää luoda 
vahvat suhteet paikallisiin yhteisöihin 
toimintansa kaikissa vaiheissa, koska 
EU:ssa on suurempi asukastiheys kuin 
Yhdysvalloissa ja koska Euroopan 
maanomistajat eivät omista maanalaisia 
luonnonvaroja eivätkä näin ollen hyödy 
suoraan niiden louhinnasta kuten 
Yhdysvalloissa; kehottaa 
liuskekaasuyrityksiä varmistamaan, että 
paikalliset yhteisöt hyötyvät liuskekaasun 
kehityksestä;

24. huomauttaa, että EU:n liuskekaasualan 
toimijoille on erityisen tärkeää luoda 
vahvat suhteet paikallisiin yhteisöihin 
toimintansa kaikissa vaiheissa, koska 
EU:ssa on suurempi asukastiheys kuin 
Yhdysvalloissa ja koska Euroopan 
maanomistajat eivät omista maanalaisia 
luonnonvaroja eivätkä näin ollen hyödy 
suoraan niiden louhinnasta kuten 
Yhdysvalloissa; kehottaa 
liuskekaasuyrityksiä varmistamaan, että 
paikalliset yhteisöt hyötyvät liuskekaasun 
kehityksestä, sekä esittämään vakuutukset 
ja taloudelliset takeet, jotka kattavat 
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ympäristöön ja lähistöllä sijaitseviin 
yhteisöihin kohdistuvat mahdolliset 
kielteisten vaikutusten aiheuttamat 
vahingot;

Or. ro

Tarkistus 181
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. huomauttaa, että EU:n liuskekaasualan 
toimijoille on erityisen tärkeää luoda 
vahvat suhteet paikallisiin yhteisöihin 
toimintansa kaikissa vaiheissa, koska 
EU:ssa on suurempi asukastiheys kuin 
Yhdysvalloissa ja koska Euroopan 
maanomistajat eivät omista maanalaisia 
luonnonvaroja eivätkä näin ollen hyödy 
suoraan niiden louhinnasta kuten 
Yhdysvalloissa; kehottaa 
liuskekaasuyrityksiä varmistamaan, että 
paikalliset yhteisöt hyötyvät liuskekaasun 
kehityksestä;

24. huomauttaa, että EU:n liuskekaasualan 
toimijoille on erityisen tärkeää luoda 
vahvat suhteet paikallisiin yhteisöihin 
toimintansa kaikissa vaiheissa, koska 
EU:ssa on suurempi asukastiheys kuin 
Yhdysvalloissa ja koska Euroopan 
maanomistajat eivät omista maanalaisia 
luonnonvaroja eivätkä näin ollen hyödy 
suoraan niiden louhinnasta kuten 
Yhdysvalloissa; kehottaa 
liuskekaasuyrityksiä varmistamaan, että 
paikalliset yhteisöt hyötyvät liuskekaasun 
kehityksestä, sekä varmistamaan 
saastuttaja maksaa -periaatteen 
soveltamisen;

Or. en

Tarkistus 182
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. toteaa, että olisi tärkeää käydä avointa 
vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan 
kanssa saatavilla olevien tieteellisten 

Poistetaan.
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todisteiden pohjalta; muistuttaa, että 
EU:n vuoden 2012 talousarviossa on 
määräraha, joka on tarkoitettu 
pilottihankkeiden ja muiden tukitoimien 
rahoittamiseen, jotta voidaan edistää 
tällaista vuoropuhelua; katsoo, että tämä 
olisi järjestettävä puolueettomasti ja 
läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa, mukaan lukien kansallisten 
viranomaisten, paikallisten yhteisöjen, 
suuren yleisön, yritysten ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa;

Or. en

Tarkistus 183
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. toteaa, että olisi tärkeää käydä avointa 
vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan 
kanssa saatavilla olevien tieteellisten 
todisteiden pohjalta; muistuttaa, että EU:n 
vuoden 2012 talousarviossa on määräraha, 
joka on tarkoitettu pilottihankkeiden ja 
muiden tukitoimien rahoittamiseen, jotta 
voidaan edistää tällaista vuoropuhelua; 
katsoo, että tämä olisi järjestettävä 
puolueettomasti ja läheisessä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, mukaan lukien 
kansallisten viranomaisten, paikallisten 
yhteisöjen, suuren yleisön, yritysten ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa;

