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Muudatusettepanek 1
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse resolutsiooni ettepanekut 
fotogalvaaniliste paigaldiste mõju kohta 
karjamaadele (B7-0186/2012),

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse resolutsiooni ettepanekut 
loodete laineenergiat kasutavate 
elektrijaamade rajamise kohta (B7-
0192/2012),

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 3
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse uut energiatõhususe 
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direktiivi,

Or. en

Muudatusettepanek 4
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu vahel energiatõhususe direktiivi 
suhtes saavutatud mitteametlikku 
kokkulepet,

Or. en

Muudatusettepanek 5
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A a. arvestades, et vaja on meelde tuletada 
ELi energiapoliitika alustalasid, milleks 
on varustuskindlus (allikate 
mitmekesisus), konkurentsivõimelised 
hinnad ning energiatõhusus, millele 
lisandub veel kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise poliitiline eesmärk;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A b (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A b. arvestades, et arvesse tuleb võtta ka 
Euroopa tööstuse konkurentsivõimet ja 
seega tuleb järgida asjakohast poliitikat, 
kasutada asjaomaseid vahendeid ning 
kohanduda meie majanduse 
taasindustrialiseerimisega;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A c. arvestades, et liikmesriikide huvides 
on vähendada oma sõltuvust 
energiaimpordist, mida iseloomustab 
hinnavolatiilsus, ning mitmekesistada 
energiaga varustamist;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A d. arvestades, et energiajulgeoleku 
puhul on probleemiks riikide vahel 
pingeid tekitava ebakindluse 
vähendamine ning nii tarnijate kui ka 
tarbijate jaoks kaubanduse kasulikkust 
pärssiva turu ebatõhususe vähendamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 9
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A e (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A e. arvestades, et oluline on varakult 
teada, kas tegevuskava kõrged eesmärgid 
on saavutatavad, ning samuti on oluline 
hinnata uuesti ELi majandusele, sh 
ülemaailmsele konkurentsivõimele, 
tööhõivele ning sotsiaalpoliitikale 
avaldatavat mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Niki Tzavela

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A f (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A f. arvestades, et liikmesriikidel, 
energiaettevõtetel ja laiemal üldsusel peab 
olema ELi energiapoliitika 
suundumustest selge ülevaade ning 
samuti tuleb suurendada kindlustunnet 
(muu hulgas 2030. aastaks seatud vahe-
eesmärkide ja eesmärkide abil), et toetada 
pikaajalisi investeeringuid ja vähendada 
nendega kaasnevat riski;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Jolanta Emilia Hibner
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi 
ümberkujundamise alasest koostööst, 
millega tuleb alustada kohe;  toetab
seetõttu komisjoni energia tegevuskava 
aastani 2050, mis on energiapoliitika 
seadusandlike ja muude algatuste 
ettepanekute tegemise aluseks, et välja 
töötada poliitikaraamistik 2030. aastaks, 
sealhulgas vahe-eesmärgid ja eesmärgid; 
märgib, et 2050. aasta energiaeesmärkide 
määratlemine eeldab üleeuroopalist 
valitsemistava; järgib liidu vaimus 
strateegiat, mis lubab liikmesriikidel 
koostööd teha ja mitte end tegevuskava 
osas allasurutuna tunda;

1. tunnistab eeliseid, mida võib 
liikmesriikidele anda energiasüsteemide 
ümberkujundamisel tehtav koostöö, 
kusjuures kõnealust ümberkujundamist 
tuleks alustada ilma tarbetute viivitusteta 
ning seda tuleks teostada ülemaailmsetel 
kliimaläbirääkimistel saavutatud 
edusammude rütmis; on seetõttu
seisukohal, et komisjoni 2050. aasta
energia tegevuskava on arutelu 
lähtealuseks; 

Or. pl

Muudatusettepanek 12
Sabine Wils, Marisa Matias

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et 
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid; märgib, et 2050. aasta 
energiaeesmärkide määratlemine eeldab 
üleeuroopalist valitsemistava; järgib liidu 
vaimus strateegiat, mis lubab 
liikmesriikidel koostööd teha ja mitte end 

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe; toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et 
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks; palub, et komisjon teeks 
ettepaneku sellise kliima- ja energiapaketi 
vastuvõtmiseks, mis hõlmaks taastuvate
energiaallikate, kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise ja energiatõhususega 
seonduvate kõrgete eesmärkide seadmist 
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tegevuskava osas allasurutuna tunda; 2030. aastaks;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Francisco Sosa Wagner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid; märgib, et 2050. aasta 
energiaeesmärkide määratlemine eeldab
üleeuroopalist valitsemistava; järgib liidu 
vaimus strateegiat, mis lubab 
liikmesriikidel koostööd teha ja mitte end 
tegevuskava osas allasurutuna tunda;

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe; toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on aluseks 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemisele, et 
töötada 2030. aastaks välja 
poliitikaraamistik, mis põhineks 
kasvuhoonegaaside heite, taastuvenergia 
ja energiatõhususe alastel eesmärkidel;
märgib, et 2050. aasta energiaeesmärkide 
määratlemine eeldab ÜRO kliimaalaste 
teadusuuringute ja Euroopa Ülemkogu 
järelduste kohaselt peaaegu saastevabasid 
energiasüsteeme;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe; on seisukohal, et komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050 annab suunised 
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energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et 
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid; märgib, et 2050. aasta 
energiaeesmärkide määratlemine eeldab 
üleeuroopalist valitsemistava; järgib liidu 
vaimus strateegiat, mis lubab 
liikmesriikidel koostööd teha ja mitte end 
tegevuskava osas allasurutuna tunda;

energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemiseks, et 
töötada välja pikaajaline stabiilne 
poliitikaraamistik (sh vahe-eesmärgid ja 
heite vähendamisega seonduvad sihid), 
mille eesmärk on saavutada 2050. aastaks 
CO2-heite vähendamine ning 
konkurentsivõimeline ja turvaline 
energiasüsteem; märgib, et 2050. aasta 
energiaeesmärkide määratlemine eeldab 
üleeuroopalist juhtimist; järgib liidu 
vaimus tehnoloogia seisukohalt 
neutraalsest strateegiat, mis lubab 
liikmesriikidel koostööd teha ja mitte end 
tegevuskava osas allasurutuna tunda; 
ergutab kasutama 2030. aastaks 
kehtestatava poliitikaraamistiku 
määratlemisel asjakohast ajakava, et 
pakkuda investoritele kindlustunnet;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, 
et välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid; märgib, et 2050. aasta 
energiaeesmärkide määratlemine eeldab 
üleeuroopalist valitsemistava; järgib liidu 
vaimus strateegiat, mis lubab 
liikmesriikidel koostööd teha ja mitte end 
tegevuskava osas allasurutuna tunda;

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe; märgib, et 2050. aasta 
energiaeesmärkide määratlemine eeldab 
üleeuroopalist juhtimist – Euroopa 
energiaühenduse loomist; järgib liidu 
vaimus strateegiat, mis lubab 
liikmesriikidel koostööd teha ja mitte end 
tegevuskava osas allasurutuna tunda;
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Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament on oma 8. novembri 2010. aasta resolutsioonis uue Euroopa 
energiastrateegia 2011–2020 väljatöötamise kohta (Kolarska-Bobińska raport) kinnitanud 
Euroopa energiaühenduse loomise vajalikkust. Energia tegevuskavas aastani 2050 
kehtestatud eesmärkide täitmiseks on oluline luua Euroopa energiaühendus ning tugev ühine 
energiaturg, samuti on olulised energiavaldkonna vähe heidet tekitavate uute tehnoloogiate 
ühine Euroopa rahastamine ning energia väljastpoolt Euroopa Liitu ostmise 
kooskõlastamine.

Muudatusettepanek 16
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et 
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid; märgib, et 2050. aasta 
energiaeesmärkide määratlemine eeldab 
üleeuroopalist valitsemistava; järgib liidu 
vaimus strateegiat, mis lubab 
liikmesriikidel koostööd teha ja mitte end 
tegevuskava osas allasurutuna tunda;

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on aluseks
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemisele, et
töötada aastani 2030 välja selline 
energeetikat ja kliimamuutusi käsitlev
poliitikaraamistik, mis hõlmaks 
kasvuhoonegaaside heite, taastuvate 
energiaallikate ja energiatõhususe alaseid 
eesmärke ning sihte aastateks 2040 ja
2050; järgib liidu vaimus strateegiat, mis 
lubab liikmesriikidel koostööd teha ja mitte 
end tegevuskava osas allasurutuna tunda;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid; märgib, et 2050. aasta 
energiaeesmärkide määratlemine eeldab 
üleeuroopalist valitsemistava; järgib liidu 
vaimus strateegiat, mis lubab 
liikmesriikidel koostööd teha ja mitte end 
tegevuskava osas allasurutuna tunda;

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada
viivitamatult; toetab seetõttu komisjoni 
energia tegevuskava aastani 2050, mis on
aluseks energiapoliitika seadusandlike ja 
muude algatuste ettepanekute tegemisele, 
et töötada 2030. aastaks välja 
poliitikaraamistik, mis põhineks 
kasvuhoonegaaside heite, taastuvenergia 
ja energiatõhususe alastel eesmärkidel;
märgib, et 2050. aasta energiaeesmärkide 
määratlemine eeldab üleeuroopalist
juhtimist; järgib liidu vaimus strateegiat, 
mis lubab liikmesriikidel tegevuskava 
rakendamiseks vabalt koostööd teha;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et 
välja töötada poliitikaraamistik 2030.
aastaks, sealhulgas vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid; märgib, et 2050. aasta 
energiaeesmärkide määratlemine eeldab 
üleeuroopalist valitsemistava; järgib liidu 
vaimus strateegiat, mis lubab 
liikmesriikidel koostööd teha ja mitte end 

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et
töötada välja 2030. aasta 
poliitikaraamistik, mis põhineks 
kasvuhoonegaaside heite, taastuvate 
energiaallikate ja energiatõhususe alastel 
õiguslikult siduvatel eesmärkidel; märgib, 
et 2050. aasta energiaeesmärkide 
määratlemine eeldab üleeuroopalist
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tegevuskava osas allasurutuna tunda; juhtimist; järgib liidu vaimus strateegiat, 
mis lubab liikmesriikidel koostööd teha ja 
mitte end tegevuskava osas allasurutuna 
tunda;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Konrad Szymański

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et 
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid; märgib, et 2050. aasta 
energiaeesmärkide määratlemine eeldab 
üleeuroopalist valitsemistava; järgib liidu
vaimus strateegiat, mis lubab 
liikmesriikidel koostööd teha ja mitte end 
tegevuskava osas allasurutuna tunda;

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et 
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid; märgib, et 2050. aasta 
energiaeesmärkide määratlemine eeldab 
üleeuroopalist juhtimist; soovitab töötada 
solidaarsuse vaimus välja strateegia, mis 
lubab liikmesriikidel koostööd teha ja mitte 
end tegevuskava osas allasurutuna tunda;
juhib sellega seoses tähelepanu 
tegevuskava olulisele puudusele – see ei 
sisalda iga liikmesriiki eraldi käsitlevat 
mõjuhinnangut;

Or. pl

Muudatusettepanek 20
Rachida Dati

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et 
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid; märgib, et 2050. aasta 
energiaeesmärkide määratlemine eeldab 
üleeuroopalist valitsemistava; järgib liidu 
vaimus strateegiat, mis lubab 
liikmesriikidel koostööd teha ja mitte end 
tegevuskava osas allasurutuna tunda;

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe; toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et 
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid, et luua ambitsioonikas ning 
stabiilne õiguslik ja reguleeriv raamistik; 
märgib, et 2050. aasta energiaeesmärkide
määratlemine eeldab üleeuroopalist
juhtimist; järgib liidu vaimus strateegiat, 
mis lubab liikmesriikidel koostööd teha ja 
mitte end tegevuskava osas allasurutuna 
tunda;

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et 
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid; märgib, et 2050. aasta 
energiaeesmärkide määratlemine eeldab 
üleeuroopalist valitsemistava; järgib liidu 
vaimus strateegiat, mis lubab 
liikmesriikidel koostööd teha ja mitte end 

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et 
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas asjakohased ning 
majanduslikult tõhusad CO2-heite 
vähendamise alased vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid; märgib, et 2050. aasta 
energiaeesmärkide määratlemine eeldab 
üleeuroopalist juhtimist; järgib liidu 
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tegevuskava osas allasurutuna tunda; vaimus tehnoloogia seisukohalt 
neutraalsest strateegiat, mis lubab 
liikmesriikidel koostööd teha ja mitte end 
tegevuskava osas allasurutuna tunda;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Romana Jordan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et 
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid; märgib, et 2050. aasta 
energiaeesmärkide määratlemine eeldab 
üleeuroopalist valitsemistava; järgib liidu 
vaimus strateegiat, mis lubab 
liikmesriikidel koostööd teha ja mitte end 
tegevuskava osas allasurutuna tunda;

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et 
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid ning rahvusvahelisel tasandil 
võetavad meetmed; märgib, et 2050. aasta 
energiaeesmärkide määratlemine eeldab 
üleeuroopalist juhtimist; järgib liidu 
vaimus tehnoloogia seisukohalt 
neutraalsest strateegiat, mis lubab 
liikmesriikidel koostööd teha ja mitte end 
tegevuskava osas allasurutuna tunda;

Or. sl

Muudatusettepanek 23
Herbert Reul

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 



AM\913063ET.doc 15/145 PE496.406v01-00

ET

saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et 
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid; märgib, et 2050. aasta 
energiaeesmärkide määratlemine eeldab 
üleeuroopalist valitsemistava; järgib liidu 
vaimus strateegiat, mis lubab 
liikmesriikidel koostööd teha ja mitte end 
tegevuskava osas allasurutuna tunda;

saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst; toetab seetõttu komisjoni 
energia tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et 
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas eesmärk; märgib, et 
2050. aasta energiaeesmärkide 
määratlemine eeldab üleeuroopalist
juhtimist; järgib liidu vaimus strateegiat, 
mis lubab liikmesriikidel koostööd teha ja 
mitte end tegevuskava osas allasurutuna 
tunda;

Or. de

Muudatusettepanek 24
Jerzy Buzek

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et 
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid; märgib, et 2050. aasta 
energiaeesmärkide määratlemine eeldab 
üleeuroopalist valitsemistava; järgib liidu 
vaimus strateegiat, mis lubab 
liikmesriikidel koostööd teha ja mitte end 
tegevuskava osas allasurutuna tunda;

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et 
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid; märgib, et 2050. aasta 
energiaeesmärkide määratlemine eeldab 
üleeuroopalist juhtimist – Euroopa 
energiaühenduse loomist; järgib liidu 
vaimus strateegiat, mis lubab 
liikmesriikidel koostööd teha ja mitte end 
tegevuskava osas allasurutuna tunda;

Or. en
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Selgitus

Euroopa Parlament on oma 25. novembri 2010. aasta resolutsioonis uue Euroopa 
energiastrateegia 2011–2020 väljatöötamise kohta (Kolarska-Bobińska raport) kinnitanud 
Euroopa energiaühenduse loomise vajalikkust. Energia tegevuskavas aastani 2050 
kehtestatud eesmärkide täitmiseks on oluline luua Euroopa energiaühendus ning tugev ühine 
energiaturg, samuti on olulised energiavaldkonna vähe heidet tekitavate uute tehnoloogiate 
ühine Euroopa rahastamine ning energia väljastpoolt Euroopa Liitu ostmise 
kooskõlastamine.

Muudatusettepanek 25
Lambert van Nistelrooij

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et 
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid; märgib, et 2050. aasta 
energiaeesmärkide määratlemine eeldab 
üleeuroopalist valitsemistava; järgib liidu 
vaimus strateegiat, mis lubab 
liikmesriikidel koostööd teha ja mitte end 
tegevuskava osas allasurutuna tunda;

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et 
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid; märgib, et 2050. aasta ja 
vahepealse perioodi energiaeesmärkide 
määratlemine eeldab üleeuroopalist 
juhtimist järgib liidu vaimus strateegiat, 
mis lubab liikmesriikidel koostööd teha ja 
mitte end tegevuskava osas allasurutuna 
tunda;

Or. nl

Muudatusettepanek 26
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et 
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid; märgib, et 2050. aasta 
energiaeesmärkide määratlemine eeldab 
üleeuroopalist valitsemistava; järgib liidu 
vaimus strateegiat, mis lubab 
liikmesriikidel koostööd teha ja mitte end 
tegevuskava osas allasurutuna tunda;

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et 
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid; märgib, et 2050. aasta 
energiaeesmärkide määratlemine eeldab 
üleeuroopalist juhtimist; järgib liidu 
vaimus tehnoloogia seisukohalt 
neutraalsest strateegiat, mis lubab 
liikmesriikidel koostööd teha ja mitte end 
tegevuskava osas allasurutuna tunda;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ioannis A. Tsoukalas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et 
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid; märgib, et 2050. aasta 
energiaeesmärkide määratlemine eeldab 
üleeuroopalist valitsemistava; järgib liidu 
vaimus strateegiat, mis lubab 
liikmesriikidel koostööd teha ja mitte end 
tegevuskava osas allasurutuna tunda;

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et 
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid; märgib, et 2050. aasta 
energiaeesmärkide määratlemine eeldab 
üleeuroopalist juhtimist; järgib liidu 
vaimus strateegiat, mis lubab 
liikmesriikidel tegevuskava alusel
koostööd teha;
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Or. en

Muudatusettepanek 28
Lena Kolarska-Bobińska

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et 
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas vahe-eesmärgid ja 
eesmärgid; märgib, et 2050. aasta 
energiaeesmärkide määratlemine eeldab 
üleeuroopalist valitsemistava; järgib liidu 
vaimus strateegiat, mis lubab
liikmesriikidel koostööd teha ja mitte end 
tegevuskava osas allasurutuna tunda;

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 
saavad energiasüsteemi ümberkujundamise 
alasest koostööst, millega tuleb alustada 
kohe;  toetab seetõttu komisjoni energia 
tegevuskava aastani 2050, mis on 
energiapoliitika seadusandlike ja muude 
algatuste ettepanekute tegemise aluseks, et 
välja töötada poliitikaraamistik 2030. 
aastaks, sealhulgas mittesiduvad vahe-
eesmärgid ja eesmärgid; märgib, et 2050. 
aasta energiaeesmärkide määratlemine 
eeldab üleeuroopalist juhtimist; järgib liidu 
vaimus strateegiat, mis lubab 
liikmesriikidel koostööd teha ja mitte end 
tegevuskava osas allasurutuna tunda;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. märgib, et keskkonna- ja 
kliimapoliitika rakendamine ilma, et 
seejuures võetaks arvesse selliseid 
probleeme nagu energiajulgeolek, ei 
suuda asendada jätkusuutliku arengu 
põhimõttest lähtuvat energiapoliitikat, 
millega tagatakse nii praegusele kui ka 
tulevastele põlvkondadele õiglane, üldine 



AM\913063ET.doc 19/145 PE496.406v01-00

ET

ja konkurentsivõimeline juurdepääs 
energiavarudele ning austatakse 
looduskeskkonda;

Or. pl

Muudatusettepanek 30
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. nõustub energia 2050. aasta 
tegevuskava peamise järeldusega, et kui 
tegutsema asutakse varakult (et ühitada 
energiasüsteemi restruktureerimine 
investeerimistsüklitega ja aidata seeläbi 
vältida investeeringute nappust ning 
kulukat ja püsivat sõltuvust suurt CO2-
heidet põhjustavatest tehnoloogiatest, mis 
ei ole keskmises ja pikas plaanis 
otstarbekas), on majanduse CO2-heite 
vähendamise kulud hallatavad ning 
praeguse poliitika jätkamise maksumusest 
mitte kõrgemad;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et üksainus 2030. 
aastaks seatud kasvuhoonegaaside 
vähendamise alane eesmärk, mis oleks 
suurusjärgult kooskõlas ka ELi CO2-heite 
vähendamise püüdlustega aastani 2050, 
aitaks strateegia kogumaksumust 
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vähendada ning ELi õigusraamistikku 
lihtsustada;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. märgib, et esitatud 2030. ja 2050. aasta 
strateegiad ei ole deterministliku 
olemusega, vaid on pigem tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikaga seotud 
probleemide alase konstruktiivse dialoogi 
aluseks;

2. märgib, et esitatud 2030. ja 2050. aasta 
strateegiad ei ole deterministliku 
olemusega, vaid on pigem tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikaga seotud 
probleemide alasel kõikide 
sidusrühmadega peetud konstruktiivsel 
dialoogil põhinevaks raamistikuks, mille 
abil töötada sihtide ja siduvate eesmärkide
saavutamiseks välja konkreetsemad 
poliitikavahendid;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Francisco Sosa Wagner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. märgib, et esitatud 2030. ja 2050. aasta 
strateegiad ei ole deterministliku 
olemusega, vaid on pigem tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikaga seotud
probleemide alase konstruktiivse dialoogi 
aluseks;

2. märgib, et esitatud 2030. ja 2050. aasta 
strateegiad on aluseks astmeliste meetmete 
konstruktiivsele dialoogile, mille raames 
käsitletakse tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikaga seotud probleeme ning 
vastavalt aluslepingutele ka 
keskkonnakaitset;

Or. en
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Muudatusettepanek 34
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. märgib, et esitatud 2030. ja 2050. aasta
strateegiad ei ole deterministliku 
olemusega, vaid on pigem tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikaga seotud 
probleemide alase konstruktiivse dialoogi 
aluseks;

2. märgib, et esitatud 2050. aasta
stsenaariumid ei ole deterministlikud, vaid 
pigem Euroopa energiasüsteemi 
ümberkorraldamise alase konstruktiivse 
dialoogi aluseks;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Lena Kolarska-Bobińska

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. märgib, et esitatud 2030. ja 2050. aasta 
strateegiad ei ole deterministliku 
olemusega, vaid on pigem tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikaga seotud 
probleemide alase konstruktiivse dialoogi 
aluseks;

2. märgib, et esitatud 2030. ja 2050. aasta 
strateegiad ei ole deterministliku 
olemusega, vaid on pigem tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikaga seotud 
probleemide alase konstruktiivse dialoogi 
aluseks; toonitab, et kõik energiaalased 
tulevikuprojektsioonid, kaasa arvatud 
energia tegevuskava, põhinevad 
tehnoloogiat ja majanduse arengut 
käsitlevatel ebakindlatel oletustel; rõhutab 
sellepärast, et kõiki poliitilisi valikuid 
tuleb pidevalt läbi vaadata ja kohandada 
ning et nende aluseks peavad olema 
võimalikult ettevaatlikud oletused;

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Rachida Dati

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. märgib, et esitatud 2030. ja 2050. aasta 
strateegiad ei ole deterministliku 
olemusega, vaid on pigem tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikaga seotud 
probleemide alase konstruktiivse dialoogi 
aluseks;

2. märgib, et esitatud 2030. ja 2050. aasta 
strateegiad ei ole deterministliku 
olemusega, vaid on pigem tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikaga seotud 
probleemide alase konstruktiivse dialoogi 
aluseks; rõhutab sellegipoolest vajadust 
luua stabiilne õiguslik ja reguleeriv 
raamistik, mis hõlmaks konkreetseid 
mõõdetavaid eesmärke, et prognoosida 
tulevasi arenguid ja ergutada pikaajalisi 
investeeringuid;

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. märgib, et esitatud 2030. ja 2050. aasta 
strateegiad ei ole deterministliku 
olemusega, vaid on pigem tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikaga seotud 
probleemide alase konstruktiivse dialoogi 
aluseks;

2. märgib, et esitatud 2030. ja 2050. aasta 
strateegiad ei ole deterministliku 
olemusega, vaid on pigem tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikaga seotud 
probleemide alase konstruktiivse dialoogi 
aluseks; kutsub Euroopa Komisjoni üles 
tegevuskava korrapäraselt ajakohastama, 
võttes nõuetekohaselt arvesse 
liikmesriikide energiapoliitilisi 
valikuvõimalusi ning tehnoloogia 
arengut;

Or. en
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Muudatusettepanek 38
Romana Jordan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. märgib, et esitatud 2030. ja 2050. aasta 
strateegiad ei ole deterministliku 
olemusega, vaid on pigem tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikaga seotud 
probleemide alase konstruktiivse dialoogi 
aluseks;

2. märgib, et esitatud 2030. ja 2050. aasta 
strateegiad ei ole deterministliku 
olemusega, vaid on pigem tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikaga seotud 
probleemide alase konstruktiivse dialoogi 
aluseks – need ei ole paindumatud nagu 
kliimamuutuste valdkonna rahvusvahelist 
koostööd ja ülemaailmset tegevust 
reguleerivad dokumendid;

Or. sl

Muudatusettepanek 39
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. märgib, et esitatud 2030. ja 2050. aasta
strateegiad ei ole deterministliku 
olemusega, vaid on pigem tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikaga seotud 
probleemide alase konstruktiivse dialoogi 
aluseks;

