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Tarkistus 249
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot 
pyrkivät kohti energian toimitusvarmuutta 
ja energiariippuvuutta koskevia 
tavoitteita, painopistettä on siirrettävä 
kohti energiaa koskevan 
keskinäisriippuvuuden mallia 
varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n 
superverkko toteutetaan nopeasti; 
korostaa, että on tärkeää varmistaa, että 
jäsenvaltioiden poliittinen ja sääntelyn 
kehitys poistaa loput infrastruktuurin 
pullonkaulat eikä aseta lisää esteitä 
sähkö- ja kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa 
päätöksissä on otettava huomioon se, 
miten päätökset vaikuttavat muihin 
jäsenvaltioihin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 250
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 

12. painottaa, että kun EU pyrkii kohti 
energiaomavaraisuutta koskevaa 
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energiariippuvuutta koskevia tavoitteita, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan keskinäisriippuvuuden mallia 
varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
toteutetaan nopeasti; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden 
poliittinen ja sääntelyn kehitys poistaa 
loput infrastruktuurin pullonkaulat eikä 
aseta lisää esteitä sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin;

tavoitetta, painopistettä on siirrettävä kohti 
energiaa koskevan jäsenvaltioiden 
keskinäisriippuvuuden mallia 
varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä
idän ja lännen yhdistävä EU:n älykäs 
superverkko toteutetaan nopeasti; katsoo, 
että samalla on vahvistettava 
jakeluverkkoa mikrotason 
sähköntuottajien nykyistä suuremman 
markkinoillepääsyn ja tehokkaan 
integroinnin mahdollistamiseksi;
korostaa, että on tärkeää varmistaa, että 
jäsenvaltioiden poliittinen ja sääntelyn 
kehitys poistaa loput infrastruktuurin 
pullonkaulat ja markkinahäiriöt, 
markkinoiden keskittymät ja fossiilisten 
polttoaineiden tuet eikä aseta lisää esteitä 
sähkö- ja kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin; 
kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta 
poistamaan välittömästi fossiilisten 
polttoaineiden tuet;

Or. en

Tarkistus 251
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiariippuvuutta koskevia tavoitteita, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan keskinäisriippuvuuden mallia 
varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiaomavaraisuutta koskevia 
tavoitteita, painopistettä on siirrettävä kohti 
energiaa koskevan keskinäisriippuvuuden 
mallia varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
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toteutetaan nopeasti; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden 
poliittinen ja sääntelyn kehitys poistaa 
loput infrastruktuurin pullonkaulat eikä 
aseta lisää esteitä sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin;

toteutetaan nopeasti; korostaa, että on 
tärkeää hyödyntää hajautetun ja 
mikrotason energiantuotannon ja 
älykkäiden energiainfrastruktuurien 
kaikki mahdollisuudet kaikissa 
jäsenvaltioissa ja varmistaa, että 
jäsenvaltioiden poliittinen ja sääntelyn 
kehitys poistaa loput infrastruktuurin 
pullonkaulat eikä aseta lisää esteitä sähkö-
ja kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin;

Or. en

Tarkistus 252
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiariippuvuutta koskevia tavoitteita, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan keskinäisriippuvuuden mallia 
varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
toteutetaan nopeasti; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden 
poliittinen ja sääntelyn kehitys poistaa 
loput infrastruktuurin pullonkaulat eikä 
aseta lisää esteitä sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin;

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiaomavaraisuutta koskevia 
tavoitteita, painopistettä on siirrettävä kohti 
energiaa koskevan keskinäisriippuvuuden 
mallia varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
toteutetaan nopeasti; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden 
poliittinen ja sääntelyn kehitys panee 
kolmen vapauttamispaketin säännökset 
täysimääräisesti täytäntöön, poistaa loput 
infrastruktuurin pullonkaulat eikä aseta 
lisää esteitä sähkö- ja kaasumarkkinoiden 
tai energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
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vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin;

Or. en

Tarkistus 253
Graham Watson, Vittorio Prodi, Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiariippuvuutta koskevia tavoitteita, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan keskinäisriippuvuuden mallia 
varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
toteutetaan nopeasti; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden 
poliittinen ja sääntelyn kehitys poistaa 
loput infrastruktuurin pullonkaulat eikä 
aseta lisää esteitä sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin;

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiariippuvuutta koskevia tavoitteita, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan jäsenvaltioiden 
keskinäisriippuvuuden ja uusiutuvien 
energiaresurssien jakamisen mallia 
varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
toteutetaan nopeasti, jotta jäsenvaltioiden 
suhteelliset edut hyödynnetään parhaiten 
uusiutuvan energian alalla; korostaa, että 
on tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden 
poliittinen ja sääntelyn kehitys poistaa 
loput infrastruktuurin pullonkaulat eikä 
aseta lisää esteitä sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin;