25. toteaa, että olisi tärkeää käydä avointa 
vuoropuhelua, jossa käsiteltäisiin selvästi 
kaasuvuotoja, liuskekaasun 
hyödyntämisen vaikutuksia pohjavesiin, 
maisemaa, maataloutta ja matkailualaa 
koskevia asioita, kansalaisyhteiskunnan 
kanssa saatavilla olevien tieteellisten 
todisteiden pohjalta; muistuttaa, että EU:n 
vuoden 2012 talousarviossa on määräraha, 
joka on tarkoitettu pilottihankkeiden ja 
muiden tukitoimien rahoittamiseen, jotta 
voidaan edistää tällaista vuoropuhelua; 
katsoo, että tämä olisi järjestettävä 
puolueettomasti ja läheisessä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, mukaan lukien 
kansallisten viranomaisten, paikallisten 
yhteisöjen, suuren yleisön, yritysten ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa;

Or. fr
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Tarkistus 184
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. toteaa, että olisi tärkeää käydä avointa 
vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan 
kanssa saatavilla olevien tieteellisten 
todisteiden pohjalta; muistuttaa, että EU:n 
vuoden 2012 talousarviossa on määräraha, 
joka on tarkoitettu pilottihankkeiden ja 
muiden tukitoimien rahoittamiseen, jotta 
voidaan edistää tällaista vuoropuhelua; 
katsoo, että tämä olisi järjestettävä 
puolueettomasti ja läheisessä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, mukaan lukien 
kansallisten viranomaisten, paikallisten 
yhteisöjen, suuren yleisön, yritysten ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa;

25. toteaa, että olisi tärkeää käydä avointa 
vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan 
kanssa niin ennakkoon kuin 
seurantavaiheessa saatavilla olevien 
tieteellisten todisteiden pohjalta; 
muistuttaa, että EU:n vuoden 2012 
talousarviossa on määräraha, joka on 
tarkoitettu pilottihankkeiden ja muiden 
tukitoimien rahoittamiseen, jotta voidaan 
edistää tällaista vuoropuhelua; katsoo, että 
tämä olisi järjestettävä puolueettomasti ja 
läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa, mukaan lukien kansallisten 
viranomaisten, paikallisten yhteisöjen, 
suuren yleisön, yritysten ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa;

Or. en

Tarkistus 185
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. painottaa liuskekaasu- ja 
öljyliuskealan toimintaan osallistuvien 
öljy- ja kaasuyhtiöiden avoimen 
yrityshallinnon merkitystä;

Or. en

Tarkistus 186
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, 
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Vladimir Urutchev, Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. painottaa, että on tärkeää soveltaa 
liuskekaasun tuotantoon parhaita 
käytettävissä olevia tekniikoita ja parhaita 
toimintatapoja sekä parantaa tekniikoita ja 
käytäntöjä jatkuvasti;

26. painottaa, että on tärkeää soveltaa 
liuskekaasun tuotantoon parhaita 
käytettävissä olevia tekniikoita ja parhaita 
toimintatapoja sekä parantaa tekniikoita ja 
käytäntöjä jatkuvasti; on tyytyväinen 
IEA:n sekä öljyn ja kaasun tuottajien 
yhdistysten aloitteisiin parhaiden 
käytäntöjen vahvistamiseksi liuskekaasun 
ja -öljyn etsinnän ja tuotannon osalta;

Or. en

Tarkistus 187
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. painottaa, että on tärkeää soveltaa 
liuskekaasun tuotantoon parhaita 
käytettävissä olevia tekniikoita ja parhaita 
toimintatapoja sekä parantaa tekniikoita ja 
käytäntöjä jatkuvasti;

26. painottaa, että on tärkeää soveltaa 
liuskekaasun tuotantoon korkeimpia 
turvallisuusnormeja, parhaita käytettävissä 
olevia tekniikoita ja parhaita toimintatapoja 
sekä parantaa tekniikoita ja käytäntöjä 
jatkuvasti ja minimoida kielteiset 
vaikutukset; korostaa tämän osalta 
merkittävien T&K-investointien 
merkitystä teollisuuden taholta;

