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Tarkistus 1
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 
päätöslauselmaesityksen 
aurinkovoimaloiden vaikutuksesta 
laidunmaahan (B7-0186/2012),

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 
päätöslauselmaesityksen 
vuorovesivoimaloiden rakentamisesta 
(B7-0192/2012),

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 3
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon uuden 
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energiatehokkuusdirektiivin,

Or. en

Tarkistus 4
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 
ja neuvoston välisen 
energiatehokkuusdirektiiviä koskevan 
epävirallisen sopimuksen,

Or. en

Tarkistus 5
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. toteaa, että on muistettava, että EU:n 
energiapolitiikan pilarit ovat energian 
toimitusvarmuus (monipuoliset lähteet), 
kilpailukykyiset hinnat ja 
energiatehokkuus, joita täydennetään 
poliittisella tavoitteella vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä;

Or. en

Tarkistus 6
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. toteaa, että Euroopan teollisuuden 
kilpailukyky on otettava huomioon 
käyttämällä asianmukaisia politiikkoja ja 
välineitä sekä mukautumalla prosessiin, 
jonka myötä talous teollistettaisiin 
uudelleen;

Or. en

Tarkistus 7
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A c. toteaa, että on jäsenvaltioiden edun 
mukaista vähentää riippuvuutta 
energiatuonnista, jossa hintavaihtelu on 
suuri, ja monipuolistaa 
energiansaantilähteet;

Or. en

Tarkistus 8
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A d. toteaa, että energiavarmuuden 
haasteena on vähentää epävarmuuksia, 
jotka aiheuttavat jännitteitä valtioiden 
välille, ja vähentää markkinoiden 
tehottomuutta, joka estää niin toimittajia 
kuin kuluttajia hyötymästä kaupasta;

Or. en
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Tarkistus 9
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A e kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A e. toteaa, että on tärkeää, että saadaan 
jo varhain viitteitä siitä, pystytäänkö 
etenemissuunnitelman haastavat 
tavoitteet saavuttamaan, ja kyetään 
arvioimaan vaikutuksia EU:n talouteen ja 
siten myös kilpailukykyyn 
maailmanmarkkinoilla, työllisyyteen ja 
sosiaaliturvaan;

Or. en

Tarkistus 10
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A f kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A f. toteaa, että jäsenvaltioilla, energia-
alan yrityksillä ja suurella yleisöllä on 
oltava selvä näkemys EU:n 
energiapolitiikan suunnasta ja 
energiapolitiikalla on oltava selkeämmät 
tavoitteet, muun muassa välitavoitteet ja 
tavoitteet vuodelle 2030, jotka 
kannustavat pitkän aikavälin 
investointeihin ja vähentää niiden riskiä;

Or. en

Tarkistus 11
Jolanta Emilia Hibner
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää välitavoitteet ja 
tavoitteet; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen
vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa;
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille voi olla
siitä, että ne työskentelevät yhdessä
energiajärjestelmien muutoksessa, joka
olisi aloitettava ilman tarpeetonta 
viivyttelyä kansainvälisten 
ilmastoneuvottelujen edistymisen 
sanelemassa aikataulussa, katsoo siten 
komission energia-alan 
etenemissuunnitelman 2050 olevan 
keskustelun perusta

Or. pl

Tarkistus 12
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää välitavoitteet ja 
tavoitteet; huomauttaa, että energiaa 

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys; kehottaa komissiota ehdottamaan 
ilmasto- ja energiapakettia, joka sisältää 
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koskevien tavoitteiden määrittäminen 
vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

voimakkaat tavoitteet vuodelle 2030 
uusiutuvista energialähteistä, 
kasvihuonekaasujen vähentämisestä ja 
energiatehokkuudesta;

Or. en

Tarkistus 13
Francisco Sosa Wagner

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää välitavoitteet ja 
tavoitteet; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen 
vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa;
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka perustuu kasvihuonekaasujen 
vähentämisen, uusiutuvan energian ja 
energiatehokkuuden tavoitteisiin; 
huomauttaa, että energiaa koskevien 
tavoitteiden määrittäminen vuodelle 2050 
edellyttää lähes päästöttömiä 
energiajärjestelmiä YK:n 
ilmastonmuutosta koskevan tieteellisen 
tutkimuksen ja Eurooppa-neuvoston 
päätelmien mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää välitavoitteet ja 
tavoitteet; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen 
vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; ottaa huomioon komission 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
suuntaviivana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan pitkän aikavälin vakaa
poliittinen kehys vähähiilisiin päästöihin 
sekä kestävään ja varmaan 
energiajärjestelmään siirtymiseen 
vuonna 2050, joka sisältää välitavoitteet ja 
päästövähennystavoitteet; huomauttaa, että 
energiaa koskevien tavoitteiden 
määrittäminen vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
teknologiasta riippumatonta strategiaa, 
jonka puitteissa jäsenvaltiot voivat tehdä 
yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan; kannustaa vuotta 2030 
koskevan poliittisen kehyksen 
määrittelytyöhön asianmukaisessa 
aikataulussa, jotta sijoittajien puitteet 
varmistetaan;

Or. en

Tarkistus 15
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
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aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää välitavoitteet ja 
tavoitteet; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen 
vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

aloitettava nyt; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen 
vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa ja 
Euroopan energiayhteisön perustamista; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

Or. en

Perustelu

Euroopan energiayhteisön perustamisen tarve vahvistetaan Euroopan parlamentin 
8. marraskuuta 2010 antamassa päätöslauselmassa asiakirjasta "Kohti uutta Euroopan 
energiastrategiaa kaudelle 2011–2020" (Kolarska-Bobińskan mietintö). Euroopan 
energiayhteisö, johon sisältyy vahvat yhteiset energiamarkkinat, unionin yhteinen rahoitus 
uudelle vähäpäästöiselle energiateknologialle ja Euroopan unionin ulkopuolelta tehtävien 
energiahankintojen koordinointi, on olennaisen tärkeä energia-alan 
etenemissuunnitelman 2050 tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 16
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
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laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen
kehys, joka sisältää välitavoitteet ja 
tavoitteet; huomauttaa, että energiaa
koskevien tavoitteiden määrittäminen 
vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa;
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

laatimaan vuotta 2030 koskeva energia- ja 
ilmastonmuutospoliittinen kehys, joka
sisältää kasvihuonekaasujen 
vähentämisen, uusiutuvan energian ja 
energiatehokkuuden tavoitteet sekä 
välitavoitteet vuosille 2040 ja 2050; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

Or. en

Tarkistus 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää välitavoitteet ja 
tavoitteet; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen 
vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava välittömästi; tukee näin ollen 
komission energia-alan 
etenemissuunnitelmaa 2050 perustana 
energiapolitiikan lainsäädäntöaloitteita ja 
muita aloitteita koskeville ehdotuksille, 
joilla pyritään laatimaan vuotta 2030 
koskeva poliittinen kehys, joka perustuu 
kasvihuonekaasujen vähentämisen, 
uusiutuvan energian ja 
energiatehokkuuden tavoitteisiin; 
huomauttaa, että energiaa koskevien 
tavoitteiden määrittäminen vuodelle 2050 
edellyttää yleiseurooppalaista 
hallintotapaa; noudattaa unionin hengen 
mukaisesti strategiaa, jonka puitteissa 
jäsenvaltiot voivat vapaasti tehdä 
yhteistyötä etenemissuunnitelman 
toteuttamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 18
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää välitavoitteet ja 
tavoitteet; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen 
vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka perustuu 
(kasvihuonekaasujen vähentämisen, 
uusiutuvan energian ja 
energiatehokkuuden) oikeudellisesti 
sitoviin tavoitteisiin; huomauttaa, että 
energiaa koskevien tavoitteiden 
määrittäminen vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

Or. en

Tarkistus 19
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
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aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää välitavoitteet ja 
tavoitteet; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen 
vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää välitavoitteet ja 
tavoitteet; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen 
vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa; ehdottaa 
solidaarisuuden hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan; korostaa tässä yhteydessä selvää 
puutetta etenemissuunnitelmassa, jossa ei 
ole erillistä vaikutuksenarviota jokaiselle 
jäsenvaltiolle;

Or. pl

Tarkistus 20
Rachida Dati

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää välitavoitteet ja 
tavoitteet; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen 
vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää välitavoitteet ja 
tavoitteet kunnianhimoisen ja samalla 
vakaan sääntely- ja lainsäädäntökehyksen 
luomiseksi; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen 
vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa; 
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voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää välitavoitteet ja 
tavoitteet; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen 
vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää asianmukaiset 
taloudellisesti tehokkaat hiilestä 
irtautumista koskevat välitavoitteet ja
tavoitteet; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen 
vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
teknologiasta riippumatonta strategiaa, 
jonka puitteissa jäsenvaltiot voivat tehdä 
yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

Or. en

Tarkistus 22
Romana Jordan
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää välitavoitteet ja
tavoitteet; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen 
vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää välitavoitteet, tavoitteet 
ja kansainvälisen tason toiminnan; 
huomauttaa, että energiaa koskevien 
tavoitteiden määrittäminen vuodelle 2050 
edellyttää yleiseurooppalaista 
hallintotapaa; noudattaa unionin hengen 
mukaisesti teknisesti neutraalia strategiaa, 
jonka puitteissa jäsenvaltiot voivat tehdä 
yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

Or. sl

Tarkistus 23
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää välitavoitteet ja 

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa; tukee 
näin ollen komission energia-alan 
etenemissuunnitelmaa 2050 perustana 
energiapolitiikan lainsäädäntöaloitteita ja 
muita aloitteita koskeville ehdotuksille, 
joilla pyritään laatimaan vuotta 2030 
koskeva poliittinen kehys, joka sisältää 
tavoitteen; huomauttaa, että energiaa 
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tavoitteet; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen 
vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

koskevien tavoitteiden määrittäminen 
vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

Or. de

Tarkistus 24
Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää välitavoitteet ja 
tavoitteet; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen 
vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää välitavoitteet ja 
tavoitteet; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen 
vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa ja 
Euroopan energiayhteisön perustamista; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

Or. en

Perustelu

Euroopan energiayhteisön perustamisen tarve vahvistetaan Euroopan parlamentin 
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25. marraskuuta 2010 antamassa päätöslauselmassa asiakirjasta "Kohti uutta Euroopan 
energiastrategiaa kaudelle 2011–2020" (Kolarska-Bobińskan mietintö). Euroopan 
energiayhteisö, johon sisältyy vahvat yhteiset energiamarkkinat, unionin yhteinen rahoitus 
uudelle vähäpäästöiselle energiateknologialle ja EU:n ulkopuolelta tehtävien 
energiahankintojen koordinointi, on olennaisen tärkeä energia-alan 
etenemissuunnitelman 2050 tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 25
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää välitavoitteet ja 
tavoitteet; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen 
vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää välitavoitteet ja 
tavoitteet; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen 
vuodelle 2050 ja näiden ajankohtien 
väliselle jaksolle edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

Or. nl

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

Päätöslauselmaesitys
1 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää välitavoitteet ja 
tavoitteet; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen 
vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää välitavoitteet ja 
tavoitteet; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen 
vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
teknologiasta riippumatonta strategiaa, 
jonka puitteissa jäsenvaltiot voivat tehdä 
yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

Or. en

Tarkistus 27
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää välitavoitteet ja 
tavoitteet; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen 

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää välitavoitteet ja 
tavoitteet; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen 
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vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä 
etenemissuunnitelman mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 28
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää välitavoitteet ja 
tavoitteet; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen 
vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

1. toteaa edut, joita jäsenvaltioille on siitä, 
että ne työskentelevät yhdessä 
energiajärjestelmän muutoksessa, joka on 
aloitettava nyt; tukee näin ollen komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaa 2050 
perustana energiapolitiikan 
lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita 
koskeville ehdotuksille, joilla pyritään 
laatimaan vuotta 2030 koskeva poliittinen 
kehys, joka sisältää ei-sitovat välitavoitteet 
ja tavoitteet; huomauttaa, että energiaa 
koskevien tavoitteiden määrittäminen 
vuodelle 2050 edellyttää 
yleiseurooppalaista hallintotapaa; 
noudattaa unionin hengen mukaisesti 
strategiaa, jonka puitteissa jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä eivätkä koe 
etenemissuunnitelman tukahduttavan 
toimiaan;

Or. en

Tarkistus 29
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek



PE496.406v01-00 20/154 AM\913063FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. Huomauttaa, että ympäristö- ja 
ilmastopolitiikan toteuttaminen 
huomioimatta energian 
toimitusvarmuuden kaltaisia haasteita ei 
voi korvata energiapolitiikkaa, jota pitäisi 
harjoittaa kestävän kehityksen periaatteen 
mukaisesti, taaten nykyisille ja tuleville 
sukupolville tasaveroinen, yleinen ja 
kilpailukykyinen energiavarojen 
saatavuus ottaen luonto huomioon.

Or. pl

Tarkistus 30
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. hyväksyy energia-alan 
etenemissuunnitelman 2050 keskeisen 
havainnon, jonka mukaan hiilestä 
irtautumisesta aiheutuvat kustannukset 
ovat kohtuulliset, eivätkä nykyisiä 
politiikkoja korkeammat, jos toimet 
aloitetaan ajoissa niin, että 
energiajärjestelmän muuttaminen 
sopeutetaan investointisykleihin, jotta 
vältetään kariutuneita investointeja sekä 
kallista lukkiutumista hiili-intensiiviseen 
teknologiaan, mikä ei ole keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä edullista;

Or. en

Tarkistus 31
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola
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Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. katsoo, että yksi selkeä tavoite 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiselle vuoteen 2030 mennessä, 
joka on sopusoinnussa hiilestä 
irtautumista vuoteen 2050 mennessä 
koskevien EU:n pyrkimysten kanssa, 
auttaisi vähentämään politiikan 
kokonaiskustannuksia ja 
yksinkertaistamaan EU:n 
lainsäädäntökehystä;

Or. en

Tarkistus 32
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. huomauttaa, että vuosille 2030 ja 2050 
ehdotetut strategiat eivät ole luonteeltaan 
deterministisiä, vaan toimivat perustana
teollisuuteen, tutkimukseen ja energiaan 
liittyviä kysymyksiä koskevassa 
rakentavassa vuoropuhelussa;

2. huomauttaa, että vuosille 2030 ja 2050 
ehdotetut strategiat eivät ole luonteeltaan 
deterministisiä, vaan toimivat kehyksenä 
täsmällisempien tavoitteiden ja sitovien 
tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävien 
poliittisten välineiden kehittämiselle, jotka 
perustuvat teollisuuteen, tutkimukseen ja 
energiaan liittyviä kysymyksiä koskevaan
rakentavaan vuoropuheluun kaikkien 
asianosaisten sidosryhmien kanssa;

Or. en

Tarkistus 33
Francisco Sosa Wagner
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Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. huomauttaa, että vuosille 2030 ja 2050 
ehdotetut strategiat eivät ole luonteeltaan 
deterministisiä, vaan toimivat perustana 
teollisuuteen, tutkimukseen ja energiaan 
liittyviä kysymyksiä koskevassa 
rakentavassa vuoropuhelussa;

2. huomauttaa, että vuosille 2030 ja 2050 
ehdotetut strategiat toimivat perustana 
teollisuuteen, tutkimukseen ja energiaan 
sekä perussopimusten mukaiseen 
ympäristön suojeluun liittyviä kysymyksiä 
koskevassa asteittaisten toimenpiteiden
rakentavassa vuoropuhelussa;

Or. en

Tarkistus 34
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. huomauttaa, että vuosille 2030 ja 2050
ehdotetut strategiat eivät ole luonteeltaan 
deterministisiä, vaan toimivat perustana 
teollisuuteen, tutkimukseen ja energiaan
liittyviä kysymyksiä koskevassa 
rakentavassa vuoropuhelussa;

2. huomauttaa, että vuodelle 2050
ehdotetut skenaariot eivät ole luonteeltaan 
deterministisiä, vaan toimivat perustana 
Euroopan energiajärjestelmän 
muuttamista koskevassa rakentavassa 
vuoropuhelussa;

Or. en

Tarkistus 35
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. huomauttaa, että vuosille 2030 ja 2050 
ehdotetut strategiat eivät ole luonteeltaan 
deterministisiä, vaan toimivat perustana 

2. huomauttaa, että vuosille 2030 ja 2050 
ehdotetut strategiat eivät ole luonteeltaan 
deterministisiä, vaan toimivat perustana 
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teollisuuteen, tutkimukseen ja energiaan 
liittyviä kysymyksiä koskevassa 
rakentavassa vuoropuhelussa;

teollisuuteen, tutkimukseen ja energiaan 
liittyviä kysymyksiä koskevassa 
rakentavassa vuoropuhelussa; painottaa, 
että kaikki tulevat energia-alaan liittyvät 
ennusteet, kuten energia-alan 
etenemissuunnitelma, perustuvat teknistä 
ja taloudellista kehitystä koskeviin 
epävarmoihin olettamuksiin; painottaa 
tästä syystä, että kaikkia poliittisia 
valintoja on tarkistettava ja mukautettava 
jatkuvasti ja niiden on perustuttava 
mahdollisimman varovaisiin 
olettamuksiin;

Or. en

Tarkistus 36
Rachida Dati

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. huomauttaa, että vuosille 2030 ja 2050 
ehdotetut strategiat eivät ole luonteeltaan 
deterministisiä, vaan toimivat perustana 
teollisuuteen, tutkimukseen ja energiaan 
liittyviä kysymyksiä koskevassa 
rakentavassa vuoropuhelussa;

2. huomauttaa, että vuosille 2030 ja 2050 
ehdotetut strategiat eivät ole luonteeltaan 
deterministisiä, vaan toimivat perustana 
teollisuuteen, tutkimukseen ja energiaan 
liittyviä kysymyksiä koskevassa 
rakentavassa vuoropuhelussa; korostaa 
kuitenkin tarvetta saada aikaan vakaa 
sääntely- ja lainsäädäntökehys, jolla on 
selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet, 
kehityksen ennustettavuuden 
takaamiseksi ja pitkäaikaisten 
investointien edistämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 37
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. huomauttaa, että vuosille 2030 ja 2050 
ehdotetut strategiat eivät ole luonteeltaan 
deterministisiä, vaan toimivat perustana 
teollisuuteen, tutkimukseen ja energiaan 
liittyviä kysymyksiä koskevassa 
rakentavassa vuoropuhelussa;

2. huomauttaa, että vuosille 2030 ja 2050 
ehdotetut strategiat eivät ole luonteeltaan 
deterministisiä, vaan toimivat perustana 
teollisuuteen, tutkimukseen ja energiaan 
liittyviä kysymyksiä koskevassa 
rakentavassa vuoropuhelussa; kehottaa 
Euroopan komissiota säännöllisesti 
päivittämään etenemissuunnitelmaa ja 
ottamaan jäsenvaltioiden 
energiapoliittiset valinnat ja teknologinen 
kehitys asianmukaisesti huomioon;

Or. en

Tarkistus 38
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. huomauttaa, että vuosille 2030 ja 2050 
ehdotetut strategiat eivät ole luonteeltaan 
deterministisiä, vaan toimivat perustana 
teollisuuteen, tutkimukseen ja energiaan 
liittyviä kysymyksiä koskevassa 
rakentavassa vuoropuhelussa;

2. huomauttaa, että vuosille 2030 ja 2050 
ehdotetut strategiat eivät ole luonteeltaan 
deterministisiä, vaan toimivat perustana 
teollisuuteen, tutkimukseen ja energiaan 
liittyviä kysymyksiä koskevassa 
rakentavassa vuoropuhelussa ilman sitä 
joustamattomuutta, johon viitataan 
asiakirjassa, jossa määrätään 
ilmastonmuutokseen liittyvästä 
kansainvälisestä yhteistyöstä ja 
maailmanlaajuisista toimista;

Or. sl

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

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. huomauttaa, että vuosille 2030 ja 2050 
ehdotetut strategiat eivät ole luonteeltaan 
deterministisiä, vaan toimivat perustana
teollisuuteen, tutkimukseen ja energiaan 
liittyviä kysymyksiä koskevassa 
rakentavassa vuoropuhelussa;

2. huomauttaa, että vuodelle 2050 
ehdotetut skenaariot eivät ole luonteeltaan 
deterministisiä, vaan toimivat perustana 
Euroopan energiajärjestelmän 
muuttamista kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisestä 80–95 prosenttia alle 
vuoden 1990 tason vuoteen 2050 
mennessä asetetun pitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamista koskevassa 
rakentavassa vuoropuhelussa;

Or. en

Tarkistus 40
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. suhtautuu myönteisesti komission 
energia-alan etenemissuunnitelmassa 
2050 kehittämiin skenaarioihin ja 
korostaa, että sekä nykysuuntauksiin 
perustuvat skenaariot että hiilestä 
irtautumiseen perustuvat skenaariot ovat 
vain arvioita, joissa ei missään 
tapauksessa oteta huomioon kaikkia 
mahdollisuuksia ja jotka toimivat siksi 
vain lähtökohtana Euroopan tulevalle 
energiahuoltorakenteelle;
painottaa, että energia-alan 
etenemissuunnitelmaa 2050 varten 
laadittuja arvioita on tarpeen kehittää 
edelleen, myös muiden kuin 
PRIMES-mallin pohjalta, ja että niiden 
lisäksi on laadittava muita 
vähähiilisyyteen perustuvia skenaarioita 
(kuten "ydinenergian suuri osuus" tai 
"kaasun suuri osuus sekä hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi"), jotta 
ymmärrettäisiin paremmin, millaisia 
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vaihtoehtoisia mahdollisuuksia on 
varman, edullisen ja vähäpäästöisen 
energiahuollon kehittämiseksi 
Euroopassa tulevaisuudessa;

Or. de

Tarkistus 41
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. ehdottaa, että eri skenaarioihin 
liittyvät oletukset ja etenkin eri 
energialähteiden kustannukset 
tarkistetaan säännöllisesti; näissä 
arvioinneissa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota investointivaatimuksiin, 
tekniseen ja taloudelliseen 
toteutettavuuteen, teknologian 
kehitykseen, lukkiutumisriskeihin ja eri 
sukupolvien energiavaihtoehtojen 
elinkaarikustannuksiin liittyviin 
muutoksiin;

Or. en

Tarkistus 42
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa tarvetta tasapainottaa 
ilmastotavoitteita ja kestävän ja 
kilpailukykyisen kasvun ja energian 
toimitusvarmuuden takaamista 
jäsenvaltioissa; huomauttaa tältä osin, 
että etenemissuunnitelma on 
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puutteellinen, sillä siinä ei tarkastella 
vaikutuksia, joita poliittiset valinnat 
aiheuttavat yksittäisissä jäsenvaltioissa; 
kehottaa komissiota kiireellisesti 
toteuttamaan tällaisia kansallisen tason 
analyysejä;

Or. en

Tarkistus 43
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. tunnustaa, että vähähiilisistä lähteistä 
tuotettu sähkö on hiilestä irtautumisen 
kannalta oleellista; EU:n sähkösektorin 
olisi oltava lähes hiiletön vuoteen 2050 
mennessä ja hiilidioksidipäästöjä olisi 
vähennettävä 60 prosentilla vuoteen 2030 
mennessä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa EU:n energiapolitiikan 
tärkeyttä rahoituskriisin aikana; korostaa 
asemaa, joka energialla voi olla kasvun ja 
kilpailukyvyn vauhdittamisessa EU:ssa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
strategioita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
ja esittämään vuotta 2030 koskevan
poliittisen kehyksen Euroopan 
energiapolitiikalle; kannustaa jäsenvaltioita 

3. korostaa EU:n energiapolitiikan 
tärkeyttä rahoituskriisin aikana; korostaa 
asemaa, joka energialla voi olla kasvun ja 
kilpailukyvyn vauhdittamisessa EU:ssa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
lainsäädäntöä vuoden 2020 jälkeiselle 
ajalle ilmasto- ja energiapaketin 
uudistamiseksi ja laajentamiseksi, jotta 
varmistetaan vakaa kehys Euroopan 
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tehostamaan käynnissä olevia toimiaan 
nykyisten vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttamiseksi EU:n energiapolitiikan 
alalla;

energiapolitiikalle vuosiksi 2030 ja 2040, 
jonka painopisteinä on 
energiatehokkuuden, kasvihuonekaasujen 
vähentämisen ja uusiutuvien 
energialähteiden sitovat tavoitteet sekä 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
joka tapauksessa toteuttamisen arvoisten 
vaihtoehtojen täysimääräinen integrointi; 
kannustaa jäsenvaltioita tehostamaan 
käynnissä olevia toimiaan nykyisten 
vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi 
EU:n energiapolitiikan alalla; painottaa 
tältä osin, että uusiutuvaa energiaa 
koskevan direktiivin 2009/28/EY kaikkien 
säännösten täysimääräinen 
täytäntöönpano hyvissä ajoin on 
keskeistä, jotta saavutetaan EU:n sitova 
tavoite vähentää päästöjä vähintään 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä;

Or. en

Tarkistus 45
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa EU:n energiapolitiikan 
tärkeyttä rahoituskriisin aikana; korostaa 
asemaa, joka energialla voi olla kasvun ja 
kilpailukyvyn vauhdittamisessa EU:ssa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
strategioita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
ja esittämään vuotta 2030 koskevan 
poliittisen kehyksen Euroopan 
energiapolitiikalle; kannustaa 
jäsenvaltioita tehostamaan käynnissä olevia 
toimiaan nykyisten vuoden 2020 
tavoitteiden saavuttamiseksi EU:n 
energiapolitiikan alalla;

3. korostaa EU:n energiapolitiikan 
tärkeyttä rahoituskriisin aikana; kannustaa 
ryhtymään toimiin energia-alan kielteisen 
ympäristövaikutusten rajoittamiseksi, 
kuitenkin huomioiden toimien vaikutus 
jäsenvaltioiden ja unionin talouksien 
kilpailukykyyn sekä kansalaisten 
sähkötoimitusten varmuuteen; erityisesti 
talouskriisin aikana on päätettävä erittäin 
varovaisesti uusista jäsenvaltioiden 
talouksia eri tavalla rasittavista 
velvoitteista; kannustaa jäsenvaltioita 
tehostamaan käynnissä olevia toimiaan 
nykyisten vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttamiseksi EU:n energiapolitiikan 
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alalla;

Or. pl

Tarkistus 46
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa EU:n energiapolitiikan 
tärkeyttä rahoituskriisin aikana; korostaa 
asemaa, joka energialla voi olla kasvun ja
kilpailukyvyn vauhdittamisessa EU:ssa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
strategioita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
ja esittämään vuotta 2030 koskevan 
poliittisen kehyksen Euroopan 
energiapolitiikalle; kannustaa jäsenvaltioita 
tehostamaan käynnissä olevia toimiaan 
nykyisten vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttamiseksi EU:n energiapolitiikan 
alalla;