Or. en

Tarkistus 254
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
12 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiariippuvuutta koskevia tavoitteita, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan keskinäisriippuvuuden mallia 
varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
toteutetaan nopeasti; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden 
poliittinen ja sääntelyn kehitys poistaa
loput infrastruktuurin pullonkaulat eikä 
aseta lisää esteitä sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin;

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiariippuvuutta koskevia tavoitteita, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan keskinäisriippuvuuden mallia 
varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
toteutetaan nopeasti; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden 
poliittinen ja sääntelyn kehitys panee 
kolmen vapauttamispaketin säännökset 
täysimääräisesti täytäntöön, poistaa loput 
infrastruktuurin pullonkaulat eikä aseta 
lisää esteitä sähkö- ja kaasumarkkinoiden 
tai energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin;

Or. en

Tarkistus 255
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiariippuvuutta koskevia tavoitteita, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan keskinäisriippuvuuden mallia 
varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
toteutetaan nopeasti; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden 
poliittinen ja sääntelyn kehitys poistaa 
loput infrastruktuurin pullonkaulat eikä 

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiaan liittyvää keskinäisriippuvuutta
koskevia tavoitteita, painopistettä on 
siirrettävä kohti energiaa koskevan 
keskinäisriippuvuuden mallia 
varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
toteutetaan nopeasti; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden 
poliittinen ja sääntelyn kehitys poistaa 
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aseta lisää esteitä sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin;

loput infrastruktuurin pullonkaulat eikä 
aseta lisää esteitä sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin;

Or. en

Tarkistus 256
Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiariippuvuutta koskevia tavoitteita, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan keskinäisriippuvuuden mallia 
varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
toteutetaan nopeasti; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden 
poliittinen ja sääntelyn kehitys poistaa 
loput infrastruktuurin pullonkaulat eikä 
aseta lisää esteitä sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin;

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiaomavaraisuutta koskevia 
tavoitteita, painopistettä on siirrettävä kohti 
energiaa koskevan keskinäisriippuvuuden 
mallia varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
toteutetaan nopeasti; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden 
poliittinen ja sääntelyn kehitys poistaa 
loput infrastruktuurin pullonkaulat eikä 
aseta lisää esteitä sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin;

Or. en

Tarkistus 257
Rachida Dati
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Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiariippuvuutta koskevia tavoitteita, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan keskinäisriippuvuuden mallia 
varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
toteutetaan nopeasti; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden 
poliittinen ja sääntelyn kehitys poistaa 
loput infrastruktuurin pullonkaulat eikä 
aseta lisää esteitä sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin;

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiariippumattomuutta koskevia 
tavoitteita, painopistettä on siirrettävä kohti 
energiaa koskevan keskinäisriippuvuuden 
mallia varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
toteutetaan nopeasti; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden 
poliittinen ja sääntelyn kehitys poistaa 
loput infrastruktuurin pullonkaulat eikä 
aseta lisää esteitä sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin;

Or. fr

Tarkistus 258
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiariippuvuutta koskevia tavoitteita, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan keskinäisriippuvuuden mallia 
varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
toteutetaan nopeasti; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden 
poliittinen ja sääntelyn kehitys poistaa 

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiaomavaraisuutta koskevia 
tavoitteita, painopistettä on siirrettävä kohti 
energiaa koskevan keskinäisriippuvuuden 
mallia varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
toteutetaan nopeasti; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden 
poliittinen ja sääntelyn kehitys poistaa 
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loput infrastruktuurin pullonkaulat eikä 
aseta lisää esteitä sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin;

loput infrastruktuurin pullonkaulat eikä 
aseta lisää esteitä sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin;

Or. en

Tarkistus 259
Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiariippuvuutta koskevia tavoitteita, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan keskinäisriippuvuuden mallia 
varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
toteutetaan nopeasti; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden 
poliittinen ja sääntelyn kehitys poistaa 
loput infrastruktuurin pullonkaulat eikä 
aseta lisää esteitä sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin;

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiariippuvuutta koskevia tavoitteita, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan keskinäisriippuvuuden mallia 
varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
toteutetaan kohtuullisessa ajassa; 
korostaa, että on tärkeää varmistaa, että 
jäsenvaltioiden poliittinen ja sääntelyn 
kehitys poistaa loput infrastruktuurin 
pullonkaulat eikä aseta lisää esteitä sähkö-
ja kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin;

Or. en

Tarkistus 260
Francisco Sosa Wagner
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Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiariippuvuutta koskevia tavoitteita, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan keskinäisriippuvuuden mallia 
varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
toteutetaan nopeasti; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden 
poliittinen ja sääntelyn kehitys poistaa 
loput infrastruktuurin pullonkaulat eikä 
aseta lisää esteitä sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin;

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiariippuvuutta koskevia tavoitteita, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan keskinäisriippuvuuden mallia 
varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
toteutetaan nopeasti; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden 
poliittinen ja sääntelyn kehitys poistaa 
loput infrastruktuurin pullonkaulat ja 
markkinahäiriöt eikä aseta lisää esteitä 
sähkö- ja kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin;