2. märgib, et esitatud 2050. aasta
stsenaariumid ei ole deterministlikud, vaid 
on pigem aluseks Euroopa 
energiasüsteemi ümberkorraldamise 
alasele konstruktiivsele dialoogile, mille 
eesmärk on leida viis, kuidas saavutada 
liidu pikaajalisem siht vähendada aastaks 
2050 kasvuhoonegaaside heidet 1990. 
aasta tasemega võrreldes 80–95% võrra;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Herbert Reul
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
komisjoni 2050. aasta energia 
tegevuskava hõlmab stsenaariume;  
toonitab, et nii praegustel suundumustel 
kui ka CO2-heite vähendamisel põhinevad 
stsenaariumid on vaid oletused, mille 
puhul ei ole kindlasti arvestatud kõiki 
võimalusi, ning seetõttu piirdub nende 
panus vaid Euroopa energiavarustuse 
tulevase struktuuri suhtes kaasa 
mõtlemisega;
rõhutab, et komisjoni 2050. aasta energia 
tegevuskavas esitatud stsenaariume tuleb 
edasi arendada, kasutades muu hulgas ka 
muid mudeleid peale PRIMESi 
energiasüsteemide mudeli, samuti tuleb 
koostada täiendavad vähest CO2-heidet 
käsitlevad stsenaariumid (näiteks 
„suurem tuumaenergia kasutamine” ja 
„suurem maagaasi kasutamine ning 
süsinikdioksiidi kogumine ja 
säilitamine”), et soodustada Euroopa 
turvalise, kulutõhusa ja vähe heidet 
põhjustava tulevase energiavarustuse 
kujundamise alternatiivsete lahenduste 
paremat mõistmist;

Or. de

Muudatusettepanek 41
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. teeb ettepaneku, et eri stsenaariumide 
aluseks olevad eeldused ja eelkõige eri 
energiaallikatega seonduvad kulud 
vaadataks korrapäraselt läbi, kusjuures 
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nende hindamisel tuleb erilist tähelepanu 
pöörata investeerimisnõuete muutumisele, 
tehnilisele ja majanduslikule 
teostatavusele, tehnoloogia arengule, 
arengu seiskumisele ohule ning 
mitmesuguste energiatootmisvõimaluste 
elutsükliga seotud kuludele;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Lena Kolarska-Bobińska

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et kliimaeesmärgid tuleb 
tasakaalustada vajadusega saavutada igas
liikmesriigis jätkusuutlik ja 
konkurentsivõimeline majanduskasv ning 
energiajulgeolek; märgib sellega seoses, 
et tegevuskava on puudulik, kuna selles ei 
käsitleta poliitiliste valikute mõju 
üksikutele liikmesriikidele; kutsub 
komisjoni üles koostama viivitamatult 
sellised riiklikud analüüsid;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Bendt Bendtsen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. tunnistab, et CO2-heite vähendamise 
saavutamiseks on oluline kasutada vähe 
süsihappegaasi tekitavatest allikatest 
saadud elektrit, kuna 2050. aastaks peab 
ELi elektrisektor olema peaaegu 
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heitevaba ning aastaks 2030 tuleb CO2-
heidet vähendada ligikaudu 60%;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset finantskriisi; rõhutab osa, mis 
energial võiks potentsiaalselt olla 
majanduskasvu ja konkurentsivõime 
ergutamisel ELis; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepanekuid 2020. aasta järgsete
strateegiate kohta ja esitama Euroopa 
energiapoliitika 2030. aasta
poliitikaraamistik; kutsub liikmesriike üles 
tõhustama käimasolevaid jõupingutusi, et 
saavutada praegused ELi 2020. aasta 
energiapoliitikaalased eesmärgid;

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset finantskriisi; rõhutab osa, mis 
energial võib olla majanduskasvu ja 
konkurentsivõime ergutamisel ELis; kutsub 
komisjoni üles tegema ettepanekuid 2020. 
aasta järgsete õigusaktide kohta, et 
uuendada ja pikendada kliima- ja 
energiapaketti ning tagada seeläbi 
aastateks 2030 ja 2040 stabiilne Euroopa 
energiapoliitika raamistik, milles 
pannakse rõhku energiatõhususe, 
kasvuhoonegaaside heite ja 
taastuvenergia siduvatele eesmärkidele 
ning millesse oleks täielikult lõimitud ka 
2050. aasta energia tegevuskava nn 
kindlad valikud; kutsub liikmesriike üles 
tõhustama käimasolevaid jõupingutusi, et 
saavutada praegused ELi 2020. aasta 
energiapoliitikaalased eesmärgid; rõhutab 
sellega seoses, et taastuvenergia direktiivi 
(2009/28/EÜ) kõikide sätete õigeaegne ja 
täielik rakendamine on eluliselt oluline 
ELi siduva eesmärgi saavutamiseks 
(vähemalt 20% aastaks 2020);

Or. en

Muudatusettepanek 45
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset finantskriisi; rõhutab osa, mis 
energial võiks potentsiaalselt olla
majanduskasvu ja konkurentsivõime 
ergutamisel ELis; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepanekuid 2020. aasta järgsete 
strateegiate kohta ja esitama Euroopa 
energiapoliitika 2030. aasta 
poliitikaraamistik; kutsub liikmesriike 
üles tõhustama käimasolevaid 
jõupingutusi, et saavutada praegused ELi 
2020. aasta energiapoliitikaalased 
eesmärgid;

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset finantskriisi; nõuab meetmete 
võtmist, et piirata energiasektori poolt 
keskkonnale avaldatavat negatiivset mõju, 
võttes samal ajal arvesse ka riikide ja ELi 
majanduse konkurentsivõime tõstmiseks 
võetud meetmete mõju ning kodanike 
elektrienergia varustuskindlust; usub, et 
majanduskriisi ajal on eriti oluline olla
äärmiselt ettevaatlik selliste tulevaste 
kohustuste võtmisel, millega pannakse 
liikmesriikide majandustele ebaühtlaselt 
jaotatud koorem; kutsub liikmesriike üles 
tõhustama käimasolevaid jõupingutusi, et 
saavutada praegused ELi 2020. aasta 
energiapoliitikaalased eesmärgid;

Or. pl

Muudatusettepanek 46
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset finantskriisi; rõhutab osa, mis
energial võiks potentsiaalselt olla 
majanduskasvu ja konkurentsivõime
ergutamisel ELis; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepanekuid 2020. aasta järgsete 
strateegiate kohta ja esitama Euroopa 
energiapoliitika 2030. aasta
poliitikaraamistik; kutsub liikmesriike üles 
tõhustama käimasolevaid jõupingutusi, et 
saavutada praegused ELi 2020. aasta 
energiapoliitikaalased eesmärgid;

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset finantskriisi; rõhutab osa, mis CO2-
heite vähendamisel võib potentsiaalselt 
olla majanduskasvu, majanduse 
konkurentsivõime ja töökohtade loomise
ergutamisel ELis; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepanekuid 2020. aasta järgsete 
strateegiate kohta ja esitama Euroopa 
energiapoliitika 2030. aasta
poliitikaraamistiku, mis põhineks 
tegevuskavas kindlaks määratud nn 
kindlatel valikutel; kutsub liikmesriike 
üles tõhustama käimasolevaid 
jõupingutusi, et saavutada praegused ELi 
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2020. aasta energiapoliitikaalased 
eesmärgid ning eelkõige energiatõhususe 
eesmärk (20% aastaks 2020), mille 
täitmise ajakavast ollakse praeguseks 
maha jäänud;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Lambert van Nistelrooij

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset finantskriisi; rõhutab osa, mis 
energial võiks potentsiaalselt olla 
majanduskasvu ja konkurentsivõime 
ergutamisel ELis; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepanekuid 2020. aasta järgsete 
strateegiate kohta ja esitama Euroopa 
energiapoliitika 2030. aasta
poliitikaraamistik; kutsub liikmesriike üles 
tõhustama käimasolevaid jõupingutusi, et 
saavutada praegused ELi 2020. aasta 
energiapoliitikaalased eesmärgid;

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset finantskriisi; rõhutab osa, mis 
energial võiks potentsiaalselt olla 
majanduskasvu, töökohtade loomise ja 
konkurentsivõime ergutamisel ELis; kutsub 
komisjoni üles tegema ettepanekuid 2020. 
aasta järgsete strateegiate kohta ja esitama
võimalikult ruttu Euroopa energiapoliitika 
2030. aasta poliitikaraamistiku; tuletab 
komisjonile meelde, et tulevase 
õigusraamistiku suhtes ruttu kindlustunde 
loomine tuleb investeerimisalaste otsuste 
langetamisel kasuks; kutsub liikmesriike 
üles tõhustama käimasolevaid 
jõupingutusi, et saavutada praegused ELi 
2020. aasta energiapoliitikaalased 
eesmärgid;

Or. nl

Muudatusettepanek 48
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset finantskriisi; rõhutab osa, mis 
energial võiks potentsiaalselt olla 
majanduskasvu ja konkurentsivõime 
ergutamisel ELis; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepanekuid 2020. aasta järgsete 
strateegiate kohta ja esitama Euroopa 
energiapoliitika 2030. aasta
poliitikaraamistik; kutsub liikmesriike üles 
tõhustama käimasolevaid jõupingutusi, et 
saavutada praegused ELi 2020. aasta 
energiapoliitikaalased eesmärgid;

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset finantskriisi; rõhutab osa, mis 
energial võiks potentsiaalselt olla 
majanduskasvu ja konkurentsivõime 
ergutamisel ELis; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepanekuid 2020. aasta järgsete 
strateegiate kohta ja esitama Euroopa 
energiapoliitika 2030. aasta
poliitikaraamistiku, sh ettepaneku 
kehtestada kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise vallas üks kindel eesmärk, 
mis oleks kooskõlas ELi CO2-heite 
vähendamise püüdlustega ning millega 
kaasneks mõjuhindamine; kutsub 
liikmesriike üles tõhustama käimasolevaid 
jõupingutusi, et saavutada praegused ELi 
2020. aasta energiapoliitikaalased 
eesmärgid;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset finantskriisi; rõhutab osa, mis
energial võiks potentsiaalselt olla 
majanduskasvu ja konkurentsivõime 
ergutamisel ELis; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepanekuid 2020. aasta järgsete 
strateegiate kohta ja esitama Euroopa 
energiapoliitika 2030. aasta
poliitikaraamistik; kutsub liikmesriike üles 
tõhustama käimasolevaid jõupingutusi, et 
saavutada praegused ELi 2020. aasta 
energiapoliitikaalased eesmärgid;

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset finantskriisi; rõhutab osa, mis
taastuvenergial ja energiasäästul on 
töökohtade loomise, energiasõltumatuse 
ja konkurentsivõime ergutamisel ELis;
kutsub komisjoni üles tegema ettepanekuid 
2020. aasta järgsete strateegiate kohta ja 
esitama Euroopa energiapoliitika 2030. 
aasta poliitikaraamistiku, mis põhineks 
kindlaks määratud nn kindlatel valikutel;
kutsub liikmesriike üles tõhustama 
käimasolevaid jõupingutusi, et saavutada 
praegused ELi 2020. aasta 
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energiapoliitikaalased eesmärgid;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Sabine Wils, Marisa Matias

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset finantskriisi; rõhutab osa, mis 
energial võiks potentsiaalselt olla 
majanduskasvu ja konkurentsivõime 
ergutamisel ELis; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepanekuid 2020. aasta järgsete 
strateegiate kohta ja esitama Euroopa 
energiapoliitika 2030. aasta 
poliitikaraamistik; kutsub liikmesriike 
üles tõhustama käimasolevaid 
jõupingutusi, et saavutada praegused ELi 
2020. aasta energiapoliitikaalased 
eesmärgid;

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset finantskriisi; rõhutab osa, mis 
energial võiks potentsiaalselt olla 
majanduskasvu ja konkurentsivõime 
ergutamisel ELis; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepaneku taastuvenergia siduva 
eesmärgi seadmise kohta 2030. aastaks; 
märgib, et selline tegevus tagab tööstusele 
vajaliku investeerimiskindluse, vähendab 
oluliselt kasvuhoonegaaside heidet, loob 
töökohti, edendab ELi energiasõltumatust 
ning soodustab juhtpositsiooni 
saavutamist tehnoloogia valdkonnas ja 
tööstusinnovatsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Romana Jordan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset finantskriisi; rõhutab osa, mis 
energial võiks potentsiaalselt olla 
majanduskasvu ja konkurentsivõime 
ergutamisel ELis; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepanekuid 2020. aasta järgsete 
strateegiate kohta ja esitama Euroopa 

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset finantskriisi; rõhutab osa, mis 
energial võiks potentsiaalselt olla 
majanduskasvu ja konkurentsivõime 
ergutamisel ELis; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepanekuid 2020. aasta järgsete 
strateegiate kohta ja esitama Euroopa 
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energiapoliitika 2030. aasta 
poliitikaraamistik; kutsub liikmesriike üles 
tõhustama käimasolevaid jõupingutusi, et 
saavutada praegused ELi 2020. aasta 
energiapoliitikaalased eesmärgid;

energiapoliitika 2030. aasta 
poliitikaraamistik; kutsub liikmesriike üles 
tõhustama käimasolevaid jõupingutusi, et 
saavutada praegused ELi 2020. aasta 
energiapoliitikaalased eesmärgid; kutsub 
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööametit, Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikku ning 
Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 
haldurite võrgustikku üles osalema 
käimasolevas ja vajalikus infrastruktuuri 
pikaajalises kavandamises;

Or. sl

Muudatusettepanek 52
Konrad Szymański

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset finantskriisi; rõhutab osa, mis 
energial võiks potentsiaalselt olla 
majanduskasvu ja konkurentsivõime 
ergutamisel ELis; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepanekuid 2020. aasta järgsete 
strateegiate kohta ja esitama Euroopa 
energiapoliitika 2030. aasta
poliitikaraamistik; kutsub liikmesriike üles 
tõhustama käimasolevaid jõupingutusi, et 
saavutada praegused ELi 2020. aasta 
energiapoliitikaalased eesmärgid;

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset finantskriisi; rõhutab osa, mis 
energial võiks potentsiaalselt olla 
majanduskasvu ja konkurentsivõime 
ergutamisel ELis; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepanekuid 2020. aasta järgsete 
strateegiate kohta ja esitama Euroopa 
energiapoliitika 2030. aasta
poliitikaraamistiku, milles võetakse 
arvesse asjaolu, et infrastruktuuri 
mahukate investeeringute tegemine on 
pikemas perspektiivis äärmiselt oluline, 
isegi kui energiaallikate suhtes ei toimu 
ühtegi suuremat muutust; kutsub 
liikmesriike üles tõhustama käimasolevaid 
jõupingutusi, et saavutada praegused ELi 
2020. aasta energiapoliitikaalased 
eesmärgid;

Or. pl
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Muudatusettepanek 53
Niki Tzavela

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset finantskriisi; rõhutab osa, mis 
energial võiks potentsiaalselt olla 
majanduskasvu ja konkurentsivõime 
ergutamisel ELis; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepanekuid 2020. aasta järgsete 
strateegiate kohta ja esitama Euroopa 
energiapoliitika 2030. aasta
poliitikaraamistik; kutsub liikmesriike üles 
tõhustama käimasolevaid jõupingutusi, et 
saavutada praegused ELi 2020. aasta 
energiapoliitikaalased eesmärgid;

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset finantskriisi; rõhutab osa, mis 
energial võiks potentsiaalselt olla 
majanduskasvu ja konkurentsivõime 
ergutamisel ELis; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepanekuid 2020. aasta järgsete 
strateegiate kohta ja esitama Euroopa 
energiapoliitika 2030. aasta
poliitikaraamistiku; millega antaks 
investeerimisalaste otsuste langetamiseks 
usaldusväärsed suunised; kutsub 
liikmesriike üles tõhustama käimasolevaid 
jõupingutusi, et saavutada praegused ELi 
2020. aasta energiapoliitikaalased 
eesmärgid;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Francisco Sosa Wagner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset finantskriisi; rõhutab osa, mis 
energial võiks potentsiaalselt olla 
majanduskasvu ja konkurentsivõime 
ergutamisel ELis; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepanekuid 2020. aasta järgsete 
strateegiate kohta ja esitama Euroopa 
energiapoliitika 2030. aasta
poliitikaraamistik; kutsub liikmesriike üles 
tõhustama käimasolevaid jõupingutusi, et 
saavutada praegused ELi 2020. aasta 
energiapoliitikaalased eesmärgid;

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset finantskriisi; rõhutab osa, mis 
energial võiks potentsiaalselt olla 
majanduskasvu ja konkurentsivõime 
ergutamisel ELis; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepanekuid 2020. aasta järgsete 
strateegiate kohta ja esitama 2030. aasta
poliitikanägemuse, mis põhineks energia 
tegevuskavas aastani 2050 määratletud 
nn kindlatel valikutel; kutsub liikmesriike 
üles tõhustama käimasolevaid 
jõupingutusi, et saavutada praegused ELi 
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2020. aasta energiapoliitikaalased 
eesmärgid;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Rachida Dati

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset finantskriisi; rõhutab osa, mis 
energial võiks potentsiaalselt olla
majanduskasvu ja konkurentsivõime 
ergutamisel ELis; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepanekuid 2020. aasta järgsete 
strateegiate kohta ja esitama Euroopa 
energiapoliitika 2030. aasta 
poliitikaraamistik; kutsub liikmesriike üles 
tõhustama käimasolevaid jõupingutusi, et 
saavutada praegused ELi 2020. aasta 
energiapoliitikaalased eesmärgid;

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset finantskriisi; rõhutab osa, mis 
energial on majanduskasvu ja 
konkurentsivõime ergutamisel ELis; kutsub 
komisjoni üles tegema ettepanekuid 2020. 
aasta järgsete strateegiate kohta ja esitama 
Euroopa energiapoliitika 2030. aasta 
poliitikaraamistik; kutsub liikmesriike üles 
tõhustama käimasolevaid jõupingutusi, et 
saavutada praegused ELi 2020. aasta 
energiapoliitikaalased eesmärgid;

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Herbert Reul

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset finantskriisi; rõhutab osa, mis 
energial võiks potentsiaalselt olla 
majanduskasvu ja konkurentsivõime 
ergutamisel ELis; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepanekuid 2020. aasta järgsete 
strateegiate kohta ja esitama Euroopa 
energiapoliitika 2030. aasta 

3. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 
keset majandus- ja finantskriisi; rõhutab 
osa, mis energial võiks potentsiaalselt olla 
majanduskasvu ja konkurentsivõime 
ergutamisel ELis; kutsub komisjoni üles 
tegema ettepanekuid 2020. aasta järgsete 
strateegiate kohta ja esitama Euroopa 
energiapoliitika 2030. aasta 
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poliitikaraamistik; kutsub liikmesriike üles 
tõhustama käimasolevaid jõupingutusi, et 
saavutada praegused ELi 2020. aasta
energiapoliitikaalased eesmärgid;

poliitikaraamistik; kutsub liikmesriike üles 
tõhustama käimasolevaid jõupingutusi, et 
saavutada praegused ELi 
energiapoliitikaalased eesmärgid;

Or. de

Muudatusettepanek 57
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. märgib, et 2020. aastale järgneva 
perioodi strateegiate suhtes teadlike ja 
tasakaalustatud otsuste langetamiseks on 
vaja läbi vaadata praegused, 2020. 
aastaks tehtud strateegiad;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. nõuab tungivalt, et komisjon koostaks 
ühe 2050. aastani ulatuva konkreetse 
stsenaariumi; rõhutab, et see stsenaarium 
peaks põhinema nn kindlatel valikutel 
ning peaks ühendama suure 
energiatõhususe, taastuvate 
energiaallikate suurema kasutamise ja 
aruka infrastruktuuri; mõistab, et 
tulevikku ei ole võimalik näha, kuid 
rõhutab, et jätkusuutlikkuse, turvalisuse 
ja konkurentsivõime alaste eesmärkide 
saavutamiseks on äärmiselt oluline kindla 
tegevuskava olemasolu ja kõikide 
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liikmesriikide vaheline üksmeel;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Lena Kolarska-Bobińska

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. kutsub komisjoni üles võtma vastu 
energiaalase piirkondliku 
spetsialiseerumise strateegia, et 
piirkonnad saaksid arendada nende 
energiaallikate kasutamist, mis on 
Euroopa 2050. aasta eesmärkide täitmise 
seisukohast kõige tõhusamad (näiteks 
päikeseenergia lõunas ja tuuleenergia 
põhjas); usub, et sellise spetsialiseerumise 
alusel peaks EL hakkama mõõtma 
Euroopa energiaeesmärke ELi-ülesel 
skaalal (riiklike eesmärkide asemel).

Or. en

Muudatusettepanek 60
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. juhib tähelepanu asjaolule, et ELis 
2020. aastaks seatud heite vähendamise 
eesmärgi karmistamiseks ning heite 
vähendamise alaste uute eesmärkide 
seadmiseks 2020. aastale järgneva 
perioodi jaoks puudub alus, kuni ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
raames ei ole allkirjastatud ülemaailmset 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
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kokkulepet;

Or. pl

Muudatusettepanek 61
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. rõhutab, et 2050. aastaks tehtud 
stsenaariumi tuleb muuta 
üksikasjalikumaks ning välja tuleb tuua 
konkreetsed ja olulised projektid ja 
poliitikameetmed, sh vahe-eesmärgid ja 
2050. aastaks seatud energiatõhususe, 
taastuvenergia ja kasvuhoonegaaside 
heite alased eesmärgid; rõhutab, et 
kõnealust stsenaariumi on vaja 
viivitamatult edasi arendada, kuna 
esimesi meetmeid tuleb võtta juba nüüd;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Bernd Lange

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
allikate mitmekesistamine ning 
energiatõhusus;

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; tõstab esile 
tööhõive ja majanduskasvu strateegia 
„Euroopa 2020” peamisi eesmärke ning 
nõuab sellise poliitika jätkamist ka pärast 
2020. aastat; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
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konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
allikate mitmekesistamine ning 
energiatõhusus;

Or. de

Muudatusettepanek 63
Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
allikate mitmekesistamine ning 
energiatõhusus;

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; tõstab sellega 
seoses esile tööhõive ja majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020”peamisi 
eesmärke ning nõuab sellise poliitika 
jätkamist ka pärast 2020. aastat; rõhutab 
sellise energiastrateegia tähtsust, mis 
keskendub ELi energiajulgeoleku ja 
majanduse konkurentsivõime 
suurendamisele selliste meetmete kaudu 
nagu tarnemarsruutide ja -allikate 
mitmekesistamine ning energiatõhusus;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Konrad Szymański

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; juhib 



PE496.406v01-00 38/145 AM\913063ET.doc

ET

energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
allikate mitmekesistamine ning 
energiatõhusus;

sellegipoolest tähelepanu asjaolule, et 
taastuvate energiaallikate arendamine 
vähendab küll energiasõltuvust, kuid ei 
korva tingimata üleminekuga seonduvaid 
kulusid; rõhutab seetõttu sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
allikate mitmekesistamine ning 
energiatõhusus;

Or. pl

Muudatusettepanek 65
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
allikate mitmekesistamine ning 
energiatõhusus;

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
allikate mitmekesistamine ning 
energiatõhusus; toetab energia 
tegevuskava nõuanderühma soovitust 
tegeleda iga stsenaariumi puhul 
konkreetselt CO2-heite vähendamise, 
varustuskindluse ja konkurentsivõime 
vahelise tasakaaluga ning muuta 
sellealased kompromissid  läbipaistvaks;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
allikate mitmekesistamine ning
energiatõhusus;

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
allikate mitmekesistamine, energiatõhusus
ning tõhusamalt ja optimaalsemalt 
korraldatud elektrisüsteem, et suurendada 
investeerimist vähese CO2-heitega 
energiatootmisse ja varusüsteemi 
loomisesse;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
allikate mitmekesistamine ning 
energiatõhusus;

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
allikate mitmekesistamine ning 
energiatõhusus; toonitab sellega seoses, 
kui oluline on Euroopa tööstusalase 
konkurentsivõime tõstmine, jätkusuutliku 
majanduskasvu ergutamine ning 
töökohtade loomine;

Or. en
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Muudatusettepanek 68
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
allikate mitmekesistamine ning 
energiatõhusus;

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vajalikke 
investeeringuid säästvatesse, vähese CO2-
heitega tehnoloogiatesse; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu Euroopa 
taastuvenergiaallikate suurem kasutus, 
tarnemarsruutide ja -allikate 
mitmekesistamine, sh paremate ühenduste 
loomine liikmesriikide vahel  ning 
energiatõhusus;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja 
-allikate mitmekesistamine ning 
energiatõhusus;

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik on väga tähtis selleks, et 
aidata stimuleerida vähese CO2-heitega 
energiasse investeerimiseks vajalikke 
investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiasäästlikkuse,
energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu taastuvenergia 
edendamine, energiavarustuse
mitmekesistamine ja energiatõhususe 
suurendamine;



AM\913063ET.doc 41/145 PE496.406v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 70
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
allikate mitmekesistamine ning 
energiatõhusus;

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vajalikke 
investeeringuid taastuvenergiasse ja 
energiatõhususse; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
keskkonnasäästlikkusele, ELi 
energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
allikate mitmekesistamine, energia 
säästmine ning energiatõhusus;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Francisco Sosa Wagner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
allikate mitmekesistamine ning 
energiatõhusus;

4. rõhutab, et selge, ühtne ja järjekindel
poliitika- ja õigusraamistik stimuleerib 
vähese CO2-heitega energiasse 
investeerimiseks vajalikke investeeringuid; 
rõhutab sellise energiastrateegia tähtsust, 
mis keskendub ELi energiajulgeoleku,
majanduse konkurentsivõime ja 
keskkonnasäästlikkuse suurendamisele 
selliste meetmete kaudu nagu 
taastuvenergiaallikate suurem kasutus, 
tarnemarsruutide ja -allikate 
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mitmekesistamine, energiatõhusus ja 
energia säästmine ning paremate 
ühenduste loomine liikmesriikide vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Sabine Wils, Marisa Matias