3. korostaa EU:n energiapolitiikan 
tärkeyttä rahoituskriisin aikana; korostaa 
asemaa, joka hiilestä irtautumisella voi 
olla kasvun, taloudellisen kilpailukyvyn ja 
työpaikkojen lisäämisen vauhdittamisessa 
EU:ssa; kehottaa komissiota ehdottamaan 
strategioita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
ja esittämään vuotta 2030 koskevan 
poliittisen kehyksen Euroopan 
energiapolitiikalle, joka perustuu 
etenemissuunnitelmassa esitettyihin joka 
tapauksessa toteuttamisen arvoisiin 
vaihtoehtoihin; kannustaa jäsenvaltioita 
tehostamaan käynnissä olevia toimiaan 
nykyisten vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttamiseksi EU:n energiapolitiikan 
alalla ja kiinnittämään erityistä huomiota 
20 prosentin tavoitteeseen 
energiatehokkaiden lähteiden osuudelle 
vuoteen 2020 mennessä, mitä ei olla tällä 
hetkellä saavuttamassa;

Or. en

Tarkistus 47
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa EU:n energiapolitiikan 
tärkeyttä rahoituskriisin aikana; korostaa 
asemaa, joka energialla voi olla kasvun ja 
kilpailukyvyn vauhdittamisessa EU:ssa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
strategioita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
ja esittämään vuotta 2030 koskevan 
poliittisen kehyksen Euroopan 
energiapolitiikalle; kannustaa jäsenvaltioita 
tehostamaan käynnissä olevia toimiaan 
nykyisten vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttamiseksi EU:n energiapolitiikan 
alalla;

3. korostaa EU:n energiapolitiikan 
tärkeyttä rahoituskriisin aikana; korostaa 
asemaa, joka energialla voi olla 
talouskasvun, työpaikkojen luomisen ja 
kilpailukyvyn vauhdittamisessa EU:ssa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
strategioita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
ja esittämään viipymättä vuotta 2030 
koskevan poliittisen kehyksen Euroopan 
energiapolitiikalle; muistuttaa komissiota 
siitä, että tulevan sääntelykehyksen nopea 
varmistaminen edistää 
investointipäätösten tekemistä; kannustaa 
jäsenvaltioita tehostamaan käynnissä olevia 
toimiaan nykyisten vuoden 2020 
tavoitteiden saavuttamiseksi EU:n 
energiapolitiikan alalla;

Or. nl

Tarkistus 48
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa EU:n energiapolitiikan 
tärkeyttä rahoituskriisin aikana; korostaa 
asemaa, joka energialla voi olla kasvun ja 
kilpailukyvyn vauhdittamisessa EU:ssa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
strategioita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
ja esittämään vuotta 2030 koskevan 
poliittisen kehyksen Euroopan 
energiapolitiikalle; kannustaa jäsenvaltioita 
tehostamaan käynnissä olevia toimiaan 
nykyisten vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttamiseksi EU:n energiapolitiikan 
alalla;

3. korostaa EU:n energiapolitiikan 
tärkeyttä rahoituskriisin aikana; korostaa 
asemaa, joka energialla voi olla kasvun ja 
kilpailukyvyn vauhdittamisessa EU:ssa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
strategioita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
ja esittämään vuotta 2030 koskevan 
poliittisen kehyksen Euroopan 
energiapolitiikalle, mukaan lukien 
ehdotuksen yhdestä selkeästä tavoitteesta 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiselle, joka on yhteensopiva 
hiilestä irtautumista vuoteen 2050 
mennessä koskevien EU:n pyrkimysten 
kanssa ja jota tueksi on laadittu 
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vaikutustenarviointi; kannustaa 
jäsenvaltioita tehostamaan käynnissä olevia 
toimiaan nykyisten vuoden 2020 
tavoitteiden saavuttamiseksi EU:n 
energiapolitiikan alalla;

Or. en

Tarkistus 49
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa EU:n energiapolitiikan 
tärkeyttä rahoituskriisin aikana; korostaa 
asemaa, joka energialla voi olla kasvun ja 
kilpailukyvyn vauhdittamisessa EU:ssa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
strategioita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
ja esittämään vuotta 2030 koskevan 
poliittisen kehyksen Euroopan 
energiapolitiikalle; kannustaa jäsenvaltioita 
tehostamaan käynnissä olevia toimiaan 
nykyisten vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttamiseksi EU:n energiapolitiikan 
alalla;

3. korostaa EU:n energiapolitiikan 
tärkeyttä rahoituskriisin aikana; korostaa 
asemaa, joka uusiutuvalla energialla ja 
energiansäästöillä on työpaikkojen 
lisäämisen, energiaomavaraisuuden ja 
kilpailukyvyn vauhdittamisessa EU:ssa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
strategioita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
ja esittämään vuotta 2030 koskevan 
poliittisen kehyksen Euroopan 
energiapolitiikalle, joka perustuu 
esitettyihin joka tapauksessa 
toteuttamisen arvoisiin vaihtoehtoihin; 
kannustaa jäsenvaltioita tehostamaan 
käynnissä olevia toimiaan nykyisten 
vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi 
EU:n energiapolitiikan alalla;

Or. en

Tarkistus 50
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa EU:n energiapolitiikan 
tärkeyttä rahoituskriisin aikana; korostaa 
asemaa, joka energialla voi olla kasvun ja 
kilpailukyvyn vauhdittamisessa EU:ssa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
strategioita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
ja esittämään vuotta 2030 koskevan 
poliittisen kehyksen Euroopan 
energiapolitiikalle; kannustaa 
jäsenvaltioita tehostamaan käynnissä 
olevia toimiaan nykyisten vuoden 2020 
tavoitteiden saavuttamiseksi EU:n 
energiapolitiikan alalla;

3. korostaa EU:n energiapolitiikan 
tärkeyttä rahoituskriisin aikana; korostaa 
asemaa, joka energialla voi olla kasvun ja 
kilpailukyvyn vauhdittamisessa EU:ssa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan sitovan 
tavoitteen uusiutuvien energialähteiden 
osuudelle vuodeksi 2030; huomauttaa, 
että kyseiset toimet antavat teollisuudelle 
tarvittavaa investointivarmuutta, 
vähentävät merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöjä, luovat 
työpaikkoja, edistävät EU:n 
energiaomavaraisuutta sekä teknistä 
johtoasemaa ja teollisia innovaatioita;

Or. en

Tarkistus 51
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa EU:n energiapolitiikan 
tärkeyttä rahoituskriisin aikana; korostaa 
asemaa, joka energialla voi olla kasvun ja 
kilpailukyvyn vauhdittamisessa EU:ssa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
strategioita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
ja esittämään vuotta 2030 koskevan 
poliittisen kehyksen Euroopan 
energiapolitiikalle; kannustaa jäsenvaltioita 
tehostamaan käynnissä olevia toimiaan 
nykyisten vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttamiseksi EU:n energiapolitiikan 
alalla;

3. korostaa EU:n energiapolitiikan 
tärkeyttä rahoituskriisin aikana; korostaa 
asemaa, joka energialla voi olla kasvun ja 
kilpailukyvyn vauhdittamisessa EU:ssa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
strategioita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
ja esittämään vuotta 2030 koskevan 
poliittisen kehyksen Euroopan 
energiapolitiikalle; kannustaa jäsenvaltioita 
tehostamaan käynnissä olevia toimiaan 
nykyisten vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttamiseksi EU:n energiapolitiikan 
alalla; kehottaa energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa, 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaista verkostoa (Sähkö-ENSTO) 
ja kaasun siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaista verkostoa (Kaasu-ENSTO) 
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osallistumaan tarvittavaan aktiiviseen, 
pitkän aikavälin infrastruktuurin 
suunnitteluun;

Or. sl

Tarkistus 52
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa EU:n energiapolitiikan 
tärkeyttä rahoituskriisin aikana; korostaa 
asemaa, joka energialla voi olla kasvun ja 
kilpailukyvyn vauhdittamisessa EU:ssa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
strategioita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
ja esittämään vuotta 2030 koskevan 
poliittisen kehyksen Euroopan 
energiapolitiikalle; kannustaa jäsenvaltioita 
tehostamaan käynnissä olevia toimiaan 
nykyisten vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttamiseksi EU:n energiapolitiikan 
alalla;

3. korostaa EU:n energiapolitiikan 
tärkeyttä rahoituskriisin aikana; korostaa 
asemaa, joka energialla voi olla kasvun ja 
kilpailukyvyn vauhdittamisessa EU:ssa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
strategioita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
ja esittämään vuotta 2030 koskevan 
poliittisen kehyksen Euroopan 
energiapolitiikalle huomioiden, että 
pitkällä tähtäimellä huomattavat 
investoinnit infrastruktuuriin ovat 
välttämättömiä, vaikka energialähteiden 
valikoimassa ei tapahtuisi merkittäviä 
muutoksia; kannustaa jäsenvaltioita 
tehostamaan käynnissä olevia toimiaan 
nykyisten vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttamiseksi EU:n energiapolitiikan 
alalla;

Or. pl

Tarkistus 53
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa EU:n energiapolitiikan 3. korostaa EU:n energiapolitiikan 
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tärkeyttä rahoituskriisin aikana; korostaa 
asemaa, joka energialla voi olla kasvun ja 
kilpailukyvyn vauhdittamisessa EU:ssa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
strategioita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
ja esittämään vuotta 2030 koskevan 
poliittisen kehyksen Euroopan 
energiapolitiikalle; kannustaa jäsenvaltioita 
tehostamaan käynnissä olevia toimiaan 
nykyisten vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttamiseksi EU:n energiapolitiikan 
alalla;

tärkeyttä rahoituskriisin aikana; korostaa
asemaa, joka energialla voi olla kasvun ja 
kilpailukyvyn vauhdittamisessa EU:ssa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
strategioita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
ja esittämään vuotta 2030 koskevan 
poliittisen kehyksen Euroopan 
energiapolitiikalle, ja siten näyttämään 
luotettavasti suuntaa tulevien vuosien 
investointipäätöksille; kannustaa 
jäsenvaltioita tehostamaan käynnissä olevia 
toimiaan nykyisten vuoden 2020 
tavoitteiden saavuttamiseksi EU:n 
energiapolitiikan alalla;

Or. en

Tarkistus 54
Francisco Sosa Wagner

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa EU:n energiapolitiikan 
tärkeyttä rahoituskriisin aikana; korostaa 
asemaa, joka energialla voi olla kasvun ja 
kilpailukyvyn vauhdittamisessa EU:ssa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
strategioita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
ja esittämään vuotta 2030 koskevan 
poliittisen kehyksen Euroopan 
energiapolitiikalle; kannustaa 
jäsenvaltioita tehostamaan käynnissä olevia 
toimiaan nykyisten vuoden 2020 
tavoitteiden saavuttamiseksi EU:n 
energiapolitiikan alalla;

3. korostaa EU:n energiapolitiikan 
tärkeyttä rahoituskriisin aikana; korostaa 
asemaa, joka energialla voi olla kasvun ja 
kilpailukyvyn vauhdittamisessa EU:ssa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
strategioita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
ja esittämään vuotta 2030 koskevan 
politiikan, joka perustuu energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 esitettyihin 
joka tapauksessa toteuttamisen arvoisiin 
vaihtoehtoihin; kannustaa jäsenvaltioita 
tehostamaan käynnissä olevia toimiaan 
nykyisten vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttamiseksi EU:n energiapolitiikan 
alalla;

Or. en
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Tarkistus 55
Rachida Dati

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa EU:n energiapolitiikan 
tärkeyttä rahoituskriisin aikana; korostaa 
asemaa, joka energialla voi olla kasvun ja 
kilpailukyvyn vauhdittamisessa EU:ssa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
strategioita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
ja esittämään vuotta 2030 koskevan 
poliittisen kehyksen Euroopan 
energiapolitiikalle; kannustaa jäsenvaltioita 
tehostamaan käynnissä olevia toimiaan 
nykyisten vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttamiseksi EU:n energiapolitiikan 
alalla;

3. korostaa EU:n energiapolitiikan 
tärkeyttä rahoituskriisin aikana; korostaa 
asemaa, joka energialla on kasvun ja 
kilpailukyvyn vauhdittamisessa EU:ssa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
strategioita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
ja esittämään vuotta 2030 koskevan 
poliittisen kehyksen Euroopan 
energiapolitiikalle; kannustaa jäsenvaltioita 
tehostamaan käynnissä olevia toimiaan 
nykyisten vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttamiseksi EU:n energiapolitiikan 
alalla;

Or. fr

Tarkistus 56
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa EU:n energiapolitiikan 
tärkeyttä rahoituskriisin aikana; korostaa 
asemaa, joka energialla voi olla kasvun ja 
kilpailukyvyn vauhdittamisessa EU:ssa; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
strategioita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
ja esittämään vuotta 2030 koskevan 
poliittisen kehyksen Euroopan 
energiapolitiikalle; kannustaa jäsenvaltioita 
tehostamaan käynnissä olevia toimiaan 
nykyisten vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttamiseksi EU:n energiapolitiikan 
alalla;

3. korostaa EU:n energiapolitiikan 
tärkeyttä talous- ja rahoituskriisin aikana; 
korostaa asemaa, joka energialla voi olla 
kasvun ja kilpailukyvyn vauhdittamisessa 
EU:ssa; kehottaa komissiota ehdottamaan
strategioita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
ja esittämään vuotta 2030 koskevan 
poliittisen kehyksen Euroopan 
energiapolitiikalle; kannustaa jäsenvaltioita 
tehostamaan käynnissä olevia toimiaan 
nykyisten energiapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi;
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Or. de

Tarkistus 57
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. huomauttaa, että olemassa olevia 
strategioita vuodelle 2020 on 
tarkasteltava, jotta voidaan tehdä tietoon
perustuva ja tasapainoinen päätös 
vuoden 2020 jälkeisistä strategioista;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota esittämään yhden 
täsmällisen skenaarion, joka ohjaa 
vuoteen 2050 tähtääviä toimia; painottaa, 
että tämän skenaarion tulisi perustua joka 
tapauksessa toteuttamisen arvoisiin 
vaihtoehtoihin, joissa yhdistyvät hyvä 
energiatehokkuus, uusiutuvan energian 
runsas käyttö ja älykäs infrastruktuuri; 
ymmärtää, että tulevaisuutta on mahdoton 
ennustaa, mutta painottaa, että selkeä 
toimintasuunnitelma ja kaikkien 
jäsenvaltioiden välinen yksimielisyys ovat 
ratkaisevia tekijöitä kestävyyden, 
turvallisuuden ja kilpailukyvyn 
tavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 59
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota hyväksymään 
strategian, joka koskee alueiden 
erikoistumista energia-alalla, jotta 
alueilla voidaan kehittää energialähteitä, 
joiden avulla etenemissuunnitelman 2050 
tavoitteet ovat tehokkaimmin täytettävissä, 
esimerkiksi aurinkoenergiaa etelässä ja 
tuulienergiaa pohjoisessa; katsoo, että 
tällaiseen erikoistumiseen perustuen 
EU:n olisi siirryttävä mittaamaan unionin 
energia-alan tavoitteita EU:n laajuisesti 
kansallisten tavoitteiden sijaan;

Or. en

Tarkistus 60
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että ei ole perusteita 
kasvattaa tavoitetta Euroopan unionin 
päästöjen vähentämisestä vuoteen 2020 
mennessä eikä määrittää uusia 
päästötavoitteita vuoden 2020 jälkeen 
ennen kuin on solmittu kansainvälinen 
kasvihuonepäästöjen vähentämistä 
koskeva Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimus.

Or. pl
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Tarkistus 61
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. painottaa, että vuotta 2050 koskevan 
skenaarion on oltava yksityiskohtainen ja 
siinä on määriteltävä erityiset ratkaisevat 
hankkeet ja kunnianhimoiset poliittiset 
toimenpiteet, mukaan lukien 
energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa 
ja kasvihuonekaasupäästöjä koskevat 
välitavoitteet ja vuoden 2050 tavoitteet; 
korostaa tämän skenaarion laatimisen 
kiireellisyyttä, sillä ensimmäiset askeleet 
kohti tavoitteita on otettava nyt;

Or. en

Tarkistus 62
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteita 
ja vaatii, että tällaista poliittista 
lähestymistapaa sovelletaan edelleen myös 
vuoden 2020 jälkeen; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;
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Or. de

Tarkistus 63
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; painottaa tässä yhteydessä 
merkittävimpiä Eurooppa 2020 
-strategiaan sisältyviä älykkään, kestävän 
ja osallistavan kasvun tavoitteita ja vaatii, 
että tällaista lähestymistapaa jatketaan 
vuoden 2020 jälkeisellä ajalla; korostaa, 
että energiastrategiassa on tärkeää 
keskittyä lisäämään energian 
toimitusvarmuutta ja taloudellista 
kilpailukykyä EU:ssa eri toimenpiteillä, 
kuten toimitusreittien ja energialähteiden 
monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

Or. en

Tarkistus 64
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa kuitenkin, että 
uusiutuvien energialähteiden kehitys ei 
välttämättä korvaa muutoksen 
taloudellisia kustannuksia, vaikka se 
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toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

vähentää energiariippuvuutta; korostaa 
siten, että energiastrategiassa on tärkeää 
keskittyä lisäämään energian 
toimitusvarmuutta ja taloudellista 
kilpailukykyä EU:ssa eri toimenpiteillä, 
kuten toimitusreittien ja energialähteiden 
monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

Or. pl

Tarkistus 65
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella; tukee energia-alan 
etenemissuunnitelmaa varten perustetun 
neuvoa-antavan työryhmän suositusta 
käsitellä hiilen vähentämisen, energian 
toimitusvarmuuden ja kilpailukyvyn 
välisiä mahdollisia kompromisseja sekä 
lisätä avoimuutta jokaisen skenaarion 
osalta;

Or. en

Tarkistus 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella, 
energiatehokkuudella sekä 
tehokkaammalla ja optimoidulla 
sähköntuotantojärjestelmän 
suunnittelulla, joiden avulla edistetään 
vähähiiliseen energiantuotantoon ja 
varatuotantoon tehtäviä investointeja;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella; painottaa tässä 
yhteydessä Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn lisäämisen, kestävän 
talouskasvun ja työpaikkojen luomisen 
tärkeyttä;

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

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin kestäviin vähähiilisiin 
tekniikoihin tehtäviin investointeihin; 
korostaa, että energiastrategiassa on 
tärkeää keskittyä lisäämään energian 
toimitusvarmuutta ja taloudellista 
kilpailukykyä EU:ssa eri toimenpiteillä, 
kuten Eurooppalaisten uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönoton 
lisäämisellä, toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella, 
mukaan lukien paremmilla 
jäsenvaltioiden välisillä yhteenliitännöillä,
ja energiatehokkuudella;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet ovat 
merkittävässä asemassa ja kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian kestävyyttä,
toimitusvarmuutta ja taloudellista 
kilpailukykyä EU:ssa eri toimenpiteillä, 
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energiatehokkuudella; kuten uusiutuvien energialähteiden 
käytön lisäämisellä, energialähteiden 
monipuolistamisella ja
energiatehokkuuden edistämisellä;

Or. en

Tarkistus 70
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin uusiutuviin energialähteisiin ja
energiatehokkuuteen tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
ekologiseen kestävyyteen, lisäämään 
energian toimitusvarmuutta ja taloudellista 
kilpailukykyä EU:ssa eri toimenpiteillä, 
kuten toimitusreittien ja energialähteiden 
monipuolistamisella sekä energian 
säästämisellä ja energiatehokkuudella;

Or. en

Tarkistus 71
Francisco Sosa Wagner

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 

4. painottaa, että selkeät, johdonmukaiset 
ja yhtenäiset poliittiset ja sääntelyyn 
liittyvät puitteet kannustavat riittäviin 
vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
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lisäämään energian toimitusvarmuutta ja
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta,
taloudellista kilpailukykyä ja ekologista 
kestävyyttä EU:ssa eri toimenpiteillä, kuten 
uusiutuvien energialähteiden 
käyttöönoton lisäämisellä, toimitusreittien 
ja energialähteiden monipuolistamisella, 
energiatehokkuudella ja energiansäästöillä 
sekä paremmilla jäsenvaltioiden välisillä 
yhteenliitännöillä;

Or. en

Tarkistus 72
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin uusiutuvaan energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energiaomavaraisuutta EU:ssa 
eri toimenpiteillä, kuten etenkin 
uusiutuvan energian toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

Or. en

Tarkistus 73
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
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riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien, 
toimittajien ja energialähteiden 
monipuolistamisella, energiatehokkuudella 
ja laajoilla investoinneilla tutkimukseen 
ja kehittämiseen energiaan liittyvillä 
aloilla;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella, 
Euroopan energiateknologioihin liittyvän 
teollisuusperustan vaalimisella ja 
energiatehokkuudella;

Or. en

Tarkistus 75
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

4. painottaa, että selkeät ja vakaat
poliittiset ja sääntelyyn liittyvät puitteet 
kannustavat riittäviin vähähiiliseen 
energiateknologiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

Or. en

Tarkistus 76
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

4. painottaa, että selkeät, vakaat ja 
ennakoitavat poliittiset ja sääntelyyn 
liittyvät puitteet kannustavat riittäviin 
vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella, 
energian jakelulla ja 
energiatehokkuudella;

Or. en

Tarkistus 77
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian
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Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin taloudellisesti tehokkaalla 
tavalla; korostaa, että energiastrategiassa 
on tärkeää keskittyä lisäämään energian 
toimitusvarmuutta ja taloudellista 
kilpailukykyä EU:ssa eri toimenpiteillä, 
kuten toimitusreittien ja energialähteiden 
monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

Or. en

Tarkistus 78
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

4. painottaa, että selkeät, ennustettavat, 
vakaat ja yhtenäiset poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

Or. sl

Tarkistus 79
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
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Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähäpäästöiseen energiaan 
tehtäviin investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Tarkistus 80
Rachida Dati

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että selkeät poliittiset ja 
sääntelyyn liittyvät puitteet kannustavat 
riittäviin vähähiiliseen energiaan tehtäviin 
investointeihin; korostaa, että 
energiastrategiassa on tärkeää keskittyä 
lisäämään energian toimitusvarmuutta ja 
taloudellista kilpailukykyä EU:ssa eri 
toimenpiteillä, kuten toimitusreittien ja 
energialähteiden monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

4. painottaa, että vakaat ja selkeät 
poliittiset ja sääntelyyn liittyvät puitteet 
kannustavat riittäviin vähähiiliseen 
energiaan tehtäviin investointeihin; 
korostaa, että energiastrategiassa on 
tärkeää keskittyä lisäämään energian 
toimitusvarmuutta ja taloudellista 
kilpailukykyä EU:ssa eri toimenpiteillä, 
kuten toimitusreittien ja energialähteiden 
monipuolistamisella ja 
energiatehokkuudella;

Or. fr
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Tarkistus 81
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. toteaa, että energialähteiden hinnat ja 
toimivat hiilidioksidimarkkinat ovat 
keskeisessä asemassa 
markkinatoimijoiden, mukaan lukien 
teollisuuden ja kuluttajien, käyttäytymisen 
määrittelyssä; toteaa, että EU:n nykyisen 
poliittisen kehyksen kyvyttömyys 
sisällyttää ulkoiset kustannukset hintoihin 
johtaa kestämättömiin 
kulutustottumuksiin ja hidastaa 
siirtymistä kohti kestävää kehitystä; vaatii, 
että saastuttaja maksaa -periaate sekä 
pitkän aikavälin säännöt ohjaavat 
vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevaa 
poliittista kehystä, jotta 
markkinatoimijoiden turvallisuus 
taataan;

Or. en

Tarkistus 82
András Gyürk

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. toteaa, että energiainfrastruktuuria 
koskeville hankkeille on luonteenomaista 
merkittävät alkuinvestoinnit ja 20–
60 vuoden elinkaari; muistuttaa, että 
nykyinen markkinaympäristö on erittäin 
vaikeasti ennakoitava, minkä vuoksi 
sijoittajat suhtautuvat 
energiainfrastruktuurin kehittämiseen 
epäilevästi; painottaa, että uusia 
strategioita ja innovatiivisia välineitä on 
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edistettävä infrastruktuuria koskevien 
investointien kannustamiseksi, mikä 
mahdollistaa nopean mukautumisen 
jatkuvasti muuttuvaan ympäristöön;

Or. en

Tarkistus 83
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. tunnustaa unionin sitoumuksen, joka 
koskee kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä 80–95 prosenttia alle 
vuoden 1990 tason vuoteen 2050 
mennessä; korostaa paikallisten, 
alueellisten, kansallisten, kansainvälisten 
ja maailmanlaajuisten pikaisten toimien 
tarpeellisuutta, jotta voidaan 
asianmukaisesti käsitellä tarvetta pitää 
huolta siitä, että maapallon 
keskimääräinen pintalämpötila ei nouse 
yli kahdella celsiusasteella ja jotta 
ilmastonmuutoksen vaarallinen 
eteneminen pysäytetään;

Or. en

Tarkistus 84
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa, että kaikkia tulevia energia-
alan toimia toteutettaessa on 
varmistettava, että rasitteet jakautuvat 
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tasaisesti jäsenvaltioiden välillä ja että 
Euroopan energiapolitiikan muutoksilla 
ei ole kielteisiä vaikutuksia niissä 
jäsenvaltioissa, joiden energia-ala ja 
infrastruktuurit ovat kehittyneet 
hitaammin;

Or. en

Tarkistus 85
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa, että EU on edistynyt hyvin 
siinä, että eurooppalainen tavoite 
uusiutuvien energialähteiden 20 prosentin 
osuudesta voidaan saavuttaa; painottaa, 
että lisätoimia tarvitaan sen estämiseksi, 
että tämä osuus laskee nopeasti 
vuoden 2020 jälkeen;

Or. nl

Tarkistus 86
Vicky Ford, Giles Chichester

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. suhtautuu myönteisesti komission 
tavoitteeseen tarkastella eri 
mahdollisuuksia, joita hiilestä 
irtautumista koskevista EU:n tavoitteista 
aiheutuu, kun samaan aikaan 
varmistetaan energiansaannin varmuus ja 
säilytetään taloudellinen kilpailukyky;

Or. en
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Tarkistus 87
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. painottaa, että poliittisten ja 
sääntelyyn liittyvien puitteiden on 
noudatettava määriteltyjä 
kasvihuonekaasupäästöoikeuksia, joiden 
puitteissa maapallon keskilämpötilan 
nousu on pidettävä alle kahdessa 
celsiusasteessa esiteolliseen aikaan 
verrattuna; painottaa näin ollen, että 
EU:n talouden on perustuttava lähes 
kokonaan uusiutuvaan energiaan 
vuoteen 2050 mennessä;