Or. en

Tarkistus 261
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiariippuvuutta koskevia tavoitteita, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan keskinäisriippuvuuden mallia 
varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
toteutetaan nopeasti; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden 
poliittinen ja sääntelyn kehitys poistaa 

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiariippuvuutta koskevia tavoitteita, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan keskinäisriippuvuuden mallia 
varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
toteutetaan nopeasti; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden 
poliittinen ja sääntelyn kehitys poistaa 
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loput infrastruktuurin pullonkaulat eikä 
aseta lisää esteitä sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin;

loput infrastruktuurin pullonkaulat eikä 
aseta lisää esteitä sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon myös se, miten 
päätökset vaikuttavat muihin 
jäsenvaltioihin;

Or. ro

Tarkistus 262
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiariippuvuutta koskevia tavoitteita, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan keskinäisriippuvuuden mallia 
varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
toteutetaan nopeasti; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden 
poliittinen ja sääntelyn kehitys poistaa 
loput infrastruktuurin pullonkaulat eikä 
aseta lisää esteitä sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin;

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiariippuvuutta koskevia tavoitteita, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan keskinäisriippuvuuden mallia 
varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
toteutetaan nopeasti; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden
poliittinen ja sääntelyn kehitys poistaa 
loput infrastruktuurin pullonkaulat eikä 
aseta lisää esteitä sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
päätöstä tärkeiden kansallisten 
energiapoliittisten päätösten 
ilmoittamisesta ja niitä koskevien 
kuulemisten järjestämisestä 
jäsenvaltioiden välillä; 
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Or. en

Tarkistus 263
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiariippuvuutta koskevia tavoitteita, 
painopistettä on siirrettävä kohti energiaa 
koskevan keskinäisriippuvuuden mallia 
varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
toteutetaan nopeasti; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden 
poliittinen ja sääntelyn kehitys poistaa 
loput infrastruktuurin pullonkaulat eikä 
aseta lisää esteitä sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin;

12. painottaa, että kun jäsenvaltiot pyrkivät 
kohti energian toimitusvarmuutta ja 
energiaomavaraisuutta koskevia 
tavoitteita, painopistettä on siirrettävä kohti 
energiaa koskevan keskinäisriippuvuuden 
mallia varmistamalla, että EU:n energian 
sisämarkkinat ja pohjoisen ja etelän sekä 
idän ja lännen yhdistävä EU:n superverkko 
toteutetaan nopeasti; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden 
poliittinen ja sääntelyn kehitys poistaa 
loput infrastruktuurin pullonkaulat eikä 
aseta lisää esteitä sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden tai 
energiamarkkinoiden yhdentymiselle; 
painottaa lisäksi, että kunkin kansallisen 
järjestelmän energiapoliittisissa päätöksissä 
on otettava huomioon se, miten päätökset 
vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin; toteaa, 
että olisi toivottavaa selvittää, voitaisiinko 
energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston asiantuntemusta ja 
palveluita hyödyntää edellä mainittujen 
tehtävien suorittamisessa ja miten se 
voitaisiin tehdä;

Or. sl

Tarkistus 264
András Gyürk

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. korostaa tarvetta toteuttaa voimassa 
olevia toimintalinjoja ja säännöksiä siten, 
että nykyistä energiainfrastruktuuria 
käytetään paremmin EU:n kuluttajien 
hyödyksi; kehottaa Euroopan komissiota 
ja energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirastoa valvomaan tiukemmin 
säännöksien, kuten "käytä tai menetä" 
-periaatetta koskevien sääntöjen, 
kansallista täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 265
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. korostaa, että 
energiainfrastruktuurin korvaamista ja 
uudistamista koskevan EU:n haasteen 
vaativuutta vähennetään huomattavasti 
hyödyntämällä 
energiansäästömahdollisuudet 
täysimääräisesti; kehottaa ottamaan 
entistä alhaisemmat kysyntäennusteet 
huomioon infrastruktuurisuunnitelmissa 
ja ottamaan "säästöt ensin" -periaatteen 
täysimääräisesti huomioon 
energiajärjestelmän kehittämisessä;

Or. en

Tarkistus 266
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. painottaa tarvetta täysin yhdennetyille 
markkinoille vuoteen 2014 mennessä; 
painottaa, että on tärkeää panna energian 
sisämarkkinoita koskeva lainsäädäntö 
täysimääräisesti täytäntöön kaikissa 
jäsenvaltioissa ja varmistaa, että mikään 
jäsenvaltio tai alue ei jää eristyksiin EU:n 
kaasu- ja sähköverkoista vuoden 2015 
jälkeen tai koe energiaturvallisuutensa 
olevan uhattuna asianmukaisten 
liitäntöjen puuttumisen takia; korostaa 
tarvetta ottaa huomioon sosiaaliset 
vaikutukset ja varmistaa, että energian 
hinnat vastaavat paremmin kustannuksia;