Or. en

Tarkistus 188
Ivailo Kalfin
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Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. painottaa, että on tärkeää soveltaa 
liuskekaasun tuotantoon parhaita 
käytettävissä olevia tekniikoita ja parhaita 
toimintatapoja sekä parantaa tekniikoita ja 
käytäntöjä jatkuvasti;

26. painottaa, että on tärkeää soveltaa 
liuskekaasun tuotantoon parhaita 
käytettävissä olevia ja turvallisia
tekniikoita ja parhaita toimintatapoja sekä 
parantaa tekniikoita ja käytäntöjä 
jatkuvasti;

Or. en

Tarkistus 189
Fiona Hall, Jens Rohde

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. painottaa, että on tärkeää soveltaa 
liuskekaasun tuotantoon parhaita 
käytettävissä olevia tekniikoita ja parhaita 
toimintatapoja sekä parantaa tekniikoita ja 
käytäntöjä jatkuvasti;

26. painottaa, että on tärkeää soveltaa 
liuskekaasun etsintään ja tuotantoon 
parhaita käytettävissä olevia tekniikoita ja 
parhaita toimintatapoja sekä parantaa 
tekniikoita ja käytäntöjä jatkuvasti;

Or. en

Tarkistus 190
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. katsoo, että huoliin liuskekaasun 
kehittämisen mahdollisesti aiheuttamista 
vahingoista vesivarojen osalta 
kaivovuotojen vuoksi voidaan vastata 
ottamalla käyttöön parhaat käytännöt 
kaivojen kehittämisessä ja rakentamisessa 
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erityisesti koteloinnin, sementoinnin ja 
paineen hallinnan osalta sekä 
painetestaamalla sementoidut koteloinnit 
ja käyttämällä uusinta CBL-tekniikkaa 
varmistamaan muodostelman eristys; 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
näitä käytäntöjä noudatetaan 
liuskekaasun kehittämisessä, myös paikan 
päällä tehtävin tarkastuksin;

Or. en

Tarkistus 191
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. painottaa, että kun kehitetään selkeisiin 
asetuksiin perustuvia parempia tekniikoita 
ja käytäntöjä, toimijat ja palvelualat voivat 
parantaa liuskekaasuhankkeiden yleistä 
hyväksyntää, saada 
liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa 
vientimahdollisuuksia, kun otetaan 
huomioon epätavallisen kaasun etsinnän 
maailmanlaajuiset ympäristöhaasteet;

27. painottaa, että kun kehitetään selkeisiin 
asetuksiin perustuvia parempia tekniikoita 
ja käytäntöjä, toimijat ja palvelualat voivat 
parantaa liuskekaasuhankkeiden yleistä 
hyväksyntää, saada 
liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa 
vientimahdollisuuksia, kun otetaan 
huomioon epätavallisen kaasun etsinnän 
maailmanlaajuiset ympäristöhaasteet;
kehottaa tämän vuoksi jäsenvaltioita 
pidättäytymään liuskekaasun 
kaupallisesta talteenotosta ainakin siihen 
saakka, kunnes Kansainvälinen 
energiajärjestö (IEA) on saanut 
päätökseen parhaiden käytettävissä 
olevien tekniikoiden kattavan tarkistuksen 
ja julkaissut suosituksensa hydraulisesta 
murtamisesta ja liuskekaasun 
kehittämisestä ja kunnes EU:n 
lainsäädäntökehys on täysin hyväksytty;

Or. en
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Tarkistus 192
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. painottaa, että kun kehitetään selkeisiin 
asetuksiin perustuvia parempia tekniikoita 
ja käytäntöjä, toimijat ja palvelualat voivat 
parantaa liuskekaasuhankkeiden yleistä 
hyväksyntää, saada 
liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa 
vientimahdollisuuksia, kun otetaan 
huomioon epätavallisen kaasun etsinnän 
maailmanlaajuiset ympäristöhaasteet;

27. painottaa, että kun kehitetään selkeisiin 
asetuksiin perustuvia parempia tekniikoita 
ja käytäntöjä, toimijat ja palvelualat voivat 
parantaa liuskekaasuhankkeiden yleistä 
hyväksyntää, saada 
liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa 
vientimahdollisuuksia, kun otetaan 
huomioon epätavallisen kaasun etsinnän 
maailmanlaajuiset ympäristöhaasteet;
suosittaa tämän vuoksi, että jäsenvaltiot 
ottavat huomioon Kansainvälisen 
energiajärjestön (IEA) kattavassa 
parhaita käytettävissä olevia tekniikoita 
koskevassa viiteasiakirjassa esittämät 
suositukset hydraulisesta murtamisesta 
heti kun ne ovat saatavilla;