Or. en

Tarkistus 88
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. muistuttaa, että energialähteiden 
valikoiman määritys kuuluu kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaan; tunnustaa, että 
energia-alan etenemissuunnitelma 2050 
täydentää kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia ponnisteluja energiansaannin 
nykyaikaistamiseksi; tunnustaa näin ollen 
tarpeen jäsenvaltioiden yhteisten 
tavoitteiden pohjalta tehtävälle yhteistyölle 
sekä EU:n tärkeän roolin; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan 
jatkossakin toimia, joilla voidaan noudattaa
hiilestä irtautumista koskevaa EU:n 

5. muistuttaa, että perussopimusten 
mukaan energialähteiden valikoiman 
määritys kuuluu kunkin jäsenvaltion 
toimivaltaan; tunnustaa, että energia-alan 
etenemissuunnitelma 2050 täydentää 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
ponnisteluja energiansaannin 
nykyaikaistamiseksi; tunnustaa näin ollen 
tarpeen jäsenvaltioiden yhteisten 
tavoitteiden pohjalta tehtävälle yhteistyölle 
sekä EU:n tärkeän roolin; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan 
jatkossakin toimia, joilla voidaan noudattaa 
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tavoitetta taloudellisesti tehokkaalla, 
turvallisella ja kestävällä tavalla, ja 
jatkamaan ponnisteluja, joilla 
hyödynnetään kaikki mahdollisuudet 
kustannustehokkaisiin energiansäästöihin 
muun muassa käytettävissä olevien unionin 
rahoitusvälineiden tuella; toteaa samalla 
edut, joita on koordinoidun ja tarvittaessa 
Euroopan yhteisen lähestymistavan 
kehittämisellä;

EU:n ilmastotavoitteita, jotka perustuvat 
kestävän kehityksen, energiavarmuuden 
ja Euroopan talouden kilpailukyvyn 
periaatteisiin, ja jatkamaan ponnisteluja, 
joilla hyödynnetään kaikki mahdollisuudet 
kustannustehokkaisiin energiansäästöihin 
muun muassa käytettävissä olevien unionin 
rahoitusvälineiden tuella; toteaa samalla 
edut, joita on koordinoidun ja tarvittaessa 
Euroopan yhteisen lähestymistavan 
kehittämisellä; painottaa kuitenkin, että 
uusissa politiikoissa on otettava 
huomioon jäsenvaltioiden väliset erot ja 
niissä on toteutettava älykkäitä ja 
joustavia toimenpiteitä, jotka 
kohdennetaan kunkin jäsenvaltion 
energialähteiden valikoimaan ja 
mahdollisuuteen vähentää päästöjä, 
eivätkä ne voi vaikuttaa jäsenvaltioiden 
perussopimuksissa määriteltyihin 
oikeuksiin;

Or. en

Tarkistus 89
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. muistuttaa, että energialähteiden 
valikoiman määritys kuuluu kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaan; tunnustaa, että 
energia-alan etenemissuunnitelma 2050 
täydentää kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia ponnisteluja energiansaannin 
nykyaikaistamiseksi; tunnustaa näin ollen 
tarpeen jäsenvaltioiden yhteisten 
tavoitteiden pohjalta tehtävälle yhteistyölle 
sekä EU:n tärkeän roolin; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan 
jatkossakin toimia, joilla voidaan noudattaa 
hiilestä irtautumista koskevaa EU:n 
tavoitetta taloudellisesti tehokkaalla, 

5. muistuttaa, että energialähteiden 
valikoiman määritys kuuluu kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaan; tunnustaa, että 
energia-alan etenemissuunnitelma 2050 
täydentää kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia ponnisteluja energiansaannin 
nykyaikaistamiseksi; tunnustaa näin ollen 
tarpeen jäsenvaltioiden yhteisten 
tavoitteiden pohjalta tehtävälle yhteistyölle 
sekä EU:n tärkeän roolin sen 
varmistamisessa, että kansalliset politiikat 
ovat EU:n tavoitteiden ja lainsäädännön 
kanssa yhdenmukaisia; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan 
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turvallisella ja kestävällä tavalla, ja 
jatkamaan ponnisteluja, joilla 
hyödynnetään kaikki mahdollisuudet 
kustannustehokkaisiin energiansäästöihin 
muun muassa käytettävissä olevien unionin 
rahoitusvälineiden tuella; toteaa samalla 
edut, joita on koordinoidun ja tarvittaessa 
Euroopan yhteisen lähestymistavan 
kehittämisellä;

jatkossakin toimia, joilla voidaan noudattaa 
hiilestä irtautumista koskevaa EU:n
tavoitetta taloudellisesti tehokkaalla, 
kilpailukykyisellä, turvallisella ja 
kestävällä tavalla aiheuttaen markkinoille 
mahdollisimman vähän vääristymiä, ja 
jatkamaan ponnisteluja, joilla 
hyödynnetään kaikki mahdollisuudet 
kustannustehokkaisiin energiansäästöihin 
muun muassa käytettävissä olevien unionin 
rahoitusvälineiden tuella; toteaa samalla 
edut, joita on sellaisen koordinoidun ja 
tarvittaessa Euroopan yhteisen 
lähestymistavan kehittämisellä, jossa on 
otettava huomioon pienen mittakaavan 
energiajärjestelmien erityispiirteet ja 
niistä johtuva joustavuuden tarve;

Or. sl

Tarkistus 90
Hannu Takkula, Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. muistuttaa, että energialähteiden 
valikoiman määritys kuuluu kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaan; tunnustaa, että 
energia-alan etenemissuunnitelma 2050 
täydentää kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia ponnisteluja energiansaannin 
nykyaikaistamiseksi; tunnustaa näin ollen 
tarpeen jäsenvaltioiden yhteisten 
tavoitteiden pohjalta tehtävälle yhteistyölle 
sekä EU:n tärkeän roolin; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan 
jatkossakin toimia, joilla voidaan noudattaa 
hiilestä irtautumista koskevaa EU:n 
tavoitetta taloudellisesti tehokkaalla, 
turvallisella ja kestävällä tavalla, ja 
jatkamaan ponnisteluja, joilla 
hyödynnetään kaikki mahdollisuudet 
kustannustehokkaisiin energiansäästöihin 

5. muistuttaa, että energialähteiden 
valikoiman määritys kuuluu kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaan; tunnustaa, että 
energia-alan etenemissuunnitelma 2050 
täydentää kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia ponnisteluja energiansaannin 
nykyaikaistamiseksi; tunnustaa näin ollen 
tarpeen jäsenvaltioiden yhteisten 
tavoitteiden pohjalta tehtävälle yhteistyölle 
sekä EU:n tärkeän roolin; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan 
jatkossakin toimia, joilla voidaan noudattaa 
hiilestä irtautumista koskevaa EU:n 
tavoitetta taloudellisesti tehokkaalla, 
turvallisella ja kestävällä tavalla, ja 
jatkamaan ponnisteluja, joilla 
hyödynnetään kaikki mahdollisuudet 
kustannustehokkaisiin energiansäästöihin 



AM\913063FI.doc 55/154 PE496.406v01-00

FI

muun muassa käytettävissä olevien unionin 
rahoitusvälineiden tuella; toteaa samalla 
edut, joita on koordinoidun ja tarvittaessa 
Euroopan yhteisen lähestymistavan 
kehittämisellä;

muun muassa käytettävissä olevien unionin 
rahoitusvälineiden tuella; korostaa, että 
joustavat ja innovatiiviset, niin julkiset 
kuin yksityiset rahoitus- ja 
investointiratkaisut ovat avainasemassa 
uusien energialähteiden kehittämisessä ja 
tuotannossa; toteaa samalla edut, joita on 
koordinoidun ja tarvittaessa Euroopan 
yhteisen lähestymistavan kehittämisellä;

Or. fi

Tarkistus 91
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. muistuttaa, että energialähteiden 
valikoiman määritys kuuluu kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaan; tunnustaa, että 
energia-alan etenemissuunnitelma 2050 
täydentää kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia ponnisteluja energiansaannin 
nykyaikaistamiseksi; tunnustaa näin ollen 
tarpeen jäsenvaltioiden yhteisten 
tavoitteiden pohjalta tehtävälle yhteistyölle 
sekä EU:n tärkeän roolin; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan 
jatkossakin toimia, joilla voidaan noudattaa
hiilestä irtautumista koskevaa EU:n 
tavoitetta taloudellisesti tehokkaalla, 
turvallisella ja kestävällä tavalla, ja 
jatkamaan ponnisteluja, joilla 
hyödynnetään kaikki mahdollisuudet 
kustannustehokkaisiin energiansäästöihin 
muun muassa käytettävissä olevien unionin 
rahoitusvälineiden tuella; toteaa samalla 
edut, joita on koordinoidun ja tarvittaessa 
Euroopan yhteisen lähestymistavan 
kehittämisellä;

5. muistuttaa, että energialähteiden 
valikoiman määritys kuuluu kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaan; tunnustaa, että 
energia-alan etenemissuunnitelma 2050 
täydentää kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia ponnisteluja energiansaannin 
nykyaikaistamiseksi; tunnustaa näin ollen 
tarpeen jäsenvaltioiden yhteisten 
tavoitteiden pohjalta tehtävälle 
yhteistyölle; painottaa lisäksi, että EU:n 
rooli on erittäin tärkeä hyvin 
koordinoidun, unioninlaajuisen, 
yhteenliitetyn ja kestävän 
energiajärjestelmän muutoksen 
saavuttamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita ja 
komissiota toteuttamaan jatkossakin 
toimia, joilla voidaan noudattaa hiilestä 
irtautumista koskevaa EU:n tavoitetta 
taloudellisesti tehokkaalla, turvallisella ja 
kestävällä tavalla, ja jatkamaan 
ponnisteluja, joilla hyödynnetään kaikki 
mahdollisuudet kustannustehokkaisiin 
energiansäästöihin muun muassa 
käytettävissä olevien unionin 
rahoitusvälineiden tuella; toteaa samalla 
edut, joita on koordinoidun ja tarvittaessa 
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Euroopan yhteisen lähestymistavan 
kehittämisellä;

Or. en

Tarkistus 92
Fiona Hall, Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. muistuttaa, että energialähteiden 
valikoiman määritys kuuluu kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaan; tunnustaa, että 
energia-alan etenemissuunnitelma 2050 
täydentää kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia ponnisteluja energiansaannin 
nykyaikaistamiseksi; tunnustaa näin ollen 
tarpeen jäsenvaltioiden yhteisten 
tavoitteiden pohjalta tehtävälle yhteistyölle 
sekä EU:n tärkeän roolin; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan 
jatkossakin toimia, joilla voidaan noudattaa
hiilestä irtautumista koskevaa EU:n 
tavoitetta taloudellisesti tehokkaalla, 
turvallisella ja kestävällä tavalla, ja 
jatkamaan ponnisteluja, joilla 
hyödynnetään kaikki mahdollisuudet 
kustannustehokkaisiin energiansäästöihin 
muun muassa käytettävissä olevien unionin 
rahoitusvälineiden tuella; toteaa samalla 
edut, joita on koordinoidun ja tarvittaessa 
Euroopan yhteisen lähestymistavan 
kehittämisellä;

5. muistuttaa, että energialähteiden 
valikoiman määritys EU:n pitkän 
aikavälin energiaa ja ilmastonmuutosta 
koskevassa kehyksessä kuuluu kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaan; tunnustaa, että 
energia-alan etenemissuunnitelma 2050 
täydentää kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia ponnisteluja energiansaannin 
aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi; tunnustaa näin ollen 
tarpeen jäsenvaltioiden yhteisten 
tavoitteiden pohjalta tehtävälle yhteistyölle 
sekä EU:n tärkeän roolin; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan 
jatkossakin toimia, joilla voidaan noudattaa
hiilestä irtautumista koskevaa EU:n 
tavoitetta taloudellisesti tehokkaalla, 
turvallisella ja kestävällä tavalla, ja 
jatkamaan ponnisteluja, joilla 
hyödynnetään kaikki mahdollisuudet 
kustannustehokkaisiin energiansäästöihin 
muun muassa käytettävissä olevien unionin 
rahoitusvälineiden tuella; toteaa samalla 
edut, joita on koordinoidun ja tarvittaessa 
Euroopan yhteisen lähestymistavan 
kehittämisellä;

Or. en

Tarkistus 93
Jolanta Emilia Hibner
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Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. muistuttaa, että energialähteiden 
valikoiman määritys kuuluu kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaan; tunnustaa, että 
energia-alan etenemissuunnitelma 2050 
täydentää kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia ponnisteluja energiansaannin 
nykyaikaistamiseksi; tunnustaa näin ollen 
tarpeen jäsenvaltioiden yhteisten 
tavoitteiden pohjalta tehtävälle yhteistyölle 
sekä EU:n tärkeän roolin; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan 
jatkossakin toimia, joilla voidaan noudattaa 
hiilestä irtautumista koskevaa EU:n 
tavoitetta taloudellisesti tehokkaalla, 
turvallisella ja kestävällä tavalla, ja 
jatkamaan ponnisteluja, joilla 
hyödynnetään kaikki mahdollisuudet 
kustannustehokkaisiin energiansäästöihin 
muun muassa käytettävissä olevien unionin 
rahoitusvälineiden tuella;

5. muistuttaa, että energialähteiden 
valikoiman määritys kuuluu kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaan; tunnustaa, että 
energia-alan etenemissuunnitelma 2050 
täydentää kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia ponnisteluja energiansaannin 
nykyaikaistamiseksi; tunnustaa näin ollen 
tarpeen jäsenvaltioiden yhteisten 
tavoitteiden pohjalta tehtävälle yhteistyölle 
sekä EU:n tärkeän roolin; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan 
jatkossakin toimia, joilla voidaan noudattaa 
Eurooppa-neuvoston osana 
kansainvälisiä ponnisteluita hyväksymää 
hiilestä irtautumista koskevaa EU:n 
tavoitetta taloudellisesti tehokkaalla, 
turvallisella ja kestävällä tavalla, ja 
jatkamaan ponnisteluja, joilla 
hyödynnetään kaikki mahdollisuudet 
kustannustehokkaisiin energiansäästöihin 
muun muassa käytettävissä olevien unionin 
rahoitusvälineiden tuella; toteaa samalla 
edut, joita on koordinoidun ja tarvittaessa 
Euroopan yhteisen lähestymistavan 
kehittämisellä;

Or. pl

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

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. muistuttaa, että energialähteiden 
valikoiman määritys kuuluu kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaan; tunnustaa, että 
energia-alan etenemissuunnitelma 2050 

5. muistuttaa, että energialähteiden 
valikoiman määritys kuuluu kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaan; tunnustaa, että 
energia-alan etenemissuunnitelma 2050 
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täydentää kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia ponnisteluja energiansaannin 
nykyaikaistamiseksi; tunnustaa näin ollen 
tarpeen jäsenvaltioiden yhteisten 
tavoitteiden pohjalta tehtävälle yhteistyölle 
sekä EU:n tärkeän roolin; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan
jatkossakin toimia, joilla voidaan noudattaa
hiilestä irtautumista koskevaa EU:n 
tavoitetta taloudellisesti tehokkaalla, 
turvallisella ja kestävällä tavalla, ja 
jatkamaan ponnisteluja, joilla 
hyödynnetään kaikki mahdollisuudet 
kustannustehokkaisiin energiansäästöihin 
muun muassa käytettävissä olevien unionin 
rahoitusvälineiden tuella; toteaa samalla 
edut, joita on koordinoidun ja tarvittaessa 
Euroopan yhteisen lähestymistavan 
kehittämisellä;

täydentää kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia ponnisteluja energiansaannin 
nykyaikaistamiseksi; tunnustaa näin ollen 
tarpeen jäsenvaltioiden yhteisten 
tavoitteiden pohjalta tehtävälle yhteistyölle 
sekä EU:n tärkeän roolin; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan 
jatkossakin toimia, joilla voidaan noudattaa
hiilestä irtautumista koskevaa EU:n 
tavoitetta teknologiasta riippumattomalla,
taloudellisesti tehokkaalla, luotettavalla,
turvallisella ja kestävällä tavalla, kuitenkin 
niin, että markkinat vääristyvät 
mahdollisimman vähän, ja jatkamaan 
ponnisteluja, joilla hyödynnetään kaikki 
mahdollisuudet kustannustehokkaisiin 
energiansäästöihin muun muassa 
käytettävissä olevien unionin 
rahoitusvälineiden tuella; toteaa samalla 
edut, joita on koordinoidun ja tarvittaessa 
Euroopan yhteisen lähestymistavan 
kehittämisellä;

Or. en

Tarkistus 95
Francisco Sosa Wagner

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. muistuttaa, että energialähteiden 
valikoiman määritys kuuluu kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaan; tunnustaa, että 
energia-alan etenemissuunnitelma 2050 
täydentää kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia ponnisteluja energiansaannin 
nykyaikaistamiseksi; tunnustaa näin ollen 
tarpeen jäsenvaltioiden yhteisten 
tavoitteiden pohjalta tehtävälle yhteistyölle 
sekä EU:n tärkeän roolin; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan 
jatkossakin toimia, joilla voidaan noudattaa
hiilestä irtautumista koskevaa EU:n 

5. muistuttaa, että unionin säännöstön 
mukaan energialähteiden valikoiman 
määritys kuuluu kunkin jäsenvaltion 
toimivaltaan; tunnustaa, että energia-alan 
etenemissuunnitelma 2050 täydentää 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
ponnisteluja energiansaannin 
nykyaikaistamiseksi; tunnustaa näin ollen 
tarpeen jäsenvaltioiden yhteisten 
tavoitteiden pohjalta tehtävälle yhteistyölle 
sekä EU:n tärkeän roolin; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan 
jatkossakin toimia, joilla voidaan noudattaa
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tavoitetta taloudellisesti tehokkaalla, 
turvallisella ja kestävällä tavalla, ja 
jatkamaan ponnisteluja, joilla 
hyödynnetään kaikki mahdollisuudet 
kustannustehokkaisiin energiansäästöihin 
muun muassa käytettävissä olevien unionin 
rahoitusvälineiden tuella; toteaa samalla 
edut, joita on koordinoidun ja tarvittaessa 
Euroopan yhteisen lähestymistavan 
kehittämisellä;

hiilestä irtautumista koskevaa EU:n 
tavoitetta taloudellisesti tehokkaalla, 
turvallisella ja kestävällä tavalla, ja 
jatkamaan ponnisteluja, joilla 
hyödynnetään kaikki mahdollisuudet 
kustannustehokkaisiin energiansäästöihin 
muun muassa käytettävissä olevien unionin 
rahoitusvälineiden tuella; toteaa samalla 
edut, joita on koordinoidun ja tarvittaessa 
Euroopan yhteisen lähestymistavan 
kehittämisellä;

Or. en

Tarkistus 96
Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. muistuttaa, että energialähteiden 
valikoiman määritys kuuluu kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaan; tunnustaa, että 
energia-alan etenemissuunnitelma 2050 
täydentää kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia ponnisteluja energiansaannin 
nykyaikaistamiseksi; tunnustaa näin ollen 
tarpeen jäsenvaltioiden yhteisten 
tavoitteiden pohjalta tehtävälle yhteistyölle 
sekä EU:n tärkeän roolin; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan 
jatkossakin toimia, joilla voidaan noudattaa
hiilestä irtautumista koskevaa EU:n 
tavoitetta taloudellisesti tehokkaalla, 
turvallisella ja kestävällä tavalla, ja 
jatkamaan ponnisteluja, joilla 
hyödynnetään kaikki mahdollisuudet 
kustannustehokkaisiin energiansäästöihin 
muun muassa käytettävissä olevien unionin 
rahoitusvälineiden tuella; toteaa samalla 
edut, joita on koordinoidun ja tarvittaessa 
Euroopan yhteisen lähestymistavan 
kehittämisellä;

5. muistuttaa, että energialähteiden 
valikoiman määritys (mukaan lukien 
ympäristöystävällinen ja kestävä hiilen ja 
ydinenergian käyttö) kuuluu kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaan; tunnustaa, että 
energia-alan etenemissuunnitelma 2050 
täydentää kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia ponnisteluja energiansaannin 
nykyaikaistamiseksi; tunnustaa näin ollen 
tarpeen jäsenvaltioiden yhteisten 
tavoitteiden pohjalta tehtävälle yhteistyölle 
sekä EU:n tärkeän roolin; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan 
jatkossakin toimia, joilla voidaan noudattaa
hiilestä irtautumista koskevaa EU:n 
tavoitetta taloudellisesti tehokkaalla, 
turvallisella ja kestävällä tavalla, ja 
jatkamaan ponnisteluja, joilla 
hyödynnetään kaikki mahdollisuudet 
kustannustehokkaisiin energiansäästöihin 
muun muassa käytettävissä olevien unionin 
rahoitusvälineiden tuella; toteaa samalla 
edut, joita on koordinoidun ja tarvittaessa 
Euroopan yhteisen lähestymistavan 
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kehittämisellä;

Or. en

Perustelu

(Skenaarioanalyysit, joiden tarkoituksena oli helpottaa komissiota valmistelemaan energia-
alan etenemissuunnitelmaa 2050, osoittivat selkeästi, että hiilellä voisi jatkossakin olla 
merkittävä osa tulevaisuuden kestävässä ja varmassa energiahuollossa ja että ydinenergia 
auttaa alentamaan järjestelmäkustannuksia ja sähkön hintoja.)

Tarkistus 97
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. muistuttaa, että energialähteiden 
valikoiman määritys kuuluu kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaan; tunnustaa, että 
energia-alan etenemissuunnitelma 2050 
täydentää kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia ponnisteluja energiansaannin 
nykyaikaistamiseksi; tunnustaa näin ollen 
tarpeen jäsenvaltioiden yhteisten 
tavoitteiden pohjalta tehtävälle yhteistyölle 
sekä EU:n tärkeän roolin; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan 
jatkossakin toimia, joilla voidaan noudattaa
hiilestä irtautumista koskevaa EU:n 
tavoitetta taloudellisesti tehokkaalla, 
turvallisella ja kestävällä tavalla, ja 
jatkamaan ponnisteluja, joilla 
hyödynnetään kaikki mahdollisuudet 
kustannustehokkaisiin energiansäästöihin 
muun muassa käytettävissä olevien unionin 
rahoitusvälineiden tuella; toteaa samalla 
edut, joita on koordinoidun ja tarvittaessa 
Euroopan yhteisen lähestymistavan 
kehittämisellä;

5. muistuttaa, että energialähteiden 
valikoiman määritys kuuluu kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaan; tunnustaa, että 
energia-alan etenemissuunnitelma 2050 
täydentää kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia ponnisteluja energiansaannin 
nykyaikaistamiseksi; tunnustaa näin ollen 
tarpeen jäsenvaltioiden yhteisten 
tavoitteiden pohjalta tehtävälle yhteistyölle 
sekä EU:n tärkeän roolin; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan 
jatkossakin toimia, joilla voidaan noudattaa
hiilestä irtautumista koskevaa EU:n 
tavoitetta teknologiasta riippumattomalla,
taloudellisesti tehokkaalla, turvallisella ja 
kestävällä tavalla, ja jatkamaan 
ponnisteluja, joilla hyödynnetään kaikki 
mahdollisuudet kustannustehokkaisiin 
energiansäästöihin muun muassa 
käytettävissä olevien unionin 
rahoitusvälineiden tuella; toteaa samalla 
edut, joita on koordinoidun ja tarvittaessa 
Euroopan yhteisen lähestymistavan 
kehittämisellä;

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

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. muistuttaa, että energialähteiden 
valikoiman määritys kuuluu kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaan; tunnustaa, että 
energia-alan etenemissuunnitelma 2050 
täydentää kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia ponnisteluja energiansaannin 
nykyaikaistamiseksi; tunnustaa näin ollen 
tarpeen jäsenvaltioiden yhteisten 
tavoitteiden pohjalta tehtävälle yhteistyölle 
sekä EU:n tärkeän roolin; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan 
jatkossakin toimia, joilla voidaan noudattaa
hiilestä irtautumista koskevaa EU:n 
tavoitetta taloudellisesti tehokkaalla, 
turvallisella ja kestävällä tavalla, ja 
jatkamaan ponnisteluja, joilla 
hyödynnetään kaikki mahdollisuudet 
kustannustehokkaisiin energiansäästöihin 
muun muassa käytettävissä olevien unionin 
rahoitusvälineiden tuella; toteaa samalla 
edut, joita on koordinoidun ja tarvittaessa 
Euroopan yhteisen lähestymistavan 
kehittämisellä;

5. muistuttaa, että energialähteiden 
valikoiman määritys kuuluu kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaan; tunnustaa, että 
energia-alan etenemissuunnitelma 2050 
täydentää kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia ponnisteluja energiansaannin 
nykyaikaistamiseksi; tunnustaa näin ollen 
tarpeen jäsenvaltioiden yhteisten 
tavoitteiden pohjalta tehtävälle yhteistyölle 
sekä EU:n tärkeän roolin; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan 
jatkossakin toimia, joilla voidaan noudattaa
hiilestä irtautumista koskevaa EU:n 
tavoitetta teknologiasta riippumattomalla,
taloudellisesti tehokkaalla, turvallisella ja 
kestävällä tavalla, ja jatkamaan 
ponnisteluja, joilla hyödynnetään kaikki 
mahdollisuudet kustannustehokkaisiin 
energiansäästöihin muun muassa 
käytettävissä olevien unionin 
rahoitusvälineiden tuella; toteaa samalla 
edut, joita on koordinoidun ja tarvittaessa 
Euroopan yhteisen lähestymistavan 
kehittämisellä;

Or. en

Tarkistus 99
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. muistuttaa, että energialähteiden 5. muistuttaa, että energialähteiden 
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valikoiman määritys kuuluu kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaan; tunnustaa, että 
energia-alan etenemissuunnitelma 2050 
täydentää kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia ponnisteluja energiansaannin 
nykyaikaistamiseksi; tunnustaa näin ollen 
tarpeen jäsenvaltioiden yhteisten 
tavoitteiden pohjalta tehtävälle yhteistyölle 
sekä EU:n tärkeän roolin; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan 
jatkossakin toimia, joilla voidaan noudattaa 
hiilestä irtautumista koskevaa EU:n 
tavoitetta taloudellisesti tehokkaalla, 
turvallisella ja kestävällä tavalla, ja 
jatkamaan ponnisteluja, joilla 
hyödynnetään kaikki mahdollisuudet 
kustannustehokkaisiin energiansäästöihin 
muun muassa käytettävissä olevien unionin 
rahoitusvälineiden tuella; toteaa samalla 
edut, joita on koordinoidun ja tarvittaessa 
Euroopan yhteisen lähestymistavan 
kehittämisellä;

valikoiman määritys kuuluu kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaan; tunnustaa, että 
energia-alan etenemissuunnitelma 2050 
täydentää kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia ponnisteluja energiansaannin 
nykyaikaistamiseksi; tunnustaa näin ollen 
tarpeen jäsenvaltioiden yhteisten 
tavoitteiden pohjalta tehtävälle yhteistyölle 
sekä EU:n tärkeän roolin; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan 
jatkossakin toimia, joilla voidaan noudattaa 
hiilestä irtautumista koskevaa EU:n 
tavoitetta taloudellisesti tehokkaalla, 
turvallisella ja kestävällä tavalla, ja 
jatkamaan kansallisella tasolla 
ponnisteluja, joilla hyödynnetään kaikki 
mahdollisuudet kustannustehokkaisiin 
energiansäästöihin muun muassa 
käytettävissä olevien unionin 
rahoitusvälineiden tuella; toteaa samalla 
edut, joita on koordinoidun ja tarvittaessa 
Euroopan yhteisen lähestymistavan 
kehittämisellä;