13. painottaa tarvetta täysin yhdennetyille 
eurooppalaisille energiamarkkinoille 
vuoteen 2014 mennessä; painottaa, että on 
tärkeää panna energian sisämarkkinoita 
koskeva lainsäädäntö täysimääräisesti 
täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa ja 
varmistaa, että mikään jäsenvaltio tai alue 
ei jää eristyksiin EU:n kaasu- ja 
sähköverkoista vuoden 2015 jälkeen; 
korostaa tarvetta ottaa huomioon 
sosiaaliset vaikutukset ja varmistaa, että 
energian hinnat vastaavat paremmin 
kustannuksia, mukaan luettuina 
ympäristökustannukset, joita ei nykyisin 
oteta täysimääräisesti huomioon;

Or. en

Tarkistus 267
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. painottaa tarvetta täysin yhdennetyille 
markkinoille vuoteen 2014 mennessä; 
painottaa, että on tärkeää panna energian 
sisämarkkinoita koskeva lainsäädäntö 
täysimääräisesti täytäntöön kaikissa 
jäsenvaltioissa ja varmistaa, että mikään 
jäsenvaltio tai alue ei jää eristyksiin EU:n 
kaasu- ja sähköverkoista vuoden 2015 
jälkeen tai koe energiaturvallisuutensa 
olevan uhattuna asianmukaisten liitäntöjen 
puuttumisen takia; korostaa tarvetta ottaa 
huomioon sosiaaliset vaikutukset ja 
varmistaa, että energian hinnat vastaavat 
paremmin kustannuksia;

13. painottaa tarvetta täysin yhdennetyille 
markkinoille vuoteen 2014 mennessä; 
painottaa, että on tärkeää panna energian 
sisämarkkinoita koskeva lainsäädäntö 
täysimääräisesti täytäntöön kaikissa 
jäsenvaltioissa ja varmistaa, että mikään 
jäsenvaltio tai alue ei jää eristyksiin EU:n 
kaasu- ja sähköverkoista vuoden 2015 
jälkeen tai koe energiaturvallisuutensa 
olevan uhattuna asianmukaisten liitäntöjen 
puuttumisen takia; korostaa tarvetta ottaa 
huomioon sosiaaliset vaikutukset ja 
varmistaa, että energian hinnat ovat 
kohtuullisia kaikille, ja varmistaa myös, 
että energian hinnat vastaavat paremmin 
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kustannuksia;

Or. ro

Tarkistus 268
Rachida Dati

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. painottaa tarvetta täysin yhdennetyille 
markkinoille vuoteen 2014 mennessä; 
painottaa, että on tärkeää panna energian 
sisämarkkinoita koskeva lainsäädäntö 
täysimääräisesti täytäntöön kaikissa 
jäsenvaltioissa ja varmistaa, että mikään 
jäsenvaltio tai alue ei jää eristyksiin EU:n 
kaasu- ja sähköverkoista vuoden 2015 
jälkeen tai koe energiaturvallisuutensa 
olevan uhattuna asianmukaisten liitäntöjen 
puuttumisen takia; korostaa tarvetta ottaa 
huomioon sosiaaliset vaikutukset ja 
varmistaa, että energian hinnat vastaavat 
paremmin kustannuksia;

13. painottaa tarvetta täysin yhdennetyille 
markkinoille vuoteen 2014 mennessä; 
painottaa, että on tärkeää panna energian 
sisämarkkinoita koskeva lainsäädäntö 
täysimääräisesti täytäntöön kaikissa 
jäsenvaltioissa ja varmistaa, että mikään 
jäsenvaltio tai alue ei jää eristyksiin EU:n 
kaasu- ja sähköverkoista vuoden 2015 
jälkeen tai koe energiaturvallisuutensa 
olevan uhattuna asianmukaisten liitäntöjen 
puuttumisen takia; korostaa tarvetta ottaa 
huomioon sosiaaliset vaikutukset ja 
varmistaa, että energian hinnat vastaavat
paremmin kustannuksia; tähän päästään 
vauhdittamalla kilpailua, jolloin myös 
energian hinnoittelusta tulee 
avoimempaa;

Or. fr

Tarkistus 269
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa, että kaikkia kolmannen 
energiamarkkinapaketin artikloja on 
sovellettava poikkeuksetta; katsoo, että 
tämä koskee etenkin 
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direktiivin 2009/73/EY 11 artiklaa; 
korostaa, että kaikkien kolmansien 
maiden toimijoiden on noudatettava 
täysimääräisesti unionin energia- ja 
kilpailulainsäädäntöä ja että komission ei 
pitäisi missään tilanteessa hyväksyä sitä, 
että lainsäädännön soveltamista pyritään 
muuttamaan kumppanuus- tai 
yhteistyösopimusten tai hallitusten 
välisten sopimusten avulla; 

Or. en

Tarkistus 270
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa, että energiamarkkinoiden 
sijoittajien kannustimia on lisättävä 
lisäämällä tuottavuutta ja helpottamalla –
mutta ei lieventämällä – byrokraattisia 
menettelyjä;