Or. en

Tarkistus 193
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. painottaa, että kun kehitetään selkeisiin 
asetuksiin perustuvia parempia tekniikoita 
ja käytäntöjä, toimijat ja palvelualat voivat 
parantaa liuskekaasuhankkeiden yleistä 
hyväksyntää, saada 
liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa
vientimahdollisuuksia, kun otetaan 
huomioon epätavallisen kaasun etsinnän 
maailmanlaajuiset ympäristöhaasteet;

27. painottaa, että kun kehitetään selkeisiin 
asetuksiin perustuvia parempia tekniikoita 
ja käytäntöjä, toimijat ja palvelualat voivat 
parantaa liuskekaasuhankkeiden yleistä 
hyväksyntää, saada 
liiketoimintamahdollisuuksia ja niiden 
olisi ensisijaisesti keskityttävä 
poraamiseen liittyviin 
ympäristövaikutuksiin ja 
kansanterveyteen liittyviin kysymyksiin, 
mikä parantaisi vientimahdollisuuksia, 
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kun otetaan huomioon epätavallisen kaasun 
etsinnän maailmanlaajuiset 
ympäristöhaasteet;

Or. en

Tarkistus 194
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. korostaa, että tarvitaan turvallisuuden 
vähimmäisvaatimukset ja tarkistukset 
kaivon rakentamisen ja hydraulisen 
murtamisen turvallisuuden kannalta 
keskeisissä vaiheissa; painottaa erityisesti 
sitä, että toimijoiden olisi vähennettävä 
tuuletusta ja soihdutusta ja otettava kaasu 
talteen mahdollisuuksien mukaan;

28. korostaa, että tarvitaan turvallisuuden
vähimmäisvaatimukset ja tarkistukset 
kaivon rakentamisen ja hydraulisen 
murtamisen turvallisuuden kannalta 
keskeisissä vaiheissa; painottaa erityisesti 
sitä, että toimijoiden olisi vähennettävä 
tuuletusta ja soihdutusta ja otettava kaasu 
talteen mahdollisuuksien mukaan; kehottaa 
EU:ta ottamaan mallia Yhdysvaltojen 
liuskekaasuun sovellettavasta 
ympäristösääntelystä asettamalla 
murtamiselle selkeät ilmanpuhtausnormit, 
jotka velvoittavat yritykset ottamaan 
talteen metaanin ja muut 
saastekaasupäästöt, kuten Yhdysvaltojen 
ympäristönsuojeluvirasto on tehnyt;

Or. en

Tarkistus 195
Fiona Hall, Jens Rohde

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. korostaa, että tarvitaan turvallisuuden
vähimmäisvaatimukset ja tarkistukset 

28. korostaa, että tarvitaan korkeat 
turvallisuus- ja ympäristönormit ja 
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kaivon rakentamisen ja hydraulisen 
murtamisen turvallisuuden kannalta 
keskeisissä vaiheissa; painottaa erityisesti 
sitä, että toimijoiden olisi vähennettävä 
tuuletusta ja soihdutusta ja otettava kaasu 
talteen mahdollisuuksien mukaan;

säännölliset tarkistukset kaivon 
rakentamisen ja hydraulisen murtamisen 
turvallisuuden kannalta keskeisissä 
vaiheissa; painottaa erityisesti sitä, että 
toimijoiden olisi vähennettävä tuuletusta ja 
soihdutusta ja otettava talteen 
metaanipäästöt sekä kierrätettävä tai 
puhdistettava jätevedet;

Or. en

Tarkistus 196
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. korostaa, että tarvitaan turvallisuuden
vähimmäisvaatimukset ja tarkistukset 
kaivon rakentamisen ja hydraulisen 
murtamisen turvallisuuden kannalta 
keskeisissä vaiheissa; painottaa erityisesti 
sitä, että toimijoiden olisi vähennettävä 
tuuletusta ja soihdutusta ja otettava kaasu 
talteen mahdollisuuksien mukaan;