Or. de

Tarkistus 100
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa, että energiavarmuuden 
peruspilari Euroopan unionin 
jäsenvaltioissa on energiajärjestelmien 
tukeminen omilla energiavaroilla ja 
niiden saatavuus; siksi myös tältä 
kannalta järkevintä on, että jäsenvaltiot 
kehittäisivät niitä energiateknologioita, 
joissa niillä on potentiaalia ja kokemusta 
ja jotka takaavat niille vakaan 
energiavarmuuden jatkumisen 
noudattamalla ympäristö- ja 
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ilmastonsuojelustandardeja;

Or. pl

Tarkistus 101
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. korostaa, että suunniteltujen toimien 
päälinjan ei pidä koskea mahdollisuutta 
toteuttaa etukäteen hyväksyttyjen 
vähennystavoitteiden skenaarioita (top-
down), kuten nykyään, vaan 
toimeenpanna toimintaskenaarioita, jotka 
huomioivat sellaisia kysymyksiä, kuten 
jäsenvaltioiden olemassa oleva 
potentiaali, taloudellisesti tehokkaiden 
uusien teknologioiden kasvunäkymät ja 
ehdotetun politiikan toteuttamisen 
vaikutus kansainvälisesti, ja vasta sen 
jälkeen ehdottaa seuraavien vuosien 
vähennystavoitteet (bottom-up approach);

Or. pl

Tarkistus 102
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että EU:n laajuinen 
energia-alan siirtymä on teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollinen, ja että se voi 
olla pitkällä aikavälillä nykyisiä 
politiikkoja edullisempi vaihtoehto 

Poistetaan.
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tiettyjen olettamusten perusteella;

Or. pl

Tarkistus 103
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että EU:n laajuinen 
energia-alan siirtymä on teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollinen, ja että se voi 
olla pitkällä aikavälillä nykyisiä 
politiikkoja edullisempi vaihtoehto 
tiettyjen olettamusten perusteella;

6. toteaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät, joissa ehdotetaan, että EU:n 
laajuinen energia-alan siirtymä on 
teknisesti ja taloudellisesti mahdollinen, ja 
että se voi olla pitkällä aikavälillä nykyisiä 
politiikkoja edullisempi vaihtoehto 
tiettyjen olettamusten perusteella; 
huomauttaa kuitenkin, että 
etenemissuunnitelman olettamuksia on 
tarkistettava säännöllisesti ja niitä on 
muutettava, mikäli niissä esiintyy virheitä, 
jotta päätelmien uskottavuus säilyy;

Or. en

Tarkistus 104
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että EU:n laajuinen 
energia-alan siirtymä on teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollinen, ja että se voi 
olla pitkällä aikavälillä nykyisiä 
politiikkoja edullisempi vaihtoehto 
tiettyjen olettamusten perusteella;

6. toteaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että EU:n laajuinen 
energia-alan siirtymä on teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollinen, ja että se voi 
olla pitkällä aikavälillä nykyisiä 
politiikkoja edullisempi vaihtoehto, 
varsinkin kun otetaan huomioon muille 
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aloille koituvat hyödyt, kuten kroonisten 
sairauksien väheneminen vähemmän 
pilaantuneen ilman seurauksena;

Or. en

Tarkistus 105
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että EU:n laajuinen 
energia-alan siirtymä on teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollinen, ja että se voi 
olla pitkällä aikavälillä nykyisiä 
politiikkoja edullisempi vaihtoehto 
tiettyjen olettamusten perusteella;

6. toteaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että EU:n laajuinen 
energia-alan siirtymä on teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollinen, ja että se voi 
olla pitkällä aikavälillä nykyisiä 
politiikkoja edullisempi vaihtoehto 
tiettyjen olettamusten perusteella; on 
kuitenkin huomioitava kansallinen taso, 
jossa saattaa olla huomattavia 
jäsenvaltioiden välisiä eroja;

Or. pl

Tarkistus 106
Fiona Hall, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että EU:n laajuinen 
energia-alan siirtymä on teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollinen, ja että se voi 
olla pitkällä aikavälillä nykyisiä 
politiikkoja edullisempi vaihtoehto 
tiettyjen olettamusten perusteella;

6. pitää myönteisenä energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehtyjä 
päätelmiä siitä, että EU:n laajuinen 
energia-alan hiilestä irtautuminen on 
teknisesti ja taloudellisesti mahdollinen, ja 
että se on pitkällä aikavälillä edullisempi 
vaihtoehto verrattuna skenaarioon, jossa 
politiikkaa ei muuteta;
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Or. en

Tarkistus 107
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että EU:n laajuinen 
energia-alan siirtymä on teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollinen, ja että se voi 
olla pitkällä aikavälillä nykyisiä 
politiikkoja edullisempi vaihtoehto 
tiettyjen olettamusten perusteella;

6. toteaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että EU:n laajuinen 
energia-alan siirtymä on teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollinen, ja että se on 
komission oman analyysin mukaan
pitkällä aikavälillä nykyisiä politiikkoja 
edullisempi vaihtoehto;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että EU:n laajuinen 
energia-alan siirtymä on teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollinen, ja että se voi 
olla pitkällä aikavälillä nykyisiä 
politiikkoja edullisempi vaihtoehto 
tiettyjen olettamusten perusteella;

6. toteaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että EU:n laajuinen 
kestävään energia-alaan tähtäävä siirtymä 
on teknisesti ja taloudellisesti mahdollinen,
ja että se on pitkällä aikavälillä nykyisiä 
politiikkoja edullisempi vaihtoehto;

Or. en
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Tarkistus 109
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että EU:n laajuinen 
energia-alan siirtymä on teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollinen, ja että se voi
olla pitkällä aikavälillä nykyisiä 
politiikkoja edullisempi vaihtoehto 
tiettyjen olettamusten perusteella;

6. toteaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että EU:n laajuinen 
energia-alan siirtymä on teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollinen, ja että se voisi
olla pitkällä aikavälillä nykyisiä 
politiikkoja edullisempi vaihtoehto 
tiettyjen olettamusten perusteella;

Or. de

Tarkistus 110
Francisco Sosa Wagner

Päätöslauselmaesitys
6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

pahoittelee, että komissio ei analysoinut 
hyvään energiatehokkuuteen ja 
uusiutuvan energian runsaaseen käyttöön 
perustuvaa skenaariota energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050; kehottaa 
komissiota tekemään analyysin tällaisen 
skenaarion perusteella vuoteen 2030 
ulottuvalle ajanjaksolle;

Or. en

Tarkistus 111
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. pyytää komissiota esittämään 
ehdotuksen sosiaalisesta 
etenemissuunnitelmasta kunnollisten 
työolojen ja oikeudenmukaisen siirtymän 
periaatteiden mukaisesti, mikä antaa 
unionin toimielimille ja jäsenvaltioille 
suuntaviivoja, jotka koskevat 
energiapoliittisten valintojen mahdollisia 
sosiaalisia vaikutuksia työllisyyteen ja 
pienituloisten kotitalouksiin; pitää lisäksi 
tärkeänä, että seuraavassa strategisessa 
energiakatsauksessa kiinnitetään 
huomiota myös sosiaaliseen ulottuvuuteen 
ja annetaan yleiskatsaus jäsenvaltioiden 
viranomaisten ja työmarkkinaosapuolten 
välisiin keskusteluihin ja sopimuksiin, 
jotka koskevat oikeudenmukaisen 
siirtymän periaatteiden täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 112
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. uskoo, että vuoden 2050 tavoitteita ei 
koskaan saavuteta, ellei EU kanna sille 
kuuluvaa vastuuta ja ota keskeistä 
asemaa siirtymässä; EU:n olisi 
määriteltävä ensisijaiset hankkeet ja 
toimittava keskeisenä sijoittajana ja näin 
ollen houkutella yksityisiä investointeja, 
etenkin suurhankkeiden osalta, kuten 
merituulivoimahankkeissa Pohjanmerellä 
ja rajat ylittävissä 
infrastruktuurihankkeissa, jotka 
vaikuttavat useaan jäsenvaltioon tai 
kaikkiin jäsenvaltioihin;
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Or. en

Tarkistus 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. on komission kanssa samaa mieltä 
siitä, että teknologiset epävarmuustekijät 
säilyvät edetessä kohti vuotta 2050, ja 
suosittelee näin ollen, että joustavuudelle 
annetaan keskeinen asema strategiassa; 
kehottaa tämän seurauksena komissiota 
välttämään lukkiutumista tiettyihin 
ratkaisuihin ja esittämään ehdotuksen 
vuotta 2030 koskevasta kehyksestä, joka 
perustuu ainutlaatuiseen tavoitteeseen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisen 
osalta;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. on kuitenkin komission kanssa samaa 
mieltä siitä, että EU:n toimet perustuvat 
olettamukseen, että maailmanlaajuisiin 
ilmastotoimiin ryhdytään, eikä niitä pidä 
kehittää eristyksissä, vaan niissä on 
otettava huomioon kansainvälinen kehitys 
muun muassa hiilivuodon ja 
kilpailukykyyn kohdistuvien haitallisten 
vaikutusten osalta;

Or. en



PE496.406v01-00 70/154 AM\913063FI.doc

FI

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

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. on kuitenkin komission kanssa samaa 
mieltä siitä, että EU:n toimet perustuvat 
olettamukseen, että maailmanlaajuisiin 
ilmastotoimiin ryhdytään, eikä niitä pidä 
kehittää eristyksissä, vaan niissä on 
otettava huomioon kansainvälinen kehitys 
muun muassa hiilivuodon ja 
kilpailukykyyn kohdistuvien haitallisten 
vaikutusten osalta;

Or. en

Tarkistus 116
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. pahoittelee, että komissio ei ole 
analysoinut sekä hyvään 
energiatehokkuuteen että uusiutuvan 
energian runsaaseen käyttöön perustuvaa 
skenaariota, mikä olisi johtanut hyvin 
myönteisiin tuloksiin kyseisten 
esimerkkien välisistä synergiaeduista 
johtuen; kehottaa komissiota 
analysoimaan tällaisen skenaarion 
vuodelle 2050;

Or. en
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Tarkistus 117
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. pahoittelee, että komissio ei ole 
esittänyt sekä hyvään 
energiatehokkuuteen että uusiutuvan 
energian runsaaseen käyttöön perustuvaa 
skenaariota, mikä korostaisi uusiutuvan 
energian ja energiatehokkuuden välisiä 
synergiaetuja; kehottaa komissiota 
sisällyttämään tällaisen skenaarion 
mallinnuksiinsa;

Or. en

Tarkistus 118
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. painottaa, että energia-alan siirtymän 
olisi noudatettava johdonmukaisuuden 
periaatetta yhteisön ympäristöalan 
politiikkoihin nähden, esimerkkinä 
kuudennen ympäristöä koskevan 
toimintaohjelman tavoitteet ulkoilman 
saasteiden vähentämiseksi;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. korostaa, että ihmiset ovat pääosassa 
energiajärjestelmän muutoksessa; 
suhtautuu näin ollen myönteisesti 
sosiaalisen ulottuvuuden sisällyttämiseen 
energia-alan etenemissuunnitelmaan; 
kehottaa komissiota kehittämään asiaa 
edelleen sekä ehdottamaan toimenpiteitä 
koulutuksen ja uudelleenkoulutuksen 
sopeuttamiseksi, minkä avulla saadaan 
lisää erittäin ammattitaitoista työvoimaa 
ja edistetään työllisyyttä; pyytää, että 
kuluttajien kustannuksia ja hyötyjä 
tutkitaan ja että erityistä huomiota 
kiinnitetään energiaköyhyyteen ja 
pienituloisten kotitalouksiin, joihin 
korkeammat energian hinnat vaikuttavat 
eniten; painottaa, että kaikentyyppiset 
kuluttajat ja tuottajakuluttajat on 
sisällytettävä sosiaaliseen vuoropuheluun 
ja tiedotuskampanjoita on järjestettävä, 
jotta saavutetaan tarvittavat 
käyttäytymismuutokset;

Or. en

Tarkistus 120
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. pyytä komissiolta lisätietoja siirtymän 
vaikutuksista kestävään 
energiajärjestelmään, työllisyyteen eri 
energia-, teollisuus- ja palvelualoilla sekä 
käymään keskusteluja energia-alan 
etenemissuunnitelman vaikutuksista 
tärkeimpiin sosiaalista vuoropuhelua 
käyviin komiteoihin; pyytää lisäksi 
komissiota yhdessä 
työmarkkinaosapuolten kanssa 



AM\913063FI.doc 73/154 PE496.406v01-00

FI

kehittämään konkreettisia mekanismeja, 
joilla siirtymästä kärsiviä aloja ja 
työntekijöitä autetaan sekä raportoimaan 
Euroopan parlamentille käydyistä 
keskusteluista vuoden 2013 loppuun 
mennessä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. toteaa, että sähkön yhä suurempi 
merkitys tulevassa energialähteiden 
valikoimassa edellyttää, että kaikenlaista 
vähähiilisen sähkön tuotantoa (energian 
muuntamisen hyötysuhde, uusiutuvat 
energialähteet, hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi sekä ydinenergia) on 
hyödynnettävä, jotta ilmastotavoitteet 
voidaan saavuttaa heikentämättä 
energian toimitusvarmuutta ja 
kilpailukykyä;

Or. en

Tarkistus 122
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. painottaa, että eri energia-alan 
siirtymäpolitiikkaan liittyvien 
skenaarioiden kustannusten ja hyötyjen 
arviointiin olisi sisällyttävä myös muilla 
aloilla ilmenevät kustannukset ja hyödyt, 
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kuten kroonisten sydän- ja 
verisuonitautien sekä hengityselinten 
sairauksien väheneminen vähemmän 
pilaantuneen ilman seurauksena;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
6 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 c. painottaa, että toimivan rajat ylittävän 
infrastruktuurin ja 
tietojenvaihtomekanismin varmistaminen 
unionin alueella on 
etenemissuunnitelman onnistumisen 
edellytys; painottaa näin ollen, että 
tarvitaan jäsenvaltioiden politiikkojen 
välistä tiivistä koordinointia sekä yhteistä 
toimintaa, yhteisvastuullisuutta ja 
läpinäkyvyyttä ulkoisessa 
energiapolitiikassa, energian 
toimitusvarmuuden osalta sekä uusissa 
energiainfrastruktuuria koskevissa 
investoinneissa;

Or. en

Tarkistus 124
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. tunnustaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että analysoiduissa 

7. panee merkille energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että analysoiduissa 
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skenaarioissa on olemassa yhtäläisyyksiä 
niiden toimien välillä, joihin on ryhdyttävä 
EU:n energiajärjestelmän muuttamiseksi
riippumatta siitä, mikä etenemistapa 
valitaan vuoden 2050 vähähiilisen
energiajärjestelmän saavuttamiseksi;
katsoo, että uusiutuva energia, 
energiatehokkuus ja 
energiainfrastruktuuri ovat joka 
tapauksessa toteuttamisen arvoisia 
vaihtoehtoja;

skenaarioissa on olemassa yhtäläisyyksiä 
niiden toimien välillä, joihin on ryhdyttävä 
EU:n energiajärjestelmän muuttamiseksi; 
tukee komission päätelmää, jonka 
mukaan uusiutuvat energialähteet ja 
energiatehokkuus ovat tärkeimmät joka 
tapauksessa toteuttamisen arvoiset 
vaihtoehdot; pitää kuitenkin erittäin 
valitettavana, että komissio ei analysoinut 
skenaariota, jossa yhdistyvät uusiutuvan 
energian runsas käyttö ja hyvä 
energiatehokkuus, mikä osaltaan voisi 
vähentää energiantuontia sekä edistää 
EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteita; 
on sitä mieltä, että olisi valittava 
etenemistapa investointivarmuuden 
takaamiseksi; kannattaa painokkaasti 
tulevaisuuden kestävää ja varmaa
energiajärjestelmää, jossa yhdistyvät 
skenaarion 2 (hyvä energiatehokkuus) ja 
skenaarion 4 (uusiutuvan energian 
runsas käyttö) hyödyt;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. tunnustaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että analysoiduissa 
skenaarioissa on olemassa yhtäläisyyksiä 
niiden toimien välillä, joihin on ryhdyttävä 
EU:n energiajärjestelmän muuttamiseksi 
riippumatta siitä, mikä etenemistapa 
valitaan vuoden 2050 vähähiilisen 
energiajärjestelmän saavuttamiseksi; 
katsoo, että uusiutuva energia, 
energiatehokkuus ja energiainfrastruktuuri 
ovat joka tapauksessa toteuttamisen 

7. tunnustaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että analysoiduissa 
skenaarioissa on olemassa yhtäläisyyksiä 
niiden toimien välillä, joihin on ryhdyttävä 
EU:n energiajärjestelmän muuttamiseksi 
riippumatta siitä, mikä etenemistapa 
valitaan vuoden 2050 vähähiilisen 
energiajärjestelmän saavuttamiseksi; 
katsoo, että uusiutuva energia, 
energiatehokkuus ja energiainfrastruktuuri 
ovat joka tapauksessa toteuttamisen 
arvoisia vaihtoehtoja, vaikka on otettava 



PE496.406v01-00 76/154 AM\913063FI.doc

FI

arvoisia vaihtoehtoja; huomioon, että toteuttamistapa ja missä 
määrin niitä toteutetaan voi vaikuttaa 
merkittävästi jäsenvaltiolle ja kuluttajille 
aiheutuviin kustannuksiin;

Or. en

Tarkistus 126
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. tunnustaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että analysoiduissa 
skenaarioissa on olemassa yhtäläisyyksiä
niiden toimien välillä, joihin on ryhdyttävä 
EU:n energiajärjestelmän muuttamiseksi 
riippumatta siitä, mikä etenemistapa 
valitaan vuoden 2050 vähähiilisen 
energiajärjestelmän saavuttamiseksi; 
katsoo, että uusiutuva energia, 
energiatehokkuus ja 
energiainfrastruktuuri ovat joka 
tapauksessa toteuttamisen arvoisia 
vaihtoehtoja;

7. pitää myönteisinä energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehtyjä
päätelmiä siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönoton 
lisääminen, energiatehokkuus ja 
energiainfrastruktuuri ovat joka 
tapauksessa toteuttamisen arvoisia toimia, 
joihin kaikkien analysoitujen 
skenaarioiden mukaan on ryhdyttävä 
EU:n energiajärjestelmän muuttamiseksi 
riippumatta siitä, mikä etenemistapa 
valitaan vuoden 2050 vähähiilisen 
energiajärjestelmän saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 127
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. tunnustaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että analysoiduissa 
skenaarioissa on olemassa yhtäläisyyksiä 

7. tunnustaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että analysoiduissa 
skenaarioissa on olemassa yhtäläisyyksiä 
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niiden toimien välillä, joihin on ryhdyttävä 
EU:n energiajärjestelmän muuttamiseksi 
riippumatta siitä, mikä etenemistapa 
valitaan vuoden 2050 vähähiilisen 
energiajärjestelmän saavuttamiseksi; 
katsoo, että uusiutuva energia, 
energiatehokkuus ja energiainfrastruktuuri 
ovat joka tapauksessa toteuttamisen 
arvoisia vaihtoehtoja;

niiden toimien välillä, joihin on ryhdyttävä 
EU:n energiajärjestelmän muuttamiseksi 
riippumatta siitä, mikä etenemistapa 
valitaan vuoden 2050 vähähiilisen 
energiajärjestelmän saavuttamiseksi; 
katsoo, että vaikka uusiutuva energia, 
energiatehokkuus ja energiainfrastruktuuri 
ovat joka tapauksessa toteuttamisen 
arvoisia vaihtoehtoja, on otettava 
huomioon, että toteuttamistapa ja missä 
määrin niitä toteutetaan voi vaikuttaa 
merkittävästi niistä aiheutuviin 
kustannuksiin;

Or. en

Tarkistus 128
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. tunnustaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että analysoiduissa 
skenaarioissa on olemassa yhtäläisyyksiä 
niiden toimien välillä, joihin on ryhdyttävä 
EU:n energiajärjestelmän muuttamiseksi 
riippumatta siitä, mikä etenemistapa
valitaan vuoden 2050 vähähiilisen 
energiajärjestelmän saavuttamiseksi; 
katsoo, että uusiutuva energia, 
energiatehokkuus ja 
energiainfrastruktuuri ovat joka 
tapauksessa toteuttamisen arvoisia 
vaihtoehtoja;

7. tunnustaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että analysoiduissa 
skenaarioissa on olemassa yhtäläisyyksiä 
niiden toimien välillä, joihin on ryhdyttävä 
EU:n energiajärjestelmän muuttamiseksi 
riippumatta siitä, mikä etenemistapa 
valitaan vuoden 2050 vähähiilisen 
energiajärjestelmän saavuttamiseksi; 
katsoo, että uusiutuva energia, älykkäät 
verkot ja energiatehokkuus ovat joka 
tapauksessa toteuttamisen arvoisia 
vaihtoehtoja, jos ne ovat 
markkinalähtöisiä;

Or. sl

Tarkistus 129
Herbert Reul
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Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. tunnustaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että analysoiduissa 
skenaarioissa on olemassa yhtäläisyyksiä 
niiden toimien välillä, joihin on ryhdyttävä 
EU:n energiajärjestelmän muuttamiseksi 
riippumatta siitä, mikä etenemistapa 
valitaan vuoden 2050 vähähiilisen 
energiajärjestelmän saavuttamiseksi; 
katsoo, että uusiutuva energia, 
energiatehokkuus ja energiainfrastruktuuri 
ovat joka tapauksessa toteuttamisen 
arvoisia vaihtoehtoja;

7. tunnustaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että analysoiduissa 
skenaarioissa on olemassa yhtäläisyyksiä 
niiden toimien välillä, joihin on ryhdyttävä 
EU:n energiajärjestelmän muuttamiseksi 
riippumatta siitä, mikä etenemistapa 
valitaan vuoden 2050 vähähiilisen 
energiajärjestelmän saavuttamiseksi; 
katsoo, että uusiutuva energia, 
energiatehokkuus ja energiainfrastruktuuri 
ovat joka tapauksessa toteuttamisen 
arvoisia vaihtoehtoja, mutta panee 
merkille, että niihin liittyy huomattavia 
kustannuksia;

Or. de

Tarkistus 130
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. tunnustaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että analysoiduissa 
skenaarioissa on olemassa yhtäläisyyksiä 
niiden toimien välillä, joihin on ryhdyttävä 
EU:n energiajärjestelmän muuttamiseksi 
riippumatta siitä, mikä etenemistapa 
valitaan vuoden 2050 vähähiilisen 
energiajärjestelmän saavuttamiseksi; 
katsoo, että uusiutuva energia, 
energiatehokkuus ja energiainfrastruktuuri 
ovat joka tapauksessa toteuttamisen 
arvoisia vaihtoehtoja;

7. tunnustaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että analysoiduissa 
skenaarioissa on olemassa yhtäläisyyksiä 
niiden toimien välillä, joihin on ryhdyttävä 
EU:n vanhentuneen energiajärjestelmän ja 
infrastruktuurin muuttamiseksi 
riippumatta siitä, mikä etenemistapa 
valitaan vuoden 2050 optimoidun
vähähiilisen energiajärjestelmän 
saavuttamiseksi; katsoo, että uusiutuva 
energia, energiatehokkuus ja 
energiainfrastruktuuri ovat joka 
tapauksessa toteuttamisen arvoisia 
vaihtoehtoja;
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Or. en

Tarkistus 131
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. tunnustaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että analysoiduissa 
skenaarioissa on olemassa yhtäläisyyksiä 
niiden toimien välillä, joihin on ryhdyttävä 
EU:n energiajärjestelmän muuttamiseksi 
riippumatta siitä, mikä etenemistapa 
valitaan vuoden 2050 vähähiilisen 
energiajärjestelmän saavuttamiseksi; 
katsoo, että uusiutuva energia, 
energiatehokkuus ja energiainfrastruktuuri 
ovat joka tapauksessa toteuttamisen 
arvoisia vaihtoehtoja;

7. tunnustaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 tehdyt 
päätelmät siitä, että analysoiduissa 
skenaarioissa on olemassa yhtäläisyyksiä 
niiden toimien välillä, joihin on ryhdyttävä 
EU:n energiajärjestelmän muuttamiseksi 
riippumatta siitä, mikä etenemistapa 
valitaan vuoden 2050 vähähiilisen 
energiajärjestelmän saavuttamiseksi; 
katsoo, että paikallinen uusiutuva energia, 
energiatehokkuus ja energiainfrastruktuuri 
ovat joka tapauksessa toteuttamisen 
arvoisia vaihtoehtoja;

Or. en

Tarkistus 132
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa, että ennen kuin Euroopan 
unioni sitoutuu vuoden 2020 jälkeiseen 
energia- ja ilmastopolitiikkaan, Euroopan 
komission on laadittava ja esitettävä arvio 
ehdotettujen ratkaisujen vaikutuksesta 
myös yksittäisten jäsenvaltioiden tasolla; 
tällaisen lähestymistavan ansiosta 
varmistetaan, että Euroopan unioni arvioi 
asianmukaisesti yksittäisten 
jäsenvaltioiden ehdottamia ratkaisuja;
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Or. pl

Tarkistus 133
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. katsoo, että rahoituskriisiä pitäisi 
hyödyntää mahdollisuutena muuttaa 
yhteiskunnan kehittämismalliamme kohti 
erittäin energiatehokasta, kokonaan 
uusiutuviin energiamuotoihin perustuvaa 
ja ilmaston kannalta kestävää taloutta; 
korostaa, että komission olisi esitettävä 
ehdotuksia vuoden 2030 energia- ja 
ilmastopaketiksi, joka perustuisi kolmeen 
nykyiseen pilariin, jotka ovat 
kasvihuonekaasut, uusiutuva energia ja 
energiatehokkuus;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa noudattamaan energian 
yleisen saatavuuden periaatetta; korostaa 
näin ollen, että erityistä huomiota on 
kiinnitettävä pienituloisten kotitalouksiin, 
joille energiajärjestelmän muutoksesta 
selviäminen on haasteellista, jos energian
hinnat nousevat ennustetulla tavalla; 
katsoo, että energiaköyhyyden 
välttämiseksi olisi määriteltävä 
erityistoimenpiteitä EU:ssa sekä 
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kansallisella ja paikallisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 135
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa, että hiilestä irtautumisen 
strategian hyväksyminen huomioimatta 
eräiden jäsenvaltioiden tilannetta saattaa 
lisätä voimakkaasti energiaköyhyyttä, 
mikä tarkoittaa tilannetta, jossa 
kotitaloudet käyttävät menoistaan yli 
10 prosenttia energiaan.