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
allikate mitmekesistamine ning 
energiatõhusus;

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib 
taastuvenergiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiasõltumatuse suurendamisele 
selliste meetmete kaudu nagu 
tarnemarsruutide ja -allikate 
mitmekesistamine, taastuvenergia ja 
energiatõhusus;

Or. en

Muudatusettepanek 73
Ioannis A. Tsoukalas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
allikate mitmekesistamine ning 

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide, 
tarnijate ja allikate mitmekesistamine, 
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energiatõhusus; energiatõhusus ning teadus- ja 
arendustegevuse kaalukad investeeringud 
energiaga seotud valdkondadesse;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
allikate mitmekesistamine ning 
energiatõhusus;

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
allikate mitmekesistamine, Euroopa 
energiatehnoloogia tööstusliku baasi 
säilitamine ning energiatõhusus;

Or. en

Muudatusettepanek 75
Gaston Franco

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -

4. rõhutab, et selge ja stabiilne poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vajalikke 
investeeringuid vähese CO2-heitega 
energiatehnoloogiasse; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
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allikate mitmekesistamine ning 
energiatõhusus;

allikate mitmekesistamine ning 
energiatõhusus;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Niki Tzavela

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
allikate mitmekesistamine ning 
energiatõhusus;

4. rõhutab, et selge, stabiilne ja 
prognoositav poliitika- ja õigusraamistik 
stimuleerib vähese CO2-heitega energiasse 
investeerimiseks vajalikke investeeringuid; 
rõhutab sellise energiastrateegia tähtsust, 
mis keskendub ELi energiajulgeoleku ja 
majanduse konkurentsivõime 
suurendamisele selliste meetmete kaudu 
nagu tarnemarsruutide, -allikate ja 
energiatarnijate mitmekesistamine ning 
energiatõhusus;

Or. en

Muudatusettepanek 77
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid majanduslikult 
tõhusal moel; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
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allikate mitmekesistamine ning 
energiatõhusus;

meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
allikate mitmekesistamine ning 
energiatõhusus;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Romana Jordan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
allikate mitmekesistamine ning 
energiatõhusus;

4. rõhutab, et selge, prognoositav, stabiilne 
ja ühtne poliitika- ja õigusraamistik 
stimuleerib vähese CO2-heitega energiasse 
investeerimiseks vajalikke investeeringuid; 
rõhutab sellise energiastrateegia tähtsust, 
mis keskendub ELi energiajulgeoleku ja 
majanduse konkurentsivõime 
suurendamisele selliste meetmete kaudu 
nagu tarnemarsruutide ja -allikate 
mitmekesistamine ning energiatõhusus;

Or. sl

Muudatusettepanek 79
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
allikate mitmekesistamine ning 

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib 
vähesaastavasse energiasse 
investeerimiseks vajalikke investeeringuid; 
rõhutab sellise energiastrateegia tähtsust, 
mis keskendub ELi energiajulgeoleku ja 
majanduse konkurentsivõime 
suurendamisele selliste meetmete kaudu 
nagu tarnemarsruutide ja -allikate 
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energiatõhusus; mitmekesistamine ning energiatõhusus;
(Seda muudatusettepanekut kohaldatakse 
kogu teksti ulatuses. Muudatusettepaneku 
vastuvõtmise korral tuleb teha vastavad 
muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Muudatusettepanek 80
Rachida Dati

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab, et selge poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
allikate mitmekesistamine ning 
energiatõhusus;

4. rõhutab, et selge ja stabiilne poliitika- ja 
õigusraamistik stimuleerib vähese CO2-
heitega energiasse investeerimiseks 
vajalikke investeeringuid; rõhutab sellise 
energiastrateegia tähtsust, mis keskendub 
ELi energiajulgeoleku ja majanduse 
konkurentsivõime suurendamisele selliste 
meetmete kaudu nagu tarnemarsruutide ja -
allikate mitmekesistamine ning 
energiatõhusus;

Or. fr

Muudatusettepanek 81
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. sedastab, et energiaallikate hinnad ja 
CO2-turu toimimine määravad suuresti 
ära selle, kuidas käituvad turuosalised, sh 
tööstus ja tarbijad; tõdeb, et praeguse ELi 
poliitikaraamistiku suutmatus 
väliskulusid täielikult arvesse võtta 
põlistab mittesäästvad tarbimisviisid ja 
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aeglustab säästlikkusele üleminekut; 
nõuab, et 2020. aasta järgses 
poliitikaraamistikus juhindutaks saastaja-
maksab-põhimõttest ning kehtestataks 
pikaajalised eeskirjad, mis tagavad 
kindluse turuosalistele;

Or. en

Muudatusettepanek 82
András Gyürk

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. tõdeb, et energiataristuprojekte 
iseloomustavad väga suured esialgsed 
investeeringud ja kasutusiga, mis võib 
olla 20–60 aastat; tuletab meelde, et 
praegune turukeskkond on ülimalt 
ettearvamatu, mistõttu investorid 
kõhklevad energiataristu arendamises; 
rõhutab, et edendada tuleb uusi 
strateegiaid ja innovaatilisi vahendeid, 
millega ergutada taristusse tehtavaid 
investeeringuid, mis võimaldaksid ruttu 
kohaneda kiiresti muutuva keskkonnaga;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. tunnustab liidu kohustust vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 
80–95 % võrreldes 1990. aasta tasemega; 
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rõhutab, et kiiresti on vaja meetmeid 
kohalikul, piirkondlikul, riiklikul, 
rahvusvahelisel ja ülemaailmsel tasandil, 
et pöörata piisavat tähelepanu ülesandele 
piirata maailma maapinna aastase 
keskmise temperatuuri tõusu, et see ei 
ületaks 2 kraadi Celsiuse järgi, hoidmaks 
ära edasisi ohtlikke kliimamuutusi;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Lena Kolarska-Bobińska

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, et kõigi tulevaste 
energiameetmete puhul tuleb koormus 
liikmesriikide vahel jagada õiglaselt ning 
muutused Euroopa energiapoliitikas ei 
tohiks negatiivselt mõjutada 
majanduskasvu neis liikmesriikides, kus 
on vähearenenud energiasektor ja taristu;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Lambert van Nistelrooij

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, et EL püsib kursil täita 
Euroopa 20% taastuvenergia eesmärk; 
rõhutab, et vaja on lisameetmeid selle 
tagamiseks, et see osakaal jälle kiiresti ei 
kahaneks pärast 2020. aastat;

Or. nl
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Muudatusettepanek 86
Vicky Ford, Giles Chichester

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. toetab komisjoni kava uurida 
võimalusi ELi CO2-heite vähendamise 
eesmärgi saavutamiseks ning samal ajal 
tagada energiavarustuse kindlus ja 
konkurentsivõime;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. rõhutab, et poliitika- ja 
õigusraamistik  peab olema kooskõlas 
kasvuhoonegaaside saastekvootide 
eelarvega, mis võimaldaks hoida 
ülemaailmse keskmise temperatuuri tõusu 
alla 2° C võrreldes industriaalse ajajärgu 
eelse tasemega; rõhutab seepärast, et 
2050. aastaks tuleb ELi majandus muuta 
pea täiesti taastuvenergial põhinevaks 
majanduseks;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et iga liikmesriigi 
pädevuses on oma energiaallikate 
määratlemine; tunnistab, et energia 
tegevuskava aastani 2050 täiendab 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
meetmeid energiavarustuse 
ajakohastamiseks; tunnistab seetõttu nii 
liikmesriikide vajadust teha ühistest 
eesmärkidest lähtudes koostööd kui ka ELi 
olulist osa; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
ja komisjon jätkaksid võimaluste 
rakendamist, mis suudavad saavutada ELi 
CO2-heite vähendamise eesmärgid 
majanduslikult tõhusal, turvalisel ja 
säästval viisil, ning jätkaksid jõupingutusi, 
et kasutada täielikult ära potentsiaal 
kulutõhusateks energiasäästudeks, mida 
toetavad muu hulgas saadavalolevad liidu 
finantsinstrumendid; tunnistab samal ajal 
kooskõlastatud ja vajaduse korral ühise ELi 
lähenemisviisi väljatöötamise asjaolusid;

5. tuletab meelde, et aluslepingute 
kohaselt on iga liikmesriigi pädevuses oma 
energiaallikate kindlaksmääramine; 
tunnistab, et energia tegevuskava aastani 
2050 täiendab riiklikke, piirkondlikke ja 
kohalikke meetmeid energiavarustuse 
ajakohastamiseks; tunnistab seetõttu nii 
liikmesriikide vajadust teha ühistest 
eesmärkidest lähtudes koostööd kui ka ELi 
olulist osa; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
ja komisjon jätkuvalt kasutaksid võimalusi, 
mille abil saavutada ELi kliimaeesmärgid, 
mis põhinevad säästva arengu, 
energiajulgeoleku ja Euroopa majanduse 
konkurentsivõime põhimõtetel, ning 
jätkaksid jõupingutusi, et täielikult ära 
kasutada kulutõhusa energiasäästu 
potentsiaal, milleks toetust saab muu 
hulgas olemasolevatest liidu 
finantsinstrumentidest; samas tunnistab 
kooskõlastatud ja vajaduse korral ühise ELi 
lähenemisviisi väljatöötamise eeliseid; 
rõhutab siiski, et uutes poliitikameetmetes 
tuleb arvesse võtta erinevusi liikmesriikide 
vahel ning rakendada tuleb arukaid ja 
paindlikke meetmeid, mis on kohandatud 
iga liikmesriigi energiaallikate jaotusega 
ja heite vähendamise potentsiaaliga ning 
mis ei mõjuta liikmesriikide õigusi 
aluslepingute kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Romana Jordan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et iga liikmesriigi 
pädevuses on oma energiaallikate 
määratlemine; tunnistab, et energia 
tegevuskava aastani 2050 täiendab 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
meetmeid energiavarustuse 
ajakohastamiseks; tunnistab seetõttu nii 
liikmesriikide vajadust teha ühistest 
eesmärkidest lähtudes koostööd kui ka ELi 
olulist osa; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
ja komisjon jätkaksid võimaluste 
rakendamist, mis suudavad saavutada ELi 
CO2-heite vähendamise eesmärgid 
majanduslikult tõhusal, turvalisel ja 
säästval viisil, ning jätkaksid jõupingutusi, 
et kasutada täielikult ära potentsiaal 
kulutõhusateks energiasäästudeks, mida 
toetavad muu hulgas saadavalolevad liidu 
finantsinstrumendid; tunnistab samal ajal 
kooskõlastatud ja vajaduse korral ühise ELi 
lähenemisviisi väljatöötamise asjaolusid;

5. tuletab meelde, et iga liikmesriigi 
pädevuses on oma energiaallikate 
kindlaksmääramine; tunnistab, et energia 
tegevuskava aastani 2050 täiendab 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
meetmeid energiavarustuse 
ajakohastamiseks; tunnistab seetõttu nii 
liikmesriikide vajadust teha ühistest 
eesmärkidest lähtudes koostööd kui ka ELi 
olulist osa selle tagamisel, et riiklikud 
poliitikameetmed oleksid kooskõlas ELi 
eesmärkide ja õigusaktidega; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid ja komisjon 
jätkuvalt kasutaksid võimalusi, mille abil 
saavutada ELi CO2-heite vähendamise 
eesmärgid majanduslikult tõhusal, 
konkurentsi soodustaval, ohutul ja säästval 
viisil, mis turgu võimalikult vähe 
moonutaks, ning jätkaksid jõupingutusi, et 
täielikult ära kasutada kulutõhusa 
energiasäästu potentsiaal, milleks toetust 
saab muu hulgas olemasolevatest liidu 
finantsinstrumentidest; samas tunnistab, et 
kasulik oleks välja töötada kooskõlastatud 
ja vajaduse korral ühine ELi lähenemisviis, 
mis arvestaks väikesemahuliste 
energiasüsteemide erijooni ja sellest 
lähtuvat paindlikkuse vajadust;

Or. sl

Muudatusettepanek 90
Hannu Takkula, Riikka Manner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et iga liikmesriigi 
pädevuses on oma energiaallikate 
määratlemine; tunnistab, et energia 
tegevuskava aastani 2050 täiendab 

5. tuletab meelde, et iga liikmesriigi 
pädevuses on oma energiaallikate 
kindlaksmääramine; tunnistab, et energia 
tegevuskava aastani 2050 täiendab 
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riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
meetmeid energiavarustuse 
ajakohastamiseks; tunnistab seetõttu nii 
liikmesriikide vajadust teha ühistest 
eesmärkidest lähtudes koostööd kui ka ELi 
olulist osa; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
ja komisjon jätkaksid võimaluste 
rakendamist, mis suudavad saavutada ELi 
CO2-heite vähendamise eesmärgid 
majanduslikult tõhusal, turvalisel ja 
säästval viisil, ning jätkaksid jõupingutusi, 
et kasutada täielikult ära potentsiaal 
kulutõhusateks energiasäästudeks, mida 
toetavad muu hulgas saadavalolevad liidu 
finantsinstrumendid; tunnistab samal ajal 
kooskõlastatud ja vajaduse korral ühise ELi 
lähenemisviisi väljatöötamise asjaolusid;

riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
meetmeid energiavarustuse 
ajakohastamiseks; tunnistab seetõttu nii 
liikmesriikide vajadust teha ühistest 
eesmärkidest lähtudes koostööd kui ka ELi 
olulist osa; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
ja komisjon jätkuvalt kasutaksid võimalusi, 
mille abil saavutada ELi CO2-heite 
vähendamise eesmärgid majanduslikult 
tõhusal, ohutul ja säästval viisil, ning 
jätkaksid jõupingutusi, et täielikult ära 
kasutada kulutõhusa energiasäästu 
potentsiaal, milleks toetust saab muu 
hulgas olemasolevatest liidu 
finantsinstrumentidest; rõhutab, et 
paindlikud ja uuenduslikud riiklikud ja 
erasektori rahastamis- ja 
investeerimislahendused on üliolulised, et 
arendada ja toota uusi energiaallikaid;
samas tunnistab kooskõlastatud ja vajaduse 
korral ühise ELi lähenemisviisi 
väljatöötamise eeliseid;

Or. fi

Muudatusettepanek 91
Kathleen Van Brempt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et iga liikmesriigi 
pädevuses on oma energiaallikate 
määratlemine; tunnistab, et energia 
tegevuskava aastani 2050 täiendab 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
meetmeid energiavarustuse 
ajakohastamiseks; tunnistab seetõttu nii 
liikmesriikide vajadust teha ühistest 
eesmärkidest lähtudes koostööd kui ka ELi 
olulist osa; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
ja komisjon jätkaksid võimaluste 
rakendamist, mis suudavad saavutada ELi 
CO2-heite vähendamise eesmärgid 

5. tuletab meelde, et iga liikmesriigi 
pädevuses on oma energiaallikate 
kindlaksmääramine; tunnistab, et energia 
tegevuskava aastani 2050 täiendab 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
meetmeid energiavarustuse 
ajakohastamiseks; tunnistab seetõttu 
liikmesriikide vajadust teha ühistest 
eesmärkidest lähtudes koostööd, lisaks 
rõhutab, et energiasüsteemi 
ümberkujundamisel selliselt, et süsteem 
oleks hästi koordineeritud, kogu liitu 
hõlmav, sisemiselt ühendatud ja 
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majanduslikult tõhusal, turvalisel ja 
säästval viisil, ning jätkaksid jõupingutusi, 
et kasutada täielikult ära potentsiaal 
kulutõhusateks energiasäästudeks, mida 
toetavad muu hulgas saadavalolevad liidu 
finantsinstrumendid; tunnistab samal ajal 
kooskõlastatud ja vajaduse korral ühise ELi 
lähenemisviisi väljatöötamise asjaolusid;

jätkusuutlik, on väga oluline osa täita 
ELil; nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja 
komisjon jätkuvalt kasutaksid võimalusi, 
mille abil saavutada ELi CO2-heite 
vähendamise eesmärgid majanduslikult 
tõhusal, ohutul ja säästval viisil, ning 
jätkaksid jõupingutusi, et täielikult ära 
kasutada kulutõhusa energiasäästu 
potentsiaal, milleks toetust saab muu 
hulgas olemasolevatest liidu 
finantsinstrumentidest; tunnistab samal ajal 
kooskõlastatud ja vajaduse korral ühise ELi 
lähenemisviisi väljatöötamise asjaolusid;

Or. en

Muudatusettepanek 92
Fiona Hall, Corinne Lepage

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et iga liikmesriigi 
pädevuses on oma energiaallikate 
määratlemine; tunnistab, et energia 
tegevuskava aastani 2050 täiendab 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
meetmeid energiavarustuse 
ajakohastamiseks; tunnistab seetõttu nii 
liikmesriikide vajadust teha ühistest 
eesmärkidest lähtudes koostööd kui ka ELi 
olulist osa; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
ja komisjon jätkaksid võimaluste 
rakendamist, mis suudavad saavutada ELi 
CO2-heite vähendamise eesmärgid 
majanduslikult tõhusal, turvalisel ja 
säästval viisil, ning jätkaksid jõupingutusi, 
et kasutada täielikult ära potentsiaal 
kulutõhusateks energiasäästudeks, mida 
toetavad muu hulgas saadavalolevad liidu 
finantsinstrumendid; tunnistab samal ajal
kooskõlastatud ja vajaduse korral ühise ELi 
lähenemisviisi väljatöötamise asjaolusid;

5. tuletab meelde, et iga liikmesriigi 
pädevuses on oma energiaallikate 
kindlaksmääramine ELi energia ja 
kliimamuutuse pikaajalises raamistikus; 
tunnistab, et energia tegevuskava aastani 
2050 täiendab riiklikke, piirkondlikke ja 
kohalikke meetmeid energiavarustuse 
CO2-heite vähendamiseks; tunnistab 
seetõttu nii liikmesriikide vajadust teha 
ühistest eesmärkidest lähtudes koostööd 
kui ka ELi olulist osa; nõuab tungivalt, et
liikmesriigid ja komisjon jätkuvalt 
kasutaksid võimalusi, mille abil saavutada 
ELi CO2-heite vähendamise eesmärgid 
majanduslikult tõhusal, ohutul ja säästval 
viisil, ning jätkaksid jõupingutusi, et 
täielikult ära kasutada kulutõhusa 
energiasäästu potentsiaal, milleks toetust 
saab muu hulgas olemasolevatest liidu 
finantsinstrumentidest; samas tunnistab 
kooskõlastatud ja vajaduse korral ühise ELi 
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lähenemisviisi väljatöötamise eeliseid;

Or. en

Muudatusettepanek 93
Jolanta Emilia Hibner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et iga liikmesriigi 
pädevuses on oma energiaallikate 
määratlemine; tunnistab, et energia 
tegevuskava aastani 2050 täiendab 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
meetmeid energiavarustuse 
ajakohastamiseks; tunnistab seetõttu nii 
liikmesriikide vajadust teha ühistest 
eesmärkidest lähtudes koostööd kui ka ELi 
olulist osa; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
ja komisjon jätkaksid võimaluste 
rakendamist, mis suudavad saavutada ELi 
CO2-heite vähendamise eesmärgid 
majanduslikult tõhusal, turvalisel ja 
säästval viisil, ning jätkaksid jõupingutusi, 
et kasutada täielikult ära potentsiaal 
kulutõhusateks energiasäästudeks, mida 
toetavad muu hulgas saadavalolevad liidu 
finantsinstrumendid; tunnistab samal ajal 
kooskõlastatud ja vajaduse korral ühise ELi 
lähenemisviisi väljatöötamise asjaolusid;

5. tuletab meelde, et iga liikmesriigi 
pädevuses on oma energiaallikate 
kindlaksmääramine; tunnistab, et energia 
tegevuskava aastani 2050 täiendab 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
meetmeid energiavarustuse 
ajakohastamiseks; tunnistab seetõttu nii 
liikmesriikide vajadust teha ühistest 
eesmärkidest lähtudes koostööd kui ka ELi 
olulist osa; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
ja komisjon jätkuvalt kasutaksid võimalusi, 
mille abil saavutada eesmärgid, mis 
ülemaailmsete meetmete osana on 
nõukogu poolt heaks kiidetud ja mille 
kohaselt CO2-heidet vähendatakse 
majanduslikult tõhusal, ohutul ja säästval 
viisil, ning jätkaksid jõupingutusi, et 
täielikult ära kasutada kulutõhusa 
energiasäästu potentsiaal, milleks toetust 
saab muu hulgas olemasolevatest liidu 
finantsinstrumentidest; samas tunnistab 
kooskõlastatud ja vajaduse korral ühise ELi 
lähenemisviisi väljatöötamise eeliseid;

Or. pl

Muudatusettepanek 94
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et iga liikmesriigi 
pädevuses on oma energiaallikate 
määratlemine; tunnistab, et energia 
tegevuskava aastani 2050 täiendab 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
meetmeid energiavarustuse 
ajakohastamiseks; tunnistab seetõttu nii 
liikmesriikide vajadust teha ühistest 
eesmärkidest lähtudes koostööd kui ka ELi 
olulist osa; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
ja komisjon jätkaksid võimaluste 
rakendamist, mis suudavad saavutada ELi 
CO2-heite vähendamise eesmärgid 
majanduslikult tõhusal, turvalisel ja 
säästval viisil, ning jätkaksid jõupingutusi, 
et kasutada täielikult ära potentsiaal 
kulutõhusateks energiasäästudeks, mida 
toetavad muu hulgas saadavalolevad liidu 
finantsinstrumendid; tunnistab samal ajal 
kooskõlastatud ja vajaduse korral ühise ELi 
lähenemisviisi väljatöötamise asjaolusid;

5. tuletab meelde, et iga liikmesriigi 
pädevuses on oma energiaallikate 
kindlaksmääramine; tunnistab, et energia 
tegevuskava aastani 2050 täiendab 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
meetmeid energiavarustuse 
ajakohastamiseks; tunnistab seetõttu nii 
liikmesriikide vajadust teha ühistest 
eesmärkidest lähtudes koostööd kui ka ELi 
olulist osa; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
ja komisjon jätkuvalt kasutaksid võimalusi, 
mille abil saavutada ELi CO2-heite 
vähendamise eesmärgid tehnoloogia-
neutraalsel, majanduslikult tõhusal, 
usaldusväärsel, ohutul ja säästval viisil, 
vähendades võimalikult turumoonutusi, 
ning jätkaksid jõupingutusi, et täielikult ära 
kasutada kulutõhusa energiasäästu 
potentsiaal, milleks toetust saab muu 
hulgas olemasolevatest liidu 
finantsinstrumentidest; samas tunnistab 
kooskõlastatud ja vajaduse korral ühise ELi 
lähenemisviisi väljatöötamise eeliseid;

Or. en

Muudatusettepanek 95
Francisco Sosa Wagner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et iga liikmesriigi 
pädevuses on oma energiaallikate 
määratlemine; tunnistab, et energia 
tegevuskava aastani 2050 täiendab 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
meetmeid energiavarustuse 
ajakohastamiseks; tunnistab seetõttu nii 
liikmesriikide vajadust teha ühistest 
eesmärkidest lähtudes koostööd kui ka ELi 

5. tuletab meelde, et tingimusel kui liidu 
õigustikku järgitakse, on iga liikmesriigi 
pädevuses oma energiaallikate 
kindlaksmääramine; tunnistab, et energia 
tegevuskava aastani 2050 täiendab 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
meetmeid energiavarustuse 
ajakohastamiseks; tunnistab seetõttu nii 
liikmesriikide vajadust teha ühistest 
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olulist osa; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
ja komisjon jätkaksid võimaluste 
rakendamist, mis suudavad saavutada ELi 
CO2-heite vähendamise eesmärgid 
majanduslikult tõhusal, turvalisel ja 
säästval viisil, ning jätkaksid jõupingutusi, 
et kasutada täielikult ära potentsiaal 
kulutõhusateks energiasäästudeks, mida 
toetavad muu hulgas saadavalolevad liidu 
finantsinstrumendid; tunnistab samal ajal 
kooskõlastatud ja vajaduse korral ühise ELi 
lähenemisviisi väljatöötamise asjaolusid;

eesmärkidest lähtudes koostööd kui ka ELi 
olulist osa; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
ja komisjon jätkuvalt kasutaksid võimalusi, 
mille abil saavutada ELi CO2-heite 
vähendamise eesmärgid majanduslikult 
tõhusal, ohutul ja säästval viisil, ning 
jätkaksid jõupingutusi, et täielikult ära 
kasutada kulutõhusa energiasäästu 
potentsiaal, milleks toetust saab muu 
hulgas olemasolevatest liidu 
finantsinstrumentidest; samas tunnistab 
kooskõlastatud ja vajaduse korral ühise ELi 
lähenemisviisi väljatöötamise eeliseid;

Or. en

Muudatusettepanek 96
Vladko Todorov Panayotov

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et iga liikmesriigi 
pädevuses on oma energiaallikate 
määratlemine; tunnistab, et energia 
tegevuskava aastani 2050 täiendab 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
meetmeid energiavarustuse 
ajakohastamiseks; tunnistab seetõttu nii 
liikmesriikide vajadust teha ühistest 
eesmärkidest lähtudes koostööd kui ka ELi 
olulist osa; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
ja komisjon jätkaksid võimaluste 
rakendamist, mis suudavad saavutada ELi 
CO2-heite vähendamise eesmärgid 
majanduslikult tõhusal, turvalisel ja 
säästval viisil, ning jätkaksid jõupingutusi, 
et kasutada täielikult ära potentsiaal 
kulutõhusateks energiasäästudeks, mida 
toetavad muu hulgas saadavalolevad liidu 
finantsinstrumendid; tunnistab samal ajal 
kooskõlastatud ja vajaduse korral ühise ELi 
lähenemisviisi väljatöötamise asjaolusid;

5. tuletab meelde, et iga liikmesriigi 
pädevuses on oma energiaallikate 
kindlaksmääramine (sh söe ja 
tuumaenergia keskkonnahoidlik ja 
säästev kasutamine); tunnistab, et energia 
tegevuskava aastani 2050 täiendab 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
meetmeid energiavarustuse 
ajakohastamiseks; tunnistab seetõttu nii 
liikmesriikide vajadust teha ühistest 
eesmärkidest lähtudes koostööd kui ka ELi 
olulist osa; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
ja komisjon jätkuvalt kasutaksid võimalusi, 
mille abil saavutada ELi CO2-heite 
vähendamise eesmärgid majanduslikult 
tõhusal, ohutul ja säästval viisil, ning 
jätkaksid jõupingutusi, et täielikult ära 
kasutada kulutõhusa energiasäästu 
potentsiaal, milleks toetust saab muu 
hulgas olemasolevatest liidu 
finantsinstrumentidest; samas tunnistab 
kooskõlastatud ja vajaduse korral ühise ELi 
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lähenemisviisi väljatöötamise eeliseid;

Or. en

Selgitus

(Komisjoni jaoks tehtud stsenaariumide analüüsis, mille eesmärk oli hõlbustada 
ettevalmistusi energia tegevuskavaks aastani 2050, toodi välja, et süsi võiks tulevikus 
jätkuvalt täita tähtsat osa jätkusuutlikus ja kindlas energiavarustuses ning tuumaenergia 
aitab kaasa süsteemi kulude ja elektrihinna alandamisele.)