28. korostaa, että tarvitaan tiukat
turvallisuuden vaatimukset ja tarkistukset 
kaivon rakentamisen ja hydraulisen 
murtamisen turvallisuuden kannalta 
keskeisissä vaiheissa; painottaa erityisesti 
sitä, että toimijoiden olisi vähennettävä 
tuuletusta ja soihdutusta ja otettava kaasu 
talteen;

Or. en

Tarkistus 197
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. korostaa, että tarvitaan turvallisuuden 
vähimmäisvaatimukset ja tarkistukset 
kaivon rakentamisen ja hydraulisen 
murtamisen turvallisuuden kannalta 
keskeisissä vaiheissa; painottaa erityisesti 
sitä, että toimijoiden olisi vähennettävä 

28. korostaa, että tarvitaan tiukat
turvallisuuden vaatimukset ja tarkistukset 
kaivon rakentamisen ja hydraulisen 
murtamisen turvallisuuden kannalta 
keskeisissä vaiheissa; painottaa erityisesti 
sitä, että toimijoiden olisi vähennettävä 
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tuuletusta ja soihdutusta ja otettava kaasu 
talteen mahdollisuuksien mukaan;

tuuletusta ja soihdutusta ja otettava kaasu 
talteen mahdollisuuksien mukaan;

Or. en

Tarkistus 198
Niki Tzavela, Jan Březina, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. kehottaa myös liuskekaasualan 
toimijoita testaamaan kaivojensa 
lähistöllä sijaitsevat talousvesikaivot sekä 
ennen tuotantoa että sen jälkeen ja 
julkistamaan tiedot helposti saatavalla, 
ymmärrettävällä ja avoimella tavalla;

Or. en

Tarkistus 199
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. painottaa sen tärkeyttä, että toimijat 
puhdistavat ja kunnostavat käyttämänsä 
maan ja suorittavat toiminnan jälkeistä 
seurantaa toimiensa päättymisen jälkeen;

29. pyytää vahvistamaan toimijoille 
velvoitteen puhdistaa ja kunnostaa 
käyttämänsä maa ja suorittaa toiminnan 
jälkeistä seurantaa toimiensa päättymisen 
jälkeen;

Or. ro

Tarkistus 200
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä ja tietoja EU:n ja Yhdysvaltain 
välillä; kannustaa erityisesti 
kumppanuuksien muodostamiseen niiden 
eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten 
kaupunkien ja kuntien välille, joista on 
löydetty liuskekaasua; painottaa, että on 
tärkeää siirtää liuskekaasun kehittämistä 
koskevaa tietämystä teollisuudelta 
paikallisille yhteisöille;

30. kehottaa vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä ja tietoja EU:n ja Yhdysvaltain 
välillä; kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan Yhdysvaltojen 
ympäristönsuojeluviraston 
ilmanlaatustandardeja, kunnes vastaava 
EU:n sääntelykehys saadaan voimaan;

Or. en

Tarkistus 201
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä ja tietoja EU:n ja Yhdysvaltain 
välillä; kannustaa erityisesti 
kumppanuuksien muodostamiseen niiden 
eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten 
kaupunkien ja kuntien välille, joista on 
löydetty liuskekaasua; painottaa, että on 
tärkeää siirtää liuskekaasun kehittämistä 
koskevaa tietämystä teollisuudelta 
paikallisille yhteisöille;

30. kehottaa vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä ja tietoja EU:n ja Yhdysvaltain 
välillä; painottaa, että on tärkeää siirtää 
liuskekaasun kehittämistä koskevaa 
tietämystä teollisuudelta paikallisille 
yhteisöille;

Or. en

Tarkistus 202
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
30 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä ja tietoja EU:n ja Yhdysvaltain 
välillä; kannustaa erityisesti 
kumppanuuksien muodostamiseen niiden 
eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten 
kaupunkien ja kuntien välille, joista on 
löydetty liuskekaasua; painottaa, että on 
tärkeää siirtää liuskekaasun kehittämistä 
koskevaa tietämystä teollisuudelta 
paikallisille yhteisöille;

30. kehottaa vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä ja tietoja EU:n ja Yhdysvaltain 
välillä; kannustaa erityisesti 
kumppanuuksien muodostamiseen niiden 
eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten 
kaupunkien ja kuntien välille, joista on 
löydetty liuskekaasua; painottaa, että on 
tärkeää siirtää liuskekaasun kehittämistä 
koskevaa tietämystä teollisuudelta 
paikallisille yhteisöille ottaen samalla 
huomioon suuret erot EU:n ja 
Yhdysvaltojen asukastiheydessä;