Or. pl

Tarkistus 136
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. muistuttaa epävarmuudesta, joka 
johtuu analyyttisen välineistön 
vähäisyydestä, mukaan lukien 
ekonometriset mallinnukset, jotka 
ulottuvat vuoteen 2050, toisin sanoen 
jäsenvaltioiden saatavilla ei ole tietoa 
ekonometristen mallinnusten 
varsinaisesta toiminnasta (esim. 
PRIMES-malli); kun suunnitteluaika on 
näin pitkä, olisi huomioitava 
mallinnuksen asettamat yleiset 
rajoitukset, kun eri mallien käyttö 
tiettyjen ennusteiden laatimiseen saattaa 
antaa huomattavasti toisistaan poikkeavia 
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tuloksia; korostaa, että kun Euroopan 
komissio laatii arvioita toimien 
vaikutuksista vähähiilistä taloutta vuonna 
2050 koskevissa tiedonannoissaan, se 
käyttää jatkuvasti samaa, melko 
yksipuolista mallinnusvälineistöä ja 
jäsenvaltiot eivät voi käytännössä 
tarkistaa sitä tarkasti;

Or. pl

Tarkistus 137
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että nykyistä suurempi 
uusiutuvan energian osuus vuoden 2020 
jälkeen on kestävämmän 
energiajärjestelmän keskeinen näkökulma; 
tunnustaa myös, että kaikissa komission 
tiedonannossa tutkituissa hiilestä 
irtautumiseen perustuvissa skenaarioissa
oletetaan uusiutuvan energian osuuden
kasvavan EU:n energialähteiden
valikoimassa noin 30 prosenttiin energian
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030;

8. toteaa, että nykyistä merkittävästi
suurempi uusiutuvan energian osuus EU:n 
energiankulutuksesta vuoden 2020 
jälkeen, vuosi 2030 mukaan luettuna, on 
kestävämmän energiajärjestelmän 
edellytys; huomauttaa kuitenkin, että
yksikään komission tiedonannossa tutkittu
skenaario ei perustunut suurempaan
uusiutuvan energian osuuteen yhdistettynä 
energiatehokkuustoimenpiteiden 
runsaampaan käyttöön, mikä 
mahdollistaisi EU:n siirtymisen lähes 
kokonaan uusiutuvaan energiaan 
perustuvaan talouteen vuoteen 2050 
mennessä; ottaen huomioon, että 
sijoittajien luottamusta on vahvistettava, 
vaatii, että energia- ja 
ilmastonmuutospoliittinen kehys 
vuodelle 2030 sisältää kunnianhimoiset 
uusiutuvien energialähteiden käyttöön, 
energiansäästöihin ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin 
liittyvät tavoitteet;

Or. en
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Tarkistus 138
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että nykyistä suurempi 
uusiutuvan energian osuus vuoden 2020 
jälkeen on kestävämmän 
energiajärjestelmän keskeinen näkökulma; 
tunnustaa myös, että kaikissa komission 
tiedonannossa tutkituissa hiilestä 
irtautumiseen perustuvissa skenaarioissa 
oletetaan uusiutuvan energian osuuden 
kasvavan EU:n energialähteiden 
valikoimassa noin 30 prosenttiin energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030;

8. toteaa, että nykyistä suurempi 
uusiutuvan energian osuus vuoden 2020 
jälkeen on kestävämmän 
energiajärjestelmän keskeinen näkökulma; 
korostaa, että on mahdollista saavuttaa 
tavoite, jonka mukaan uusiutuvan 
energian osuus energian 
kokonaisloppukulutuksesta on 
45 prosenttia vuonna 2030, esimerkiksi 
keskittymällä aiempaa enemmän 
energiatehokkuuteen ja asettamalla oikeat 
tavoitteet, joiden avulla energia-alan 
sijoittajille voidaan antaa tarvittavaa 
varmuutta;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että nykyistä suurempi 
uusiutuvan energian osuus vuoden 2020 
jälkeen on kestävämmän
energiajärjestelmän keskeinen näkökulma; 
tunnustaa myös, että kaikissa komission 
tiedonannossa tutkituissa hiilestä 
irtautumiseen perustuvissa skenaarioissa 
oletetaan uusiutuvan energian osuuden 
kasvavan EU:n energialähteiden 
valikoimassa noin 30 prosenttiin energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030;

8. toteaa, että nykyistä merkittävästi
suurempi uusiutuvan energian osuus 
vuoden 2020 jälkeen on tulevaisuuden
energiajärjestelmän keskeinen näkökulma; 
tunnustaa myös, että kaikissa komission 
tiedonannossa tutkituissa hiilestä 
irtautumiseen perustuvissa skenaarioissa 
oletetaan uusiutuvan energian osuuden 
kasvavan EU:n energialähteiden 
valikoimassa noin 30 prosenttiin energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030, 
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minkä seurauksena uusiutuvan energian 
osuus on yli 55 prosenttia vuonna 2050;
painottaa, että jopa 45 prosenttia nykyistä 
suurempi uusiutuvan energian osuus 
vuonna 2030 voidaan saavuttaa, mikäli 
investoinnit energiatehokkuuteen tehdään 
varhaisessa vaiheessa ja mikäli 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvat 
lämmitys- ja jäähdytysteknologiat otetaan 
täysin huomioon;

Or. en

Tarkistus 140
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että nykyistä suurempi 
uusiutuvan energian osuus vuoden 2020 
jälkeen on kestävämmän 
energiajärjestelmän keskeinen näkökulma; 
tunnustaa myös, että kaikissa komission 
tiedonannossa tutkituissa hiilestä 
irtautumiseen perustuvissa skenaarioissa 
oletetaan uusiutuvan energian osuuden 
kasvavan EU:n energialähteiden 
valikoimassa noin 30 prosenttiin energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030;

8. toteaa, että nykyistä suurempi 
uusiutuvan energian osuus vuoden 2020 
jälkeen on kestävämmän 
energiajärjestelmän keskeinen näkökulma; 
tunnustaa myös, että kaikissa komission 
tiedonannossa tutkituissa hiilestä 
irtautumiseen perustuvissa skenaarioissa 
oletetaan uusiutuvan energian osuuden 
kasvavan EU:n energialähteiden 
valikoimassa noin 30 prosenttiin energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030; 
uskoo, että siirryttäessä kohti parempaa 
energiatehokkuuspolitiikkaa olisi 
keskityttävä energian toimitus- ja 
kysyntäketjuun kokonaisuudessaan, 
mukaan lukien energian muunto, siirrot, 
jakelu ja toimitukset, sekä teollisuuden, 
rakennusten ja kotitalouksien 
kulutukseen;

Or. en
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Tarkistus 141
Francisco Sosa Wagner

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että nykyistä suurempi 
uusiutuvan energian osuus vuoden 2020 
jälkeen on kestävämmän 
energiajärjestelmän keskeinen näkökulma; 
tunnustaa myös, että kaikissa komission 
tiedonannossa tutkituissa hiilestä 
irtautumiseen perustuvissa skenaarioissa 
oletetaan uusiutuvan energian osuuden 
kasvavan EU:n energialähteiden 
valikoimassa noin 30 prosenttiin energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030;

8. toteaa, että nykyistä suurempi 
uusiutuvan energian osuus EU:n energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuoden 2020 
jälkeen on kestävämmän 
energiajärjestelmän edellytys; tunnustaa, 
että olettamus uusiutuvan energian 
osuuden kasvamisesta EU:n 
energialähteiden valikoimassa vähintään
30 prosenttiin energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030 
antaisi energiasektorille riittävän 
investointivarmuuden ja mahdollistaisi 
merkittäviä makrotaloudellisia hyötyjä;

Or. en

Tarkistus 142
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että nykyistä suurempi 
uusiutuvan energian osuus vuoden 2020 
jälkeen on kestävämmän 
energiajärjestelmän keskeinen näkökulma; 
tunnustaa myös, että kaikissa komission 
tiedonannossa tutkituissa hiilestä 
irtautumiseen perustuvissa skenaarioissa 
oletetaan uusiutuvan energian osuuden 
kasvavan EU:n energialähteiden 
valikoimassa noin 30 prosenttiin energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030;

8. toteaa, että nykyistä suurempi 
uusiutuvan energian osuus vuoden 2020 
jälkeen on kestävämmän 
energiajärjestelmän keskeinen näkökulma; 
tunnustaa myös, että kaikissa komission 
tiedonannossa tutkituissa hiilestä 
irtautumiseen perustuvissa skenaarioissa 
oletetaan uusiutuvan energian osuuden 
kasvavan EU:n energialähteiden 
valikoimassa noin 30 prosenttiin energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030; 
edellyttää kuitenkin, että uusia sitovia 
tavoitteita ei hyväksytä ennen kuin 
maailmanlaajuinen päästövähennyksiä 
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koskeva sopimus saavutetaan tai ilman, 
että muut suuret taloudet ryhtyvät 
vastaaviin toimiin;

Or. en

Tarkistus 143
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että nykyistä suurempi 
uusiutuvan energian osuus vuoden 2020 
jälkeen on kestävämmän 
energiajärjestelmän keskeinen näkökulma; 
tunnustaa myös, että kaikissa komission 
tiedonannossa tutkituissa hiilestä 
irtautumiseen perustuvissa skenaarioissa 
oletetaan uusiutuvan energian osuuden 
kasvavan EU:n energialähteiden 
valikoimassa noin 30 prosenttiin energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030;

8. toteaa, että nykyistä suurempi 
uusiutuvan energian osuus vuoden 2020 
jälkeen on kestävämmän 
energiajärjestelmän keskeinen näkökulma; 
tunnustaa myös, että kaikissa komission 
tiedonannossa tutkituissa hiilestä 
irtautumiseen perustuvissa skenaarioissa 
oletetaan uusiutuvan energian osuuden 
kasvavan EU:n energialähteiden 
valikoimassa noin 30 prosenttiin energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030; 
painottaa kuitenkin vähähiilisen 
sähköntuotannon merkitystä hiilestä 
irtautumisessa ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamisessa heikentämättä energian 
toimitusvarmuutta ja kilpailukykyä;

Or. en

Tarkistus 144
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että nykyistä suurempi 
uusiutuvan energian osuus vuoden 2020 
jälkeen on kestävämmän 

8. toteaa, että nykyistä suurempi 
uusiutuvan energian osuus vuoden 2020 
jälkeen on kestävämmän 
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energiajärjestelmän keskeinen näkökulma; 
tunnustaa myös, että kaikissa komission 
tiedonannossa tutkituissa hiilestä 
irtautumiseen perustuvissa skenaarioissa 
oletetaan uusiutuvan energian osuuden 
kasvavan EU:n energialähteiden 
valikoimassa noin 30 prosenttiin energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030;

energiajärjestelmän keskeinen näkökulma; 
tunnustaa myös, että kaikissa komission 
tiedonannossa tutkituissa hiilestä 
irtautumiseen perustuvissa skenaarioissa 
oletetaan uusiutuvan energian osuuden 
kasvavan EU:n energialähteiden 
valikoimassa noin 30 prosenttiin energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030; 
toteaa, että uusiutuvan energian kohdalla 
on otettava huomioon uusiutuvien 
energialähteiden vaikutus energian 
hinnannousuun ja energiaintensiivisen 
teollisuuden tilanteeseen koko Euroopan 
unionissa;

Or. pl

Tarkistus 145
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että nykyistä suurempi 
uusiutuvan energian osuus vuoden 2020 
jälkeen on kestävämmän 
energiajärjestelmän keskeinen näkökulma; 
tunnustaa myös, että kaikissa komission 
tiedonannossa tutkituissa hiilestä 
irtautumiseen perustuvissa skenaarioissa 
oletetaan uusiutuvan energian osuuden 
kasvavan EU:n energialähteiden 
valikoimassa noin 30 prosenttiin energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030;

8. toteaa, että nykyistä suurempi 
uusiutuvan energian osuus vuoden 2020 
jälkeen on kestävämmän 
energiajärjestelmän keskeinen näkökulma; 
tunnustaa myös, että kaikissa komission 
tiedonannossa tutkituissa hiilestä 
irtautumiseen perustuvissa skenaarioissa 
oletetaan uusiutuvan energian osuuden 
kasvavan EU:n energialähteiden 
valikoimassa noin 30 prosenttiin energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030; 
korostaa hyvään energiatehokkuuteen ja 
uusiutuvan energian runsaaseen käyttöön 
perustuvan skenaarion puuttumista 
energia-alan 
etenemissuunnitelmasta 2050, minkä 
perusteella voisi olettaa merkittävämpää 
uusiutuvan energian osuutta EU:n 
energialähteiden valikoimassa;

Or. en
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Tarkistus 146
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että nykyistä suurempi 
uusiutuvan energian osuus vuoden 2020 
jälkeen on kestävämmän 
energiajärjestelmän keskeinen näkökulma; 
tunnustaa myös, että kaikissa komission 
tiedonannossa tutkituissa hiilestä 
irtautumiseen perustuvissa skenaarioissa 
oletetaan uusiutuvan energian osuuden 
kasvavan EU:n energialähteiden 
valikoimassa noin 30 prosenttiin energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030;

8. toteaa, että nykyistä suurempi 
uusiutuvan energian osuus vuoden 2020 
jälkeen on kestävämmän 
energiajärjestelmän keskeinen näkökulma 
ja painottaa samalla, ettei uusiutuvalla 
energialla yksinään voida saavuttaa 
hiilestä irtautumista, vaan uusiutuva 
energia on yhdistettävä vaihtoehtoisiin 
energialähteisiin; tunnustaa myös, että 
kaikissa komission tiedonannossa 
tutkituissa hiilestä irtautumiseen 
perustuvissa skenaarioissa oletetaan 
uusiutuvan energian osuuden kasvavan 
EU:n energialähteiden valikoimassa noin 
30 prosenttiin energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030;

Or. en

Tarkistus 147
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että nykyistä suurempi 
uusiutuvan energian osuus vuoden 2020 
jälkeen on kestävämmän 
energiajärjestelmän keskeinen näkökulma; 
tunnustaa myös, että kaikissa komission 
tiedonannossa tutkituissa hiilestä 
irtautumiseen perustuvissa skenaarioissa 
oletetaan uusiutuvan energian osuuden 
kasvavan EU:n energialähteiden 

8. toteaa, että nykyistä suurempi 
uusiutuvan energian osuus vuoden 2020 
jälkeen on kestävämmän 
energiajärjestelmän keskeinen näkökulma; 
tunnustaa myös, että kaikissa komission 
tiedonannossa tutkituissa hiilestä 
irtautumiseen perustuvissa skenaarioissa 
oletetaan uusiutuvan energian osuuden 
kasvavan EU:n laajuisessa 
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valikoimassa noin 30 prosenttiin energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030;

keskimääräisessä energialähteiden 
valikoimassa noin 30 prosenttiin energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että nykyistä suurempi 
uusiutuvan energian osuus vuoden 2020 
jälkeen on kestävämmän 
energiajärjestelmän keskeinen näkökulma; 
tunnustaa myös, että kaikissa komission 
tiedonannossa tutkituissa hiilestä 
irtautumiseen perustuvissa skenaarioissa 
oletetaan uusiutuvan energian osuuden 
kasvavan EU:n energialähteiden 
valikoimassa noin 30 prosenttiin energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030;

8. toteaa, että nykyistä suurempi kypsien
uusiutuvien energialähteiden osuus 
vuoden 2020 jälkeen on kestävämmän 
energiajärjestelmän keskeinen näkökulma; 
tunnustaa myös, että kaikissa komission 
tiedonannossa tutkituissa hiilestä 
irtautumiseen perustuvissa skenaarioissa 
oletetaan uusiutuvan energian osuuden 
kasvavan EU:n energialähteiden 
valikoimassa noin 30 prosenttiin energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. tunnustaa suuren mittakaavan 
keskitettyjen järjestelmien ja hajautettujen 
järjestelmien välisen lisääntyneen 
vuorovaikutuksen; painottaa lisäksi 
tarvetta laatia johdonmukainen strategia 
pienimuotoisten energiaa tuottavien 
laitteiden käytön edistämisestä ja 
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helpottamisesta;

Or. en

Tarkistus 150
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko 2 a (uusi) (8 kohdan jälkeen)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Energiatehokkuus

Or. en

Tarkistus 151
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. painottaa, että parempi energiatehokkuus 
ja energiansäästöt ovat keskeisessä 
asemassa energiajärjestelmän muutoksessa, 
ja että vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttaminen on tärkeä perusta 
lisäkehitykselle vuoteen 2050; suosittelee 
tältä osin, että energiatehokkuus 
sisällytetään jäsenvaltioiden kansallisiin 
opetussuunnitelmiin;

9. painottaa, että parempi energiatehokkuus 
ja energiansäästöt ovat keskeisessä
asemassa energiajärjestelmän muutoksessa, 
ja että vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttaminen on tärkeä perusta 
lisäkehitykselle vuoteen 2050;

Or. sl

Tarkistus 152
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. painottaa, että parempi energiatehokkuus 
ja energiansäästöt ovat keskeisessä 
asemassa energiajärjestelmän muutoksessa, 
ja että vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttaminen on tärkeä perusta 
lisäkehitykselle vuoteen 2050; suosittelee 
tältä osin, että energiatehokkuus 
sisällytetään jäsenvaltioiden kansallisiin 
opetussuunnitelmiin;

9. painottaa, että hajautettu tuotanto sekä 
parempi energiatehokkuus ja 
energiansäästöt ovat keskeisessä asemassa 
energiajärjestelmän muutoksessa, ja että 
vuoden 2020 tavoitteiden saavuttaminen on 
tärkeä perusta lisäkehitykselle 
vuoteen 2050; kehottaa komissiota 
sisällyttämään ennusteisiin erityisesti 
hajautetun tuotannon; kehottaa 
komissiota lisäksi selvittämään 
perinpohjaisesti taloudelliset ja tekniset 
esteet, jotka vaikeuttavat hajautetun 
tuotannon kasvua jäsenvaltioissa;
suosittelee tältä osin, että hajautettu 
tuotanto ja energiatehokkuus sisällytetään 
jäsenvaltioiden kansallisiin 
opetussuunnitelmiin;

Or. nl

Tarkistus 153
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. painottaa, että parempi energiatehokkuus 
ja energiansäästöt ovat keskeisessä 
asemassa energiajärjestelmän muutoksessa, 
ja että vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttaminen on tärkeä perusta
lisäkehitykselle vuoteen 2050; suosittelee 
tältä osin, että energiatehokkuus
sisällytetään jäsenvaltioiden kansallisiin 
opetussuunnitelmiin;

9. painottaa, että parempi energiatehokkuus 
ja energiansäästöt ovat keskeisessä 
asemassa energiajärjestelmän muutoksessa, 
ja että vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttaminen on edellytys lisäkehitykselle 
vuoteen 2050; suosittelee tältä osin, että 
jäsenvaltiot tehostavat toimiaan 
toteuttaakseen täysimääräisesti ja 
ylittämään äskettäin hyväksytyn 
energiatehokkuusdirektiivin säännökset
ja että komissio esittää 
energiatehokkuutta ja energiansäästöjä 
koskevan kunnianhimoisen poliittisen 
kehyksen, joka sisältää tavoitteet 
vuodelle 2030;
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Or. en

Tarkistus 154
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. painottaa, että parempi energiatehokkuus 
ja energiansäästöt ovat keskeisessä 
asemassa energiajärjestelmän muutoksessa, 
ja että vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttaminen on tärkeä perusta 
lisäkehitykselle vuoteen 2050; suosittelee 
tältä osin, että energiatehokkuus 
sisällytetään jäsenvaltioiden kansallisiin 
opetussuunnitelmiin;

9. painottaa, että parempi energiatehokkuus 
on keskeisessä asemassa 
energiajärjestelmän muutoksessa, ja että 
vuoden 2020 tavoitteiden saavuttaminen on 
tärkeä perusta lisäkehitykselle 
vuoteen 2050; suosittelee siksi, että 
jäsenvaltiot ja Euroopan komissio ottavat 
entistä vahvemmin huomioon kansalliset 
toimintamallit ja tukipankit sekä tukevat 
parhaiden käytäntöjen vaihtamista;
suosittelee tältä osin, että energiatehokkuus 
sisällytetään jäsenvaltioiden kansallisiin 
opetussuunnitelmiin;

Or. de

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

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. painottaa, että parempi energiatehokkuus 
ja energiansäästöt ovat keskeisessä 
asemassa energiajärjestelmän muutoksessa, 
ja että vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttaminen on tärkeä perusta 
lisäkehitykselle vuoteen 2050; suosittelee
tältä osin, että energiatehokkuus 
sisällytetään jäsenvaltioiden kansallisiin 
opetussuunnitelmiin;

9. painottaa, että parempi energiatehokkuus 
ja energiansäästöt ovat keskeisessä 
asemassa energiajärjestelmän muutoksessa, 
ja että vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttaminen on tärkeä perusta 
lisäkehitykselle vuoteen 2050; painottaa 
hajautetun energiatuotannon tärkeyttä 
energiatehokkuuden lisäämisessä; 
suosittelee, että energiatehokkuus 
sisällytetään jäsenvaltioiden kansallisiin 
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opetussuunnitelmiin;

Or. en

Tarkistus 156
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. painottaa, että parempi energiatehokkuus 
ja energiansäästöt ovat keskeisessä 
asemassa energiajärjestelmän muutoksessa, 
ja että vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttaminen on tärkeä perusta 
lisäkehitykselle vuoteen 2050; suosittelee
tältä osin, että energiatehokkuus 
sisällytetään jäsenvaltioiden kansallisiin 
opetussuunnitelmiin;

9. painottaa, että parempi energiatehokkuus 
ja energiansäästöt ovat keskeisessä 
asemassa energiajärjestelmän muutoksessa, 
ja että vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttaminen on tärkeä perusta 
lisäkehitykselle vuoteen 2050; ehdottaa
tältä osin, että otetaan käyttöön sitovat
energiatehokkuuden tavoitteet 
vuosille 2030, 2040 ja 2050; suosittelee, 
että tiedotuskampanjat ja
energiatehokkuus sisällytetään 
jäsenvaltioiden kansallisiin 
opetussuunnitelmiin;

Or. en

Tarkistus 157
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. painottaa, että parempi energiatehokkuus 
ja energiansäästöt ovat keskeisessä 
asemassa energiajärjestelmän muutoksessa, 
ja että vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttaminen on tärkeä perusta 
lisäkehitykselle vuoteen 2050; suosittelee 
tältä osin, että energiatehokkuus 
sisällytetään jäsenvaltioiden kansallisiin 

9. painottaa, että parempi energiatehokkuus 
ja energiansäästöt ovat keskeisessä 
asemassa energiajärjestelmän muutoksessa, 
ja että vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttaminen on tärkeä perusta 
lisäkehitykselle vuoteen 2050; suosittelee 
tältä osin, että vuodelle 2030 asetetaan
energiatehokkuuden tavoite osana uutta 
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opetussuunnitelmiin; ilmasto- ja energiapakettia; 

Or. en

Tarkistus 158
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. painottaa, että parempi energiatehokkuus 
ja energiansäästöt ovat keskeisessä 
asemassa energiajärjestelmän muutoksessa, 
ja että vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttaminen on tärkeä perusta
lisäkehitykselle vuoteen 2050; suosittelee 
tältä osin, että energiatehokkuus 
sisällytetään jäsenvaltioiden kansallisiin 
opetussuunnitelmiin;

9. painottaa, että parempi energiatehokkuus 
ja energiansäästöt ovat keskeisessä 
asemassa energiajärjestelmän muutoksessa, 
ja että vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttaminen on keskeinen painopiste
lisäkehitykselle vuoteen 2050; suosittelee 
tältä osin, että energiatehokkuus 
sisällytetään jäsenvaltioiden kansallisiin 
opetussuunnitelmiin;

Or. en

Tarkistus 159
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. painottaa, että parempi energiatehokkuus 
ja energiansäästöt ovat keskeisessä 
asemassa energiajärjestelmän muutoksessa, 
ja että vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttaminen on tärkeä perusta
lisäkehitykselle vuoteen 2050; suosittelee 
tältä osin, että energiatehokkuus 
sisällytetään jäsenvaltioiden kansallisiin 
opetussuunnitelmiin;

9. painottaa, että parempi energiatehokkuus 
ja energiansäästöt ovat keskeisessä 
asemassa energiajärjestelmän muutoksessa, 
ja että vuoden 2020 tavoitteiden 
saavuttaminen on keskeinen painopiste
lisäkehitykselle vuoteen 2050; suosittelee 
tältä osin, että energiatehokkuus 
sisällytetään jäsenvaltioiden kansallisiin 
opetussuunnitelmiin;

Or. en
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Tarkistus 160
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa lisäämään 
energiatehokkuustoimia, joiden 
tavoitteena on vähentää energiaköyhyyttä, 
mikä EU:n yhteiskunnissa liittyy lähinnä 
lämmitykseen; kehottaa samalla 
analysoimaan ja tarkistamaan kansallista 
lainsäädäntöä, joka muodostaa esteen 
investoinneille energiatehokkuuteen / 
lämmöntuotannon ja -käytön 
optimoinnille joissakin jäsenvaltioissa 
(verotus, julkiset hankinnat, lämmityksen 
hinta jne.);

Or. en

Tarkistus 161
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. korostaa, että energiatehokkuus ja 
energiansäästöt ovat 
kustannustehokkaimmat tavat, joiden 
avulla EU:n on mahdollista siirtyä lähes 
kokonaan uusiutuvaan energiaan 
perustuvaan talouteen ja samalla edistää 
uusien työpaikkojen luomista, innovointia 
ja fossiilisten polttoaineiden ja 
ydinpolttoaineiden tuonnin vähentämistä 
sekä kokonaisvaltaista riippuvuutta 
tuonnista; muistuttaa, että EU käyttää 
tällä hetkellä noin 4 prosenttia BKT:stä 
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(488 miljardia euroa vuonna 2011) 
energian tuontiin kolmansista maista; 
korostaa, että nopeilla muutoksilla kohti 
uudistuvaa energiaa ja energiansäästöjä 
rajoitetaan merkittävästi varojen 
siirtymistä EU:sta EU:n ulkopuolisille 
mineraaliöljyn, maakaasun, kivihiilen ja 
ydinpolttoaineen tuottajille, mikä tekee 
EU:n taloudesta korkeiden 
energiahintojen sekä energian ja hintojen 
vaihtelujen kannalta kestävämmän; 
suosittelee jäsenvaltioita sisällyttämään 
energiatehokkuustavoitteita useampiin 
politiikan aloihin sekä analysoimaan 
systemaattisesti keskeisten sektoreiden, 
kuten rakennusten ja kuljetusten, 
energiansäästömahdollisuuksia; korostaa 
tässä yhteydessä, että lupaavimmat alat 
liittyvät olemassa olevien rakennusten 
kunnostamiseen, jonka myötä 
rakennusten energiankulutusta voitaisiin 
vähentää 80 prosentilla 
maailmanlaajuisesti vuoteen 2050 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 162
Francisco Sosa Wagner