Or. en

Tarkistus 271
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. korostaa, että kuluttajia on 
suojeltava korkeilta 
energiakustannuksilta ja yrityksiä on 
suojeltava EU:n ulkopuolella toimivien 
yritysten epäoikeudenmukaiselta 
kilpailulta ja keinotekoisen alhaisilta 
hinnoilta WTO:n aseman vahvistamista 
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koskevien Rio+20-huippukokouksen 
kehotusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 272
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia ja kysynnän 
hallintaa), joita ilmenee, kun vaihtelevan 
uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa.
painottaa tarvetta riittävälle käytettävissä 
olevalle kapasiteetille, jotta voidaan taata 
sähköntuotannon varmuus; painottaa tältä 
osin, että poliittinen kehitys jäsenvaltioissa 
ei saa asettaa uusia esteitä sähkö- tai 
kaasumarkkinoiden yhdentymiselle;

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia vara- ja tasapainotusresursseja
(kuten joustavaa tuotantoa, varastointia ja 
kysynnän hallintaa), joita ilmenee, kun 
vaihtelevan uusiutuvan sähköntuotannon 
osuus kasvaa, ja korostaa infrastruktuurin 
merkitystä jakelutasolla ja 
tuottajakuluttajien ja 
jakeluverkonhaltijoiden tärkeää asemaa 
hajautettujen energiatuotteiden ja 
kysyntäpuolen tehokkuustoimenpiteiden 
integroimisessa järjestelmään; painottaa 
tarvetta Euroopassa käytettävissä olevan 
kapasiteetin asianmukaiseen arviointiin, 
jotta voidaan taata sähköntuotannon 
varmuus; painottaa tältä osin, että 
poliittinen kehitys jäsenvaltioissa ei saa 
asettaa uusia esteitä sähkö- tai 
kaasumarkkinoiden yhdentymiselle;
korostaa, että antamalla kysyntäpuolen 
resursseille, kuten kysynnän ohjaukselle, 
ensisijainen asema vahvistettaisiin 
huomattavasti hajautettujen 
energianlähteiden integrointia ja 
edistettäisiin energiapolitiikan 
kokonaistavoitteiden saavuttamista;

Or. en
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Tarkistus 273
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia ja kysynnän 
hallintaa), joita ilmenee, kun vaihtelevan 
uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa.
painottaa tarvetta riittävälle käytettävissä 
olevalle kapasiteetille, jotta voidaan taata
sähköntuotannon varmuus; painottaa tältä 
osin, että poliittinen kehitys jäsenvaltioissa 
ei saa asettaa uusia esteitä sähkö- tai 
kaasumarkkinoiden yhdentymiselle;

14. tunnustaa, että rahoituskriisi on 
entisestään vähentänyt alan valmiuksia 
rahoittaa energiajärjestelmän 
muuttamista; kehottaa komissiota 
esittämään sähkömarkkinoiden 
suunnittelua koskevia ehdotuksia 
kyseiselle alalle vaaditun pääoman 
hankkimiseksi; korostaa uusia haasteita, 
kuten sähköntuotantojärjestelmän 
tarvitsemia joustavia resursseja (kuten 
joustavaa tuotantoa, varastointia ja 
kysynnän hallintaa), joita ilmenee, kun 
vaihtelevan uusiutuvan sähköntuotannon 
osuus kasvaa; painottaa, että 
osallistumisesta sähköntuotannon 
varmuuden varmistamiseen on palkittava;
katsoo tältä osin, että on määritettävä 
jäsenvaltioissa toteutetun poliittisen 
kehityksen parhaita käytäntöjä 
edellyttäen, että kehityksellä ei aseteta
uusia esteitä sähkö- tai kaasumarkkinoiden 
yhdentymiselle;

Or. en

Tarkistus 274
Adina-Ioana Vălean

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia ja kysynnän 
hallintaa), joita ilmenee, kun vaihtelevan 

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia ja kysynnän 
hallintaa), joita ilmenee, kun vaihtelevan 
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uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa.
painottaa tarvetta riittävälle käytettävissä 
olevalle kapasiteetille, jotta voidaan taata 
sähköntuotannon varmuus; painottaa tältä 
osin, että poliittinen kehitys jäsenvaltioissa 
ei saa asettaa uusia esteitä sähkö- tai 
kaasumarkkinoiden yhdentymiselle;

uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa, 
ja korostaa infrastruktuurin merkitystä 
jakelutasolla ja aktiivisten kuluttajien ja 
jakeluverkonhaltijoiden tärkeää asemaa 
hajautettujen energiatuotteiden ja 
kysyntäpuolen tehokkuustoimenpiteiden 
integroimiseksi järjestelmään; painottaa 
tarvetta riittävälle käytettävissä olevalle 
kapasiteetille, jotta voidaan taata 
sähköntuotannon varmuus; painottaa tältä 
osin, että poliittinen kehitys jäsenvaltioissa 
ei saa asettaa uusia esteitä sähkö- tai 
kaasumarkkinoiden yhdentymiselle; 
huomauttaa, että antamalla 
kysyntäpuolen hallinnalle ja 
energiantuotannolle ensisijainen asema 
vahvistettaisiin huomattavasti 
hajautettujen energianlähteiden 
integrointia ja edistettäisiin
energiapolitiikan kokonaistavoitteiden 
saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 275
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia ja kysynnän 
hallintaa), joita ilmenee, kun vaihtelevan 
uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa.
painottaa tarvetta riittävälle käytettävissä 
olevalle kapasiteetille, jotta voidaan taata 
sähköntuotannon varmuus; painottaa tältä 
osin, että poliittinen kehitys jäsenvaltioissa 
ei saa asettaa uusia esteitä sähkö- tai 
kaasumarkkinoiden yhdentymiselle;

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia vara- ja tasapainotusresursseja
(kuten joustavaa tuotantoa, varastointia ja 
kysynnän hallintaa), joita ilmenee, kun 
vaihtelevan uusiutuvan sähköntuotannon 
osuus kasvaa; painottaa tarvetta 
Euroopassa käytettävissä olevan 
kapasiteetin asianmukaiseen arviointiin, 
jotta voidaan taata sähköntuotannon 
varmuus; painottaa tältä osin 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välisten parempien yhteenliitäntöjen 
merkitystä; huomauttaa, että antamalla 
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kysyntäpuolen hallinnalle ja 
energiantuotannolle ensisijainen asema 
vahvistettaisiin huomattavasti 
hajautettujen energianlähteiden 
integrointia ja edistettäisiin 
energiapolitiikan kokonaistavoitteiden 
saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 276
Francisco Sosa Wagner

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia ja kysynnän 
hallintaa), joita ilmenee, kun vaihtelevan 
uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa.
painottaa tarvetta riittävälle käytettävissä 
olevalle kapasiteetille, jotta voidaan taata 
sähköntuotannon varmuus; painottaa tältä 
osin, että poliittinen kehitys jäsenvaltioissa 
ei saa asettaa uusia esteitä sähkö- tai 
kaasumarkkinoiden yhdentymiselle;

14. korostaa uusia haasteita ja 
mahdollisuuksia, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia ja kysynnän 
hallintaa), joita ilmenee, kun vaihtelevan 
uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa;
katsoo, että energiainfrastruktuuria olisi 
suunnattava aiempaa enemmän 
loppukäyttäjille ja että siinä olisi 
keskityttävä aiempaa enemmän 
jakelujärjestelmien kapasiteetin ja 
kulutuksen väliseen vuorovaikutukseen; 
tunnustaa infrastruktuurin merkityksen 
jakelutasolla ja tärkeän aseman, joka 
tuottajakuluttajilla ja 
jakeluverkonhaltijoilla on hajautettujen 
energiatuotteiden integroimisessa 
järjestelmään; painottaa tarvetta riittävälle 
käytettävissä olevalle kapasiteetille, jotta 
voidaan taata sähköntuotannon varmuus; 
painottaa tältä osin, että poliittinen kehitys 
jäsenvaltioissa ei saa asettaa uusia esteitä 
sähkö- tai kaasumarkkinoiden 
yhdentymiselle;

Or. en
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Tarkistus 277
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia ja kysynnän 
hallintaa), joita ilmenee, kun vaihtelevan 
uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa.
painottaa tarvetta riittävälle käytettävissä 
olevalle kapasiteetille, jotta voidaan taata 
sähköntuotannon varmuus; painottaa tältä 
osin, että poliittinen kehitys jäsenvaltioissa 
ei saa asettaa uusia esteitä sähkö- tai 
kaasumarkkinoiden yhdentymiselle;

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia ja kysynnän 
hallintaa), joita ilmenee, kun vaihtelevan 
uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa, 
ja tarvetta uuteen infrastruktuuriin ja 
joustavuuteen jakelutasolla ja 
tuottajakuluttajien ja 
jakeluverkonhaltijoiden mahdollisuuteen 
vaikuttaa energiatehokkuuden 
parantamiseen; painottaa tarvetta 
käytettävissä olevan kapasiteetin 
perusteelliseen arviointiin, jotta voidaan 
taata sähköntuotannon varmuus; painottaa 
tältä osin, että poliittinen kehitys 
jäsenvaltioissa ei saa asettaa uusia esteitä 
sähkö- tai kaasumarkkinoiden 
yhdentymiselle;

Or. en

Tarkistus 278
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa
tuotantoa, varastointia ja kysynnän 
hallintaa), joita ilmenee, kun vaihtelevan 