Or. en

Tarkistus 203
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä ja tietoja EU:n ja Yhdysvaltain 
välillä; kannustaa erityisesti 
kumppanuuksien muodostamiseen niiden 
eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten
kaupunkien ja kuntien välille, joista on 
löydetty liuskekaasua; painottaa, että on 
tärkeää siirtää liuskekaasun kehittämistä 
koskevaa tietämystä teollisuudelta 
paikallisille yhteisöille;

30. kehottaa vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä ja tietoja EU:n jäsenvaltioiden 
välillä ja myös EU:n, Yhdysvaltain ja 
Kanadan välillä; kannustaa erityisesti 
kumppanuuksien muodostamiseen niiden 
eurooppalaisten ja pohjoisamerikkalaisten 
kaupunkien ja kuntien välille, joista on 
löydetty liuskekaasua; painottaa, että on 
tärkeää siirtää liuskekaasun kehittämistä 
koskevaa tietämystä teollisuudelta 
paikallisille yhteisöille;

Or. fr

Tarkistus 204
Fiona Hall, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov
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Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä ja tietoja EU:n ja Yhdysvaltain 
välillä; kannustaa erityisesti 
kumppanuuksien muodostamiseen niiden 
eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten 
kaupunkien ja kuntien välille, joista on 
löydetty liuskekaasua; painottaa, että on 
tärkeää siirtää liuskekaasun kehittämistä 
koskevaa tietämystä teollisuudelta 
paikallisille yhteisöille;

30. kehottaa vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä ja tietoja EU:n, Yhdysvaltain ja 
muiden maiden välillä; kannustaa 
erityisesti kumppanuuksien 
muodostamiseen niiden eurooppalaisten, 
yhdysvaltalaisten ja muiden kaupunkien ja 
kuntien välille, joista on löydetty 
liuskekaasua; painottaa, että on tärkeää 
siirtää liuskekaasun kehittämistä koskevaa 
tietämystä teollisuudelta paikallisille 
yhteisöille;

Or. en

Tarkistus 205
Norbert Glante

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä ja tietoja EU:n ja Yhdysvaltain 
välillä; kannustaa erityisesti 
kumppanuuksien muodostamiseen niiden 
eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten 
kaupunkien ja kuntien välille, joista on 
löydetty liuskekaasua; painottaa, että on 
tärkeää siirtää liuskekaasun kehittämistä 
koskevaa tietämystä teollisuudelta 
paikallisille yhteisöille;

30. kehottaa vaihtamaan parhaita 
käytäntöjä ja tietoja jäsenvaltioiden välillä 
samoin kuin EU:n ja Yhdysvaltain välillä; 
kannustaa erityisesti kumppanuuksien 
muodostamiseen niiden eurooppalaisten ja 
yhdysvaltalaisten kaupunkien ja kuntien 
välille, joista on löydetty liuskekaasua; 
painottaa, että on tärkeää siirtää 
liuskekaasun kehittämistä koskevaa 
tietämystä teollisuudelta paikallisille 
yhteisöille;

Or. de

Tarkistus 206
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. suosittaa, että jäsenvaltiot ottavat 
opikseen Norjan öljyn ja kaasun 
käyttöoikeusjärjestelmästä, jossa 
verotetaan muun muassa 
energiantuottajien voittoja ja sijoitetaan 
sata prosenttia öljy- ja kaasutuloista 
valtion omistamaan sijoitusyhtiöön, jotta 
paikallinen väestö hyötyy 
luonnonvarojensa hyödyntämisestä;

Or. en

Tarkistus 207
Fiona Hall, Jens Rohde

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. vaatii liuskekaasu ja -öljyteollisuutta 
soveltamaan yhdenmukaisesti korkeimpia 
ympäristö- ja turvallisuusnormeja 
riippumatta siitä, missä päin maailmaa 
yhtiöt toimivat; pyytää komissiota 
tutkimaan asianmukaisia mekanismeja 
sen varmistamiseksi, että EU:ssa toimivat 
yritykset toimivat maailmanlaajuisesti 
tiukimpien normien mukaan; katsoo, että 
yritysten vastuun on oltava keskeinen 
ohjaava tekijä myös tällä alalla ja että 
jäsenvaltioiden toimilupajärjestelmissä 
voitaisiin lupia myönnettäessä tarkastella 
yrityksiin liittyviä tapahtumia maailmalla, 
kunhan tapahtumat on tutkittu 
perusteellisesti;