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. painottaa, että kaikki hiilestä 
irtautumiseen perustuvat skenaariot 
osoittavat, että energiatehokkuus on 
keskeisessä asemassa vähähiiliseen 
talouteen siirtymisen varmistamisessa, ja 
korostaa, että energiatehokkuus on EU:n 
kasvun ja kilpailukyvyn kannalta 
keskeinen tekijä; korostaa, että 
energiatehokkuuden tavoitteet 
vuodelle 2020 on saavutettava ja uusia 
välitavoitteita vuodelle 2030 on asetettava, 
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jotta hiilestä irtautumista koskevat 
tavoitteet vuodelle 2050 voidaan 
saavuttaa; uskoo, että parempi 
energiatehokkuuspolitiikka keskittyy 
energian toimitus- ja kysyntäketjuun 
kokonaisuudessaan, mukaan lukien 
energian muunto, siirrot, jakelu ja 
toimitukset, sekä teollisuuden, 
rakennusten ja kotitalouksien 
kulutukseen;

Or. en

Tarkistus 163
Fiona Hall, Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. korostaa yhdennetyn lähestymistavan 
tarvetta Euroopassa sekä kansallisella ja 
paikallisella tasolla, joka kattaa 
mahdolliset säästöt energian toimitus- ja 
loppukäyttösektoreilla; katsoo, että 
siirtymisessä vähähiiliseen talouteen on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
vähähiilisiin lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmiin;

Or. en

Tarkistus 164
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 b. suosittelee jäsenvaltioita 
sisällyttämään 
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energiatehokkuustavoitteita useampiin 
politiikan aloihin sekä analysoimaan 
systemaattisesti keskeisten sektoreiden, 
kuten rakennusten ja kuljetusten, 
energiansäästömahdollisuuksia; korostaa 
tässä yhteydessä, että lupaavin ala on 
olemassa olevien rakennusten 
kunnostamiseen, jonka myötä 
rakennusten energiankulutusta voitaisiin 
vähentää 80 prosentilla 
maailmanlaajuisesti vuoteen 2050 
mennessä; muistuttaa, että kaikkien 
uusien rakennusten olisi oltava lähes 
nollaenergiarakennuksia vuoden 2020 
loppuun mennessä; kehottaa edelleen 
vahvistamaan sekä ottamaan nopeasti 
käyttöön ja panemaan täytäntöön 
ekologista suunnittelua ja 
energiamerkintää koskevia toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 165
Francisco Sosa Wagner

Päätöslauselmaesitys
9 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 b. huomauttaa, että olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota yleisen tietoisuuden 
lisäämiseen sekä kaikkien ammatillisten 
toimijoiden pätevyyteen 
energiatehokkuuden lisäämiseen 
tarkoitettujen toimien toteuttamisen 
kaikissa vaiheissa (nykyisen 
energiatehokkuuden arviointi, 
energiatehokkaiden sovellusten 
suunnittelu ja täytäntöönpano, 
energiatehokas käyttö ja ylläpito);

Or. en
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Tarkistus 166
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 c. painottaa, että erityisen huomion 
kiinnittäminen energian käyttöön on 
keskeisessä asemassa, jotta 
energiajärjestelmän muutos toteutuisi; 
painottaa tarvetta priorisoida enemmän 
kysyntäpuolen hallintaa, jotta 
varmistetaan, että loppukäyttäjät ottavat 
käyttöön teknologiaa ja järjestelmiä, 
joiden avulla energiajärjestelmän siirtymä 
saavutetaan kohtuullisilla ja kestävillä 
yhteiskunnallisilla kustannuksilla;

Or. en

Tarkistus 167
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa kiireellistä tarvetta uudelle 
älykkäälle ja joustavalle infrastruktuurille, 
mukaan lukien älykäille verkoille ja 
älymittareille, sekä täysin integroidulle 
verkkosuunnittelulle, jotta voidaan muun 
muassa integroida paikalliset ja 
etäisemmät uusiutuvan energian lähteet 
koko EU:ssa, mikä on osoittautunut 
tarpeelliseksi; painottaa lisäksi kiireellistä 
tarvetta perustaa mekanismit, joilla 
mahdollistetaan EU:n rahoitus yhteistä etua 
koskeville infrastruktuurihankkeille;

10. painottaa kiireellistä tarvetta 
nykyaikaistaa nykyistä ja rakentaa uutta 
energiainfrastruktuuria, etenkin tarvetta 
uudelle älykkäälle ja joustavalle 
infrastruktuurille, mukaan lukien älykkäille
verkoille ja älymittareille, sekä täysin 
integroidulle verkkosuunnittelulle, jotta 
voidaan muun muassa lisätä 
vähäpäästöisiä energialähteiden 
saatavuutta ja etenkin uusiutuvia 
energialähteitä, joiden saatavuutta vasta 
suunnitellaan EU:ssa; painottaa lisäksi 
kiireellistä tarvetta perustaa mekanismit, 
joilla mahdollistetaan EU:n rahoitus 
yhteistä etua koskeville 
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infrastruktuurihankkeille;

Or. pl

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

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa kiireellistä tarvetta uudelle 
älykkäälle ja joustavalle infrastruktuurille, 
mukaan lukien älykäille verkoille ja
älymittareille, sekä täysin integroidulle 
verkkosuunnittelulle, jotta voidaan muun 
muassa integroida paikalliset ja 
etäisemmät uusiutuvan energian lähteet 
koko EU:ssa, mikä on osoittautunut 
tarpeelliseksi; painottaa lisäksi kiireellistä 
tarvetta perustaa mekanismit, joilla 
mahdollistetaan EU:n rahoitus yhteistä etua 
koskeville infrastruktuurihankkeille;

10. painottaa kiireellistä tarvetta uudelle 
älykkäälle ja joustavalle infrastruktuurille, 
erityisesti älykäille verkoille (mukaan 
lukien älymittareille), sekä täysin 
integroidulle verkkosuunnittelulle, jotta 
voidaan muun muassa integroida kaikki
energian lähteet koko EU:ssa, mikä on 
osoittautunut tarpeelliseksi; muistuttaa, 
että kustannuksiltaan optimaalisimmat 
toimintamallit vaihtelevat paikallisten 
kysyntärakenteiden, 
toimitusmahdollisuuksien, 
maantieteellisten erityispiirteiden ja 
taloustilanteiden mukaan; painottaa 
lisäksi kiireellistä tarvetta perustaa vakaat 
ja ennakoitavat sääntelyyn liittyvät 
puitteet sekä mekanismit, joilla 
mahdollistetaan EU:n rahoitus yhteistä etua 
koskeville infrastruktuurihankkeille;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa kiireellistä tarvetta uudelle 10. painottaa kiireellistä tarvetta älykkäälle 
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älykkäälle ja joustavalle infrastruktuurille, 
mukaan lukien älykäille verkoille ja 
älymittareille, sekä täysin integroidulle 
verkkosuunnittelulle, jotta voidaan muun 
muassa integroida paikalliset ja etäisemmät 
uusiutuvan energian lähteet koko EU:ssa, 
mikä on osoittautunut tarpeelliseksi; 
painottaa lisäksi kiireellistä tarvetta 
perustaa mekanismit, joilla mahdollistetaan 
EU:n rahoitus yhteistä etua koskeville 
infrastruktuurihankkeille;

ja joustavalle energiainfrastruktuurille, 
mukaan lukien älykäille verkoille, 
joustavalle vähäpäästöiselle 
varatuotannolle ja älymittareille, sekä 
täysin integroidulle verkkosuunnittelulle, 
jotta voidaan muun muassa integroida 
paikalliset ja etäisemmät uusiutuvan 
energian lähteet koko EU:ssa, mikä on 
osoittautunut tarpeelliseksi; painottaa 
lisäksi kiireellistä tarvetta perustaa 
mekanismit, joilla luodaan EU:n laajuiset 
markkinajärjestelmät edistämään 
joustavaa varatuotantoa ja joilla 
mahdollistetaan EU:n rahoitus yhteistä etua 
koskeville infrastruktuurihankkeille;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa kiireellistä tarvetta uudelle 
älykkäälle ja joustavalle infrastruktuurille, 
mukaan lukien älykäille verkoille ja 
älymittareille, sekä täysin integroidulle 
verkkosuunnittelulle, jotta voidaan muun 
muassa integroida paikalliset ja 
etäisemmät uusiutuvan energian lähteet 
koko EU:ssa, mikä on osoittautunut 
tarpeelliseksi; painottaa lisäksi kiireellistä 
tarvetta perustaa mekanismit, joilla 
mahdollistetaan EU:n rahoitus yhteistä etua 
koskeville infrastruktuurihankkeille;

10. painottaa kiireellistä tarvetta uudelle 
älykkäälle ja joustavalle infrastruktuurille, 
mukaan lukien älykäille verkoille ja 
älymittareille, sekä täysin integroidulle 
Eurooppalaiselle verkkojärjestelmälle, 
jotta voidaan muun muassa integroida 
nopeasti kasvavat uusiutuvan energian 
lähteet koko EU:ssa sekä uudenlainen 
sähkönkulutus ja sähkön varastointi 
(kuten sähköajoneuvot); painottaa lisäksi 
kiireellistä tarvetta perustaa mekanismit, 
joilla mahdollistetaan EU:n rahoitus 
yhteistä etua koskeville 
infrastruktuurihankkeille 
energiainfrastruktuurien suuntaviivojen 
sekä Verkkojen Eurooppa -välineen 
mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 171
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa kiireellistä tarvetta uudelle 
älykkäälle ja joustavalle infrastruktuurille, 
mukaan lukien älykäille verkoille ja 
älymittareille, sekä täysin integroidulle 
verkkosuunnittelulle, jotta voidaan muun 
muassa integroida paikalliset ja etäisemmät 
uusiutuvan energian lähteet koko EU:ssa,
mikä on osoittautunut tarpeelliseksi; 
painottaa lisäksi kiireellistä tarvetta 
perustaa mekanismit, joilla mahdollistetaan 
EU:n rahoitus yhteistä etua koskeville 
infrastruktuurihankkeille;

10. painottaa kiireellistä tarvetta uudelle 
älykkäälle ja joustavalle infrastruktuurille, 
mukaan lukien älykäille verkoille ja 
älymittareille, sekä täysin integroidulle 
verkkosuunnittelulle, jotta voidaan muun 
muassa integroida paikalliset ja etäisemmät 
uusiutuvan energian lähteet koko EU:ssa ja 
jotta mahdollistetaan yksittäisten 
mikrotuotannon yksiköiden integrointi ja 
kansalaisten ylijäämän palauttaminen 
sähköverkkoon; painottaa lisäksi 
kiireellistä tarvetta perustaa mekanismit, 
joilla mahdollistetaan EU:n rahoitus 
yhteistä etua koskeville 
infrastruktuurihankkeille;

Or. en

Tarkistus 172
Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa kiireellistä tarvetta uudelle 
älykkäälle ja joustavalle infrastruktuurille, 
mukaan lukien älykkäille verkoille ja 
älymittareille, sekä täysin integroidulle 
verkkosuunnittelulle, jotta voidaan muun 
muassa integroida paikalliset ja etäisemmät 
uusiutuvan energian lähteet koko EU:ssa, 
mikä on osoittautunut tarpeelliseksi; 
painottaa lisäksi kiireellistä tarvetta 
perustaa mekanismit, joilla mahdollistetaan 

10. painottaa kiireellistä tarvetta uudelle 
älykkäälle ja joustavalle infrastruktuurille, 
mukaan lukien älykkäille verkoille ja 
älymittareille, sekä täysin integroidulle 
verkkosuunnittelulle, jotta voidaan muun 
muassa integroida paikalliset ja etäisemmät 
uusiutuvan energian lähteet koko EU:ssa, 
mikä on osoittautunut tarpeelliseksi; 
painottaa lisäksi kiireellistä tarvetta 
perustaa mekanismit, joilla mahdollistetaan 
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EU:n rahoitus yhteistä etua koskeville 
infrastruktuurihankkeille;

EU:n rahoitus yhteistä etua koskeville 
infrastruktuurihankkeille selkeiden ja 
läpinäkyvien perusteiden mukaisesti sekä 
kilpailun vääristymistä välttäen;

Or. de

Tarkistus 173
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa kiireellistä tarvetta uudelle 
älykkäälle ja joustavalle infrastruktuurille, 
mukaan lukien älykäille verkoille ja 
älymittareille, sekä täysin integroidulle 
verkkosuunnittelulle, jotta voidaan muun 
muassa integroida paikalliset ja etäisemmät 
uusiutuvan energian lähteet koko EU:ssa, 
mikä on osoittautunut tarpeelliseksi; 
painottaa lisäksi kiireellistä tarvetta 
perustaa mekanismit, joilla mahdollistetaan 
EU:n rahoitus yhteistä etua koskeville 
infrastruktuurihankkeille;

10. painottaa kiireellistä tarvetta uudelle 
älykkäälle ja joustavalle infrastruktuurille, 
mukaan lukien älykäille verkoille ja 
kysyntää ohjaaville ohjelmille, joissa 
keskitytään energiansäästöihin ja 
kuluttajien hyötyihin, sekä täysin 
integroidulle verkkosuunnittelulle, jotta 
voidaan muun muassa integroida 
paikalliset ja etäisemmät uusiutuvan 
energian lähteet koko EU:ssa, mikä on 
osoittautunut tarpeelliseksi; painottaa 
lisäksi kiireellistä tarvetta perustaa 
mekanismit, joilla mahdollistetaan EU:n 
rahoitus yhteistä etua koskeville 
infrastruktuurihankkeille;

Or. en

Tarkistus 174
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa kiireellistä tarvetta uudelle 
älykkäälle ja joustavalle infrastruktuurille, 
mukaan lukien älykäille verkoille ja 

10. painottaa kiireellistä tarvetta uudelle 
älykkäälle ja joustavalle infrastruktuurille, 
mukaan lukien älykäille verkoille ja 
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älymittareille, sekä täysin integroidulle 
verkkosuunnittelulle, jotta voidaan muun 
muassa integroida paikalliset ja etäisemmät 
uusiutuvan energian lähteet koko EU:ssa, 
mikä on osoittautunut tarpeelliseksi; 
painottaa lisäksi kiireellistä tarvetta 
perustaa mekanismit, joilla mahdollistetaan 
EU:n rahoitus yhteistä etua koskeville 
infrastruktuurihankkeille;

älymittareille, sekä täysin integroidulle 
verkkosuunnittelulle, jotta voidaan muun 
muassa integroida paikalliset ja etäisemmät 
uusiutuvan energian lähteet koko EU:ssa 
sekä uudenlainen sähkönkulutus (kuten 
sähkö- ja hybridiajoneuvot), mikä on 
osoittautunut tarpeelliseksi; painottaa 
lisäksi kiireellistä tarvetta perustaa 
mekanismit, joilla mahdollistetaan EU:n 
rahoitus yhteistä etua koskeville 
infrastruktuurihankkeille;

Or. en

Tarkistus 175
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa kiireellistä tarvetta uudelle 
älykkäälle ja joustavalle infrastruktuurille, 
mukaan lukien älykäille verkoille ja
älymittareille, sekä täysin integroidulle 
verkkosuunnittelulle, jotta voidaan muun 
muassa integroida paikalliset ja etäisemmät 
uusiutuvan energian lähteet koko EU:ssa, 
mikä on osoittautunut tarpeelliseksi; 
painottaa lisäksi kiireellistä tarvetta 
perustaa mekanismit, joilla mahdollistetaan 
EU:n rahoitus yhteistä etua koskeville 
infrastruktuurihankkeille;

10. painottaa kiireellistä tarvetta uudelle 
älykkäälle ja joustavalle infrastruktuurille, 
erityisesti älykäille verkoille, älymittareille, 
energian varastoinnille ja hiilidioksidi-
infrastruktuurille (mukaan lukien sekä 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi että 
hiilidioksidin talteenotto ja käyttö), sekä 
täysin integroidulle verkkosuunnittelulle, 
jotta voidaan muun muassa integroida 
paikalliset ja etäisemmät uusiutuvan 
energian lähteet koko EU:ssa, mikä on 
osoittautunut tarpeelliseksi; painottaa 
lisäksi kiireellistä tarvetta perustaa 
mekanismit, joilla mahdollistetaan EU:n 
rahoitus yhteistä etua koskeville 
infrastruktuurihankkeille;

Or. en

Tarkistus 176
Romana Jordan
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Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa kiireellistä tarvetta uudelle 
älykkäälle ja joustavalle infrastruktuurille, 
mukaan lukien älykäille verkoille ja
älymittareille, sekä täysin integroidulle 
verkkosuunnittelulle, jotta voidaan muun 
muassa integroida paikalliset ja etäisemmät 
uusiutuvan energian lähteet koko EU:ssa, 
mikä on osoittautunut tarpeelliseksi; 
painottaa lisäksi kiireellistä tarvetta 
perustaa mekanismit, joilla mahdollistetaan 
EU:n rahoitus yhteistä etua koskeville 
infrastruktuurihankkeille;

10. painottaa kiireellistä tarvetta uudelle 
älykkäälle, joustavalle ja dynaamiselle 
infrastruktuurille, mukaan lukien älykäille 
verkoille, älymittareille ja asianmukaiselle 
sähköntuotannon varajärjestelmälle, sekä 
täysin integroidulle verkkosuunnittelulle, 
jotta voidaan muun muassa integroida 
paikalliset ja etäisemmät uusiutuvan 
energian lähteet koko EU:ssa, mikä on 
osoittautunut tarpeelliseksi; painottaa 
lisäksi kiireellistä tarvetta perustaa 
mekanismit, joilla mahdollistetaan EU:n 
rahoitus yhteistä etua koskeville 
infrastruktuurihankkeille;

Or. sl

Tarkistus 177
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa kiireellistä tarvetta uudelle 
älykkäälle ja joustavalle infrastruktuurille, 
mukaan lukien älykäille verkoille ja 
älymittareille, sekä täysin integroidulle 
verkkosuunnittelulle, jotta voidaan muun 
muassa integroida paikalliset ja etäisemmät 
uusiutuvan energian lähteet koko EU:ssa, 
mikä on osoittautunut tarpeelliseksi; 
painottaa lisäksi kiireellistä tarvetta 
perustaa mekanismit, joilla mahdollistetaan 
EU:n rahoitus yhteistä etua koskeville 
infrastruktuurihankkeille;

10. painottaa kiireellistä tarvetta uudelle 
älykkäälle ja joustavalle infrastruktuurille, 
mukaan lukien älykäille verkoille ja 
älymittareille, tiedonhallinnan välineille 
ja "virtuaalisille voimaloille", sekä täysin 
integroidulle verkkosuunnittelulle, jotta 
voidaan muun muassa integroida 
paikalliset ja etäisemmät uusiutuvan 
energian lähteet koko EU:ssa, mikä on 
osoittautunut tarpeelliseksi; painottaa 
lisäksi kiireellistä tarvetta perustaa 
mekanismit, joilla mahdollistetaan EU:n 
rahoitus yhteistä etua koskeville 
infrastruktuurihankkeille;

Or. en
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Tarkistus 178
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa kiireellistä tarvetta uudelle 
älykkäälle ja joustavalle infrastruktuurille, 
mukaan lukien älykäille verkoille ja 
älymittareille, sekä täysin integroidulle 
verkkosuunnittelulle, jotta voidaan muun 
muassa integroida paikalliset ja etäisemmät 
uusiutuvan energian lähteet koko EU:ssa, 
mikä on osoittautunut tarpeelliseksi; 
painottaa lisäksi kiireellistä tarvetta 
perustaa mekanismit, joilla mahdollistetaan 
EU:n rahoitus yhteistä etua koskeville 
infrastruktuurihankkeille;

10. painottaa kiireellistä tarvetta uudelle 
älykkäälle ja joustavalle sähkö- ja 
kaasuinfrastruktuurille, mukaan lukien 
älykäille verkoille ja älymittareille, sekä 
täysin integroidulle verkkosuunnittelulle, 
jotta voidaan muun muassa integroida 
paikalliset ja etäisemmät uusiutuvan 
energian lähteet koko EU:ssa, mikä on 
osoittautunut tarpeelliseksi; painottaa 
lisäksi kiireellistä tarvetta perustaa 
mekanismit, joilla mahdollistetaan EU:n 
rahoitus yhteistä etua koskeville 
infrastruktuurihankkeille;

Or. en

Tarkistus 179
Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa kiireellistä tarvetta uudelle 
älykkäälle ja joustavalle infrastruktuurille, 
mukaan lukien älykäille verkoille ja 
älymittareille, sekä täysin integroidulle 
verkkosuunnittelulle, jotta voidaan muun 
muassa integroida paikalliset ja etäisemmät 
uusiutuvan energian lähteet koko EU:ssa, 
mikä on osoittautunut tarpeelliseksi; 
painottaa lisäksi kiireellistä tarvetta 
perustaa mekanismit, joilla mahdollistetaan 
EU:n rahoitus yhteistä etua koskeville 
infrastruktuurihankkeille;

10. painottaa kiireellistä tarvetta uudelle 
älykkäälle ja joustavalle infrastruktuurille, 
mukaan lukien älykäille verkoille ja 
älymittareille, sekä täysin integroidulle 
verkkosuunnittelulle, jotta voidaan muun 
muassa integroida paikalliset ja etäisemmät 
uusiutuvan energian lähteet koko EU:ssa, 
mikä on osoittautunut tarpeelliseksi; 
painottaa lisäksi kiireellistä tarvetta 
perustaa mekanismit, joilla mahdollistetaan 
EU:n yhteisrahoitus yhteistä etua 
koskeville infrastruktuurihankkeille;
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Or. en

Perustelu

Yhteisrahoituksella, pelkän EU:n rahoituksen sijaan, varmistetaan hankkeiden parempi 
tehokkuus ja kestävyys.

Tarkistus 180
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. painottaa tarvetta ryhtyä välittömästi 
toimiin energiatoimitusten jatkuvuuden, 
investointivarmuuden lisäämisen ja 
pullonkaulojen vähentämisen 
varmistamiseksi; viiveet eivät ainoastaan 
lisää kustannuksia, vaan ne myös 
viivästyttävät tarpeellisten teknologioiden 
kehitystä;

Or. en

Tarkistus 181
Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa EU:ta edistämään 
lämmitys- ja jäähdytysalan integrointia 
niihin etenemistapoihin, joilla pyritään 
saavuttamaan vähähiilinen 
energiajärjestelmä vuonna 2050;

Or. en
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Tarkistus 182
Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. kehottaa kiinnittämään huomiota 
siihen tosiseikkaan, että miljoonat EU:n 
kansalaiset kärsivät energiaköyhyydestä, 
ja kehottaa komissiota tehostamaan 
siirtymistä vähähiiliseen, 
energiatehokkaaseen talouteen sekä 
toimitus- että kysyntäpuolen mekanismien 
kautta, joiden avulla edistetään yleistä 
muutosta 
energiankulutuskäyttäytymiseen;

Or. en

Tarkistus 183
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. painottaa hyvän 
energiatehokkuuden tärkeyttä energian 
toimitusvarmuuden ja 
kasvihuonekaasujen vähentämisen 
tavoitteiden saavuttamiseksi sekä 
myönteistä vaikutusta EU:n 
kilpailukykyyn, teolliseen johtoasemaan, 
työpaikkojen luomiseen, 
energiaomavaraisuuteen ja energian 
hintoihin; painottaa, että on tärkeää 
saavuttaa 20 prosentin tavoite 
energiatehokkaiden lähteiden osuudelle 
vuoteen 2020 mennessä sekä asettaa 
sitovia välitavoitteita vuosille 2030 ja 2040 
40 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi 
vuonna 2050; suosittelee, että parempaan 
energiatehokkuuteen pyrittäessä 
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tarkastellaan kaikkia toimitus- ja 
kysyntäketjun vaiheita ja sidosryhmiä 
(muun muassa tuotantoa, energian 
muuntoa, siirtoa ja kulutusta kaikilla 
tasoilla);

Or. en

Tarkistus 184
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa EU:ta ottamaan huomioon 
lämmitys- ja jäähdytysalan 
täysimääräisen integroinnin niihin 
etenemistapoihin, joilla pyritään 
saavuttamaan vähähiilinen 
energiajärjestelmä vuonna 2050; 
huomauttaa, että tämä ala muodostaa 
tänä päivänä noin 45 prosenttia energian 
kokonaisloppukulutuksesta Euroopassa, 
ja että tarvitaan parempaa ymmärrystä 
lämmityksen ja jäähdytyksen 
merkittävästä asemasta vähähiilisten 
energiajärjestelmien kehityksessä; 
kehottaa näin ollen komissiota 
kokoamaan tarvittavia tietoja 
lämmityksen ja jäähdytyksen lähteistä ja 
käytöstä sekä lämmönjakelusta eri 
loppukäyttäjien ryhmille (esim. asukkaat, 
teollisuus, palvelut);

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa, että tiiviimpi integrointi 
naapurimaiden ja -alueiden, kuten 
Norjan, Sveitsin ja eteläisen Välimeren 
alueen kanssa on tärkeää, jotta EU:n 
sähköntoimituksen kokonaisvaltainen 
hiilestä irtautuminen voidaan saavuttaa 
pitkällä aikavälillä; painottaa, että 
Eurooppa voi hyötyä näillä alueilla 
tehtävästä merkittävien uusiutuvan 
energian lähteiden kehityksestä, jotka 
vastaavat sekä paikalliseen kysyntään että 
pitkien verkkoyhteenliittymien avulla 
myös rajattuun osaan EU:n kysynnästä;

Or. en

Tarkistus 186
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. huomauttaa, että tarvitaan 
parempaa ymmärrystä lämmityksen ja 
jäähdytyksen merkittävästä asemasta 
vähähiilisten energiajärjestelmien 
kehityksessä, sillä tämä ala muodostaa 
tänä päivänä 45 prosenttia energian 
kokonaisloppukulutuksesta Euroopassa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota 
osoittamaan lisää rahoitusta paikallisiin 
energiainfrastruktuureihin, kuten 
kaukolämmitykseen ja -jäähdytykseen, 
joilla saadaan aikaan tehokkaita, 
vähähiilisiä ja hiilettömiä ratkaisuja 
korvaamaan energian tuonnin sekä 
Euroopan laajuisen energiansiirron / 
energian kuljetuksen;