Muudatusettepanek 97
Konrad Szymański

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et iga liikmesriigi 
pädevuses on oma energiaallikate 
määratlemine; tunnistab, et energia 
tegevuskava aastani 2050 täiendab 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
meetmeid energiavarustuse 
ajakohastamiseks; tunnistab seetõttu nii 
liikmesriikide vajadust teha ühistest 
eesmärkidest lähtudes koostööd kui ka ELi 
olulist osa; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
ja komisjon jätkaksid võimaluste 
rakendamist, mis suudavad saavutada ELi 
CO2-heite vähendamise eesmärgid 
majanduslikult tõhusal, turvalisel ja 
säästval viisil, ning jätkaksid jõupingutusi, 
et kasutada täielikult ära potentsiaal 
kulutõhusateks energiasäästudeks, mida 
toetavad muu hulgas saadavalolevad liidu 
finantsinstrumendid; tunnistab samal ajal 
kooskõlastatud ja vajaduse korral ühise ELi 
lähenemisviisi väljatöötamise asjaolusid;

5. tuletab meelde, et iga liikmesriigi 
pädevuses on oma energiaallikate 
kindlaksmääramine; tunnistab, et energia 
tegevuskava aastani 2050 täiendab 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
meetmeid energiavarustuse 
ajakohastamiseks; tunnistab seetõttu nii 
liikmesriikide vajadust teha ühistest 
eesmärkidest lähtudes koostööd kui ka ELi 
olulist osa; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
ja komisjon jätkuvalt kasutaksid võimalusi, 
mille abil saavutada ELi CO2-heite 
vähendamise eesmärgid tehnoloogia-
neutraalsel, majanduslikult tõhusal, ohutul 
ja säästval viisil, ning jätkaksid 
jõupingutusi, et täielikult ära kasutada 
kulutõhusa energiasäästu potentsiaal, 
milleks toetust saab muu hulgas 
olemasolevatest liidu 
finantsinstrumentidest; samas tunnistab 
kooskõlastatud ja vajaduse korral ühise ELi 
lähenemisviisi väljatöötamise eeliseid;

Or. en
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Muudatusettepanek 98
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et iga liikmesriigi 
pädevuses on oma energiaallikate 
määratlemine; tunnistab, et energia 
tegevuskava aastani 2050 täiendab 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
meetmeid energiavarustuse 
ajakohastamiseks; tunnistab seetõttu nii 
liikmesriikide vajadust teha ühistest 
eesmärkidest lähtudes koostööd kui ka ELi 
olulist osa; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
ja komisjon jätkaksid võimaluste 
rakendamist, mis suudavad saavutada ELi 
CO2-heite vähendamise eesmärgid 
majanduslikult tõhusal, turvalisel ja 
säästval viisil, ning jätkaksid jõupingutusi, 
et kasutada täielikult ära potentsiaal 
kulutõhusateks energiasäästudeks, mida 
toetavad muu hulgas saadavalolevad liidu 
finantsinstrumendid; tunnistab samal ajal 
kooskõlastatud ja vajaduse korral ühise ELi 
lähenemisviisi väljatöötamise asjaolusid;

5. tuletab meelde, et iga liikmesriigi 
pädevuses on oma energiaallikate 
kindlaksmääramine; tunnistab, et energia 
tegevuskava aastani 2050 täiendab 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
meetmeid energiavarustuse 
ajakohastamiseks; tunnistab seetõttu nii 
liikmesriikide vajadust teha ühistest 
eesmärkidest lähtudes koostööd kui ka ELi 
olulist osa; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
ja komisjon jätkuvalt kasutaksid võimalusi, 
mille abil saavutada ELi CO2-heite 
vähendamise eesmärgid tehnoloogia-
neutraalsel, majanduslikult tõhusal, ohutul 
ja säästval viisil, ning jätkaksid 
jõupingutusi, et täielikult ära kasutada 
kulutõhusa energiasäästu potentsiaal, 
milleks toetust saab muu hulgas 
olemasolevatest liidu 
finantsinstrumentidest; samas tunnistab 
kooskõlastatud ja vajaduse korral ühise ELi 
lähenemisviisi väljatöötamise eeliseid;

Or. en

Muudatusettepanek 99
Herbert Reul

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et iga liikmesriigi 
pädevuses on oma energiaallikate 
määratlemine; tunnistab, et energia 
tegevuskava aastani 2050 täiendab 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 

5. tuletab meelde, et iga liikmesriigi 
pädevuses on oma energiaallikate 
kindlaksmääramine; tunnistab, et energia 
tegevuskava aastani 2050 täiendab 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
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meetmeid energiavarustuse 
ajakohastamiseks; tunnistab seetõttu nii 
liikmesriikide vajadust teha ühistest 
eesmärkidest lähtudes koostööd kui ka ELi 
olulist osa; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
ja komisjon jätkaksid võimaluste 
rakendamist, mis suudavad saavutada ELi 
CO2-heite vähendamise eesmärgid 
majanduslikult tõhusal, turvalisel ja 
säästval viisil, ning jätkaksid jõupingutusi, 
et kasutada täielikult ära potentsiaal 
kulutõhusateks energiasäästudeks, mida 
toetavad muu hulgas saadavalolevad liidu 
finantsinstrumendid; tunnistab samal ajal 
kooskõlastatud ja vajaduse korral ühise ELi 
lähenemisviisi väljatöötamise asjaolusid;

meetmeid energiavarustuse 
ajakohastamiseks; tunnistab seetõttu nii 
liikmesriikide vajadust teha ühistest 
eesmärkidest lähtudes koostööd kui ka ELi 
olulist osa; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
ja komisjon jätkuvalt kasutaksid võimalusi, 
mille abil saavutada ELi CO2-heite 
vähendamise eesmärgid majanduslikult 
tõhusal, ohutul ja säästval viisil, ning 
jätkaksid jõupingutusi riiklikul tasandil, et 
täielikult ära kasutada kulutõhusa 
energiasäästu potentsiaal, milleks toetust 
saab muu hulgas olemasolevatest liidu 
finantsinstrumentidest; samas tunnistab 
kooskõlastatud ja vajaduse korral ühise ELi 
lähenemisviisi väljatöötamise eeliseid;

Or. de

Muudatusettepanek 100
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et ELi liikmesriikide 
energiasüsteemide põhinemine oma 
energiaallikatel ja võimalusel neid ise 
kasutada on energiajulgeoleku oluline 
alussammas; on seepärast veendunud, et 
eeltoodut silmas pidades oleks 
liikmesriikide jaoks kõige mõistlikum 
arendada neid energiatehnoloogiaid, 
milleks neil on potentsiaali ja kogemusi 
ning mis tagavad neile pideva ja stabiilse 
energiavarustuse ja vastavad ka 
keskkonna- ja kliimastandarditele;

Or. pl

Muudatusettepanek 101
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz



PE496.406v01-00 60/145 AM\913063ET.doc

ET

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. juhib tähelepanu sellele, et 
kavandatavate meetmete põhisuundumus 
ei peaks keskenduma, nagu see praegu 
on, vähendamiseesmärkide ülevalt alla 
stsenaariumidele, vaid pigem 
rakendusmeetmete stsenaariumidele, 
mille puhul võetakse arvesse selliseid 
küsimusi nagu olemasolev potentsiaal 
liikmesriikides, väljavaated arendada 
majanduslikult tõhusaid uusi 
tehnoloogiaid ning esildatud poliitika 
rakendamise ülemaailmne mõju, et teha 
seejärel ettepanekud 
vähendamiseesmärkideks järgnevatel 
aastatel (alt üles lähenemisviis);

Or. pl

Muudatusettepanek 102
Jolanta Emilia Hibner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tunnistab energia tegevuskavas tehtud 
järeldusi, et energiasektori üleminek kogu 
ELis on tehniliselt ja majanduslikult 
teostatav ning võib olla pikemas 
perspektiivis vähem kulukas kui teatud 
eeldustel olemasolevate poliitikameetmete 
jätkamine;

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 103
Lena Kolarska-Bobińska
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tunnistab energia tegevuskavas tehtud 
järeldusi, et energiasektori üleminek kogu 
ELis on tehniliselt ja majanduslikult 
teostatav ning võib olla pikemas 
perspektiivis vähem kulukas kui teatud 
eeldustel olemasolevate poliitikameetmete 
jätkamine;

6. nõustub energia tegevuskavas tehtud 
järeldustega, mille alusel soovitatakse, et 
energiasektori üleminek kogu ELis on 
tehniliselt ja majanduslikult teostatav ning 
võib olla pikemas perspektiivis vähem 
kulukas kui teatud eeldustel praeguse 
poliitika jätkamine; märgib siiski, et 
järelduste usaldusväärsuse tagamiseks 
tuleb tegevuskava eeldused pidevalt üle 
vaadata ja eksimuse korral neid muuta.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Sabine Wils, Marisa Matias

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tunnistab energia tegevuskavas tehtud 
järeldusi, et energiasektori üleminek kogu 
ELis on tehniliselt ja majanduslikult 
teostatav ning võib olla pikemas 
perspektiivis vähem kulukas kui teatud 
eeldustel olemasolevate poliitikameetmete 
jätkamine;

6. nõustub energia tegevuskavas tehtud 
järeldustega, et energiasektori üleminek 
kogu ELis on tehniliselt ja majanduslikult 
teostatav ning võib olla pikemas 
perspektiivis vähem kulukas kui praeguse 
poliitika jätkamine, see tuleb eriti ilmsiks 
siis, kui võtta arvesse kasu, mida seeläbi 
saadakse teistes valdkondades, nagu 
näiteks krooniliste haiguste vähenemine 
väiksema õhusaaste tõttu;

Or. en

Muudatusettepanek 105
Konrad Szymański
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tunnistab energia tegevuskavas tehtud 
järeldusi, et energiasektori üleminek kogu 
ELis on tehniliselt ja majanduslikult 
teostatav ning võib olla pikemas 
perspektiivis vähem kulukas kui teatud 
eeldustel olemasolevate poliitikameetmete 
jätkamine;

6. nõustub energia tegevuskavas tehtud 
järeldustega, et energiasektori üleminek 
kogu ELis on tehniliselt ja majanduslikult 
teostatav ning võib olla pikemas 
perspektiivis vähem kulukas kui teatud 
eeldustel praeguse poliitika jätkamine; 
juhib siiski tähelepanu sellele, et 
arvestada tuleks riiklikke olusid, mis 
võivad liikmesriigiti olla väga erinevad;

Or. pl

Muudatusettepanek 106
Fiona Hall, Kent Johansson

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tunnistab energia tegevuskavas tehtud 
järeldusi, et energiasektori üleminek kogu 
ELis on tehniliselt ja majanduslikult 
teostatav ning võib olla pikemas 
perspektiivis vähem kulukas kui teatud 
eeldustel olemasolevate poliitikameetmete
jätkamine;

6. kiidab heaks energia tegevuskavas 
tehtud järeldused, et energiasektori CO2 -
heite vähendamine kogu ELis on 
tehniliselt ja majanduslikult teostatav ning 
on pikemas perspektiivis vähem kulukas 
võrreldes praeguste suundumuste 
jätkumise stsenaariumiga;

Or. en

Muudatusettepanek 107
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tunnistab energia tegevuskavas tehtud 
järeldusi, et energiasektori üleminek kogu 
ELis on tehniliselt ja majanduslikult 
teostatav ning võib olla pikemas 
perspektiivis vähem kulukas kui teatud 
eeldustel olemasolevate poliitikameetmete 
jätkamine;

6. nõustub energia tegevuskavas tehtud 
järeldustega, et energiasektori üleminek 
kogu ELis on tehniliselt ja majanduslikult 
teostatav ning on komisjoni analüüsi 
kohaselt pikemas perspektiivis vähem 
kulukas kui praeguse poliitika jätkamine;

Or. en

Muudatusettepanek 108
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tunnistab energia tegevuskavas tehtud 
järeldusi, et energiasektori üleminek kogu 
ELis on tehniliselt ja majanduslikult 
teostatav ning võib olla pikemas 
perspektiivis vähem kulukas kui teatud 
eeldustel olemasolevate poliitikameetmete 
jätkamine;

6. nõustub energia tegevuskavas tehtud 
järeldustega, et üleminek säästvale 
energiasektorile kogu ELis on tehniliselt ja 
majanduslikult teostatav ning on pikemas 
perspektiivis vähem kulukas kui praeguse 
poliitika jätkamine;

Or. en

Muudatusettepanek 109
Herbert Reul

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tunnistab energia tegevuskavas tehtud 
järeldusi, et energiasektori üleminek kogu 
ELis on tehniliselt ja majanduslikult 
teostatav ning võib olla pikemas 
perspektiivis vähem kulukas kui teatud 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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eeldustel olemasolevate poliitikameetmete 
jätkamine;

Or. de

Muudatusettepanek 110
Francisco Sosa Wagner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 – lõik 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

peab kahetsusväärseks, et komisjon ei 
analüüsinud energia tegevuskavas aastani 
2050 suure taastuvenergiaallikate 
osakaalu ja energiatõhususega 
stsenaariumi; palub komisjonil rakendada 
sellist stsenaariumi ajavahemiku suhtes 
kuni aastani 2030;

Or. en

Muudatusettepanek 111
Ivo Belet

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. palub komisjonil esildada sotsiaalse 
tegevuskava, mis põhineks inimväärse töö 
ja õiglase ülemineku põhimõtetel ning 
annaks Euroopa institutsioonidele ja 
liikmesriikidele suuniseid, mis käsitlevad 
energiapoliitika valikute võimalikku 
sotsiaalset mõju tööhõivele ja väikese 
sissetulekuga leibkondadele; lisaks 
rõhutab, et järgmises strateegilises 
energiaülevaates tuleb luubi alla võtta 
sotsiaalne mõõde ning anda ülevaade 
liikmesriikide riigiasutuste ja 
sotsiaalpartnerite vahelistest aruteludest 
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ja kokkulepetest selle kohta, kuidas on 
rakendatud õiglase ülemineku 
põhimõtteid;

Or. en

Muudatusettepanek 112
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. on seisukohal, et 2050. aastaks seatud 
eesmärke ei saavutata kunagi, kui EL ei 
võta oma kohustusi tõsiselt ega täida 
otsustavat rolli üleminekul; eelkõige 
suurprojektide puhul, nagu avamere 
tuuleenergia kasutamine Põhjamerel, 
ning piiriülese taristu puhul, mis mõjutab 
mitmeid või kõiki liikmesriike, peaks EL 
tooma välja prioriteetsed projektid ja 
toimima põhiinvestorina, see meelitaks 
ligi erainvesteeringuid;

Or. en

Muudatusettepanek 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. nõustub komisjoniga, et 2050. aastaks 
püstitatud eesmärkides on tehnoloogiaga 
seonduvaid ebaselgeid tegureid, ning 
seepärast soovitab asetada paindlikkuse 
kesksele kohale strateegias; seetõttu 
kutsub komisjoni üles vältima 
sundseisude mõju ja esildama raamistiku 
aastani 2030, mis põhineks ainsal 
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eesmärgil vähendada CO2-heidet;

Or. en

Muudatusettepanek 114
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. nõustub komisjoniga, et ELi meetmed 
põhinevad siiski eeldusel, et võetakse 
ülemaailmseid kliimameetmeid, ning EL 
ei tohiks oma meetmeid välja töötada 
isolatsioonis, vaid peaks võtma arvesse ka 
rahvusvahelist arengut, näiteks CO2-heite 
ülekandumist ja negatiivset mõju 
konkurentsivõimele;

Or. en

Muudatusettepanek 115
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. nõustub komisjoniga, et ELi meetmed 
põhinevad siiski eeldusel, et võetakse 
ülemaailmseid kliimameetmeid, ning EL 
ei tohiks oma meetmeid välja töötada 
isolatsioonis, vaid peaks võtma arvesse ka 
rahvusvahelist arengut, näiteks CO2-heite 
ülekandumist ja negatiivset mõju 
konkurentsivõimele;

Or. en
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Muudatusettepanek 116
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. peab kahetsusväärseks, et komisjon ei 
esitanud stsenaariumi, mis põhineks 
ühteaegu suurel taastuvenergiaallikate 
osakaalul ja suurel energiatõhususel, see 
oleks andnud väga positiivseid tulemusi 
nende kahe teguri koostoime tõttu; kutsub 
komisjoni üles analüüsima, milline oleks 
sellise stsenaariumi mõju aastani 2050;

Or. en

Muudatusettepanek 117
Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. peab kahetsusväärseks, et komisjon 
jättis kõrvale praeguse stsenaariumi, mis 
põhineb suurel energiatõhususel ja suurel 
taastuvenergiaallikate osakaalul ning 
rõhutab taastuvenergia ja 
energiatõhususe vajalikku koostoimet; 
palub komisjonil lisada selline 
stsenaarium oma mudelarvutustesse;

Or. en

Muudatusettepanek 118
Sabine Wils, Marisa Matias

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, et energiasektori üleminekul 
tuleks järgida kooskõla ELi 
keskkonnapoliitikaga, näiteks kuuenda 
keskkonnaalase tegevusprogrammi 
eesmärke vähendada välisõhu saastet;

Or. en

Muudatusettepanek 119
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. rõhutab, et energiasüsteemide 
ümberkujundamisel tuleb põhitähelepanu 
suunata inimestele; seepärast kiidab 
heaks sotsiaalse mõõtme lisamise energia 
tegevuskavasse; nõuab, et komisjon 
töötaks edasi selle teemaga ja esildaks 
meetmed, kuidas korraldada haridust ja 
ümberõpet, et suurendada kõrge 
kvalifikatsiooniga töötajate arvu ja tõsta 
tööhõivet; palub uurida tarbijate kulusid 
ja tulusid, pöörates eritähelepanu 
kütteostuvõimetusele ja kaitstes väikese 
sissetulekuga leibkondi, keda kõrged 
energiahinnad kõige enam mõjutavad; 
rõhutab, et igat liiki tarbijad ja tootjad-
tarbijad tuleb kaasata sotsiaaldialoogi 
ning korraldada tuleks teadlikkuse 
tõstmise kampaaniaid, et saavutada 
vajalikud käitumise muutused;

Or. en

Muudatusettepanek 120
Ivo Belet
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. palub, et komisjon annaks rohkem 
teavet selle kohta, kuidas mõjutab 
säästvale energiasüsteemile üleminek 
tööhõivet erinevates energia-, tööstus- ja 
teenindussektorites, ning arutaks energia 
tegevuskava mõju sotsiaaldialoogi 
asjaomaste komiteedega; ühtlasi palub, et 
komisjon töötaks koos 
sotsiaalpartneritega välja konkreetsed 
mehhanismid, et abistada üleminekuga 
seotud sektoreid ja töötajaid, ning esitaks 
2013. aasta lõpuks Euroopa Parlamendile 
aruande nende arutelude kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 121
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. tõdeb, et elektrienergia muutub üha 
olulisemaks tulevases energiaallikate 
jaotuses ning seepärast on vaja kasutusele 
võtta vähese CO2-heitega elektrienergia 
tootmise kõik vahendid (energia 
muundamise kasutegur, 
taastuvenergiaallikad, CO2 kogumine ja 
säilitamine ning tuumaenergia), kui 
kliimaeesmärke tahetakse täita 
varustuskindlust ja konkurentsivõimet 
kahjustamata;

Or. en
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Muudatusettepanek 122
Sabine Wils, Marisa Matias

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. rõhutab, et säästvale 
energiavarustusele ülemineku eri 
stsenaariumide kulude ja tulude analüüs 
peaks sisaldama teistes sektorites 
ilmnevaid kulusid ja tulusid, nagu 
südame-veresoonkonna ja hingamisteede 
haiguste esinemuse vähenemine 
tulenevalt väiksemast õhusaastest;

Or. en

Muudatusettepanek 123
Edit Herczog, Romana Jordan, Silvia-Adriana Ţicău

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 c. rõhutab, et täielikult väljaarendatud 
piiriülese energiataristu ja liidusisese 
teabevahetusmehhanismi tagamine on 
tegevuskava õnnestumise eelduseks; 
seepärast rõhutab, et vaja on 
liikmesriikide poliitikameetmete tihedat 
kooskõlastamist ning ühismeetmeid, 
solidaarsust ja läbipaistvust energiaalase 
välispoliitika, energiajulgeoleku ja uute 
energiataristuste investeeringute vallas;

Or. en

Muudatusettepanek 124
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. tunnistab energia tegevuskavas aastani 
2050 tehtud järeldusi, et meetmete vahel, 
mis tuleb analüüsitud stsenaariumides võtta 
ELi energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 
olenemata vähese CO2-heitega 2050. 
aasta energiasüsteemi saavutamiseks 
valitud konkreetsest teest, on sarnasused;
usub, et taastuvenergia, energiatõhusus ja 
energiataristu on nii-öelda kindlad 
valikud (mida ei ole vaja hiljem 
kahetseda);

7. võtab teadmiseks energia tegevuskavas 
aastani 2050 tehtud järeldused, et 
meetmete vahel, mis tuleb analüüsitud 
stsenaariumides võtta ELi energiasüsteemi 
ümberkujundamiseks, on sarnasusi; toetab 
komisjoni järeldust, et taastuvenergia ja 
energiatõhusus on kaks kõige olulisemat 
ja nii-öelda kindlat valikut; ent peab 
äärmiselt kahetsusväärseks asjaolu, et 
komisjon ei uurinud suurt 
taastuvenergiaallikate osakaalu ja suurt 
energiatõhusust ühendavat stsenaariumi, 
mis aitaks vähendada energiaimporti ja 
täita ELi pikaajalisi kliimaeesmärke; on 
arvamusel, et investeerimiskindluse 
tagamiseks tuleks valida, millises suunas 
edasi liikuda; toetab kindlalt tulevast 
säästvat ja kindlat energiasüsteemi, milles 
on ühendatud 2. stsenaariumi (kõrge 
energiatõhusus) ja 4. stsenaariumi (suur 
taastuvenergiaallikate osakaal) 
kasutegurid;

Or. en

Muudatusettepanek 125
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. tunnistab energia tegevuskavas aastani 
2050 tehtud järeldusi, et meetmete vahel, 
mis tuleb analüüsitud stsenaariumides võtta 
ELi energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 
olenemata vähese CO2-heitega 2050. aasta 
energiasüsteemi saavutamiseks valitud 
konkreetsest teest, on sarnasused; usub, et 
taastuvenergia, energiatõhusus ja 

7. tunnistab energia tegevuskavas aastani 
2050 tehtud järeldusi, et meetmete vahel, 
mis tuleb analüüsitud stsenaariumides võtta 
ELi energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 
olenemata vähese CO2-heitega 2050. aasta 
energiasüsteemi saavutamiseks valitud 
konkreetsest teest, on sarnasused; on 
veendunud, et taastuvenergia, 
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energiataristu on nii-öelda kindlad valikud 
(mida ei ole vaja hiljem kahetseda);

energiatõhusus ja energiataristu on nii-
öelda kindlad valikud, kuigi nende 
saavutamise moodused ja määrad võivad 
liikmesriikidele ja tarbijatele kaasa tuua 
suuri kulusid, mida tuleks arvesse võtta;

Or. en

Muudatusettepanek 126
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. tunnistab energia tegevuskavas aastani 
2050 tehtud järeldusi, et meetmete vahel,
mis tuleb analüüsitud stsenaariumides võtta 
ELi energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 
olenemata vähese CO2-heitega 2050. aasta 
energiasüsteemi saavutamiseks valitud 
konkreetsest teest, on sarnasused; usub, et 
taastuvenergia, energiatõhusus ja 
energiataristu on nii-öelda kindlad 
valikud (mida ei ole vaja hiljem 
kahetseda);