Or. en
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Tarkistus 208
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa komissiota edistämään ja 
tukemaan EU:ssa toteutettavia ympäristöä 
säästäviä pilottihankkeita epätavallisten 
kotimaisten energialähteiden 
hyödyntämiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 209
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys

31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään ja tukemaan EU:ssa 
toteutettavia ympäristöä säästäviä 
pilottihankkeita epätavallisten kotimaisten 
energialähteiden hyödyntämiseksi;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 210
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään ja tukemaan EU:ssa 

Poistetaan.
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toteutettavia ympäristöä säästäviä 
pilottihankkeita epätavallisten kotimaisten 
energialähteiden hyödyntämiseksi;

Or. en

Tarkistus 211
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään ja tukemaan EU:ssa 
toteutettavia ympäristöä säästäviä 
pilottihankkeita epätavallisten kotimaisten 
energialähteiden hyödyntämiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 212
Ivailo Kalfin

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään ja tukemaan EU:ssa 
toteutettavia ympäristöä säästäviä 
pilottihankkeita epätavallisten kotimaisten 
energialähteiden hyödyntämiseksi;

31. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
teollisuutta harkitsemaan EU:ssa 
toteutettavia ympäristöä säästäviä 
pilottihankkeita epätavallisten kotimaisten 
energialähteiden hyödyntämiseksi;

Or. en

Tarkistus 213
Gaston Franco
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Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään ja tukemaan EU:ssa 
toteutettavia ympäristöä säästäviä 
pilottihankkeita epätavallisten kotimaisten 
energialähteiden hyödyntämiseksi;

31. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään EU:ssa toteutettavia ympäristöä 
säästäviä pilottihankkeita epätavallisten 
kotimaisten energialähteiden osalta;

Or. en

Tarkistus 214
Pavel Poc
Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään ja tukemaan EU:ssa 
toteutettavia ympäristöä säästäviä 
pilottihankkeita epätavallisten kotimaisten 
energialähteiden hyödyntämiseksi;

31. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään ja tukemaan EU:ssa 
toteutettavia ympäristöä säästäviä 
pilottihankkeita epätavallisten kotimaisten 
energialähteiden hyödyntämiseksi ottaen 
huomioon ennalta varautumisen 
periaatteen;

Or. cs

Tarkistus 215
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. painottaa puhtaisiin liuskekaasun 
tuotantoteknologioihin liittyvien hyvien 
käytäntöjen arvioimiseksi ja luomiseksi 
perustettavien riippumattomien 
teollisuuden ja tieteen edustajien 
foorumien toimien tukemisen ja 
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rahoittamisen merkitystä;

Or. pl

Tarkistus 216
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. muistuttaa, että "saastuttaja maksaa" -
periaate koskisi liuskekaasuun liittyviä 
toimia ja että yritykset olisivat vastuussa 
mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista;

32. muistuttaa, että perussopimuksen 191 
artiklan "saastuttaja maksaa" -periaatetta 
sovelletaan liuskekaasuun liittyviin toimiin
ja että yritykset ovat tiukasti vastuussa 
mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista;
kehottaa komissiota esittämään 
ehdotuksia hydraulisen murtamisen ja 
muiden liuskekaasun talteenottoon 
liittyvien toimien sisällyttämiseksi 
ympäristövastuuta koskevan direktiivin 
liitteeseen III sekä velvoittamaan 
liuskekaasualan toimijat huolehtimaan 
pakollisista taloudellisista 
turvajärjestelyistä tai 
vakuutusvaatimuksista, jos niiden 
toiminta aiheuttaa ympäristöhaittoja, 
oikeusvarmuuden takaamiseksi alueen 
väestölle;

Or. en

Tarkistus 217
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. muistuttaa, että "saastuttaja maksaa" -
periaate koskisi liuskekaasuun liittyviä 