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia ja kysynnän 
hallintaa), joita ilmenee, kun vaihtelevan 
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uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa.
painottaa tarvetta riittävälle käytettävissä 
olevalle kapasiteetille, jotta voidaan taata 
sähköntuotannon varmuus; painottaa tältä 
osin, että poliittinen kehitys jäsenvaltioissa 
ei saa asettaa uusia esteitä sähkö- tai 
kaasumarkkinoiden yhdentymiselle;

uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa;
painottaa tarvetta asianmukaisiin 
välineisiin sen varmistamiseksi, että 
käytettävissä on riittävä kapasiteetti, jotta 
voidaan taata sähköntuotannon varmuus; 
painottaa tältä osin, että poliittinen kehitys 
jäsenvaltioissa ei saa asettaa uusia esteitä 
sähkö- tai kaasumarkkinoiden 
yhdentymiselle, jotta tuotantoa voidaan 
kannustaa riittävästi järjestelmän 
riittävyyden ylläpitämiseksi;

Or. en

Tarkistus 279
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia ja kysynnän 
hallintaa), joita ilmenee, kun vaihtelevan 
uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa.
painottaa tarvetta riittävälle käytettävissä 
olevalle kapasiteetille, jotta voidaan taata 
sähköntuotannon varmuus; painottaa tältä 
osin, että poliittinen kehitys jäsenvaltioissa 
ei saa asettaa uusia esteitä sähkö- tai 
kaasumarkkinoiden yhdentymiselle;

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia ja kysynnän 
hallintaa), joita ilmenee, kun vaihtelevan 
uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa;
painottaa tarvetta riittävälle käytettävissä 
olevalle kapasiteetille, jotta tarjonta vastaa 
kysyntää, millä taataan sähköntuotannon 
varmuus; painottaa tältä osin, että 
poliittinen kehitys jäsenvaltioissa ei saa 
asettaa uusia esteitä sähkö- tai 
kaasumarkkinoiden yhdentymiselle;

Or. en

Tarkistus 280
Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia ja kysynnän 
hallintaa), joita ilmenee, kun vaihtelevan 
uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa.
painottaa tarvetta riittävälle käytettävissä 
olevalle kapasiteetille, jotta voidaan taata 
sähköntuotannon varmuus; painottaa tältä 
osin, että poliittinen kehitys jäsenvaltioissa 
ei saa asettaa uusia esteitä sähkö- tai 
kaasumarkkinoiden yhdentymiselle;

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia ja kysynnän 
hallintaa), joita ilmenee, kun vaihtelevan 
uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa;
korostaa tarvetta nykyistä 
yhtenäisempään näkemykseen 
siirtämisestä, jakelusta ja varastoinnista; 
painottaa tarvetta riittävälle käytettävissä 
olevalle kapasiteetille, jotta voidaan taata 
sähköntuotannon varmuus; painottaa tältä 
osin, että poliittinen kehitys jäsenvaltioissa 
ei saa asettaa uusia esteitä sähkö- tai 
kaasumarkkinoiden yhdentymiselle;

Or. en

Tarkistus 281
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia ja kysynnän 
hallintaa), joita ilmenee, kun vaihtelevan 
uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa.
painottaa tarvetta riittävälle käytettävissä 
olevalle kapasiteetille, jotta voidaan taata 
sähköntuotannon varmuus; painottaa tältä 
osin, että poliittinen kehitys jäsenvaltioissa 
ei saa asettaa uusia esteitä sähkö- tai 
kaasumarkkinoiden yhdentymiselle;

14. korostaa uusia haasteita ja uusia 
markkinamahdollisuuksia, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia, kysynnän hallintaa 
ja yhteenliitäntöjä), joita ilmenee, kun 
vaihtelevan uusiutuvan sähköntuotannon 
osuus kasvaa; painottaa, että Euroopassa 
tarvitaan toimivat markkinat, jotta 
voidaan taata sähköntuotannon varmuus; 
painottaa tältä osin, että poliittinen kehitys 
jäsenvaltioissa ei saa asettaa uusia esteitä 
sähkö- tai kaasumarkkinoiden 
yhdentymiselle;

Or. en
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Tarkistus 282
András Gyürk

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia ja kysynnän 
hallintaa), joita ilmenee, kun vaihtelevan 
uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa.
painottaa tarvetta riittävälle käytettävissä 
olevalle kapasiteetille, jotta voidaan taata 
sähköntuotannon varmuus; painottaa tältä 
osin, että poliittinen kehitys jäsenvaltioissa 
ei saa asettaa uusia esteitä sähkö- tai 
kaasumarkkinoiden yhdentymiselle;

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, kestävää siirtoverkkoa, 
varastointia ja kysynnän hallintaa), joita 
ilmenee, kun vaihtelevan uusiutuvan 
sähköntuotannon osuus kasvaa; painottaa 
tarvetta riittävälle käytettävissä olevalle 
kapasiteetille, jotta voidaan taata 
sähköntuotannon varmuus; painottaa tältä 
osin, että poliittinen kehitys jäsenvaltioissa 
ei saa asettaa uusia esteitä sähkö- tai 
kaasumarkkinoiden yhdentymiselle;