Or. en
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Tarkistus 187
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kannattaa energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 esitettyä 
kantaa, jonka mukaan on kiireellisesti 
päätettävä mitä poliittista kehystä 
noudatetaan vuoden 2020 jälkeen, ja 
kehottaa Euroopan komissiota 
etenemissuunnitelman ja sen seurauksena 
laadittujen sisämarkkinoita ja uusiutuvia 
energialähteitä koskevien tiedonantojen 
perusteella esittämään tiedonannon 
johdonmukaisesta poliittisesta kehyksestä 
vuodelle 2030 ennen Euroopan komission 
ja Euroopan parlamentin nykyisen 
vaalikauden päättymistä;

Or. en

Tarkistus 188
Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa yhdennetyn 
lähestymistavan tarvetta Euroopassa sekä 
kansallisella ja paikallisella tasolla, joka 
kattaa mahdolliset säästöt energian 
toimitus- ja loppukäyttösektoreilla; 
katsoo, että siirtymisessä vähähiiliseen 
talouteen on kiinnitettävä erityistä 
huomiota lämmitys- ja jäähdytysaloihin; 
painottaa lisäksi, että paikallisten 
sidosryhmien on oltava keskeisessä 
asemassa vähähiilisen vision 
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toteutuksessa sekä edistettäessä 
paikallista, yhdennettyä lähestymistapaa 
energiaa kohtaan;

Or. en

Tarkistus 189
Adina-Ioana Vălean

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. painottaa, että energian käyttöön on 
kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta 
vähähiilinen energiajärjestelmä voidaan 
saavuttaa; painottaa näin ollen tarvetta 
priorisoida enemmän kysyntäpuolen 
hallintaa, jotta varmistetaan, että 
loppukäyttäjät ottavat käyttöön 
teknologiaa ja järjestelmiä, sekä 
saavutetaan energiajärjestelmän siirtymä 
kohtuullisilla ja kestävillä 
yhteiskunnallisilla 
kokonaiskustannuksilla;

Or. en

Tarkistus 190
Edit Herczog, Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. huomauttaa, että EU:n ja 
kansallisen tason rahoitusmahdollisuudet 
yhdessä EU:n finanssi- ja 
investointipolitiikkojen kanssa ovat 
edellytys uuden energiainfrastruktuurin 
rakentamiseksi Euroopassa, kun otetaan 
huomioon sekä uudisrakennuksien 



AM\913063FI.doc 113/154 PE496.406v01-00

FI

kustannukset että vanhentuneiden 
laitosten käytöstä poistamisesta ja 
kyseisten alueiden ympäristön ja 
sosiaalisten olosuhteiden entiselleen 
palauttamisesta aiheutuvat kustannukset;

Or. en

Tarkistus 191
Vicky Ford, Giles Chichester

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. uskoo, että jatkuvat energiaan 
liittyvät tutkimus ja kehittäminen, 
käyttäytymismuutokset, kysynnän hallinta 
ja energian varastointiin tehtävät 
parannukset vaikuttavat erityisen 
voimakkaasti huomattavaan hiilestä 
irtautumiseen energialähteiden 
valikoimassa;

Or. en

Tarkistus 192
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. painottaa, että EU:lla on oltava 
strategia lämmitys- ja jäähdytysalalle, 
jonka energiankulutus on suurin ja joka 
kuluttaa 40 prosenttia primäärienergiasta 
ja aiheuttaa 30 prosenttia 
hiilidioksidipäästöistä;

Or. en
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Tarkistus 193
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. toteaa, että tavoitteet uusiutuvien 
energialähteiden osuuksille on saavutettu 
ja kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
vakaita politiikkoja vuoden 2020 
tavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 194
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. on komission kanssa samaa mieltä 
siitä, että uusiutuviin energialähteisiin 
perustuva lämmittäminen ja 
jäähdyttäminen on olennaisen tärkeää 
hiilestä irtautumisen kannalta; kiinnittää 
kuitenkin huomiota 
etenemissuunnitelmassa esiintyvään 
harhaanjohtavaan päätelmään, jonka 
mukaan "lämmityksen sähköistäminen"
on helppo ratkaisu EU:n talouden 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi; 
huomauttaa, että olemassa olevat 
uusiutuvien energialähteiden ratkaisut 
(geoterminen energia, biomassa mukaan 
lukien biohajoava jäte, terminen 
aurinkoenergia ja hydroterminen energia 
/ ilmalämpöenergia) yhdistettynä 
energiatehokkuustoimenpiteisiin, mukaan 
lukien sähkön ja lämmön yhteistuotanto 
ja (teollisuuden) hukkalämmön käyttö, 
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voivat vähentää koko lämmöntuotannon 
hiilidioksidipäästöjä 
kustannustehokkaammalla tavalla 
vuoteen 2050 mennessä ja samalla 
vähentää energiaköyhyyttä, mikä EU:n 
yhteiskunnissa liittyy lähinnä 
lämmitykseen;

Or. en

Tarkistus 195
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. on komission kanssa samaa mieltä 
siitä, että uusiutuviin energialähteisiin 
perustuva lämmittäminen ja 
jäähdyttäminen on olennaisen tärkeää 
hiilestä irtautumisen kannalta; kiinnittää 
kuitenkin huomiota 
etenemissuunnitelmassa esiintyvään 
harhaanjohtavaan päätelmään, jonka 
mukaan "lämmityksen sähköistäminen" 
on helppo ratkaisu EU:n talouden 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi; 
huomauttaa, että olemassa olevat 
uusiutuvien energialähteiden ratkaisut 
(geoterminen energia, biomassa mukaan 
lukien biohajoava jäte, terminen 
aurinkoenergia ja hydroterminen energia 
/ ilmalämpöenergia) yhdistettynä 
energiatehokkuustoimenpiteisiin, mukaan 
lukien sähkön ja lämmön yhteistuotanto 
ja (teollisuuden) hukkalämmön käyttö, 
voivat vähentää koko lämmöntuotannon 
hiilidioksidipäästöjä 
kustannustehokkaammalla tavalla 
vuoteen 2050 mennessä ja samalla 
vähentää energiaköyhyyttä, mikä EU:n 
yhteiskunnissa liittyy lähinnä 
lämmitykseen;
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Or. en

Tarkistus 196
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. tunnustaa, että ydinenergiaa 
käytetään nykyisin merkittävänä 
vähäpäästöisen energian lähteenä; 
kehottaa komissiota tekemään töitä 
ydinenergian yleisen hyväksynnän 
lisäämiseksi hyödyntämällä äskettäin 
tehdyn ydinalan stressitestin tuloksia;

Or. en

Tarkistus 197
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
10 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 c. korostaa, että paikalliset sidosryhmät 
ovat keskeisessä asemassa 
menestyksekkään vähähiilisen vision 
toteutuksessa sekä edistettäessä 
yhdennettyä lähestymistapaa energiaa 
kohtaan, joka kattaa mahdolliset säästöt 
energian toimitus- ja 
loppukäyttösektoreilla; kehottaa näin 
ollen komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan sellaisten paikallisten 
lämmitys- ja jäähdytysinfrastruktuurien 
suunnittelua, joilla saadaan aikaan 
tehokkaita, vähähiilisiä ja hiilettömiä 
ratkaisuja korvaamaan (tuotuja) 
fossiilisia polttoaineita, ja osoittamaan 
niille lisää rahoitusta;
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Or. en

Tarkistus 198
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
10 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 d. korostaa tarvetta priorisoida 
enemmän kysyntäpuolen hallintaa, jotta 
varmistetaan, että loppukäyttäjät ottavat 
käyttöön teknologiaa ja järjestelmiä, 
joiden avulla vähähiilisyyteen siirtyminen 
saavutetaan kohtuullisilla ja kestävillä 
yhteiskunnallisilla kustannuksilla; 

Or. en

Tarkistus 199
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko 2 a (uusi) (10 kohdan jälkeen)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Energiatehokkuus

Or. en

Tarkistus 200
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko 2 a (uusi) (11 kohdan jälkeen)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Energiatehokkuus
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Or. en

Tarkistus 201
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
10 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Energiatehokkuus
10 e. korostaa, että energiatehokkuus on 
EU:n kasvun ja kilpailukyvyn kannalta 
keskeinen tekijä; painottaa, että kaikki 
hiilestä irtautumiseen perustuvat 
skenaariot osoittavat, että 
energiatehokkuus on keskeisessä 
asemassa, kun varmistetaan joustava 
siirtyminen vähähiiliseen talouteen; 
uskoo, että siirryttäessä kohti parempaa 
energiatehokkuuspolitiikkaa olisi
keskityttävä energian toimitus- ja 
kysyntäketjuun kokonaisuudessaan, 
mukaan lukien energian muunto, siirrot, 
jakelu ja toimitukset, sekä teollisuuden, 
rakennusten ja kotitalouksien 
kulutukseen;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
10 f kohta (uusi) (uuden Energiatehokkuus-väliotsikon jälkeen)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 f. painottaa, että energiatehokkuus on 
Euroopalle erittäin kustannustehokas 
tapa saavuttaa energiaan, 
ilmastonmuutokseen ja talouteen liittyviä 
tavoitteita; muistuttaa 
energiatehokkuuden valtavasta 
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potentiaalista tuodun energian 
riippuvuuden vähentämisessä ja talouden 
elvyttämisessä; tunnustaa, että 
siirtyminen energiatehokkaampaan 
talouteen nopeuttaisi innovatiivisten 
teknologisten ratkaisujen leviämistä ja 
parantaisi unionin teollisuuden 
kilpailukykyä, mikä edistäisi talouskasvua 
ja loisi laadukkaita työpaikkoja useilla 
energiatehokkuuteen liittyvillä aloilla; 
uskoo, että siirryttäessä kohti parempaa 
energiatehokkuuspolitiikkaa olisi 
keskityttävä energian toimitus- ja 
kysyntäketjuun kokonaisuudessaan, 
mukaan lukien energian muunto, siirrot, 
jakelu ja toimitukset, sekä teollisuuden, 
rakennusten ja kotitalouksien 
kulutukseen; suosittelee jäsenvaltioita 
sisällyttämään 
energiatehokkuustavoitteita useampiin 
politiikan aloihin, analysoimaan 
systemaattisesti keskeisten sektoreiden, 
kuten rakennusten ja kuljetusten, 
energiansäästömahdollisuuksia sekä 
kehittämään selkeitä poliittisia 
etenemissuunnitelmia tällaisten 
mahdollisuuksien saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 203
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
10 g kohta (uusi) (uuden Energiatehokkuus-väliotsikon jälkeen)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 g. painottaa, että rakennusten 
energiankulutuksen vähentäminen on 
oltava keskeinen tekijä EU:n pitkän 
aikavälin energia-alan strategiassa; 
muistuttaa tässä yhteydessä, että olemassa 
olevat rakennukset ovat nykyisen huonon 
energiatehokkuuden vuoksi lupaavin 
toiminta-ala kaikissa EU:n 
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jäsenvaltioissa; palauttaa mieliin, että 
energiansäästöteknologiat ovat alalla 
hyvin kehittyneet, ja suurimmat esteet 
merkittävän potentiaalin hyödyntämiselle 
muodostuvat muista kuin teknisistä 
esteistä; kehottaa jäsenvaltioita 
kehittämään kansallisia 
etenemissuunnitelmia tämän potentiaalin 
vapauttamiseksi tarjoamalla talouksille 
asianmukaiset oikeudelliset ja 
rahoitukselliset puitteet, mukaan lukien 
välitavoitteet; painottaa, että nykyistä 
kunnostettavien rakennusten määrää on 
lisättävä ja rakennusten keskimääräistä 
kunnostusastetta on lisättävä 
huomattavasti, jotta EU:n olemassa 
olevien rakennusten energiankulutus 
vähenisi 80 prosentilla vuoteen 2050 
mennessä vuoden 2010 tasoon verrattuna;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
10 h kohta (uusi) (uuden Energiatehokkuus-väliotsikon jälkeen)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 h. tunnustaa, että äskettäin hyväksytyn 
energiatehokkuusdirektiivin mukaan 
jäsenvaltioiden on laadittava pitkän 
aikavälin strategioita julkisten ja 
yksityisten rakennusten kunnostamisesta; 
painottaa, että on tärkeää luoda vakaa 
EU:n tason kehys, jonka avulla 
jäsenvaltioita autetaan tekemään pitkän 
aikavälin suunnitelmistaan 
mahdollisimman kunnianhimoisia;

Or. en
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Tarkistus 205
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
10 i kohta (uusi) (lisätään Uusiutuvat energialähteet -väliotsikon jälkeen)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 i. korostaa, että 
energiainfrastruktuuriin ja kestävään 
teknologiaan nyt tehtävillä sijoituksilla 
vältetään pitkällä aikavälillä kalliimmaksi 
osoittautuvat investoinnit ja tiettyihin 
ratkaisuihin lukkiutumisesta aiheutuvat 
vaikutukset; korostaa tässä yhteydessä, 
että on nopeasti määriteltävä, millaista 
poliittista kehystä tarvitaan vuoden 2020 
jälkeen; kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman nopeasti tiedonannon 
vuotta 2030 koskevasta johdonmukaisesta 
ja vakaasta poliittisesta kehyksestä;

Or. nl

Tarkistus 206
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, 
että investointeja tehdään siellä, missä ne 
ovat kaikkein tuottavimpia ja 
tehokkaimpia, ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden erityisominaisuudet; 
korostaa tässä yhteydessä komission 
tärkeää tehtävää välittäjänä; huomauttaa, 

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, ja 
tunnustaa tarpeen jatkaa eriytettyä 
lähestymistapaa jäsenvaltioiden välillä 
myös vuoden 2020 jälkeen; kannustaa 
jäsenvaltioita työskentelemään yhdessä 
uusiutuvien energialähteiden laajentamisen
tehokkuuden optimoimiseksi; korostaa 
tässä yhteydessä komission tärkeää 
tehtävää välittäjänä; huomauttaa, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
tulevaisuudessa keskeisellä sijalla 
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että uusiutuvat energialähteet ovat 
tulevaisuudessa keskeisellä sijalla 
Euroopan energialähteiden valikoimassa, 
kun teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin 
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
tukijärjestelmien asteittaiselle 
lakkauttamiselle, kun teknologiat ja
toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden
puutteet saadaan korjattua;

Euroopan energialähteiden valikoimassa, 
kun teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon integroimalla paikalliset ja 
etäisemmät lähteet, ja tehdään niistä 
kilpailukykyisempiä; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin kun 
otetaan huomioon uusiutuvaan energiaan 
siirtymisestä muille sektoreille koituvat 
hyödyt, esimerkiksi kroonisten 
sairauksien väheneminen vähemmän 
pilaantuneen ilman seurauksena; korostaa 
tarvetta tukijärjestelmien jatkamista 
tietyille teknologioille, sillä
toimitusketjuilla saavutetaan 
kilpailukykyä ja fossiilisten polttoaineiden 
vääristymä markkinoilla saadaan 
korjattua;

Or. en

Tarkistus 207
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään siellä, missä ne ovat 
kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat 
energialähteet ovat tulevaisuudessa 
keskeisellä sijalla Euroopan 

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
lisää investointeja tehdään siellä, missä ne 
ovat kaikkein tuottavimpia ja 
tehokkaimpia, ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden erityisominaisuudet; 
painottaa tavoitteiden asettamisen
tärkeyttä, sillä oikeudellisesti sitova 
20 prosentin tavoite vuoteen 2020 
mennessä on jo osoittautunut 
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energialähteiden valikoimassa, kun 
teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin 
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
tukijärjestelmien asteittaiselle 
lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 
toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden 
puutteet saadaan korjattua;

menestyksekkääksi ja ylittyy 
todennäköisesti lähes jokaisessa 
jäsenvaltiossa; kehottaa näin ollen 
ottamaan käyttöön sitovan 45 prosentin 
tavoitteen vuodelle 2030 sekä 
kunnianhimoiset ohjeelliset tavoitteet 
(70 prosenttia) vuodelle 2040 ja 
(95 prosenttia) vuodelle 2050; korostaa, 
että EU:n tärkeä tehtävä on helpottaa, 
koordinoida ja tukea taloudellisesti 
tavoitteen saavuttamista; huomauttaa, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
tulevaisuudessa keskeisellä sijalla 
Euroopan energialähteiden valikoimassa, 
kun teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon sekä pienissä laitoksissa 
että suuremmissa integroimalla paikalliset 
ja etäisemmät lähteet, ja tuetuista 
energialähteistä siirrytään kilpailukykyisiin 
lähteisiin; painottaa, että uusiutuvien 
energialähteiden muuttuva luonne vaatii 
muutoksia politiikkoihin markkinoiden 
suuremman yhdentymisen saavuttamiseksi; 
painottaa vakaiden sääntelyyn liittyvien 
puitteiden tärkeyttä sekä EU:ssa että 
jäsenvaltioissa investointeihin 
kannustamiseksi; korostaa tarvetta 
yksinkertaistetuille hallinnollisille 
menettelyille sekä vakaille ja tehokkaille
tukijärjestelmille, joita voidaan 
mukauttaa ajan myötä ja lakkauttaa 
asteittain, kun teknologiat ja toimitusketjut 
kypsyvät ja markkinoiden puutteet saadaan 
korjattua;

Or. en

Tarkistus 208
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään siellä, missä ne ovat 
kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat 
energialähteet ovat tulevaisuudessa 
keskeisellä sijalla Euroopan 
energialähteiden valikoimassa, kun 
teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin 
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
tukijärjestelmien asteittaiselle 
lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 
toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden 
puutteet saadaan korjattua;

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään siellä, missä ne ovat 
kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat 
energialähteet ovat tulevaisuudessa 
keskeisellä sijalla Euroopan 
energialähteiden valikoimassa, kun 
teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden tehokkaampi 
käyttöönotto vaatii muutoksia 
politiikkoihin markkinoiden 
mukauttamiseksi tähän todellisuuteen ja 
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi, erityisesti joustavuuden 
ja palvelujen korvaamisen osalta 
verkkojärjestelmien vakauden 
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
mukauttaa tukijärjestelmiä kansallisten 
markkinoiden erityisominaisuuksien ja 
teknologioiden kanssa ja poistaa ne 
asteittain, kun teknologiat ja toimitusketjut 
ovat kypsempiä ja kilpailukykyisempiä,
markkinoiden puutteet saadaan korjattua ja 
oheishyödyt on otettu asianmukaisesti 
huomioon; katsoo, että vakaat ja 
luotettavat tukijärjestelmät ovat 
avainasemassa kestämättömien 
markkinakehitysten välttämiseksi, mutta 
tiedostaa, että yllättävät ja retroaktiiviset 
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muutokset heikentävät sijoittajien
luottamusta alaa kohtaan;

Or. en

Tarkistus 209
Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään siellä, missä ne ovat 
kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat 
energialähteet ovat tulevaisuudessa 
keskeisellä sijalla Euroopan 
energialähteiden valikoimassa, kun 
teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
tukijärjestelmien asteittaiselle 
lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 
toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden 
puutteet saadaan korjattua;

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä ja hyödyntämään entistä 
enemmän uusiutuvaa energiaa 
koskevassa direktiivissä säädettyjä 
yhteistyömekanismeja uusiutuvien 
energialähteiden laajentamisen 
kustannustehokkuuden optimoimiseksi ja 
sen varmistamiseksi, että investointeja 
tehdään siellä, missä ne ovat kaikkein 
tuottavimpia ja tehokkaimpia, ottaen 
huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä ja suhtautuu myönteisesti 
komission ilmoitukseen uusiutuvan 
energian kauppaa koskevien 
suuntaviivojen laatimisesta; huomauttaa, 
että uusiutuvat energialähteet ovat 
tulevaisuudessa keskeisellä sijalla 
Euroopan energialähteiden valikoimassa, 
kun teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
tulevat toimintapuitteet olisi suunniteltava 
niin, että ne tukevat uusiutuvan energian 
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järjestelmien integrointia ja markkinoiden 
yhdentymistä; korostaa tarvetta 
tukijärjestelmien asteittaiselle 
lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 
toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden 
puutteet saadaan korjattua;

Or. de

Tarkistus 210
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään siellä, missä ne ovat 
kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat 
energialähteet ovat tulevaisuudessa 
keskeisellä sijalla Euroopan 
energialähteiden valikoimassa, kun 
teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin 
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
tukijärjestelmien asteittaiselle 

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään siellä, missä ne ovat 
kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä; painottaa, että uusiutuvien 
energialähteiden muuttuva luonne vaatii 
muutoksia politiikkoihin markkinoiden 
suuremman yhdentymisen saavuttamiseksi; 
korostaa tarvetta tukijärjestelmien 
asteittaiselle lakkauttamiselle, kun 
teknologiat ja toimitusketjut kypsyvät ja 
markkinoiden puutteet saadaan korjattua;
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lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 
toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden 
puutteet saadaan korjattua;

Or. en

Tarkistus 211
Fiona Hall, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään siellä, missä ne ovat 
kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat 
energialähteet ovat tulevaisuudessa 
keskeisellä sijalla Euroopan 
energialähteiden valikoimassa, kun 
teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin 
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
tukijärjestelmien asteittaiselle 
lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 
toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden 

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään kustannusten 
alentamiseksi; korostaa tässä yhteydessä 
komission tärkeää tehtävää välittäjänä; 
huomauttaa, että uusiutuvat energialähteet 
ovat tulevaisuudessa keskeisellä sijalla 
Euroopan energialähteiden valikoimassa, 
kun teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin ja 
energiamarkkinarakenteisiin
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi; pyytää, että 
markkinoiden puutteet, kuten säännellyt 
hinnat, markkinoiden keskittyminen ja 
fossiilisten polttoaineiden tuet poistetaan, 
ja alun perin perinteiselle peruskuormalle 
suunniteltuja markkinoita uudistetaan 
vaihteleviin energialähteisiin sopiviksi;
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puutteet saadaan korjattua; korostaa tarvetta tukijärjestelmien 
asteittaiselle lakkauttamiselle avoimella 
tavalla, kun teknologiat ja toimitusketjut 
kypsyvät ja markkinoiden puutteet saadaan 
korjattua;

Or. en

Tarkistus 212
Hannu Takkula, Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään siellä, missä ne ovat 
kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat 
energialähteet ovat tulevaisuudessa 
keskeisellä sijalla Euroopan 
energialähteiden valikoimassa, kun 
teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin 
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
tukijärjestelmien asteittaiselle 
lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään siellä, missä ne ovat 
kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat 
energialähteet ovat tulevaisuudessa 
keskeisellä sijalla Euroopan 
energialähteiden valikoimassa, kun 
teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin 
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
tukijärjestelmien asteittaiselle 
lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 
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toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden 
puutteet saadaan korjattua;

toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden 
puutteet saadaan korjattua; korostaa 
uusiutuvien ja kestävästi tuotettujen
biopohjaisten energialähteiden, kuten 
puun, tärkeyttä matalahiilisessä 
yhteiskunnassa ja energiantuotannossa ja 
korostaa, että ylimääräinen ja 
päällekkäinen byrokratia ja 
standardisointi ei edistä kestävää 
biopohjaista energiataloutta; huomauttaa, 
että varsinkin hajautetulla, uusiutuvalla 
energiantuotannolla on keskeinen rooli 
maaseutualueiden kehityksessä ja 
työllisyydessä;

Or. fi

Tarkistus 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään siellä, missä ne ovat 
kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat 
energialähteet ovat tulevaisuudessa 
keskeisellä sijalla Euroopan 
energialähteiden valikoimassa, kun 
teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään siellä, missä ne ovat 
kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat 
energialähteet ovat tulevaisuudessa 
keskeisellä sijalla Euroopan 
energialähteiden valikoimassa, kun 
teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
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paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin 
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
tukijärjestelmien asteittaiselle 
lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 
toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden 
puutteet saadaan korjattua;

paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin 
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
tukijärjestelmien asteittaiselle 
lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 
toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden 
puutteet saadaan korjattua; painottaa 
kuitenkin, että tukijärjestelmien 
retroaktiiviset muutokset vaikuttavat 
haitallisella tavalla sijoittajien 
luottamukseen ja lisää näin ollen 
uusiutuviin energialähteisiin tehtävien 
investointien riskejä ja kustannuksia;

Or. en

Tarkistus 214
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään siellä, missä ne ovat 
kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat 
energialähteet ovat tulevaisuudessa 
keskeisellä sijalla Euroopan 
energialähteiden valikoimassa, kun 
teknologian kehittämisestä siirrytään 

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään siellä, missä ne ovat 
kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat 
energialähteet ovat tulevaisuudessa 
keskeisellä sijalla Euroopan 
energialähteiden valikoimassa, kun 
teknologian kehittämisestä siirrytään 
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massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin 
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
tukijärjestelmien asteittaiselle 
lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 
toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden 
puutteet saadaan korjattua;

massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin 
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi; painottaa näin ollen 
parhaan mahdollisen uusiutuvan 
energian integroimista koskevan 
ratkaisun löytämisen tärkeyttä siten, että 
dynaamiset ja ympäristöystävälliset 
tuotantotekniikat ovat tasapainossa 
sähköverkossa; korostaa tarvetta 
tukijärjestelmien asteittaiselle 
lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 
toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden 
puutteet saadaan korjattua;

Or. en

Tarkistus 215
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään siellä, missä ne ovat 
kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat 
energialähteet ovat tulevaisuudessa 

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja EU:ssa tehdään siellä, missä 
ne ovat kaikkein tuottavimpia ja 
tehokkaimpia, ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden erityisominaisuudet; 
korostaa tässä yhteydessä komission 
tärkeää tehtävää välittäjänä, kun se 
valmistelee asianmukaisia selvityksiä 
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keskeisellä sijalla Euroopan 
energialähteiden valikoimassa, kun 
teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin 
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
tukijärjestelmien asteittaiselle 
lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 
toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden 
puutteet saadaan korjattua;

yksittäisille jäsenvaltioille uusiutuvien 
energialähteiden varannoista ja 
mahdollisuuksista; huomauttaa, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
tulevaisuudessa tärkeällä ja keskeisellä 
sijalla Euroopan energialähteiden 
valikoimassa, kun teknologian 
kehittämisestä siirrytään massatuotantoon 
ja tekniikan käyttöönottoon, pienistä 
laitoksista siirrytään suurempiin 
integroimalla paikalliset ja etäisemmät 
lähteet, ja tuetuista energialähteistä 
siirrytään kilpailukykyisiin lähteisiin;
painottaa, että uusiutuvien energialähteiden 
muuttuva luonne vaatii muutoksia 
politiikkoihin markkinoiden suuremman 
yhdentymisen saavuttamiseksi; korostaa 
tarvetta tukijärjestelmien asteittaiselle 
lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 
toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden 
puutteet saadaan korjattua;

Or. pl

Tarkistus 216
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään siellä, missä ne ovat 
kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat 