32. muistuttaa, että "saastuttaja maksaa" -
periaate koskee aina liuskekaasuun 
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toimia ja että yritykset olisivat vastuussa 
mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista;

liittyviä toimia ja että yritykset ovat 
täysimääräisesti vastuussa suoraan tai 
välillisesti mahdollisesti aiheuttamistaan 
vahingoista; kehottaa komissiota 
esittämään ehdotuksia hydraulisen 
murtamisen ja muiden liuskekaasun 
talteenottoon liittyvien toimien 
sisällyttämiseksi ympäristövastuuta 
koskevaan direktiiviin;

Or. en

Tarkistus 218
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. muistuttaa, että "saastuttaja maksaa" -
periaate koskisi liuskekaasuun liittyviä 
toimia ja että yritykset olisivat vastuussa 
mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista;

32. muistuttaa, että "saastuttaja maksaa" -
periaate koskisi liuskekaasuun liittyviä 
toimia, erityisesti jätevedenkäsittelyä, ja 
että yritykset olisivat vastuussa 
mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista;
kehottaa komissiota esittämään 
ehdotuksia hydraulisen murtamisen ja 
muiden liuskekaasun talteenottoon 
liittyvien toimien sisällyttämiseksi 
ympäristövastuuta koskevaan direktiiviin;

Or. en

Tarkistus 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Roger Helmer, Alejo Vidal-Quadras, Lambert van Nistelrooij, Lena 
Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. muistuttaa, että "saastuttaja maksaa" - 32. toteaa, että liuskekaasun ja liuskeöljyn 
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periaate koskisi liuskekaasuun liittyviä 
toimia ja että yritykset olisivat vastuussa 
mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista;

tuotantoa hallinnoidaan samoin 
periaattein kuin hiilen, tavanomaisen 
kaasun ja öljyn, vesivoiman ja 
geotermisen energian tuotantoa sekä 
maanalaista toimintaa, kuten 
hiilidioksidin injektointia kaasun ja öljyn 
talteenotossa, kaasu- ja öljyvarantojen 
varastointia sekä hiilidioksidin 
varastointia sen talteenottoa ja 
varastointia koskevissa tarkoituksissa;
muistuttaa, että "saastuttaja maksaa" -
periaate koskisi liuskekaasuun ja -öljyyn
liittyviä toimia ja että yritykset olisivat 
vastuussa mahdollisesti aiheuttamistaan 
vahingoista;

Or. en

Tarkistus 220
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. muistuttaa, että "saastuttaja maksaa" -
periaate koskisi liuskekaasuun liittyviä 
toimia ja että yritykset olisivat vastuussa 
mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista;

32. muistuttaa, että "saastuttaja maksaa" -
periaate koskee liuskekaasuun liittyviä 
toimia ja että liuskekaasua hyödyntävät
yritykset ovat vastuussa mahdollisesti 
aiheuttamistaan vahingoista;

Or. ro

Tarkistus 221
Pavel Poc

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. muistuttaa, että "saastuttaja maksaa" -
periaate koskisi liuskekaasuun liittyviä 

32. muistuttaa, että "saastuttaja maksaa" -
periaatetta on sovellettava tiukasti 
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toimia ja että yritykset olisivat vastuussa 
mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista;

liuskekaasuun liittyviin toimiin ja että 
yritysten on oltava vastuussa mahdollisesti 
aiheuttamistaan vahingoista;

Or. cs

Tarkistus 222
Francisco Sosa Wagner

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. muistuttaa, että "saastuttaja maksaa" -
periaate koskisi liuskekaasuun liittyviä 
toimia ja että yritykset olisivat vastuussa 
mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista;

32. muistuttaa, että perussopimuksen 191 
artiklan "saastuttaja maksaa" -periaatetta 
sovelletaan liuskekaasuun liittyviin toimiin
ja että yritykset olisivat vastuussa 
mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista;

Or. en

Tarkistus 223
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. muistuttaa, että "saastuttaja maksaa" -
periaate koskisi liuskekaasuun liittyviä 
toimia ja että yritykset olisivat vastuussa 
mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista;

32. muistuttaa, että "saastuttaja maksaa" -
periaate koskisi liuskekaasuun ja -öljyyn
liittyviä toimia ja että yritykset olisivat 
vastuussa mahdollisesti aiheuttamistaan 
vahingoista;

Or. en