7. kiidab heaks energia tegevuskavas 
aastani 2050 tehtud järeldused, et 
taastuvenergiaallikate, energiatõhususe ja 
energiataristu suurem rakendamine on 
nii-öelda kindlad meetmed, mida tuleb 
valitud konkreetsest teest olenemata kõigis 
analüüsitud stsenaariumides võtta ELi 
energiasüsteemi ümberkujundamiseks, et 
saavutada 2050. aastaks vähese CO2-
heitega energiasüsteem;

Or. en

Muudatusettepanek 127
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. tunnistab energia tegevuskavas aastani 
2050 tehtud järeldusi, et meetmete vahel, 
mis tuleb analüüsitud stsenaariumides võtta 
ELi energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 
olenemata vähese CO2-heitega 2050. aasta 
energiasüsteemi saavutamiseks valitud 

7. tunnistab energia tegevuskavas aastani 
2050 tehtud järeldusi, et meetmete vahel, 
mis tuleb analüüsitud stsenaariumides võtta 
ELi energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 
olenemata vähese CO2-heitega 2050. aasta 
energiasüsteemi saavutamiseks valitud 
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konkreetsest teest, on sarnasused; usub, et 
taastuvenergia, energiatõhusus ja 
energiataristu on nii-öelda kindlad valikud 
(mida ei ole vaja hiljem kahetseda);

konkreetsest teest, on sarnasusi; on 
veendunud, et kuigi taastuvenergia, 
energiatõhusus ja energiataristu on nii-
öelda kindlad valikud, võivad nende 
saavutamise moodused ja määrad kaasa 
tuua suuri kulusid, mida tuleks arvesse 
võtta;

Or. en

Muudatusettepanek 128
Romana Jordan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. tunnistab energia tegevuskavas aastani 
2050 tehtud järeldusi, et meetmete vahel, 
mis tuleb analüüsitud stsenaariumides võtta 
ELi energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 
olenemata vähese CO2-heitega 2050. aasta 
energiasüsteemi saavutamiseks valitud 
konkreetsest teest, on sarnasused; usub, et 
taastuvenergia, energiatõhusus ja 
energiataristu on nii-öelda kindlad valikud 
(mida ei ole vaja hiljem kahetseda);

7. tunnistab energia tegevuskavas aastani 
2050 tehtud järeldusi, et meetmete vahel, 
mis tuleb analüüsitud stsenaariumides võtta 
ELi energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 
olenemata vähese CO2-heitega 2050. aasta 
energiasüsteemi saavutamiseks valitud 
konkreetsest teest, on sarnasusi; on 
veendunud, et taastuvenergia, nutivõrgud 
ja energiatõhusus on nii-öelda kindlad 
valikud, kui nad on turupõhised; 

Or. sl

Muudatusettepanek 129
Herbert Reul

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. tunnistab energia tegevuskavas aastani 
2050 tehtud järeldusi, et meetmete vahel, 
mis tuleb analüüsitud stsenaariumides võtta 
ELi energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 
olenemata vähese CO2-heitega 2050. aasta 

7. tunnistab energia tegevuskavas aastani 
2050 tehtud järeldusi, et meetmete vahel, 
mis tuleb analüüsitud stsenaariumides võtta 
ELi energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 
olenemata vähese CO2-heitega 2050. aasta 
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energiasüsteemi saavutamiseks valitud 
konkreetsest teest, on sarnasused; usub, et 
taastuvenergia, energiatõhusus ja 
energiataristu on nii-öelda kindlad valikud 
(mida ei ole vaja hiljem kahetseda);

energiasüsteemi saavutamiseks valitud 
konkreetsest teest, on sarnasusi; on 
veendunud, et taastuvenergia, 
energiatõhusus ja energiataristu on nii-
öelda kindlad valikud, kuid võtab 
teadmiseks nendega kaasnevad suured 
kulud;

Or. de

Muudatusettepanek 130
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. tunnistab energia tegevuskavas aastani 
2050 tehtud järeldusi, et meetmete vahel, 
mis tuleb analüüsitud stsenaariumides võtta 
ELi energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 
olenemata vähese CO2-heitega 2050. aasta 
energiasüsteemi saavutamiseks valitud 
konkreetsest teest, on sarnasused; usub, et 
taastuvenergia, energiatõhusus ja 
energiataristu on nii-öelda kindlad valikud 
(mida ei ole vaja hiljem kahetseda);

7. võtab teadmiseks energia tegevuskavas 
aastani 2050 tehtud järeldused, et sarnasusi 
on meetmetes, mida tuleb analüüsitud 
stsenaariumides võtta, et kujundada ELi 
vananenud energiasüsteem ja taristu
ümber, olenemata sellest, milline 
konkreetnet tee valitakse, et 2050. aastaks 
saavutada vähese CO2-heitega optimaalne
energiasüsteem; on veendunud, et 
taastuvenergia, energiatõhusus ja 
energiataristu on nii-öelda kindlad valikud;

Or. en

Muudatusettepanek 131
Lena Kolarska-Bobińska

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. tunnistab energia tegevuskavas aastani 
2050 tehtud järeldusi, et meetmete vahel, 
mis tuleb analüüsitud stsenaariumides võtta 
ELi energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 

7. tunnistab energia tegevuskavas aastani 
2050 tehtud järeldusi, et meetmete vahel, 
mis tuleb analüüsitud stsenaariumides võtta 
ELi energiasüsteemi ümberkujundamiseks, 
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olenemata vähese CO2-heitega 2050. aasta 
energiasüsteemi saavutamiseks valitud 
konkreetsest teest, on sarnasused; usub, et 
taastuvenergia, energiatõhusus ja 
energiataristu on nii-öelda kindlad valikud 
(mida ei ole vaja hiljem kahetseda);

olenemata vähese CO2-heitega 2050. aasta 
energiasüsteemi saavutamiseks valitud 
konkreetsest teest, on sarnasusi; on 
veendunud, et kodumaine taastuvenergia, 
energiatõhusus ja energiataristu on nii-
öelda kindlad valikud;

Or. en

Muudatusettepanek 132
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. rõhutab, et enne kui Euroopa Liit 
võtab endale kohustusi seoses energia- ja 
kliimapoliitikaga pärast 2020. aastat, 
tuleb ette valmistada ja komisjonile 
esitada ettepaneku mõjuhinnang, mis 
hõlmaks üksikutele liikmesriikidele 
avalduva mõju hindamist; on seisukohal, 
et sellise lähenemisega tagatakse, et 
ettepanekuid hinnatakse asjakohaselt 
üksikute liikmesriikide osas;

Or. pl

Muudatusettepanek 133
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. usub, et finantskriisi tuleks kasutada 
võimalusena muutmaks meie ühiskonna 
arengumudelit suunas, mis vastaks suure 
tõhususega, täielikult taastuvenergial 
põhinevale ja kliimamuutuste suhtes 
vastupidavale majandusele; rõhutab, et 
komisjonil tuleks esitada 2030. aasta 



PE496.406v01-00 76/145 AM\913063ET.doc

ET

energia- ja kliimapaketi kohta 
ettepanekud, mis põhinevad praegusel 
kolmel sambal – kasvuhoonegaasid, 
taastuvad energiaallikad ja 
energiatõhusus;

Or. en

Muudatusettepanek 134
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. nõuab, et järgitaks energia 
kättesaadavuse põhimõtet, rõhutab 
seepärast, et erilist tähelepanu tuleb 
pöörata väikese sissetulekuga 
majapidamistele, kellele toimetulek 
energiasüsteemi muutmisega on 
väljakutse, kui energiahinnad tõusevad 
ennustatud viisil; on seisukohal, et 
energiapuuduse vältimiseks tuleb 
määratleda konkreetsed meetmed riigi ja 
kohalikul tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 135
Konrad Szymański

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. rõhutab, et sellise CO2-heite 
vähendamise strateegia vastuvõtmine, 
milles ei võeta arvesse osade 
liikmesriikide olukorda, tooks kaasa 
energiapuuduse tugeva suurenemise, 
mida määratletakse kui olukorda, kus 
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majapidamised kulutavad rohkem kui 
10% oma eelarvest energiale;

Or. pl

Muudatusettepanek 136
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. tuletab meelde ebakindluse, mis 
tuleneb piiratud arvu analüütiliste 
vahendite kohaldamisest, sealhulgas 
ökonomeetrilised mudelid, mis hõlmavad 
ajavahemikku kuni 2050. aastani. eriti 
liikmesriikide puudulik juurdepääs 
teatavaid ökonomeetrilisi mudeleid 
käsitlevale üksikasjalikule teabele (nt 
PRIMESi mudel); on veendunud, et 
pikaajalisel kavandamisel tuleks arvesse 
võtta modelleerimise üldisi piiranguid, 
sest erinevate mudelite kasutamine 
prognooside koostamiseks võib anda 
märkimisväärselt erinevaid andmeid; 
juhib tähelepanu sellele, et Euroopa 
Komisjon, kes koostab oma teatises, milles 
käsitletakse vähese süsinikuheitega 
majanduse saavutamist 2050. aastaks, 
toodud meetmete mõjuhinnangu, 
kohaldab alati samu ühekülgseid 
modelleerimisvahendeid ja liikmesriigid ei 
saa praktikas neid üksikasjalikult 
kontrollida;

Or. pl

Muudatusettepanek 137
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. tunnistab, et suurem taastuvenergia 
osakaal pärast 2020. aastat on 
jätkusuutlikuma energiasüsteemi
võtmeaspekt; tunnistab lisaks, et kõik
komisjoni teatises analüüsitud CO2-heite 
vähendamise stsenaariumid eeldavad
2030. aastaks taastuvenergia osakaalu 
suurenemist ELi energiaallikates 30%ni 
lõplikust energiatarbimisest;

8. tunnistab, et märkimisväärselt suurem 
taastuvenergia osakaal ELi 
energiatarbimises pärast 2020. aastat, 
sealhulgas 2030. aastal, on 
jätkusuutlikuma energiasüsteemi eeldus; 
märgib siiski, et mitte ükski komisjoni 
teatises analüüsitud stsenaariumitest ei 
põhine suuremal taastuvenergia 
osakaalul ja suurema energiatõhususe 
meetmetel, mis võimaldaksid ELil liikuda 
peaaegu täielikult taastuvatel 
energiaallikatel põhineva majanduse 
saavutamise poole 2050. aastaks; 
investorite usalduse tagamise vajadust 
silmas pidades nõuab energia ja 
kliimamuutuse poliitikaraamistikku 2030. 
aastaks, mis hõlmaks ambitsioonikaid
taastuvenergia, energiasäästu ja  
kasvuhoonegaaside heidete vähendamise 
alaseid eesmärke;

Or. en

Muudatusettepanek 138
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. tunnistab, et suurem taastuvenergia 
osakaal pärast 2020. aastat on 
jätkusuutlikuma energiasüsteemi 
võtmeaspekt; tunnistab lisaks, et kõik 
komisjoni teatises analüüsitud CO2-heite 
vähendamise stsenaariumid eeldavad
2030. aastaks taastuvenergia osakaalu 
suurenemist ELi energiaallikates 30%ni 
lõplikust energiatarbimisest;

8. tunnistab, et suurem taastuvenergia 
osakaal pärast 2020. aastat on 
jätkusuutlikuma energiasüsteemi 
võtmeaspekt; rõhutab, et on võimalik 
saavutada taastuvenergia 45%-line 
osakaal lõplikus energiatarbimises 2030. 
aastaks; näiteks saab selle saavutada 
keskendumisega energiatõhususele ja 
õigete eesmärkide saavutamisega, mis 
annaks energiasektori investoritele 
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vajaliku kindlustunde;

Or. en

Muudatusettepanek 139
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. tunnistab, et suurem taastuvenergia 
osakaal pärast 2020. aastat on
jätkusuutlikuma energiasüsteemi 
võtmeaspekt; tunnistab lisaks, et kõik 
komisjoni teatises analüüsitud CO2-heite 
vähendamise stsenaariumid eeldavad 2030. 
aastaks taastuvenergia osakaalu 
suurenemist ELi energiaallikates 30%ni
lõplikust energiatarbimisest;

8. tunnistab, et märkimisväärselt suurem 
taastuvenergia osakaal pärast 2020. aastat 
on tulevase energiasüsteemi võtmeaspekt;
tunnistab lisaks, et kõik komisjoni teatises 
analüüsitud CO2-heite vähendamise 
stsenaariumid eeldavad 2030. aastaks 
taastuvenergia osakaalu suurenemist ELi 
energiaallikates 30%-ni lõplikust 
energiatarbimisest, tõstes taastuvenergia 
osakaalu vähemalt 55%-ni 2050. aastaks;
rõhutab, et taastuvate energiaallikate 
osakaalu suurenemine kuni 45%-ni 2030. 
aastaks on võimalik saavutada, kui 
energiatõhususse investeeritakse varakult 
ja kütmis- ja jahutamistehnoloogiaid 
võetakse täielikult arvesse;

Or. en

Muudatusettepanek 140
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. tunnistab, et suurem taastuvenergia 
osakaal pärast 2020. aastat on 
jätkusuutlikuma energiasüsteemi 
võtmeaspekt; tunnistab lisaks, et kõik 
komisjoni teatises analüüsitud CO2-heite 

8. tunnistab, et suurem taastuvenergia 
osakaal pärast 2020. aastat on 
jätkusuutlikuma energiasüsteemi 
võtmeaspekt; tunnistab lisaks, et kõik 
komisjoni teatises analüüsitud CO2-heite 
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vähendamise stsenaariumid eeldavad 2030. 
aastaks taastuvenergia osakaalu 
suurenemist ELi energiaallikates 30%ni 
lõplikust energiatarbimisest;

vähendamise stsenaariumid eeldavad 2030. 
aastaks taastuvenergia osakaalu 
suurenemist ELi energiaallikates 30%ni 
lõplikust energiatarbimisest; usub, et 
suurema energiatõhususe poole 
liikumiseks tuleks keskenduda energia 
pakkumise ja nõudluse kogu ahelale 
(sealhulgas energia muundamisele, 
edastamisele, turustamisele ja 
tarnimisele) ning energiatarbimisele 
tööstuses ja kodumajapidamistes;

Or. en

Muudatusettepanek 141
Francisco Sosa Wagner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. tunnistab, et suurem taastuvenergia 
osakaal pärast 2020. aastat on 
jätkusuutlikuma energiasüsteemi
võtmeaspekt; tunnistab lisaks, et kõik 
komisjoni teatises analüüsitud CO2-heite 
vähendamise stsenaariumid eeldavad
2030. aastaks taastuvenergia osakaalu
suurenemist ELi energiaallikates 30%ni 
lõplikust energiatarbimisest;

8. tunnistab, et märkimisväärselt suurem 
taastuvenergia osakaal ELi lõplikus 
energiatarbimises pärast 2020. aastat, on 
jätkusuutlikuma energiasüsteemi eeldus;
tunnistab, et eeldus saavutada 2030. 
aastaks taastuvenergia osakaalu
suurenemine ELi energiaallikates 30%ni 
lõplikust energiatarbimises annaks 
energiasektorile vajaliku 
investeerimiskindluse, võimaldades samal 
ajal märkimisväärset 
makromajanduslikku kasu;

Or. en

Muudatusettepanek 142
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. tunnistab, et suurem taastuvenergia 
osakaal pärast 2020. aastat on 
jätkusuutlikuma energiasüsteemi 
võtmeaspekt; tunnistab lisaks, et kõik 
komisjoni teatises analüüsitud CO2-heite 
vähendamise stsenaariumid eeldavad 2030. 
aastaks taastuvenergia osakaalu 
suurenemist ELi energiaallikates 30%ni 
lõplikust energiatarbimisest;

8. tunnistab, et suurem taastuvenergia 
osakaal pärast 2020. aastat on 
jätkusuutlikuma energiasüsteemi 
võtmeaspekt; tunnistab lisaks, et kõik 
komisjoni teatises analüüsitud CO2-heite 
vähendamise stsenaariumid eeldavad 2030. 
aastaks taastuvenergia osakaalu 
suurenemist ELi energiaallikates 30%ni 
lõplikust energiatarbimisest; on siiski 
seisukohal, et see eeldab, et ühtegi siduvat 
eesmärki ei võeta vastu enne, kui on 
saavutatud ülemaailmne kokkulepe 
heitkoguste vähendamise kohta või muud 
tähtsamad majandusjõud võtavad 
sümmeetrilisi meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 143
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. tunnistab, et suurem taastuvenergia 
osakaal pärast 2020. aastat on 
jätkusuutlikuma energiasüsteemi 
võtmeaspekt; tunnistab lisaks, et kõik 
komisjoni teatises analüüsitud CO2-heite 
vähendamise stsenaariumid eeldavad 2030. 
aastaks taastuvenergia osakaalu 
suurenemist ELi energiaallikates 30%ni 
lõplikust energiatarbimisest;

8. tunnistab, et suurem taastuvenergia 
osakaal pärast 2020. aastat on 
jätkusuutlikuma energiasüsteemi 
võtmeaspekt; tunnistab lisaks, et kõik 
komisjoni teatises analüüsitud CO2-heite 
vähendamise stsenaariumid eeldavad 2030. 
aastaks taastuvenergia osakaalu 
suurenemist ELi energiaallikates 30%ni 
lõplikust energiatarbimisest; rõhutab siiski 
igasuguse vähese CO2-heitega 
elektritootmise tähtsust, kui CO2-heite 
vähendamine ja kliimaeesmärgid 
tahetakse saavutada ilma varustuskindlust 
ja konkurentsivõimet kahjustamata;

Or. en
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Muudatusettepanek 144
Jolanta Emilia Hibner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. tunnistab, et suurem taastuvenergia 
osakaal pärast 2020. aastat on 
jätkusuutlikuma energiasüsteemi 
võtmeaspekt; tunnistab lisaks, et kõik 
komisjoni teatises analüüsitud CO2-heite 
vähendamise stsenaariumid eeldavad 2030. 
aastaks taastuvenergia osakaalu 
suurenemist ELi energiaallikates 30%ni 
lõplikust energiatarbimisest;

8. tunnistab, et suurem taastuvenergia 
osakaal pärast 2020. aastat on 
jätkusuutlikuma energiasüsteemi 
võtmeaspekt; tunnistab lisaks, et kõik 
komisjoni teatises analüüsitud CO2-heite 
vähendamise stsenaariumid eeldavad 2030. 
aastaks taastuvenergia osakaalu 
suurenemist ELi energiaallikates 30%ni 
lõplikust energiatarbimisest; on 
seisukohal, et taastuvenergia puhul tuleb 
arvesse võtta taastuvate energiaallikate 
mõju kasvavatele energiahindadele ja 
energiamahukatele tööstusharudele kogu 
Euroopa Liidus;

Or. pl

Muudatusettepanek 145
Sabine Wils, Marisa Matias

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. tunnistab, et suurem taastuvenergia 
osakaal pärast 2020. aastat on 
jätkusuutlikuma energiasüsteemi 
võtmeaspekt; tunnistab lisaks, et kõik 
komisjoni teatises analüüsitud CO2-heite 
vähendamise stsenaariumid eeldavad 2030. 
aastaks taastuvenergia osakaalu 
suurenemist ELi energiaallikates 30%ni 
lõplikust energiatarbimisest;

8. tunnistab, et suurem taastuvenergia 
osakaal pärast 2020. aastat on 
jätkusuutlikuma energiasüsteemi 
võtmeaspekt; tunnistab lisaks, et kõik 
komisjoni teatises analüüsitud CO2-heite 
vähendamise stsenaariumid eeldavad 2030. 
aastaks taastuvenergia osakaalu 
suurenemist ELi energiaallikates 30%ni 
lõplikust energiatarbimisest; rõhutab suure 
taastuvenergiaallikate ja energiatõhususe 
stsenaariumi puudumist energia 
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tegevuskavas aastani 2050, mille alusel 
võiks eeldada, et taastuvenergia osakaal 
ELi energiaallikate hulgas on suurem;

Or. en

Muudatusettepanek 146
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. tunnistab, et suurem taastuvenergia 
osakaal pärast 2020. aastat on 
jätkusuutlikuma energiasüsteemi 
võtmeaspekt; tunnistab lisaks, et kõik 
komisjoni teatises analüüsitud CO2-heite 
vähendamise stsenaariumid eeldavad 2030. 
aastaks taastuvenergia osakaalu 
suurenemist ELi energiaallikates 30%ni 
lõplikust energiatarbimisest;

8. tunnistab, et suurem taastuvenergia 
osakaal pärast 2020. aastat on 
jätkusuutlikuma energiasüsteemi 
võtmeaspekt, rõhutades samal ajal, et 
taastuvad energiaallikad üksi ei suuda 
viia CO2-heite vähendamiseni ja neid 
tuleb kombineerida alternatiivsete 
energiaallikatega; tunnistab lisaks, et kõik 
komisjoni teatises analüüsitud CO2-heite 
vähendamise stsenaariumid eeldavad 2030. 
aastaks taastuvenergia osakaalu 
suurenemist ELi energiaallikates 30%ni 
lõplikust energiatarbimisest;

Or. en

Muudatusettepanek 147
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. tunnistab, et suurem taastuvenergia 
osakaal pärast 2020. aastat on 
jätkusuutlikuma energiasüsteemi 
võtmeaspekt; tunnistab lisaks, et kõik 
komisjoni teatises analüüsitud CO2-heite 
vähendamise stsenaariumid eeldavad 2030. 

8. tunnistab, et suurem taastuvenergia 
osakaal pärast 2020. aastat on 
jätkusuutlikuma energiasüsteemi 
võtmeaspekt; tunnistab lisaks, et kõik 
komisjoni teatises analüüsitud CO2-heite 
vähendamise stsenaariumid eeldavad 2030. 
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aastaks taastuvenergia osakaalu 
suurenemist ELi energiaallikates 30%ni 
lõplikust energiatarbimisest;

aastaks taastuvenergia osakaalu 
suurenemist üleeuroopalistes tavalistes
energiaallikates 30%ni lõplikust 
energiatarbimisest;

Or. en

Muudatusettepanek 148
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. tunnistab, et suurem taastuvenergia
osakaal pärast 2020. aastat on 
jätkusuutlikuma energiasüsteemi 
võtmeaspekt; tunnistab lisaks, et kõik 
komisjoni teatises analüüsitud CO2-heite 
vähendamise stsenaariumid eeldavad 2030. 
aastaks taastuvenergia osakaalu 
suurenemist ELi energiaallikates 30%ni 
lõplikust energiatarbimisest;

8. tunnistab, et suurem küpsete taastuvate 
energiaallikate osakaal pärast 2020. aastat 
on jätkusuutlikuma energiasüsteemi 
võtmeaspekt; tunnistab lisaks, et kõik 
komisjoni teatises analüüsitud CO2-heite 
vähendamise stsenaariumid eeldavad 2030. 
aastaks taastuvenergia osakaalu 
suurenemist ELi energiaallikates 30%ni 
lõplikust energiatarbimisest;

Or. en

Muudatusettepanek 149
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. tunnistab tsentraliseeritud suure 
ulatusega süsteemide ja 
detsentraliseeritud süsteemide vahelise 
suhtluse suurenemist; rõhutab sellele 
lisaks vajadust töötada välja ühtne 
strateegia väikesemõõduliste 
elektrigeneraatorite kasutamise 
edendamiseks ja soodustamiseks;
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Or. en

Muudatusettepanek 150
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 2 a (uus) (pärast lõiget 8)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatõhusus

Or. en

Muudatusettepanek 151
Romana Jordan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. rõhutab, et paremal energiatõhususel ja 
energiasäästudel on energiasüsteemi 
ümberkujundamisel oluline osa ja et 2020. 
aasta eesmärkide saavutamine on edasiste 
edusammude oluliseks aluseks aastani 
2050; soovitab sellega seoses, et 
energiatõhusus tuleb liikmesriikides 
integreerida riiklikku õppekavva;

9. rõhutab, et paremal energiatõhususel ja 
energiasäästudel on energiasüsteemi 
ümberkujundamisel oluline osa ja et 2020. 
aasta eesmärkide saavutamine on edasiste 
edusammude oluliseks aluseks aastani 
2050;

Or. sl

Muudatusettepanek 152
Lambert van Nistelrooij

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. rõhutab, et paremal energiatõhususel ja
energiasäästudel on energiasüsteemi 
ümberkujundamisel oluline osa ja et 2020. 
aasta eesmärkide saavutamine on edasiste 
edusammude oluliseks aluseks aastani 
2050; soovitab sellega seoses, et 
energiatõhusus tuleb liikmesriikides 
integreerida riiklikku õppekavva;

9. rõhutab, et detsentraliseeritud tootmisel 
ja paremal energiatõhususel ning
energiasäästudel on energiasüsteemi 
ümberkujundamisel oluline osa ja et 2020. 
aasta eesmärkide saavutamine on edasiste 
edusammude oluliseks aluseks aastani 
2050; kutsub komisjoni üles võtma 
detsentraliseeritud tootmist oma 
tulevikuprognoosides selgesõnaliselt 
arvesse; kutsub komisjoni samuti üles 
selgelt kaardistama finants- ja tehnilised 
takistused, mis takistavad 
detsentraliseeritud tootmise kasvu 
liikmesriikides; soovitab sellega seoses, et
detsentraliseeritud tootmine ja
energiatõhusus tuleb liikmesriikides 
integreerida riiklikku õppekavva;

Or. nl

Muudatusettepanek 153
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. rõhutab, et paremal energiatõhususel ja 
energiasäästudel on energiasüsteemi 
ümberkujundamisel oluline osa ja et 2020. 
aasta eesmärkide saavutamine on edasiste 
edusammude oluliseks aluseks aastani 
2050; soovitab sellega seoses, et
energiatõhusus tuleb liikmesriikides 
integreerida riiklikku õppekavva;