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita ja niiden alueita 
työskentelemään yhdessä uusiutuvien 
energialähteiden laajentamisen 
kustannustehokkuuden optimoimiseksi ja 
sen varmistamiseksi, että investointeja 
tehdään siellä, missä ne ovat kaikkein 
tuottavimpia ja tehokkaimpia, ottaen 
huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
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energialähteet ovat tulevaisuudessa 
keskeisellä sijalla Euroopan 
energialähteiden valikoimassa, kun 
teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin 
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
tukijärjestelmien asteittaiselle 
lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 
toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden 
puutteet saadaan korjattua;

välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat 
energialähteet ovat tulevaisuudessa 
keskeisellä sijalla Euroopan 
energialähteiden valikoimassa, kun 
teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin 
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi; panee merkille, että 
erilaisten kansallisten tukijärjestelmien 
välinen ei-toivottu kilpailu haittaa 
uusiutuvien energialähteiden 
kehittämistä; pitää tästä syystä 
toivottavana, että tukisäännökset ovat 
yhdenmukaistetumpia; korostaa, että 
tukijärjestelmät on lakkautettava 
asteittain, kun teknologiat ja toimitusketjut 
kypsyvät ja tulevat kilpailukykyisiksi ja 
kun markkinoiden puutteet saadaan 
korjattua;

Or. nl

Tarkistus 217
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään siellä, missä ne ovat

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investoinnit ovat kaikkein tuottavimpia ja 
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kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat 
energialähteet ovat tulevaisuudessa 
keskeisellä sijalla Euroopan 
energialähteiden valikoimassa, kun 
teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin 
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
tukijärjestelmien asteittaiselle 
lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 
toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden 
puutteet saadaan korjattua;

tehokkaimpia, ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden erityisominaisuudet; 
korostaa tässä yhteydessä komission 
tärkeää tehtävää välittäjänä; huomauttaa, 
että uusiutuvat energialähteet ovat 
tulevaisuudessa keskeisellä sijalla 
Euroopan energialähteiden valikoimassa, 
kun teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
kypsillä markkinoilla, joilla käyttö on 
runsasta, kypsien uusiutuvien 
energialähteiden muuttuva luonne vaatii 
muutoksia politiikkoihin markkinoiden 
suuremman yhdentymisen saavuttamiseksi; 
korostaa näiden markkinoiden tarvetta 
tukijärjestelmien asteittaiselle 
lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 
toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden 
puutteet saadaan korjattua;

Or. en

Tarkistus 218
Francisco Sosa Wagner

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen 
tärkeä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään siellä, missä ne ovat 
kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan energiapolitiikkaan on 
keskeisen tärkeä keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä; kannustaa jäsenvaltioita 
jatkossakin työskentelemään yhdessä 
uusiutuvien energialähteiden laajentamisen 
kustannustehokkuuden optimoimiseksi ja 
sen varmistamiseksi, että investointeja 
tehdään siellä, missä ne ovat kaikkein 
tuottavimpia ja tehokkaimpia, ottaen 
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erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat 
energialähteet ovat tulevaisuudessa 
keskeisellä sijalla Euroopan 
energialähteiden valikoimassa, kun 
teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin 
markkinoiden suuremman yhdentymisen
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
tukijärjestelmien asteittaiselle 
lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 
toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden 
puutteet saadaan korjattua;

huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat 
energialähteet ovat tulevaisuudessa 
keskeisellä sijalla Euroopan 
energialähteiden valikoimassa, kun 
teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin 
suuremman markkinaosuuden 
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
tukijärjestelmien mahdolliselle
asteittaiselle lakkauttamiselle, kun 
teknologiat ja toimitusketjut ovat 
kypsyneet, markkinoiden puutteet saadaan 
korjattua ja energiamarkkinat 
yhdennetään uusiutuvien 
energialähteiden luonteeseen;

Or. en

Tarkistus 219
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään siellä, missä ne ovat 
kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, 

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään siellä, missä ne ovat 
kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, 
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ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat 
energialähteet ovat tulevaisuudessa 
keskeisellä sijalla Euroopan 
energialähteiden valikoimassa, kun 
teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin 
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
tukijärjestelmien asteittaiselle 
lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 
toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden 
puutteet saadaan korjattua;

ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat 
energialähteet ovat tulevaisuudessa 
keskeisellä sijalla Euroopan 
energialähteiden valikoimassa, kun 
teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin 
markkinoiden suuremman yhdentymisen
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
määrittää tukijärjestelmille etukäteen 
aikarajat, kun teknologiat ja toimitusketjut 
kypsyvät ja markkinoiden puutteet saadaan 
korjattua;

Or. sl

Tarkistus 220
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen 
tärkeä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään siellä, missä ne ovat 
kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 

11. painottaa, että uusiutuvaa energiaa 
koskeva politiikka on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään siellä, missä ne ovat 
kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; huomauttaa, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
tulevaisuudessa keskeisellä sijalla 
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välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat 
energialähteet ovat tulevaisuudessa 
keskeisellä sijalla Euroopan 
energialähteiden valikoimassa, kun 
teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin 
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
tukijärjestelmien asteittaiselle
lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 
toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden 
puutteet saadaan korjattua;

Euroopan energialähteiden valikoimassa, 
kun teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin 
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
tukijärjestelmien välittömälle
lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 
toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden 
puutteet saadaan korjattua; 

Or. nl

Tarkistus 221
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään siellä, missä ne ovat 
kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat 
energialähteet ovat tulevaisuudessa 
keskeisellä sijalla Euroopan 

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään siellä, missä ne ovat 
kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat 
energialähteet ovat tulevaisuudessa 
merkittävä tekijä Euroopan 
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energialähteiden valikoimassa, kun 
teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin 
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
tukijärjestelmien asteittaiselle 
lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 
toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden 
puutteet saadaan korjattua;

energialähteiden valikoimassa, kun 
teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin 
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
tukijärjestelmien asteittaiselle 
lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 
toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden 
puutteet saadaan korjattua;

Or. ro

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

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään siellä, missä ne ovat 
kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat 
energialähteet ovat tulevaisuudessa 
keskeisellä sijalla Euroopan 
energialähteiden valikoimassa, kun 
teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 

11. painottaa, että eurooppalaisempi 
lähestymistapa uusiutuvaa energiaa 
koskevaan politiikkaan on keskeisen tärkeä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; 
kannustaa jäsenvaltioita työskentelemään 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
laajentamisen kustannustehokkuuden 
optimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
investointeja tehdään siellä, missä ne ovat 
kaikkein tuottavimpia ja tehokkaimpia, 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
erityisominaisuudet; korostaa tässä 
yhteydessä komission tärkeää tehtävää 
välittäjänä; huomauttaa, että uusiutuvat 
energialähteet voivat tulevaisuudessa olla
keskeisellä sijalla Euroopan 
energialähteiden valikoimassa, kun 
teknologian kehittämisestä siirrytään 
massatuotantoon ja tekniikan 
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käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin 
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
tukijärjestelmien asteittaiselle 
lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 
toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden 
puutteet saadaan korjattua;

käyttöönottoon, pienistä laitoksista 
siirrytään suurempiin integroimalla 
paikalliset ja etäisemmät lähteet, ja 
tuetuista energialähteistä siirrytään 
kilpailukykyisiin lähteisiin; painottaa, että 
uusiutuvien energialähteiden muuttuva 
luonne vaatii muutoksia politiikkoihin 
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
tukijärjestelmien asteittaiselle 
lakkauttamiselle, kun teknologiat ja 
toimitusketjut kypsyvät ja markkinoiden 
puutteet saadaan korjattua;

Or. en

Tarkistus 223
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa, että tiiviimpi integrointi 
naapurimaiden ja -alueiden, kuten 
Norjan, Sveitsin ja eteläisen Välimeren 
alueen kanssa on tärkeää, jotta EU:n 
sähköntoimituksen kokonaisvaltainen 
hiilestä irtautuminen voidaan saavuttaa 
pitkällä aikavälillä; painottaa, että 
Eurooppa voi hyötyä näillä alueilla 
tehtävästä merkittävien uusiutuvan 
energian lähteiden kehityksestä, jotka 
vastaavat sekä paikalliseen kysyntään että 
pitkien verkkoyhteenliittymien avulla 
myös rajattuun osaan EU:n kysynnästä; 
huomauttaa, että paremmat 
yhteenliitännät antavat jäsenvaltioille 
mahdollisuuden viedä ja tuoda 
uusiutuvaa sähköä, jotta voidaan 
varmistaa luotettava energian toimitus ja 
tasapainottaa vaihtelevaa 
sähköntuotantoa, kuten tuulisähkön 
tuotantoa; tässä valossa yhteenliitäntä 
Norjan kanssa tarjoaa EU:lle erityisen 
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edun, sillä se mahdollistaa pääsyn 
Norjalaisen vesivoiman laajamittaiseen 
sähkönvarastointikapasiteettiin;

Or. en

Tarkistus 224
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. painottaa, että vuoden 2020 jälkeistä 
aikaa koskevan politiikan selkiyttäminen 
varhaisessa vaiheessa on olennaisessa 
asemassa sijoittajien luottamuksen 
vahvistamisessa ja energiainnovaatioiden 
edistämisessä, mikä on keskeisen tärkeää 
erilaisten uusiutuvien energialähteiden ja 
energiansäästöteknologioiden 
kehittämisessä ja mahdollistaa EU:n 
siirtymisen lähes kokonaan uusiutuvaan 
energiaan perustuvaan talouteen 
vuoteen 2050 mennessä ja uusien 
työpaikkojen luomisen; uskoo, että 
erityiset tavoitteet uusien energialähteiden 
osuuksille ovat osoittautuneet toimivan 
kannusteena taloudelliselle kehitykselle ja 
kansainväliselle teolliselle johtoasemalle 
maailmanlaajuisilla markkinoilla; 
kehottaa näin ollen asettamaan sitovan 
45 prosentin tavoitteen uusiutuvien 
energialähteiden osuudelle vuoteen 2030 
mennessä ja vuosien 2040 ja 2050 
vähimmäistavoitteiden asettamista 
70 prosenttiin ja 95 prosenttiin; 

Or. en

Tarkistus 225
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański
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Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. palauttaa mieliin Desertec-hankkeen 
kaltaiset hankkeet ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön lähialueilla; 
korostaa Helios-hankkeen käyttöönottoa 
uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön 
kuljettamisessa Kaakkois-Euroopasta 
Keski-Eurooppaan sekä tuulienergian 
laajentamisessa Pohjanmerellä ja muilla 
alueilla; painottaa, että mahdollisuutta 
tuoda uusiutuvista lähteistä tuotettua 
sähköä lähialueilta on täydennettävä 
edistämällä ja helpottamalla uusiutuvien 
ja vähäpäästöisten energialähteiden 
kehittämistä esimerkiksi eteläisen 
Välimeren ja Pohjanmeren alueilla ja 
niiden parempaa liittämistä Euroopan 
jakeluverkkoihin;

Or. en

Tarkistus 226
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa energia-alan 
etenemissuunnitelman 2050 tietojen 
perusteella sen tärkeyttä, että vuoden 
2020 jälkeisestä lähestymistavasta on jo 
ajoissa selvä poliittinen käsitys; kehottaa, 
ottaen huomioon uusiutuvan energian 
strategian vaikutustenarvioinnin tulokset 
sekä ilmasto- ja energiapaketin 
kokemukset, komissiota arvioimaan 
vuoden 2020 jälkeisen tavoitteen 
yhteiskunnalliset, ympäristöön liittyvät ja 
taloudelliset edut uusiutuvan energian 
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alalla sekä laatimaan erilaisten 
poliittisten välineiden vuorovaikutuksesta 
perusteellisen analyysin, joka perustuu 
Eurooppa 2020 -strategian jatkamiseen ja 
EU:n vuoden 2050 ilmastotavoitteisiin;

Or. de

Tarkistus 227
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. huomauttaa, että monien 
uusiutuvien energialähteiden vakaa 
energian toimitus ei ole nykyteknologialla 
mahdollista, minkä vuoksi on 
välttämätöntä pitää varalla perinteisiä 
energialähteitä; näin ollen kehottaa 
komissiota esittämään selvityksen 
uusiutuvien energialähteiden 
mahdollisuudesta kestävään kehitykseen 
ja tukemaan ennen kaikkea vakaita 
uusiutuvia energialähteitä; vähemmän 
vakaiden energialähteiden osalta on 
tehtävä selvitys varakapasiteetin 
takaamisen kannattavuudesta ja 
kehitettävä energian 
varastointitekniikkoja;

Or. pl

Tarkistus 228
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. katsoo, että hinnoilla on keskeinen 
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asema energiaan liittyvissä 
investoinneissa ja energiantuotannossa; 
huomauttaa, että eri jäsenvaltioiden 
politiikat uudistuvan energian 
edistämiseksi ovat tuottaneet sekä 
onnistumisia että ongelmia; katsoo, että 
fossiilisten polttoaineiden viimeaikaiset 
suhteellisen korkeat hinnat edistävät 
uudistuvan energian kehittämistä; 
huomauttaa kuitenkin, että uudistuvan 
energian edistäminen taloudellisella 
tuella saattaa johtaa joissakin 
jäsenvaltioissa korkeisiin energian 
hintoihin, mikä lisää energiaköyhyyden 
riskiä ja heikentää teollisuuden 
kilpailukykyä entisestään;
(Siirretty 31 kohdasta.)

Or. sl

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

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. painottaa mikrotuotannon 
merkitystä uusiutuvan energian osuuden 
kasvattamisessa; korostaa lisäksi 
mikrotuotannon merkitystä 
energiatehokkuuden lisäämisessä, 
energian toimituksen varmistamisessa ja 
kansalaisten osallistamisessa 
henkilökohtaiseen energiankäyttöön ja 
ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun; 
painottaa tässä yhteydessä tarvetta laatia 
johdonmukainen Eurooppalainen 
strategia mikrotuotannosta, joka sisältää 
toimia energiainfrastruktuurin 
päivittämiseksi, lainsäädännöllisten 
taakkojen vähentämisestä ja 
verokannustimien parhaiden käytäntöjen 
vaihdon osalta;
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Or. en

Tarkistus 230
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. Euroopan kilpailukyvyn 
edistämiseksi uusiutuvan 
energiateknologian vientiä edistämällä, 
kehottaa jäsenvaltioita ja Euroopan 
komissiota tukemaan ja edistämään 
uusiutuvien hyödykkeiden avointen 
markkinoiden politiikkaa, jotta 
varmistetaan kaikkien kaupan esteiden 
poistaminen, joka koskee sekä tulleihin 
liittyviä että niiden ulkopuolisia esteitä, 
mukaan lukien paikallista sisältöä 
koskevat vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 231
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa Euroopan komissiota 
arvioimaan uusiutuvaa energiaa 
koskevien tavoitteiden jatkamisen hyötyjä 
vuoden 2020 jälkeen, mukaan lukien 
vuoden 2030 tavoitteet, sillä näin 
tarjottaisiin teollisuudenalalle, jolla EU 
on jo saanut kilpailuedun, edelleen 
investointien edellyttämä selvyys ja 
edistettäisiin EU:n teknistä johtoasemaa 
ja teollisuuden innovaatioita;



AM\913063FI.doc 145/154 PE496.406v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 232
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa Euroopan komissiota 
arvioimaan uusiutuvaa energiaa 
koskevien tavoitteiden jatkamisen hyötyjä 
vuoden 2020 jälkeen, sillä näin 
tarjottaisiin teollisuudenalalle, jolla EU 
on jo saanut kilpailuedun, edelleen
investointien edellyttämä selvyys ja 
edistettäisiin EU:n teknistä johtoasemaa 
ja teollisuuden innovaatioita;

Or. en

Tarkistus 233
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa tarvetta varmistaa tarpeeksi 
vahva poliittinen kehys uudistuville 
energiatekniikoille vuoden 2020 
jälkeiselle ajalle, mukaan lukien 
tavoitteen uusiutuvien energialähteiden 
osuudelle vuodeksi 2030, minkä avulla 
varmistetaan uusiutuvien 
energialähteiden kustannustehokas 
käyttöönotto ja markkinoiden 
yhdentyminen EU:ssa;

Or. en
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Tarkistus 234
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa tarvetta varmistaa tarpeeksi 
vahva poliittinen kehys ei vielä verkkoon 
kytketyille uudistuville energiatekniikoille 
vuoden 2020 jälkeiselle ajalle, jonka 
tavoitteena on tukien lähentyminen ja 
myöhemmässä vaiheessa niiden 
asteittainen lakkauttaminen;

Or. en

Tarkistus 235
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. huomauttaa, että energia-alan 
etenemissuunnitelman skenaarioissa 
edellytetään biopolttoaineiden 
runsaampaa käyttöä; uskoo tässä 
yhteydessä, että komission olisi tuettava 
siirtymistä kolmannen sukupolven 
biopolttoaineisiin, jotka valmistetaan 
elintarvikkeiksi tarkoitettujen 
kasvituotteiden ylijäämistä, ja määrätä 
samankaltaiset edellytykset tuoduille 
biopolttoaineille;

Or. en

Tarkistus 236
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. painottaa, että pitkän aikavälin 
hiilestä irtautumisen strategian 
kokonaistavoitteisiin kuuluu myös 
fossiilisten polttoaineiden tuonnin 
korvaaminen uusiutuvan 
energiateknologian viennillä; korostaa 
tässä yhteydessä, että on tärkeää, että 
Euroopan unioni ja Euroopan komissio 
tukevat ja edistävät uusiutuvien 
hyödykkeiden ja palveluiden avointen 
markkinoiden politiikkaa, jotta 
varmistetaan kaikkien kaupan esteiden, 
mukaan lukien paikallista sisältöä 
koskevien vaatimusten, poistaminen;

Or. en

Tarkistus 237
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. huomauttaa, että eräät uusiutuvat 
energialähteet, kuten maalämpö, voivat 
tuottaa lämpöä ja sähköä paikallisesti ja 
jatkuvasti; on sitä mieltä, että 
tämänkaltaiset paikalliset energialähteet 
lisäävät erityisesti syrjäisten yhteisöjen 
energiaomavaraisuutta; painottaa näin 
ollen, että on tärkeää tukea näiden 
yhteisöjen kehitystä tutkimuksen ja 
kehittämisen sekä innovatiivisten 
rahoitusvälineiden kautta;

Or. en
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Tarkistus 238
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. uskoo, että energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 sovelletulla 
investointimallilla on taipumus siirtää 
uusia (uusiutuvien energialähteiden) 
investointeja tehtäväksi vuoden 2030 
jälkeen, ja näin ollen todellinen 
investointitarve ennen vuotta 2030 
arvioidaan aivan liian alhaiseksi ja uusiin 
korkeahiilisiin investointeihin 
lukkiutumisen riski on suurempi;

Or. en

Tarkistus 239
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. Euroopan kilpailukyvyn 
edistämiseksi uusiutuvan 
energiateknologian vientiä edistämällä, 
kehottaa jäsenvaltioita ja Euroopan 
komissiota tukemaan ja edistämään 
uusiutuvien hyödykkeiden avointen 
maailmanlaajuisten markkinoiden 
politiikkaa, jotta varmistetaan kaikkien 
kaupan esteiden poistaminen;

Or. en

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



AM\913063FI.doc 149/154 PE496.406v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys
11 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 c. toteaa, että tavoitteet uusiutuvien 
energialähteiden osuuksille ovat olleet 
menestyksekkäitä ja että niiden kestoa 
tulisi jatkaa vuoteen 2030 asti; kehottaa 
jäsenvaltioita jatkamaan ponnisteluja 
vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi; 
on huolissaan jäsenvaltioissa yhä 
useammin tapahtuvista äkillisistä 
uusiutuvan energian tukimekanismien 
muutoksista, erityisesti retroaktiivisista 
muutoksista ja tukien jäädyttämisestä; 
kehottaa komissiota seuraamaan tarkasti 
uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin 
täytäntöönpanoa ja puuttumaan siihen 
tarvittaessa; kehottaa jäsenvaltioita 
luomaan vakaat toimintapuitteet 
uusiutuvien energialähteiden 
investoinneille, mukaan lukien vakaat ja 
säännöllisesti tarkasteltavat 
tukijärjestelmät ja kevyemmät 
hallinnolliset menettelyt;

Or. en

Tarkistus 241
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
11 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 c. painottaa, että vuoden 2020 jälkeistä 
aikaa koskevan politiikan selkiyttäminen 
varhaisessa vaiheessa on olennaisessa 
asemassa sijoittajien luottamuksen 
vahvistamisessa ja energiainnovaatioiden 
edistämisessä, mikä on keskeisen tärkeää 
erilaisten teknologioiden kehittämisessä ja 
mahdollistaa energiasektorin 
kustannustehokkaan hiilestä irtautumisen 
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pitkällä aikavälillä sekä uusien 
työpaikkojen ja kasvumahdollisuuksien 
luomisen; uskoo, että erityiset tavoitteet 
uusien energialähteiden osuuksille ovat 
osoittautuneet toimivan kannusteena 
talouskasvulle ja kansainväliselle 
teolliselle johtoasemalle 
maailmanlaajuisilla markkinoilla; 
kehottaa näin ollen komissiota 
ehdottamaan uusiutuvien 
energialähteiden sitovaa 45 prosentin 
tavoitetta vuodelle 2030, mukaan lukien 
arvioinnin erityisten vuoden 2020 
jälkeistä aikaa koskevien uusiutuvien 
energialähteiden tavoitteiden 
taloudellisista, ympäristöön kohdistuvista 
ja yhteiskunnallisista hyödyistä;

Or. en

Tarkistus 242
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
11 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 d. painottaa, että uusiutuvien 
energialähteiden laajempi käyttö vaatii 
muutoksia politiikkoihin markkinoiden 
mukauttamiseksi tähän todellisuuteen ja 
markkinoiden suuremman yhdentymisen 
saavuttamiseksi; korostaa tarvetta 
mukauttaa tukijärjestelmiä kansallisten 
markkinoiden erityisominaisuuksien ja 
teknologioiden kanssa ja poistaa ne 
asteittain, kun teknologiat ja 
toimitusketjut ovat kypsempiä ja 
kilpailukykyisempiä, markkinoiden 
puutteet saadaan korjattua ja oheishyödyt 
on otettu asianmukaisesti huomioon; 
katsoo, että vakaat ja luotettavat 
tukijärjestelmät ovat avainasemassa 
kestämättömien markkinakehitysten 
välttämiseksi, mutta tiedostaa, että 
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yllättävät ja retroaktiiviset muutokset 
heikentävät sijoittajien luottamusta alaa 
kohtaan; odottaa komission suuntaviivoja 
parhaista käytännöistä ja 
tukijärjestelmistä saaduista kokemuksista, 
jotka käsittelevät vakautta, 
ennustettavuutta ja 
kustannustehokkuutta; kehottaa 
komissiota antamaan selkeitä 
suuntaviivoja yllättävien ja 
retroaktiivisten muutosten välttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 243
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
11 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 d. korostaa, että vaikka uusiutuvaa 
energiaa tukevat pitkän aikavälin vakaat 
puitteet ovat keskeisessä asemassa 
sijoittajien luottamuksen lisäämisessä ja 
näin ollen pääomakustannusten 
vähentämisessä, uusiutuvien 
energialähteiden sijoittajien rahoituksen 
saantia on helpotettava, esimerkiksi 
lisäämällä Euroopan investointipankin 
osallistumista uudistuvien 
energialähteiden rahoitukseen, 
perustamalla kansallisia vihreitä 
investointipankkeja ja helpottamalla 
pitkän aikavälin lainalaitosten, kuten 
eläkerahastojen ja vakuutusyhtiöiden, 
osallistumista; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tarkastelemaan 
innovatiivisia uudistuvien 
energialähteiden rahoitusvälineitä;

Or. en
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Tarkistus 244
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
11 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 e. muistuttaa, että lämmitys ja 
jäähdytys muodostavat noin 45 prosenttia 
energian kokonaisloppukulutuksesta 
EU:ssa; painottaa uusiutuvien lämmitys-
ja jäähdytysteknologioiden merkitystä 
energiasektorin hiilestä irtautumisessa; 
kehottaa komissiota laatimaan uusiutuvia 
lämmitys- ja jäähdytysteknologioita 
koskevan toimintasuunnitelman, joka 
sisältää arvion EU:n lämmittämisen ja 
jäähdyttämisen tarpeista sekä parhaita 
käytäntöjä tämän sektorin tukemiseksi; 
huomauttaa, että olemassa olevat 
uusiutuvien energialähteiden ratkaisut 
(geoterminen energia, biomassa mukaan 
lukien biohajoava jäte, terminen 
aurinkoenergia ja hydroterminen energia 
/ ilmalämpöenergia) yhdistettyinä 
energiatehokkuustoimenpiteisiin, mukaan 
lukien sähkön ja lämmön yhteistuotanto 
ja hukkalämmön käyttö, voivat vähentää 
koko lämmöntuotannon 
hiilidioksidipäästöjä 
kustannustehokkaammalla tavalla 
vuoteen 2050 mennessä;

Or. en

Tarkistus 245
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
11 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 e. katsoo, että energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 sovellettu 
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investointimalli arveluttaviin 
olettamuksiin, kuten öljyn hintojen 
laskuun, mikä vähentää uusiutuviin 
energialähteisiin kohdistuvaa 
sijoitustoimintaa ja lykkää erityisesti 
ennustettuja investointeja uusiutuvaan 
energiaan;

Or. en

Tarkistus 246
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
11 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 f. uskoo, että energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 sovelletulla 
investointimallilla on taipumus siirtää 
uusia (uusiutuvien energialähteiden) 
investointeja tehtäväksi vuoden 2030 
jälkeen, ja näin ollen todellinen 
investointitarve ennen vuotta 2030 
arvioidaan aivan liian alhaiseksi ja uusiin 
korkeahiilisiin investointeihin 
lukkiutumisen riski on suurempi;

Or. en

Tarkistus 247
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
11 g kohta (uusi) (lisätään Infrastruktuuri ja energian sisämarkkinat -väliotsikon 
jälkeen)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 g. katsoo, että perusteellinen arviointi 
vuotta 2020 varten valitusta poliittisesta 
kehyksestä, kolmen tavoitteen 
politiikkayhdistelmästä, ja erityisesti sen 
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kustannustehokkuudesta, on tärkeää 
tulevan politiikan valinnan vuoksi; toteaa, 
että uusi sitova tavoite uusiutuvien 
energialähteiden osuudesta vuonna 2030 
tarjoaa mahdollisuuden kuroa umpeen 
vuosien 2020 ja 2050 toimintalinjojen 
välisen kuilun; korostaa, että mahdollisen 
uusiutuvaa energiaa koskevan tavoitteen 
on täydennettävä ilmastotavoitetta;

Or. nl

Tarkistus 248
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
11 h kohta (uusi) (lisätään Infrastruktuuri ja energian sisämarkkinat -väliotsikon 
jälkeen)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 h. korostaa, että kuluttajan itse 
tuottamalla ja käyttämällä hajautetulla 
energialla on tärkeä asema tulevaisuuden 
energiahuollossa; kehottaa alueita ja 
kaupunkeja kiinnittämään tähän 
seikkaan erityistä huomiota paikallisissa 
energiaohjelmissaan; korostaa hajautetun 
tuotannon merkitystä kestävän 
kuluttajatietoisuuden aikaansaamisessa;

Or. nl