9. rõhutab, et paremal energiatõhususel ja 
energiasäästudel on energiasüsteemi 
ümberkujundamisel oluline osa ja et 2020. 
aasta eesmärkide saavutamine on edasiste 
edusammude oluliseks eelduseks aastani 
2050; soovitab sellega seoses, et
liikmesriigid suurendaksid oma 
jõupingutusi, et täielikult rakendada 
hiljuti vastu võetud energiatõhususe 
direktiiv ja sellest kaugemale minna, ja et 
komisjon esitaks ambitsioonika 
energiatõhususe ja -säästu 
poliitikaraamistiku, mis hõlmaks 2030. 
aasta eesmärke;
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Or. en

Muudatusettepanek 154
Herbert Reul

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. rõhutab, et paremal energiatõhususel ja 
energiasäästudel on energiasüsteemi 
ümberkujundamisel oluline osa ja et 2020. 
aasta eesmärkide saavutamine on edasiste 
edusammude oluliseks aluseks aastani 
2050; soovitab sellega seoses, et 
energiatõhusus tuleb liikmesriikides 
integreerida riiklikku õppekavva;

9. rõhutab, et paremal energiatõhususel on 
energiasüsteemi ümberkujundamisel 
oluline osa ja et 2020. aasta eesmärkide 
saavutamine on edasiste edusammude 
oluliseks aluseks aastani 2050; soovitab
seetõttu, et liikmesriigid ja komisjon 
teeksid rohkem riiklike ideede lisamiseks 
ja riiklike arengupankade kaasamiseks 
ning toetaksid parimate tavade vahetust; 
soovitab sellega seoses, et energiatõhusus 
tuleb liikmesriikides integreerida riiklikku 
õppekavva;

Or. de

Muudatusettepanek 155
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. rõhutab, et paremal energiatõhususel ja 
energiasäästudel on energiasüsteemi 
ümberkujundamisel oluline osa ja et 2020. 
aasta eesmärkide saavutamine on edasiste 
edusammude oluliseks aluseks aastani 
2050; soovitab sellega seoses, et 
energiatõhusus tuleb liikmesriikides 
integreerida riiklikku õppekavva;

9. rõhutab, et paremal energiatõhususel ja 
energiasäästudel on energiasüsteemi 
ümberkujundamisel oluline osa ja et 2020. 
aasta eesmärkide saavutamine on edasiste 
edusammude oluliseks aluseks aastani 
2050; rõhutab, kui tähtsat rolli omab 
detsentraliseeritud energiatootmine 
energiatõhususe suurendamises; soovitab
samuti, et energiatõhusus tuleb 
liikmesriikides integreerida riiklikku 
õppekavva;
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Or. en

Muudatusettepanek 156
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. rõhutab, et paremal energiatõhususel ja 
energiasäästudel on energiasüsteemi 
ümberkujundamisel oluline osa ja et 2020. 
aasta eesmärkide saavutamine on edasiste 
edusammude oluliseks aluseks aastani 
2050; soovitab sellega seoses, et 
energiatõhusus tuleb liikmesriikides
integreerida riiklikku õppekavva;

9. rõhutab, et paremal energiatõhususel ja 
energiasäästudel on energiasüsteemi 
ümberkujundamisel oluline osa ja et 2020. 
aasta eesmärkide saavutamine on edasiste 
edusammude oluliseks aluseks aastani 
2050; teeb sellega seoses ettepaneku, et
kehtestataks siduvad energiatõhususe 
eesmärgid 2030., 2040. ja 2050. aastaks; 
soovitab viia läbi teadlikkuse 
suurendamise kampaaniaid ja et
energiatõhusus tuleb integreerida
liikmesriikide riiklikku õppekavva;

Or. en

Muudatusettepanek 157
Sabine Wils, Marisa Matias

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. rõhutab, et paremal energiatõhususel ja 
energiasäästudel on energiasüsteemi 
ümberkujundamisel oluline osa ja et 2020. 
aasta eesmärkide saavutamine on edasiste 
edusammude oluliseks aluseks aastani 
2050; soovitab sellega seoses, et
energiatõhusus tuleb liikmesriikides 
integreerida riiklikku õppekavva;

9. rõhutab, et paremal energiatõhususel ja 
energiasäästudel on energiasüsteemi 
ümberkujundamisel oluline osa ja et 2020. 
aasta eesmärkide saavutamine on edasiste 
edusammude oluliseks aluseks aastani 
2050; soovitab sellega seoses, et uue 
kliima- ja energiapaketi osana esitatakse 
uus eesmärk aastaks 2030;

Or. en
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Muudatusettepanek 158
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. rõhutab, et paremal energiatõhususel ja 
energiasäästudel on energiasüsteemi 
ümberkujundamisel oluline osa ja et 2020. 
aasta eesmärkide saavutamine on edasiste 
edusammude oluliseks aluseks aastani 
2050; soovitab sellega seoses, et 
energiatõhusus tuleb liikmesriikides 
integreerida riiklikku õppekavva;

9. rõhutab, et paremal energiatõhususel ja 
energiasäästudel on energiasüsteemi 
ümberkujundamisel oluline osa ja et 2020. 
aasta eesmärkide saavutamine on edasiste 
edusammude peamiseks prioriteediks
aastani 2050; soovitab sellega seoses, et 
energiatõhusus tuleb liikmesriikides 
integreerida riiklikku õppekavva;

Or. en

Muudatusettepanek 159
Gaston Franco

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. rõhutab, et paremal energiatõhususel ja 
energiasäästudel on energiasüsteemi 
ümberkujundamisel oluline osa ja et 2020. 
aasta eesmärkide saavutamine on edasiste 
edusammude oluliseks aluseks aastani 
2050; soovitab sellega seoses, et 
energiatõhusus tuleb liikmesriikides 
integreerida riiklikku õppekavva;

9. rõhutab, et paremal energiatõhususel ja 
energiasäästudel on energiasüsteemi 
ümberkujundamisel oluline osa ja et 2020. 
aasta eesmärkide saavutamine on edasiste 
edusammude peamiseks prioriteediks
aastani 2050; soovitab sellega seoses, et 
energiatõhusus tuleb liikmesriikides 
integreerida riiklikku õppekavva;

Or. en

Muudatusettepanek 160
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. seepärast nõuab tungivalt suuremat 
arvu energiatõhususe meetmeid, millega 
võideldaks energiapuuduse probleemiga, 
mis on peamiselt keskendunud soojuse 
probleemile ELi riikides; nõuab samal 
ajal, et analüüsitaks riiklikke õigusakte ja 
vaadataks need läbi, sest need on 
takistuseks investeeringutele 
energiatõhususse/soojuse tootmise ja 
kasutuse optimeerimisele (maksud, 
avalikud hanked, kütte hind jne);

Or. en

Muudatusettepanek 161
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. rõhutab, et energiatõhusus ja 
energiasääst on kõige kulutõhusam viis, 
mille abil EL saab minna üle peaaegu 
täielikult taastuvenergial põhinevale 
majandusele ja samal ajal aidata kaasa 
uute töökohtade loomisele, 
innovatsioonile ja fossiilsete kütuste ja 
kütuste impordi vähendamisele ning 
tervikliku sõltuvuse vähendamisele 
impordist; tuletab meelde, et EL kulutab 
praegu umbes 4% oma SKPst (488 
miljardit eurot aastal 2011) energia 
importimisele kolmandatest riikidest; 
rõhutab, et kiire paradigma muutusega 
taastuvenergia ja energiasäästu suunas 
piiratakse märkimisväärselt jõukuse 
üleminekut EList väljapoole ELi 
mittekuuluvates riikides asuvate 
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mineraalõli, maagaasi, kivisöe ja 
tuumkütuse tootjatele, mis muudab ELi 
majanduse kõrgete energiahindade ning 
energia ja hindade kõikumise suhtes 
paindlikumaks; soovitab, et liikmesriigid 
integreeriksid energiatõhususe eesmärgid 
rohkematesse poliitikavaldkondadesse, 
viiksid läbi süstemaatilise analüüsi 
energiasäästu potentsiaali kohta põhilistes 
valdkondades, nagu ehitus ja transport; 
rõhutab sellega seoses, et üks kõige 
lootustandvamaid valdkondi on seotud 
olemasolevate hoonete renoveerimisega, 
mille tulemusena võiks hoonete 
energiatarbimist vähendada kogu 
maailmas 80 protsendini aastaks 2050;

Or. en

Muudatusettepanek 162
Francisco Sosa Wagner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. rõhutab, et kõik CO2-heite 
vähendamisel põhinevad stsenaariumid 
näitavad, et energiatõhususel on keskne 
roll vähese CO2-heitega majandusele 
ülemineku tagamisel, ning rõhutab, et 
energiatõhusus on ELi majanduskasvu ja 
konkurentsivõime seisukohalt oluline 
tegur; rõhutab, et 2050. aasta CO2-heite 
vähendamise eesmärkide saavutamiseks 
on vaja saavutada 2020. aasta 
energiatõhususe eesmärk ja määrata 
kindlaks uued vaheeesmärgid aastaks 
2030; usub, et parema energiatõhususe 
poliitika saavutamiseks tuleks keskenduda 
energia pakkumise ja nõudluse kogu 
ahelale (sealhulgas energia 
muundamisele, edastamisele, 
turustamisele ja tarnimisele) ning 
energiatarbimisele tööstuses ja 
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kodumajapidamistes;

Or. en

Muudatusettepanek 163
Fiona Hall, Corinne Lepage

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. rõhutab vajadust võtta Euroopa 
Liidu, riiklikul ja piirkondlikul tasandil 
kasutusele integreeritud lähenemisviis, 
mis hõlmaks võimalikku säästu 
energiatarne ja lõppkasutamise 
valdkonnas; on seisukohal, et üleminek 
vähese COs-heitega majandusele nõuab 
suurema tähelepanu osutamist vähese 
süsinikdioksiidiheitega kütte- ja 
jahutussüsteemidele;

Or. en

Muudatusettepanek 164
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 b. soovitab, et liikmesriigid 
integreeriksid energiatõhususe eesmärgid 
rohkematesse poliitikavaldkondadesse, 
viiksid läbi süstemaatilise analüüsi 
energiasäästu potentsiaali kohta põhilistes
valdkondades, nagu ehitus ja transport; 
rõhutab sellega seoses, et üks kõige 
lootustandvamaid valdkondi on seotud 
olemasolevate hoonete renoveerimisega, 
mille tulemusena võiks hoonete 
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energiatarbimist vähendada kogu 
maailmas 80 protsendini aastaks 2050; 
tuletab meelde, et kõik uued hooned 
peaksid olema aastaks 2020 
liginullenergiahooned; nõuab lisaks 
sellele ökodisaini ja energimärgise 
meetmete tugevdamist, kiiret vastuvõtmist 
ja rakendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 165
Francisco Sosa Wagner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 b. juhib tähelepanu sellele, et erilist 
tähelepanu tuleb pöörata  ELi avalikkuse 
teavitamise edendamisele ning samuti 
energiatõhususe rakendamise kõigis 
etappides (olemasoleva energiatõhususe 
hindamine, energiatõhususe lahenduste 
projekteerimine ja rakendamine, 
energiatõhususe seadmete käitamine ja 
hooldus) kõigi vastaval erialal tegutsejate 
kvalifikatsiooni tõstmisele;

Or. en

Muudatusettepanek 166
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 c. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleb 
osutada energia kasutamisele, millel on 
energiasüsteemi muutuse realiseerimises 
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tähtis roll; rõhutab vajadust tõsta 
esikohale nõudluspõhine juhtimine, et 
tagada, et lõpp-kasutajad võtavad 
kasutusele tehnoloogiad ja süsteemid, 
mille abiga saavutatakse energiasüsteemi 
üleminek mõistlike ja säästvate 
ühiskondlike kuludega;

Or. en

Muudatusettepanek 167
Jolanta Emilia Hibner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka ja 
paindliku taristu – sealhulgas arukad 
võrgud ja arukad arvestid – ja täielikult 
integreeritud võrgu kavandamise järele, et
muu hulgas integreerida kohalikke ja 
kaugemaid taastuvenergia ressursse kogu
ELis, nagu on osutunud vajalikuks;
rõhutab lisaks, et on vaja kiiresti kehtestada 
mehhanismid, mis võimaldaksid ühist huvi 
pakkuvate taristute projektide ELi-poolset 
rahastamist;

10. rõhutab tungivat vajadust
moderniseerida olemasolevat energia 
infrastruktuuri ja luua uus energia 
infrastruktuur, sealhulgas uue, aruka ja 
paindliku taristu loomisega, mis hõlmab 
arukaid võrke ja arukaid arvesteid, ja 
vajadust täielikult integreeritud võrgu 
kavandamise järele, et suurendada väikese 
CO2-heitega energiaallikate, sealhulgas 
taastuvate energiaallikate kättesaadavust, 
mille kättesaadavus on ELis alles 
planeerimisetapis; rõhutab lisaks, et on 
vaja kiiresti kehtestada mehhanismid, mis 
võimaldaksid ühist huvi pakkuvate taristute 
projektide ELi-poolset rahastamist;

Or. pl

Muudatusettepanek 168
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka ja 
paindliku taristu – sealhulgas arukad 
võrgud ja arukad arvestid – ja täielikult 
integreeritud võrgu kavandamise järele, et 
muu hulgas integreerida kohalikke ja 
kaugemaid taastuvenergia ressursse kogu 
ELis, nagu on osutunud vajalikuks;
○rõhutab lisaks, et on vaja kiiresti 
kehtestada mehhanismid, mis võimaldaksid 
ühist huvi pakkuvate taristute projektide 
ELi-poolset rahastamist;

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka ja 
paindliku taristu, eriti arukate võrkude 
(mis hõlmavad arukaid arvesteid) ja 
täielikult integreeritud võrgu kavandamise 
järele, et muu hulgas integreerida kõiki
ressursse kogu ELis, nagu on osutunud 
vajalikuks; tuletab meelde, et 
kuluoptimaalsed poliitikavaldkonnad 
erinevad vastavalt nõudlusele, 
tarnepotentsiaalile, geograafilistele 
omadustele ja majanduslikule kontekstile 
kohalikul tasandil; rõhutab lisaks, et on 
vaja kiiresti kehtestada nii stabiilne ja 
prognoositav regulatiivne raamistik kui 
ka mehhanismid, mis võimaldaksid ühist 
huvi pakkuvate taristute projektide ELi-
poolset rahastamist;

Or. en

Muudatusettepanek 169
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka ja 
paindliku taristu – sealhulgas arukad 
võrgud ja arukad arvestid – ja täielikult 
integreeritud võrgu kavandamise järele, et 
muu hulgas integreerida kohalikke ja 
kaugemaid taastuvenergia ressursse kogu 
ELis, nagu on osutunud vajalikuks;
○rõhutab lisaks, et on vaja kiiresti 
kehtestada mehhanismid, mis 
võimaldaksid ühist huvi pakkuvate 
taristute projektide ELi-poolset 
rahastamist;

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka ja 
paindliku energiataristu – sealhulgas 
arukad võrgud ja paindlik vähese CO2-
heitega lisatootmine– ja täielikult 
integreeritud võrgu kavandamise järele, et 
muu hulgas integreerida kohalikke ja 
kaugemaid taastuvenergia ressursse kogu 
ELis, nagu on osutunud vajalikuks;
rõhutab lisaks, et on vaja kiiresti 
kehtestada mehhanismid, et luua 
üleeuroopalised turumehhanismid, et 
suurendada paindliku lisatootmise 
kasutamist ja  võimaldada ühist huvi 
pakkuvate taristute projektide ELi-poolset 
rahastamist;
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Or. en

Muudatusettepanek 170
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka ja 
paindliku taristu – sealhulgas arukad 
võrgud ja arukad arvestid – ja täielikult 
integreeritud võrgu kavandamise järele, et 
muu hulgas integreerida kohalikke ja 
kaugemaid taastuvenergia ressursse kogu 
ELis, nagu on osutunud vajalikuks; 
○rõhutab lisaks, et on vaja kiiresti 
kehtestada mehhanismid, mis võimaldaksid 
ühist huvi pakkuvate taristute projektide 
ELi-poolset rahastamist;

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka ja 
paindliku taristu – sealhulgas arukad 
võrgud ja arukad arvestid – ja täielikult 
integreeritud Euroopa Liidu 
võrgusüsteemi kavandamise järele, et muu 
hulgas integreerida kiiresti kasvavaid
taastuvenergia ressursse kogu ELis, nagu
ka uudse elektritarbimise ja elektrienergia 
ladustamise (näiteks elektrisõidukid);  
lisaks, et on vaja kiiresti kehtestada 
mehhanismid, mis võimaldaksid ühist huvi 
pakkuvate taristute projektide ELi-poolset 
rahastamist vastavalt energiataristu 
suunistele ja Euroopa Ühendamise 
Rahastule;

Or. en

Muudatusettepanek 171
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka ja 
paindliku taristu – sealhulgas arukad 
võrgud ja arukad arvestid – ja täielikult 
integreeritud võrgu kavandamise järele, et 
muu hulgas integreerida kohalikke ja 
kaugemaid taastuvenergia ressursse kogu 
ELis, nagu on osutunud vajalikuks; 

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka ja 
paindliku taristu – sealhulgas arukad 
võrgud ja arukad arvestid – ja täielikult 
integreeritud võrgu kavandamise järele, et 
muu hulgas integreerida kohalikke ja 
kaugemaid taastuvenergia ressursse kogu 
ELis, et võimaldada üksikute 
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○rõhutab lisaks, et on vaja kiiresti 
kehtestada mehhanismid, mis võimaldaksid 
ühist huvi pakkuvate taristute projektide 
ELi-poolset rahastamist;

mikrokoostootmisüksuste integreerimist ja 
võimaldada kodanikel tagastada ülejääk 
eletrivõrku; rõhutab lisaks, et on vaja 
kiiresti kehtestada mehhanismid, mis 
võimaldaksid ühist huvi pakkuvate taristute 
projektide ELi-poolset rahastamist;

Or. en

Muudatusettepanek 172
Holger Krahmer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka ja 
paindliku taristu – sealhulgas arukad 
võrgud ja arukad arvestid – ja täielikult 
integreeritud võrgu kavandamise järele, et 
muu hulgas integreerida kohalikke ja 
kaugemaid taastuvenergia ressursse kogu 
ELis, nagu on osutunud vajalikuks;
○rõhutab lisaks, et on vaja kiiresti 
kehtestada mehhanismid, mis võimaldaksid 
ühist huvi pakkuvate taristute projektide 
ELi-poolset rahastamist;

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka ja 
paindliku taristu – sealhulgas arukad 
võrgud ja arukad arvestid – ja täielikult 
integreeritud võrgu kavandamise järele, et 
muu hulgas integreerida kohalikke ja 
kaugemaid taastuvenergia ressursse kogu 
ELis, nagu on osutunud vajalikuks; rõhutab 
lisaks, et on vaja kiiresti kehtestada 
mehhanismid, mis võimaldaksid ühist huvi 
pakkuvate taristute projektide ELi-poolset 
rahastamist selgete ja läbipaistvate 
kriteeriumite alusel ja vältida 
konkurentsimoonutusi;

Or. de

Muudatusettepanek 173
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka ja 
paindliku taristu – sealhulgas arukad 
võrgud ja arukad arvestid – ja täielikult 

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka ja 
paindliku taristu – sealhulgas arukad 
võrgud ja energiasäästule ning tarbija 
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integreeritud võrgu kavandamise järele, et 
muu hulgas integreerida kohalikke ja 
kaugemaid taastuvenergia ressursse kogu 
ELis, nagu on osutunud vajalikuks;
○rõhutab lisaks, et on vaja kiiresti 
kehtestada mehhanismid, mis võimaldaksid 
ühist huvi pakkuvate taristute projektide 
ELi-poolset rahastamist;

kasule keskenduvad nõudlusreageeringu 
programmid,– ja täielikult integreeritud 
võrgu kavandamise järele, et muu hulgas 
integreerida kohalikke ja kaugemaid 
taastuvenergia ressursse kogu ELis, nagu 
on osutunud vajalikuks; ○rõhutab lisaks, et 
on vaja kiiresti kehtestada mehhanismid, 
mis võimaldaksid ühist huvi pakkuvate 
taristute projektide ELi-poolset 
rahastamist;

Or. en

Muudatusettepanek 174
Gaston Franco

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka ja 
paindliku taristu – sealhulgas arukad 
võrgud ja arukad arvestid – ja täielikult 
integreeritud võrgu kavandamise järele, et 
muu hulgas integreerida kohalikke ja 
kaugemaid taastuvenergia ressursse kogu 
ELis, nagu on osutunud vajalikuks;
○rõhutab lisaks, et on vaja kiiresti 
kehtestada mehhanismid, mis võimaldaksid 
ühist huvi pakkuvate taristute projektide 
ELi-poolset rahastamist;

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka ja 
paindliku taristu – sealhulgas arukad 
võrgud ja arukad arvestid – ja täielikult 
integreeritud võrgu kavandamise järele, et 
muu hulgas integreerida kohalikke ja 
kaugemaid taastuvenergia ressursse kogu 
ELis, nagu on osutunud vajalikuks, ja 
samuti uudne elektritarbimine (nagu 
elektri- ja hübriidautod); ○rõhutab lisaks, 
et on vaja kiiresti kehtestada mehhanismid, 
mis võimaldaksid ühist huvi pakkuvate 
taristute projektide ELi-poolset 
rahastamist;

Or. en

Muudatusettepanek 175
Konrad Szymański

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka ja 
paindliku taristu – sealhulgas arukad 
võrgud ja arukad arvestid – ja täielikult 
integreeritud võrgu kavandamise järele, et 
muu hulgas integreerida kohalikke ja 
kaugemaid taastuvenergia ressursse kogu 
ELis, nagu on osutunud vajalikuks;
○rõhutab lisaks, et on vaja kiiresti 
kehtestada mehhanismid, mis võimaldaksid 
ühist huvi pakkuvate taristute projektide 
ELi-poolset rahastamist;

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka ja 
paindliku taristu, eelkõige arukad võrgud , 
arukad arvestid, energia salvestamise ja 
CO2 taristu (mis hõlmab nii  
süsinikdioksiidi kogumist ja säilitamist 
kui ka CO2 kasutamist) – ja täielikult 
integreeritud võrgu kavandamise järele, et 
muu hulgas integreerida kohalikke ja 
kaugemaid taastuvenergia ressursse kogu 
ELis, nagu on osutunud vajalikuks;
○rõhutab lisaks, et on vaja kiiresti 
kehtestada mehhanismid, mis võimaldaksid 
ühist huvi pakkuvate taristute projektide 
ELi-poolset rahastamist;

Or. en

Muudatusettepanek 176
Romana Jordan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka ja
paindliku taristu – sealhulgas arukad 
võrgud ja arukad arvestid – ja täielikult 
integreeritud võrgu kavandamise järele, et 
muu hulgas integreerida kohalikke ja 
kaugemaid taastuvenergia ressursse kogu 
ELis, nagu on osutunud vajalikuks;
○rõhutab lisaks, et on vaja kiiresti 
kehtestada mehhanismid, mis võimaldaksid 
ühist huvi pakkuvate taristute projektide 
ELi-poolset rahastamist;

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka, 
paindliku ja dünaamilise taristu –
sealhulgas arukad võrgud ja arukad
arvestid ning asjakohane  
varuenergiasüsteem – ja täielikult 
integreeritud võrgu kavandamise järele, et 
muu hulgas integreerida kohalikke ja 
kaugemaid taastuvenergia ressursse kogu 
ELis, nagu on osutunud vajalikuks;
○rõhutab lisaks, et on vaja kiiresti 
kehtestada mehhanismid, mis võimaldaksid 
ühist huvi pakkuvate taristute projektide 
ELi-poolset rahastamist;

Or. sl
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Muudatusettepanek 177
Ioannis A. Tsoukalas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka ja 
paindliku taristu – sealhulgas arukad 
võrgud ja arukad arvestid – ja täielikult 
integreeritud võrgu kavandamise järele, et 
muu hulgas integreerida kohalikke ja 
kaugemaid taastuvenergia ressursse kogu 
ELis, nagu on osutunud vajalikuks;
○rõhutab lisaks, et on vaja kiiresti 
kehtestada mehhanismid, mis võimaldaksid 
ühist huvi pakkuvate taristute projektide 
ELi-poolset rahastamist;

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka ja 
paindliku taristu – sealhulgas arukad 
võrgud, arukad arvestid, 
teabehaldusvahendid ja virtuaalsed 
elektrijaamad – ja täielikult integreeritud 
võrgu kavandamise järele, et muu hulgas 
integreerida kohalikke ja kaugemaid 
taastuvenergia ressursse kogu ELis, nagu 
on osutunud vajalikuks; ○rõhutab lisaks, et 
on vaja kiiresti kehtestada mehhanismid, 
mis võimaldaksid ühist huvi pakkuvate 
taristute projektide ELi-poolset 
rahastamist;

Or. en

Muudatusettepanek 178
Lena Kolarska-Bobińska

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka ja 
paindliku taristu – sealhulgas arukad 
võrgud ja arukad arvestid – ja täielikult 
integreeritud võrgu kavandamise järele, et 
muu hulgas integreerida kohalikke ja 
kaugemaid taastuvenergia ressursse kogu 
ELis, nagu on osutunud vajalikuks;
○rõhutab lisaks, et on vaja kiiresti 
kehtestada mehhanismid, mis võimaldaksid 
ühist huvi pakkuvate taristute projektide 
ELi-poolset rahastamist;

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka ja 
paindliku elektri- ja gaasitaristu –
sealhulgas arukad võrgud ja arukad 
arvestid – ja täielikult integreeritud võrgu 
kavandamise järele, et muu hulgas 
integreerida kohalikke ja kaugemaid 
taastuvenergia ressursse kogu ELis, nagu 
on osutunud vajalikuks; ○rõhutab lisaks, et 
on vaja kiiresti kehtestada mehhanismid, 
mis võimaldaksid ühist huvi pakkuvate 
taristute projektide ELi-poolset 
rahastamist;

Or. en



AM\913063ET.doc 101/145 PE496.406v01-00

ET

Muudatusettepanek 179
Vladko Todorov Panayotov

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka ja 
paindliku taristu – sealhulgas arukad 
võrgud ja arukad arvestid – ja täielikult 
integreeritud võrgu kavandamise järele, et 
muu hulgas integreerida kohalikke ja 
kaugemaid taastuvenergia ressursse kogu 
ELis, nagu on osutunud vajalikuks;
○rõhutab lisaks, et on vaja kiiresti 
kehtestada mehhanismid, mis võimaldaksid 
ühist huvi pakkuvate taristute projektide 
ELi-poolset rahastamist;

10. rõhutab tungivat vajadust uue, aruka ja 
paindliku taristu – sealhulgas arukad 
võrgud ja arukad arvestid – ja täielikult 
integreeritud võrgu kavandamise järele, et 
muu hulgas integreerida kohalikke ja 
kaugemaid taastuvenergia ressursse kogu 
ELis, nagu on osutunud vajalikuks;
○rõhutab lisaks, et on vaja kiiresti 
kehtestada mehhanismid, mis võimaldaksid 
ühist huvi pakkuvate taristute projektide 
ELi-poolset kaasrahastamist;

Or. en

Selgitus

Mitte tavaline ELi-poolne rahastamine, vaid kaasrahastamine tagab projektide suurema 
tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse.

Muudatusettepanek 180
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. rõhutab vajadust koheste meetmete 
järgi, et tagada energiavarustuse 
jätkumine, suurendada investorite 
usaldust ja vähendada kitsaskohti; 
viivitused mitte ainult ei suurenda 
kulusid, vaid ka lükkavad edasi vajalike 
tehnoloogiate arengut;

Or. en



PE496.406v01-00 102/145 AM\913063ET.doc

ET

Muudatusettepanek 181
Vladko Todorov Panayotov

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. kutsub ELi üles edendama kütte- ja 
jahutussektori integreerimist nende 
külgedega, mille eesmärk on saavutada 
2050. aastaks vähese CO2-heitega 
energiasüsteem;

Or. en

Muudatusettepanek 182
Vladko Todorov Panayotov

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 b. kutsub üles pöörama tähelepanu 
asjaolule, et miljonid ELi kodanikud 
kannatavad energiapuudust, ning kutsub 
komisjoni üles tugevdama üleminekut 
vähese süsinikdioksiidiheitega 
energiatõhusale majandusele nii tarne-
kui ka nõudlusmehhanismide kaudu, 
mille abil edendatakse üldist muutust 
tarbimiskäitumises;

Or. en

Muudatusettepanek 183
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. rõhutab kõrgetasemelise 
energiatõhususe tähtsust 
energiavarustuse kindluse ja 
kasvuhoonegaaside vähendamise 
eesmärkide saavutamiseks ning nende 
positiivset mõju ELi konkurentsivõimele, 
tööstuse juhtimisele, töökohtade 
loomisele, energiasõltumatusele ja 
energiahindadele; rõhutab, et on tähtis 
saavutada 20 protsendine 
energiatõhususe eesmärk aastaks 2020 
ning kehtestada siduvad vahe-eesmärgid 
aastateks 2030 ja 2040, et saavutada 40 
protsendi eesmärk aastaks 2050; soovitab, 
et parema energiatõhususe saavutamiseks 
vaadataks üle kõik tarne-ja nõudlusahela 
etapid ja sidusrühmad (muu hulgas 
tootmise, muundamise, edastamise ja 
tarbimise kõigil tasanditel);

Or. en

Muudatusettepanek 184
Rolandas Paksas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. kutsub ELi üles kaaluma  kütte- ja 
jahutussektori täielikku integreerimist 
nende külgedega, mille eesmärk on 
saavutada 2050. aastaks vähese CO2-
heitega energiasüsteem; märgib, et see 
sektor moodustab tänasel päeval umbes 
45 protsenti energia  kogutarbimisest 
Euroopas, ning et on vaja paremat 
arusaamist kütte ja jahutuse olulisest 
rollist vähese süsihappegaasiheitega 
energiasüsteemi arengus; nõuab seetõttu, 
et komisjon koguks vajalikke andmeid 
kütte ja jahutuse allikate ja kasutuse 
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kohta ning soojuse kasutuse jaotuse kohta 
erinevate lõpp-tarbijate rühmade ( 
elanikud, tööstus, teenused) vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 185
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. rõhutab, et tihedam integreerumine 
ELi naaberriikide ja -piirkondadega, 
näiteks Norra, Šveitsi ja Lõuna-Vahemere 
piirkonna riikidega on oluline, et 
saavutada täielik CO2-heite kadumine  
EL-i elektrienergiatarnes; rõhutab, et 
Euroopa võib saada kasu tähtsate 
taastuvenergia allikate arendamisest 
nendes piirkondades, et vastata nii 
kohalikule nõudlusele kui ka pärast 
pikamaa võrguühenduste 
väljakujundamist ka piiratud osale ELi 
nõudlusest;

Or. en

Muudatusettepanek 186
Gaston Franco

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. märgib, et on vaja paremat 
arusaamist kütte ja jahutuse olulisest 
rollist vähese süsihappegaasiheitega 
energiasüsteemi arengus, sest see süsteem 
moodustab praegu 45% Euroopa lõplikust 
energiatarbimisest; kutsub komisjoni ja 
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liikmesriike üles eraldama suuremaid 
vahendeid kohalikele energiataristustele, 
näiteks kaugküte- ja jahutus, mis loovad 
tõhusaid ja madala CO2- heitega või null-
heitega lahendusi, mis toetavad energia 
importi ning üleeuroopalist 
energiavahetust- ja transporti;

Or. en

Muudatusettepanek 187
Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. toetab energia tegevuskavas aastani 
2050  esitatud seisukohta, et on vaja võtta 
viivitamata otsus selle kohta, milline 
poliitikaraamistik peaks järgnema pärast 
2020. aastat ja ergutab Euroopa 
Komisjoni esitama enne praeguse 
Euroopa Komisjoni ja parlamendi 
ametiaja lõppu tegevuskava ja sellel 
põhinevate  energia siseturgu ja 
taastuvenergiat käsitlevate teatiste alusel 
teatis ühtse poliitilise raamistiku kohta 
2030. aastaks;

Or. en

Muudatusettepanek 188
Alejo Vidal-Quadras

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. rõhutab vajadust võtta Euroopa 
Liidu, riiklikul ja piirkondlikul tasandil 
kasutusele integreeritud lähenemisviis, 
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mis hõlmaks võimalikku säästu 
energiatarne ja lõppkasutamise 
valdkonnas; on seisukohal, et üleminekul 
vähese CO2-heitega majandusele tuleb 
pöörata suuremat tähelepanu kütte- ja 
jahutussektorile; rõhutab lisaks sellele, et 
kohalike sidusrühmade peab olema 
keskne roll vähese CO2-heitega  visiooni 
elluviimisel ning kohaliku, integreeritud 
energiale suunatus lähenemisviisi 
edendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 189
Adina-Ioana Vălean

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. rõhutab, et suuremat tähelepanu 
tuleb pöörata energiakasutusele, et 
saavutada CO2-heite vähendamine 
energiavaldkonnas; rõhutab seetõttu 
vajadust tõsta esikohale nõudluspõhine 
juhtimine, et tagada, et lõpp-kasutajad 
võtavad kasutusele tehnoloogiad ja 
süsteemid, mille abiga saavutatakse 
energiasüsteemi üleminek mõistlike ja 
säästvate ühiskondlike kuludega;

Or. en

Muudatusettepanek 190
Edit Herczog, Romana Jordan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. juhib tähelepanu sellele, et ELi ja 
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riikliku tasandi eelarvevahendid koos ELi 
finants-ja investeerimispoliitikaga on 
eelduseks uue energiataristu ehitamisele 
Euroopas, mille puhul võetaks arvesse nii 
uusehitise kulusid kui ka vananenud 
rajatiste kõrvaldamist ja nende 
piirkondade keskkonna- ja sotsiaalsete 
tingimuste taastamise kulusid;

Or. en

Muudatusettepanek 191
Vicky Ford, Giles Chichester

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. on veendunud, et edasine 
energiaalane teadus- ja arendustegevus, 
käitumise muutumine, nõudluse 
juhtimine ja energia salvestamise 
parandamine aitavad märkimisväärselt 
kaasa CO2-heite ulatuslikule 
vähendamisele energiaallikates; 

Or. en

Muudatusettepanek 192
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. rõhutab, et ELil peaks olema 
strateegia suurima energiat tarbiva 
sektori jaoks, sest küte ja jahutus 
moodustavad 40% esmasest 
energiatarbimisest ja 36% CO2-heitest;

Or. en
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Muudatusettepanek 193
Ioannis A. Tsoukalas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. tunnistab, et taastuvatel 
energiaallikatel on olnud edu ja kutsub 
liikmesriike üles rakendama stabiilset 
poliitikat oma 2020. aasta eesmärgi 
saavutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 194
Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 b. nõustub komisjoniga, et 
taastuvenergial põhinev kütmine ja 
jahutamine on CO2-heite vähendamiseks 
olulise tähtsusega; juhib siiski tähelepanu 
tegevuskavas esitatud eksitavale 
järeldusele, mille kohaselt kütte 
elektrifitseerimine oleks otsene lahendus 
ELi majanduse CO2-heite 
vähendamiseks; märgib, et juba 
olemasolevad taastuvate energiaallikate 
alased lahendused (geotermiline energia, 
biomass, sealhulgas biolagunevad 
jäätmed, termiline päikeseenergia, hüdro-
/aerotermiline energia) koos 
energiatõhususe meetmetega, sealhulgas 
soojus- ja elektrienergia koostootmine 
ning  (industriaalse) heitsoojuse 
kasutamine, võivad aidata lahendada 
vähendada kogu soojusenergia CO2-
heidet 2050. aastaks kõige kulutasuvamal 
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viisil, tegeledes samal ajal 
energiapuuduse probleemiga, mis on ELi 
ühiskondades peamiselt seotud kütmise 
probleemiga;

Or. en

Muudatusettepanek 195
Rolandas Paksas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 b. nõustub komisjoniga, et 
taastuvenergial põhinev kütmine ja 
jahutamine on CO2-heite vähendamiseks 
olulise tähtsusega; juhib siiski tähelepanu 
tegevuskavas esitatud eksitavale 
järeldusele, mille kohaselt kütte 
elektrifitseerimine oleks otsene lahendus 
ELi majanduse CO2-heite 
vähendamiseks; märgib, et juba 
olemasolevad taastuvate energiaallikate 
alased lahendused (geotermiline energia, 
biomass, sealhulgas biolagunevad 
jäätmed, termiline päikeseenergia, hüdro-
/aerotermiline energia) koos 
energiatõhususe meetmetega, sealhulgas 
soojus- ja elektrienergia koostootmine 
ning  (industriaalse) heitsoojuse 
kasutamine, võivad aidata lahendada 
vähendada kogu soojusenergia CO2-
heidet 2050. aastaks kõige kulutasuvamal 
viisil, tegeledes samal ajal 
energiapuuduse probleemiga, mis on ELi 
ühiskondades peamiselt seotud kütmise 
probleemiga;

Or. en

Muudatusettepanek 196
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 b. tunnistab, et tuumaenergiat 
kasutatakse praegu olulise vähem CO2-
heidet tekitava energiaallikana; kutsub 
komisjoni üles tegema tööd selleks, et 
suurendada üldsuse toetust 
tuumaenergiale, kasutades selleks 
hiljutiste stressitestide tulemusi;

Or. en

Muudatusettepanek 197
Rolandas Paksas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 c. rõhutab asjaolu, et kohalikel 
sidusrühmadel on keskne roll tõeliselt 
eduka vähese CO2-heitega tehnoloogia 
rakendamisel ja energiat hõlmava ühtse 
lähenemisviisi toetamisel, mis võimaldab 
kokkuhoidu energiatarne- ja 
lõpptarbimissektoris; palub seepärast 
komisjonil ja liikmesriikidel toetada 
kohalike, tõhusate, vähese CO2-heitega ja 
CO2-heite vabade ning (imporditud) 
fossiilkütuseid asendavaid lahendusi 
pakkuvate kütte- ja 
jahutusinfrastruktuuride planeerimist ja 
eraldada neile rohkem vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 198
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 d. rõhutab vajadust pöörata rohkem 
tähelepanu nõudluse juhtimisele, et 
tagada tehnoloogia ja süsteemide 
kasutamine lõppkasutaja poolt, millega 
saavutatakse üleminek väiksema CO2-
heitega majandusele ühiskonnale 
jõukohase ja jätkusuutliku hinnaga; 

Or. en

Muudatusettepanek 199
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 2 a (uus) (pärast lõiget 10)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatõhusus

Or. en

Muudatusettepanek 200
Gaston Franco

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 2 a (uus) (pärast lõiget 11)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatõhusus

Or. en

Muudatusettepanek 201
Gaston Franco
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 e

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatõhusus
10 e. rõhutab, et energiatõhusus on ELi 
majanduskasvu ja konkurentsivõime 
seisukohast keskse tähtsusega; rõhutab, et 
kõik CO2-heite vähendamise 
stsenaariumid näitavad, et energiatõhusus 
on peamine tegur vähese CO2-heitega 
majandusele sujuva ülemineku 
tagamiseks; usub, et parema 
energiatõhususe poliitika poole 
liikumiseks tuleks keskenduda energia 
pakkumise ja nõudluse kogu ahelale 
(sealhulgas energia muundamisele, 
edastamisele, turustamisele ja 
tarnimisele) ning energiatarbimisele 
tööstuses, ehituses ja 
kodumajapidamistes;

Or. en

Muudatusettepanek 202
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 f (uus) (pärast uut alapealkirja „Energiatõhusus”)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 f. rõhutab, et energiatõhusus on 
Euroopa jaoks äärmiselt kulutõhus viis 
oma energia-, kliimamuutuse ja 
majandusalaste eesmärkide 
saavutamiseks; tuletab meelde 
energiatõhususe äärmiselt suurt 
potentsiaali vähendada meie sõltuvust 
imporditud energiast ja taastada 
majandus; tunnistab, et üleminek 
energiatõhusamale majandusele 
kiirendaks innovatiivsete tehnoloogiliste 
lahenduste levikut ning parandaks ELi 
tööstussektori konkurentsivõimet, 
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edendaks majanduskasvu ja looks 
kvaliteetseid töökohti mitmes 
energiatõhususega seotud sektoris; usub, 
et parema energiatõhususe poliitika poole 
liikumiseks tuleks keskenduda energia 
pakkumise ja nõudluse kogu ahelale 
(sealhulgas energia muundamisele, 
edastamisele, turustamisele ja 
tarnimisele) ning energiatarbimisele 
tööstuses, ehituses ja 
kodumajapidamistes; soovitab 
liikmesriikidel kaasata energiatõhususe 
eesmärgid rohkematesse 
poliitikavaldkondadesse, analüüsida 
süstemaatiliselt energiasäästupotentsiaali 
sellistes põhilistes sektorites nagu ehitus 
ja transport ning töötada välja põhjaliku 
poliitilise tegevuskava selle potentsiaali 
kasutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 203
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 g (uus) (pärast uut alapealkirja „Energiatõhusus”)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 g. rõhutab, et ELi pikaajaline 
strateegia energia valdkonnas peab olema 
suunatud ennekõike energiakasutuse 
vähendamisele hoonetes; tuletab sellega 
seoses meelde, et olemasolevad hooned on 
kõigis ELi liikmesriikides kõige 
paljutõotavam tegevusvaldkond nende 
vähese energiatõhususe tõttu; tuletab 
meelde, et energiasäästutehnoloogiad on 
hästi arenenud selles valdkonnas, kus 
enamus takistustest selle suure 
potentsiaali rakendamisele ei ole tehnilist 
laadi; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
töötaksid välja riiklikud tegevuskavad 
selle potentsiaali kasutamiseks, luues oma 
majandusele asjakohase õigus- ja 
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finantsraamistiku, määrates sealjuures 
kindlaks vahe-eesmärgid; rõhutab, et 
praegust hoonete taastamise taset tuleb 
suurendada ning renoveerimise keskmist 
põhjalikkust tuleb oluliselt suurendada, et 
EL saaks vähendada olemasolevate 
hoonete energiatarbimist 2050. aastaks 
80% võrra 2010. aasta tasemega 
võrreldes;

Or. en

Muudatusettepanek 204
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 h (uus) (pärast uut alapealkirja „Energiatõhusus”)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 h. võtab teadmiseks, et hiljuti vastu 
võetud direktiiv energiatõhususe kohta 
kohustab liikmesriike töötama välja 
pikaajalised strateegiad riigile kuuluvate 
ja erahoonete renoveerimiseks kogu 
riigis; rõhutab, et oluline on luua kindel 
ELi õigusraamistik, mis aitab 
liikmesriikidel koostada võimalikult 
ambitsioonikad pikaajalised 
tegevuskavad;

Or. en

Muudatusettepanek 205
Lambert van Nistelrooij

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 i (uus) (pärast uut alapealkirja „Taastuvenergia”)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 i. rõhutab, et praegu 
energiainfrastruktuuridesse ja 
taastuvenergia tehnoloogiasse 
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investeerimine aitab ära hoida kulukamad 
pikaajalised investeeringud ja sundseisud; 
rõhutab sellega seoses, et on vaja kiiresti 
otsustada, millist poliitilist raamistikku on 
vaja pärast 2020. aastat; palub komisjonil 
koostada võimalikult kiiresti teatise ühtse 
ja stabiilse 2030. aasta poliitikaraamistiku 
kohta;

Or. nl

Muudatusettepanek 206
Sabine Wils, Marisa Matias

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub
liikmesriike üles tegema koostööd, et
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia 
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni,
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;
rõhutab, et toetuskavad tuleb järk-järgult 
lõpetada, kui tehnoloogia välja areneb või 
kui turuprobleemid lahendatakse;

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis, aga 
tunnistab samas, et pärast 2020. aastat on 
vaja jätkata liikmesriikide vahel 
diferentseeritud lähenemisviisi; julgustab
liikmesriike tegema koostööd, et
suurendada võimalikult palju
taastuvenergia leviku tõhusust; rõhutab 
selles kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia 
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
integreeritakse kohalikud ja kaugemad 
ressursid ning see muutub
konkurentsivõimelisemaks tootmiseks;
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi,
võttes arvesse taastuvenergiale 
üleminekuga kaasnevat kasu teistes 
valdkondades, näiteks krooniliste haiguste 
harvenemine tänu vähenenud 
õhusaastele; rõhutab, et toetuskavasid
tuleb jätkata teatavate tehnoloogiate 
puhul, kui tarneahelad muutuvad 
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konkurentsivõimeliseks ja fossiilkütuste 
turu moonutused kaovad;

Or. en

Muudatusettepanek 207
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia 
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni,
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;
rõhutab, et toetuskavad tuleb järk-järgult 
lõpetada, kui tehnoloogia välja areneb või 
kui turuprobleemid lahendatakse;

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada rohkemate
investeeringute tegemine sinna, kus need 
on kõige tootlikumad ja tõhusamad, võttes 
arvesse liikmesriikide eripära; rõhutab
eesmärkide seadmise olulisust, kuna 
õiguslikult siduv 20% eesmärgi 
saavutamine 2020. aastaks on juba 
osutunud tõhusaks ja see ületatakse 
tõenäoliselt kõigis liikmesriikides; kutsub 
sellega seoses seadma siduva 45% 
eesmärgi 2030. aastaks ja soovituslikud 
eesmärgid (70%) 2040. aastaks ja (95%) 
2050. aastaks; rõhutab ELi olulist rolli 
selle edendamisel, koordineerimisel ja 
rahaliselt toetamisel; märgib, et 
taastuvenergia hõivab pikas perspektiivis 
Euroopa energiaallikate hulgas keskse 
koha, kui tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, nii 
väiksemahulises kasutuses kui ka 
suuremahulises, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;
rõhutab stabiilsete regulatiivraamistike 
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tähtsust nii ELi kui ka liikmesriikide 
tasandil, et soodustada investeerimist; 
rõhutab vajadust lihtsustatud 
haldusmenetluste järele ning stabiilsete ja 
tõhusate toetuskavade järele, mida saab 
ajapikku kohandada ja järk-järgult 
lõpetada, kui tehnoloogia ja tarneahelad
välja arenevad või kui turuprobleemid 
lahendatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 208
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia 
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;
rõhutab, et toetuskavad tuleb järk-järgult 
lõpetada, kui tehnoloogia välja areneb või 

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia 
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et järjest suurem taastuvenergia
kasutamine nõuab poliitilisi muudatusi
turgude kohandamiseks olukorraga ja 
suurema turgude integreerituse 
saavutamiseks, eelkõige tasustades 
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kui turuprobleemid lahendatakse; paindlikkust ja teenuseid, mis toetavad 
võrgustiksüsteemi stabiilsust; rõhutab, et 
toetuskavad tuleb kohandada vastavalt 
riiklike turgude ja tehnoloogiate 
omadustele ning need järk-järgult ja 
tarneahel lõpetada, kui tehnoloogia on
välja kujunenud ning muutunud 
konkurentsivõimeliseks, turuprobleemid
on lahendatud ja sellega kaasnevat kasu 
on asjakohaselt arvesse võetud; on 
seisukohal, et stabiilsed ja usaldusväärsed 
toetuskavad on keskse tähtsusega, et 
hoida ära turu ebajätkusuutlik areng, 
ning tunnistab, et ootamatud ja 
tagasiulatuvad muutused vähendavad 
investorite usaldust sektori vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 209
Holger Krahmer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia 
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd ja 
kasutama rohkem taastuvenergia 
direktiivis sätestatud koostöö korda, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana ning väljendab heameelt 
komisjoni kavatsuse üle koostada 
suunised taastuvenergia kaubanduse 
kohta; märgib, et taastuvenergia hõivab 
pikas perspektiivis Euroopa energiaallikate 
hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 



AM\913063ET.doc 119/145 PE496.406v01-00

ET

konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;
rõhutab, et toetuskavad tuleb järk-järgult
lõpetada, kui tehnoloogia välja areneb või 
kui turuprobleemid lahendatakse;

masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et uue raamistiku tingimused 
peavad toetama süsteemi ja taastuvenergia 
turgude integreeritust; rõhutab, et 
toetuskavad tuleb lõpetada, kui tehnoloogia 
välja areneb või kui turuprobleemid 
lahendatakse;

Or. de

Muudatusettepanek 210
Lena Kolarska-Bobińska

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia 
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub 
toetusi saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; rõhutab, et taastuvenergia 
seisundi selline muutumine nõuab 
poliitilisi muudatusi, et saavutada suurem 
turgude integreeritus; rõhutab, et 
toetuskavad tuleb järk-järgult lõpetada, kui 
tehnoloogia välja areneb või kui 
turuprobleemid lahendatakse;
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rõhutab, et toetuskavad tuleb järk-järgult 
lõpetada, kui tehnoloogia välja areneb või 
kui turuprobleemid lahendatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 211
Fiona Hall, Kent Johansson

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia 
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;
rõhutab, et toetuskavad tuleb järk-järgult 
lõpetada, kui tehnoloogia välja areneb või 
kui turuprobleemid lahendatakse;

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpikas ja 
pikas perspektiivis oluline; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine, et muuta need odavamaks;
rõhutab selles kontekstis komisjoni olulist 
osa vahendajana; märgib, et taastuvenergia 
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi ja energiaturu 
infrastruktuuri muudatusi, et saavutada 
suurem turgude integreeritus; nõuab, et 
kõrvaldataks sellised turuprobleemid 
nagu reguleeritud hinnad ja fossiilkütuse 
toetused ning algselt baasnõudlusele 
vastamiseks loodud tavatehnoloogia turge 
muudetaks, et kohandada neid eri 
taastuvenergiaallikatele; rõhutab, et 
toetuskavad tuleb järk-järgult läbipaistval 
viisil lõpetada, kui tehnoloogia ja tarneahel
välja arenevad või kui turuprobleemid 
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lahendatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 212
Hannu Takkula, Riikka Manner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia 
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;
rõhutab, et toetuskavad tuleb järk-järgult 
lõpetada, kui tehnoloogia välja areneb või 
kui turuprobleemid lahendatakse;

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia 
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;
rõhutab, et toetuskavad tuleb järk-järgult 
lõpetada, kui tehnoloogia ja tarneahelad
välja arenevad või kui turuprobleemid 
lahendatakse; juhib tähelepanu 
jätkusuutlikult toodetud bioloogiliste 
taastuvenergia allikate tähtsusele, näiteks 
puit vähese CO2-heitega ühiskonnas ja 
vähese CO2-heitega energiatootmises; 
juhib tähelepanu sellele, et eelkõige 
detsentraliseeritud taastuvenergia 
tootmine on maapiirkondade arengu ja 
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tööhõive seisukohast keskse tähtsusega; 

Or. fi

Muudatusettepanek 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia 
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;
rõhutab, et toetuskavad tuleb järk-järgult 
lõpetada, kui tehnoloogia välja areneb või 
kui turuprobleemid lahendatakse;

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia 
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et
saavutada suurem turgude integreeritus;
rõhutab, et toetuskavad tuleb järk-järgult 
lõpetada, kui tehnoloogia ja tarneahelad
välja arenevad või kui turuprobleemid 
lahendatakse; rõhutab siiski, et 
tagasiulatuvatel muudatustel 
toetuskavades on kahjulik mõju 
investorite usaldusele ning seega 
suurenevad taastuvenergiaallikatesse 
investeerimise ja nende kuludega seotud 
riskid;
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Or. en

Muudatusettepanek 214
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia 
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;
rõhutab, et toetuskavad tuleb järk-järgult 
lõpetada, kui tehnoloogia välja areneb või 
kui turuprobleemid lahendatakse;

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia 
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;
rõhutab seetõttu, et on oluline leida 
optimaalne lahendus taastuvenergia 
integreerimiseks, tasakaalustades 
elektrivõrku dünaamiliste ja 
keskkonnaohutute 
tootmistehnoloogiatega; rõhutab, et 
toetuskavad tuleb järk-järgult lõpetada, kui 
tehnoloogia ja tarneahelad välja arenevad
või kui turuprobleemid lahendatakse;

Or. en
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Muudatusettepanek 215
Jolanta Emilia Hibner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;
rõhutab, et toetuskavad tuleb järk-järgult 
lõpetada, kui tehnoloogia välja areneb või 
kui turuprobleemid lahendatakse;

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine ELis sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana asjakohaste analüüside 
ettevalmistamisel taastuvenergiaallikate ja 
liikmesriikide potentsiaali kohta; märgib, 
et taastuvenergia muutub pikas 
perspektiivis Euroopa energiaallikate 
hulgas oluliseks ja hõivab keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;
rõhutab, et toetuskavad tuleb järk-järgult 
lõpetada, kui tehnoloogia ja tarneahelad
välja arenevad või kui turuprobleemid 
lahendatakse;

Or. pl

Muudatusettepanek 216
Lambert van Nistelrooij

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia 
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;
rõhutab, et toetuskavad tuleb järk-järgult 
lõpetada, kui tehnoloogia välja areneb või 
kui turuprobleemid lahendatakse;

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike ja nende piirkondi üles 
tegema koostööd, et optimeerida 
taastuvenergia kasvu kulutõhusust ja 
tagada investeeringute tegemine sinna, kus 
need on kõige tootlikumad ja tõhusamad, 
võttes arvesse liikmesriikide eripära;
rõhutab selles kontekstis komisjoni olulist 
osa vahendajana; märgib, et taastuvenergia 
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;
märgib, et soovimatu konkurents eri 
riiklike toetuskavade vahel kahjustab 
taastuvenergiaallikate arengut; rõhutab
seetõttu, et toetuskavad peaksid olema 
üksteisega paremini kooskõlas; rõhutab, 
et toetuskavad tuleb järk-järgult lõpetada, 
kui tehnoloogia ja tarneahelad välja
arenevad ja muutuvad 
konkurentsivõimeliseks või kui 
turuprobleemid lahendatakse;

Or. nl

Muudatusettepanek 217
Ioannis A. Tsoukalas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia 
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;
rõhutab, et toetuskavad tuleb järk-järgult 
lõpetada, kui tehnoloogia välja areneb või 
kui turuprobleemid lahendatakse;

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada, et investeeringud
on kõige tootlikumad ja tõhusamad, võttes 
arvesse liikmesriikide eripära; rõhutab 
selles kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia 
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et kõrge kasutustasemega 
väljakujunenud turgudel väljakujunenud
taastuvenergia seisundi selline muutumine 
nõuab poliitilisi muudatusi, et saavutada 
suurem turgude integreeritus; rõhutab, et
nendel turgudel tuleb toetuskavad järk-
järgult lõpetada, kui tehnoloogia ja 
tarneahelad välja arenevad või kui 
turuprobleemid lahendatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 218
Francisco Sosa Wagner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles jätkama koostööd, et 
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optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia 
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;
rõhutab, et toetuskavad tuleb järk-järgult 
lõpetada, kui tehnoloogia välja areneb või 
kui turuprobleemid lahendatakse;

optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia 
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turuosa; rõhutab, et 
toetuskavad tuleb vajaduse korral järk-
järgult lõpetada, kui tehnoloogia ja 
tarneahelad välja arenevad,
turuprobleemid lahendatakse ning 
energiaturud integreeritakse 
taastuvenergiaallikate muutliku 
iseloomuga;

Or. en

Muudatusettepanek 219
Romana Jordan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
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kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia 
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;
rõhutab, et toetuskavad tuleb järk-järgult 
lõpetada, kui tehnoloogia välja areneb või 
kui turuprobleemid lahendatakse;

kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia 
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;
rõhutab, et toetuskavadele tuleb eelnevalt 
kehtestada ajapiirang, kuni tehnoloogia ja 
tarneahelad välja arenevad või kui 
turuprobleemid lahendatakse;

Or. sl

Muudatusettepanek 220
Laurence J.A.J. Stassen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. rõhutab, et euroopalikum 
lähenemisviis taastuvenergia poliitikale on 
keskpika ja pika perspektiivi keskpunktis;
kutsub liikmesriike üles tegema koostööd, 
et optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia 
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 

11. rõhutab, et taastuvenergia poliitika on 
keskpika ja pika perspektiivi keskpunktis;
kutsub liikmesriike üles tegema koostööd, 
et optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; märgib, et 
taastuvenergia hõivab pikas perspektiivis 
Euroopa energiaallikate hulgas keskse 
koha, kui tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni,
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
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ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;
rõhutab, et toetuskavad tuleb järk-järgult
lõpetada, kui tehnoloogia välja areneb või 
kui turuprobleemid lahendatakse;

rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;
rõhutab, et toetuskavad tuleb lõpetada, kui 
tehnoloogia ja tarneahelad välja arenevad 
või kui turuprobleemid lahendatakse;

Or. nl

Muudatusettepanek 221
Silvia-Adriana Ţicău

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia 
hõivab pikas perspektiivis Euroopa
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;
rõhutab, et toetuskavad tuleb järk-järgult 
lõpetada, kui tehnoloogia välja areneb või 

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergiast 
saab pikas perspektiivis peamine Euroopa
energiaallikas, kui tehnoloogiaarendusest 
jõutakse masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;
rõhutab, et toetuskavad tuleb järk-järgult 
lõpetada, kui tehnoloogia ja tarneahelad
välja arenevad või kui turuprobleemid 
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kui turuprobleemid lahendatakse; lahendatakse;

Or. ro

Muudatusettepanek 222
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia
hõivab pikas perspektiivis Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;  
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;
rõhutab, et toetuskavad tuleb järk-järgult 
lõpetada, kui tehnoloogia välja areneb või 
kui turuprobleemid lahendatakse;

11. rõhutab, et euroopalikum lähenemisviis 
taastuvenergia poliitikale on keskpika ja 
pika perspektiivi keskpunktis; kutsub 
liikmesriike üles tegema koostööd, et 
optimeerida taastuvenergia kasvu 
kulutõhusust ja tagada investeeringute 
tegemine sinna, kus need on kõige 
tootlikumad ja tõhusamad, võttes arvesse 
liikmesriikide eripära; rõhutab selles 
kontekstis komisjoni olulist osa 
vahendajana; märgib, et taastuvenergia
võiks pikas perspektiivis hõivata Euroopa 
energiaallikate hulgas keskse koha, kui 
tehnoloogiaarendusest jõutakse 
masstootmise ja kasutuselevõtuni, 
väiksemahulise kasutuse asemele tuleb 
suuremahuline, integreeritakse kohalikud 
ja kaugemad ressursid, see muutub toetusi 
saavast tehnoloogiast 
konkurentsivõimeliseks tootmiseks;
rõhutab, et taastuvenergia seisundi selline 
muutumine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
saavutada suurem turgude integreeritus;
rõhutab, et toetuskavad tuleb järk-järgult 
lõpetada, kui tehnoloogia ja tarneahelad
välja arenevad või kui turuprobleemid 
lahendatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 223
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. rõhutab, et ELi energiatoitesüsteemi 
täiesti CO2-heite vabaks muutmiseks pikas 
perspektiivis tuleb rohkem integreeruda 
naaberriikidega, nagu Norra, Šveits ja 
Vahemere lõunapiirkond; rõhutab, et 
Euroopa saab kasu põhiliste 
taastuvenergiaallikate arengust nendes 
piirkondades, et vastata kohalikule 
nõudlusele ja kaugühendusvõrgustike 
loomisega väikesele protsendile ELi 
nõudlusest; märgib, et rohkemate 
ühenduste loomine võimaldab 
liikmesriikidel eksportida ja importida 
taastuvat elektrienergiat, et tagada kindel 
energiavastus ja tasakaalustada muutliku 
võimsusega energiatootmist, nagu 
tuuleenergia; on sellega seoses 
seisukohal, et ühenduse loomine Norraga 
on ELile eriti kasulik, kuna see avab 
ELile juurdepääsu Norra 
märkimisväärsele hüdroenergiast saadud 
elektri salvestamise võimsusele;

Or. en

Muudatusettepanek 224
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. rõhutab, et on vaja töötada kiiresti 
välja selge poliitiline raamistik perioodi 
jaoks pärast 2020. aastat, et tagada 
investorite usaldus, edendada 
energiainnovatsiooni, mis on keskse 
tähtsusega eri taastuvenergia- ja 
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energiasäästutehnoloogiate 
väljatöötamise kindlustamiseks, mis 
võimaldaks ELil minna 2050. aastaks 
peaaegu täielikult üle taastuvenergial 
põhinevale majandusele ning luua uusi 
töökohti; usub, et kindlad 
taastuvenergiaeesmärgid on soodustanud 
majandusarengut ja rahvusvahelist 
juhtpositsiooni tööstusvaldkonnas 
maailmaturul; nõuab seetõttu siduva 
eesmärgi seadmist taastuvenergiale, mille 
kohaselt peaks see moodustama 2030. 
aastaks 45% ja seadma 2040. aasta 
eesmärgiks vähemalt 70% ja 2050. aasta 
eesmärgiks vähemalt 95%; 

Or. en

Muudatusettepanek 225
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. tuletab meelde sellise projekti nagu 
Desertec rolli ja taastuvenergiaallikate 
kasutamise tähtsust naaberpiirkondades; 
rõhutab projekti Helios väljavaateid 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri transportimisel Kagu-Euroopast 
Kesk-Euroopasse ning ka tuuleenergia 
kasutuse laiendamisel Põhjamerel ja 
muudes piirkondades; rõhutab, et 
võimalust importida naaberpiirkondadest 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrit peaks täiendama taastuvate ja 
vähese heitega energiaallikate arendamise 
edendamine ja toetamine, nt Vahemere 
lõunapiirkondades, ja ühenduste loomine 
Euroopa jaotusvõrkudega;

Or. en
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Muudatusettepanek 226
Bernd Lange

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. rõhutab energia tegevuskavale 
aastani 2050 toetudes, et kiiresti selge 
poliitika väljatöötamine lähenemise kohta 
pärast 2020. aastat on äärmiselt oluline; 
palub komisjonil hinnata taastuvenergia 
strateegia mõju hindamise tulemusi ja 
kliima- ja energiapaketi kogemust arvesse 
võttes pärast 2020. aastat kehtestatud 
taastuvenergia eesmärgi sotsiaalset, 
keskkonnaalast ja majanduslikku kasu 
ning uurida põhjalikult ühendusi eri 
poliitiliste vahendite vahel, toetudes 
strateegia „Euroopa 2020” jätkamisele ja 
ELi 2050. aasta kliimaeesmärkidele;

Or. de

Muudatusettepanek 227
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. rõhutab, et paljude 
taastuvenergiaallikate puhul ei ole praegu 
võimalik tagada püsivat energiavarustust 
olemasolevate tehnoloogiliste tingimuste 
juures, millega kaasneb vajadus hoida 
tavapäraste energiaallikate varud 
kasutusvalmis; palub sellega seoses 
komisjonil esitada analüüsi selle kohta, 
kuidas taastuvenergiaallikaid, eelkõige 
stabiilsed taastuvenergiaallikaid saab 
jätkusuutlikult arendada ja toetada; on 
seisukohal, et vähem stabiilsete 
energiaallikate korral tuleks analüüsida 
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reservvõimsuse kindlustamise 
kulutõhusust ning tuleks arendada 
energiasalvestustehnoloogiat;

Or. pl

Muudatusettepanek 228
Romana Jordan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. usub, et hindadel on energiaga ja 
energia tootmisega seotud 
investeeringutes otsustav osa; märgib, et 
eri liikmesriikide taastuvenergia 
edendamise poliitika on edukas, kuid neil 
on ka probleeme; on arvamusel, et 
hiljutised fossiilsete kütuste suhteliselt 
kõrged hinnad edendavad taastuvenergia 
arengut; märgib siiski, et mõnes 
liikmesriigis võib taastuvenergia 
edendamine rahalise toetuse abil tuua 
kaasa kõrged energia hinnad, millega 
kaasneb kütteostuvõimetuse oht ja 
väheneb tööstuse konkurentsivõime;
(ümber paigutatud artiklist 31)

Or. sl

Muudatusettepanek 229
Judith A. Merkies, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. rõhutab mikrotootmise tähtsust 
taastuvate energiaallikate osakaalu 
suurendamise seisukohast; rõhutab lisaks 
mikrotootmise tähtsust energiatõhususe 
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suurendamisele ja energiavarustuse 
kindlustamisele ning kodanike 
kaasamisele nende energiakasutuse osas 
ja võitluses kliimamuutuse vastu; rõhutab 
sellega seoses vajadust ühtse Euroopa 
strateegia järele mikrotootmise 
valdkonnas, mis hõlmab meetmeid 
energiainfrastruktuuri ajakohastamiseks, 
seadusandliku koormuse vähendamiseks 
ja parimate tavade vahetamiseks 
maksusoodustuste valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 230
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. kutsub liikmesriike ja Euroopa 
Komisjoni üles selleks, et suurendada 
Euroopa konkurentsivõimet ja edendada 
taastuvenergiatehnoloogia eksporti, 
toetama ja edendama taastuvkaupade 
avatud turu poliitikat, et tagada nii 
tariifsete kui ka mittetariifsete 
kaubandustõkete, sealhulgas omamaise 
osaluse nõude eemaldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 231
Ioannis A. Tsoukalas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. nõuab, et Euroopa Komisjon 
hindaks taastuvenergia eesmärkide 
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pikendamisest perioodiks pärast 2020. 
aastat saadavat kasu, sealhulgas 2030. 
aasta eesmärgid, kuna see annaks 
tööstussektorile, kus ELil on tekkinud 
konkurentsieelis, investeeringute osas 
jätkuva selguse, ning edendaks ELi 
juhtrolli tehnoloogia valdkonnas ja 
tööstusinnovatsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 232
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. nõuab, et Euroopa Komisjon 
hindaks taastuvenergia eesmärkide 
pikendamisest perioodiks pärast 2020. 
aastat saadavat kasu, kuna see annaks 
tööstussektorile, kus ELil on tekkinud 
konkurentsieelis, investeeringute osas 
jätkuva selguse, ning edendaks ELi 
juhtrolli tehnoloogia valdkonnas ja 
tööstusinnovatsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 233
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. rõhutab vajadust tagada piisavalt 
tugev poliitiline raamistik pärast 2020. 
aastat taastuvenergiatehnoloogiale, 
sealhulgas 2030. aasta ELi taastuvenergia 
eesmärk, mis kindlustab taastuvenergia 
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kulutõhusa kasutamise ja turu 
integreerimise ELis;

Or. en

Muudatusettepanek 234
Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. rõhutab vajadust tagada piisavalt 
tugev poliitiline raamistik pärast 2020. 
aastat taastuvenergiatehnoloogiale, mis ei 
ole veel saavutanud võrgupariteeti, et 
toetused koondada ja hiljem kaotada;

Or. en

Muudatusettepanek 235
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. märgib, et energia tegevuskava 
stsenaarium hõlmab suuremat hulka 
biokütuseid; usub, et komisjon peaks 
sellega seoses toetama üleminekut 3. 
põlvkonna biokütustele, mis põhinevad 
toidukultuuride jäätmetel, ning 
kehtestama samad tingimused ka 
imporditud biokütustele;

Or. en

Muudatusettepanek 236
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 b. rõhutab, et CO2-heite vähendamise 
pikaajalise strateegia üldeesmärk on ka 
asendada fossiilkütuste import 
taastuvenergiatehnoloogia ekspordiga; 
rõhutab sellega seoses, et Euroopa Liit ja 
Euroopa Komisjon peaksid toetama ja 
edendama taastuvtoodete ja -teenuste 
avatud turu poliitikat, et kindlustada kõigi 
kaubandustõkete, sealhulgas omamaise 
osaluse nõude eemaldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 237
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 b. märgib, et mõned 
taastuvenergiaallikad, näiteks 
geotermilised, võivad pakkuda kütet ja 
energiat kohapeal ja pidevalt; on 
seisukohal, et need kohalikud 
energiaallikad suurendavad energiaalast 
sõltumatust, eelkõige isoleeritud 
kogukondades; rõhutab seetõttu, et on 
oluline toetada nende arengut teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatiivsete 
finantsinstrumentide abil;

Or. en

Muudatusettepanek 238
Britta Thomsen
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 b. on seisukohal, et energia 
tegevuskavas aastani 2050 rakendatav 
investeerimismudel võib lükata edasi uued 
investeeringud 
(taastuvenergiaallikatesse), mis tehakse 
peamiselt pärast 2030. aastat, sellega 
alahinnatakse suuresti praegust, enne 
2030. aastat eksisteerivat 
investeerimisvajadust ja suurendatakse 
ohtu teha uusi investeeringuid kõrgema 
CO2-heitega energiasse;

Or. en

Muudatusettepanek 239
Ioannis A. Tsoukalas

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 b. kutsub liikmesriike ja Euroopa 
Komisjoni üles selleks, et suurendada 
Euroopa konkurentsivõimet ja edendada 
taastuvenergiatehnoloogia eksporti, 
toetama ja edendama taastuvkaupade 
avatud maailmaturu poliitikat, et tagada 
kõigi kaubandustõkete eemaldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 240
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 c (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 c. tunnistab, et taastuvenergia 
eesmärgid on olnud edukad ja neid tuleks 
pikendada 2030. aastani; kutsub 
liikmesriike üles jätkama 2020. aasta 
eesmärkide täitmist; väljendab muret 
liikmesriikide üha suuremate järskude 
muutuste pärast taastuvenergia 
toetusmehhanismides, eelkõige 
tagasiulatuvate muutuste ja toetuste 
peatamise pärast; kutsub komisjoni üles 
jälgima hoolikalt taastuvenergia direktiivi 
kohaldamist ja võtma vajaduse korral 
meetmeid; kutsub liikmesriike üles looma 
investeeringutele taastuvenergiasse 
stabiilsed raamistikud, sealhulgas 
stabiilse ja korrapäraselt läbivaadatava 
toetuskava ja lihtsustatud 
haldusmenetlused;

Or. en

Muudatusettepanek 241
Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 c. rõhutab, et on vaja töötada kiiresti 
välja selge poliitikaraamistik perioodi 
kohta pärast 2020. aastat, et tagada 
investorite usaldus, edendada 
energiainnovatsiooni, mis on keskse 
tähtsusega eri tehnoloogiate 
väljatöötamise kindlustamiseks, mis 
võimaldaks pikas perspektiivis 
kulutõhusalt vähendada sektori CO2-
heidet ning luua uusi töökohti; usub, et 
kindlad taastuvenergiaeesmärgid on 
soodustanud majanduskasvu ja 
rahvusvahelist juhtpositsiooni 
tööstusvaldkonnas maailmaturul; kutsub 
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seepärast komisjoni üles tegema 
ettepaneku 2030. aastaks 45% ulatuses 
taastuvenergia kasutamise siduva 
eesmärgi kohta, sealhulgas hindama 
majanduslikku, keskkonnaalast ja 
sotsiaalset kasu, mis kaasneb perioodiks 
pärast 2020. aastat kehtestatud 
taastuvenergia eesmärgiga;

Or. en

Muudatusettepanek 242
Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 d. rõhutab, et taastuvenergia suurem 
kasutamine nõuab poliitilisi muudatusi, et 
kohandada turud hetkeolukorrale ja 
saavutada suurem turgude integreeritus; 
rõhutab, et toetuskavad tuleb kohandada 
vastavalt riiklike turgude ja tehnoloogiate 
omadustele ning need järk-järgult 
lõpetada, kui tehnoloogia ja tarneahel on 
välja kujunenud ning muutunud 
konkurentsivõimeliseks, turuprobleemid 
on lahendatud ja sellega kaasnevat kasu 
on asjakohaselt arvesse võetud; on 
seisukohal, et stabiilsed ja usaldusväärsed 
toetuskavad on keskse tähtsusega, et 
hoida ära turu ebajätkusuutlik areng, 
ning tunnistab, et ootamatud ja 
tagasiulatuvad muutused vähendavad 
investorite usaldust sektori vastu; ootab, 
et komisjon koostaks parimate tavade ja 
toetuskavade kogemuse põhjal suunised, 
milles käsitletakse stabiilsust, 
ennustatavust ja kulutõhusust; palub 
komisjonil anda selged juhised järskude 
ja tagasiulatuvate muutuste 
ärahoidmiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 243
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 d. rõhutab, et stabiilsed pikaajalised 
taastuvenergia toetamise raamistikud on 
keskse tähtsusega investorite usalduse 
suurendamiseks ja seega kapitalikulu 
vähendamiseks, veelgi saab lihtsustada 
taastuvenergiasse investeerijate 
juurdepääsu rahastamisele, näiteks 
suurendades EIP osalust taastuvenergia 
rahastamisel, luues riiklikud 
keskkonnahoidlikud investeerimispangad, 
lihtsustades selliste institutsioonide nagu 
pensionifondid ja kindlustusettevõtted 
pikaajalist osalust; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles otsima innovatiivseid 
vahendeid taastuvenergia rahastamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 244
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 e (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 e. tuletab meelde, et küte ja jahutus 
moodustavad ligikaudu 45% ELi energia 
kogutarbimisest; rõhutab 
taastuvenergiapõhise kütte- ja 
jahutustehnoloogia rolli energiasektori 
CO2-heite vähendamisel; palub komisjonil 
koostada taastuvenergiapõhise kütte ja 
jahutuse tegevuskava, mis sisaldaks ELi 
kütte ja jahutuse nõudluse hinnangut ja 
ka parimaid tavasid selle kohta, kuidas 
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sektorit toetada; märgib, et olemasolevatel 
taastuvenergialahendustel (geotermiline, 
biomass koos biolagunevate jäätmetega, 
päikese soojusenergia ja hüdro-
/aerotermiline energia) koos 
energiatõhususe meetmetega, sealhulgas 
soojus- ja elektrienergia koostootmine, 
heitsoojuse kasutamine, on potentsiaal 
vähendada CO2-heidet kogu 
küttevajaduse ulatuses 2050. aastaks 
kulutõhusal viisil;

Or. en

Muudatusettepanek 245
Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 e (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 e. on seisukohal, et energia 
tegevuskavas aastani 2050 kasutatud 
investeerimismudel põhineb 
ebatõenäolistel eeldustel, nagu 
naftahinna langus, mis halvendavad 
investeeringute olukorda 
taastuvenergiasse ja eelkõige lükkavad 
edasi ennustatud investeeringud;

Or. en

Muudatusettepanek 246
Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 f (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 f. on seisukohal, et energia 
tegevuskavas aastani 2050 rakendatav 
investeerimismudel võib lükata edasi uued 
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investeeringud 
(taastuvenergiaallikatesse), mis tehakse 
peamiselt pärast 2030. aastat, sellega 
alahinnatakse suuresti praegust, enne 
2030. aastat eksisteerivat 
investeerimisvajadust ja suurendatakse 
ohtu teha uusi investeeringuid kõrgema 
CO2-heitega energiasse;

Or. en

Muudatusettepanek 247
Lambert van Nistelrooij

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 g (uus) (pärast alapealkirja „Taristu ja energia siseturg”)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 g. märgib, et on oluline vaadata 
põhjalikult läbi 2020. aastaks valitud 
poliitiline raamistik, kolme eesmärgi 
poliitiline ühendamine, eelkõige 
kulutõhususe seisukohast ja edaspidise 
poliitika valimiseks; tunnistab, et uus 
siduv eemärk taastuvenergia valdkonnas 
2030. aastaks võimaldab kaotada 
poliitilise lõhe 2020. aasta ja 2050. aasta 
eesmärkide vahel; rõhutab, et 
taastuvenergia eesmärk peab täiendama 
kliimaeesmärki;

Or. nl

Muudatusettepanek 248
Lambert van Nistelrooij

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 h (uus) (pärast alapealkirja „Taristu ja energia siseturg”)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 h. rõhutab, et detsentraliseeritud 
energia tootmisel ja kasutamisel tarbijate 
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endi poolt on oluline roll tulevases 
energiavarustuses; nõuab tungivalt, et 
piirkonnad ja linnad pööraksid sellele 
erilist tähelepanu oma kohalikus 
energiakavas; rõhutab detsentraliseeritud 
energiatootmise tähtsust tarbijate püsiva 
teadlikkuse tõstmiseks.

Or. nl