Or. en

Tarkistus 283
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia ja kysynnän 
hallintaa), joita ilmenee, kun vaihtelevan 
uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa.
painottaa tarvetta riittävälle käytettävissä 
olevalle kapasiteetille, jotta voidaan taata 
sähköntuotannon varmuus; painottaa tältä 
osin, että poliittinen kehitys jäsenvaltioissa 
ei saa asettaa uusia esteitä sähkö- tai 
kaasumarkkinoiden yhdentymiselle;

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia, kysynnän hallintaa 
ja yhteenliitäntöjä), joita ilmenee, kun 
vaihtelevan uusiutuvan sähköntuotannon 
osuus kasvaa; painottaa tarvetta riittävälle 
käytettävissä olevalle kapasiteetille, jotta 
voidaan taata sähköntuotannon varmuus; 
painottaa tältä osin, että poliittinen kehitys 
jäsenvaltioissa ei saa asettaa uusia esteitä 
sähkö- tai kaasumarkkinoiden 
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yhdentymiselle;

Or. en

Tarkistus 284
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia ja kysynnän 
hallintaa), joita ilmenee, kun vaihtelevan 
uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa.
painottaa tarvetta riittävälle käytettävissä 
olevalle kapasiteetille, jotta voidaan taata 
sähköntuotannon varmuus; painottaa tältä 
osin, että poliittinen kehitys jäsenvaltioissa 
ei saa asettaa uusia esteitä sähkö- tai 
kaasumarkkinoiden yhdentymiselle;

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia, kysynnän hallintaa 
ja mikrotuotantoa), joita ilmenee, kun 
vaihtelevan uusiutuvan sähköntuotannon 
osuus kasvaa; painottaa tarvetta riittävälle 
käytettävissä olevalle kapasiteetille, jotta 
voidaan taata sähköntuotannon varmuus; 
painottaa tältä osin, että poliittinen kehitys 
jäsenvaltioissa ei saa asettaa uusia esteitä 
sähkö- tai kaasumarkkinoiden 
yhdentymiselle;

Or. en

Tarkistus 285
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia ja kysynnän 
hallintaa), joita ilmenee, kun vaihtelevan 
uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa.
painottaa tarvetta riittävälle käytettävissä 
olevalle kapasiteetille, jotta voidaan taata 

14. tunnustaa uuden energiajärjestelmän 
osatekijät, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemat 
joustavat resurssit (kuten joustavan 
tuotannon, varastoinnin ja kysynnän 
hallinnan), joita ilmenee, kun vaihtelevan 
uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa;
painottaa tarvetta kehittää näitä 
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sähköntuotannon varmuus; painottaa tältä 
osin, että poliittinen kehitys jäsenvaltioissa 
ei saa asettaa uusia esteitä sähkö- tai 
kaasumarkkinoiden yhdentymiselle;

osatekijöitä viipymättä, jotta voidaan taata 
sähköntuotannon varmuus; painottaa, että 
poliittinen kehitys jäsenvaltioissa ei saa 
asettaa uusia esteitä sähkö- tai 
kaasumarkkinoiden yhdentymiselle;

Or. en

Tarkistus 286
Konrad Szymański, Vicky Ford, Giles Chichester

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia ja kysynnän 
hallintaa), joita ilmenee, kun vaihtelevan 
uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa.
painottaa tarvetta riittävälle käytettävissä 
olevalle kapasiteetille, jotta voidaan taata 
sähköntuotannon varmuus; painottaa tältä 
osin, että poliittinen kehitys jäsenvaltioissa 
ei saa asettaa uusia esteitä sähkö- tai 
kaasumarkkinoiden yhdentymiselle;

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia ja kysynnän 
hallintaa), joita ilmenee, kun vaihtelevan 
uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa;
painottaa tarvetta riittävälle käytettävissä 
olevalle kapasiteetille, jotta voidaan taata 
sähköntuotannon varmuus; katsoo siksi, 
että entistä yleisemmät yhteenliitännät 
ovat olennaisia, jotta voidaan mukautua 
uusiutuviin energianlähteisiin perustuvan 
jaksottaisen sähkötuotannon odotettavissa 
olevaan erittäin suureen kasvuun;
painottaa tältä osin, että poliittinen kehitys 
jäsenvaltioissa ei saa asettaa uusia esteitä 
sähkö- tai kaasumarkkinoiden 
yhdentymiselle;

Or. en

Tarkistus 287
Rachida Dati

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia ja kysynnän 
hallintaa), joita ilmenee, kun vaihtelevan 
uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa.
painottaa tarvetta riittävälle käytettävissä 
olevalle kapasiteetille, jotta voidaan taata 
sähköntuotannon varmuus; painottaa tältä 
osin, että poliittinen kehitys jäsenvaltioissa 
ei saa asettaa uusia esteitä sähkö- tai 
kaasumarkkinoiden yhdentymiselle;

14. korostaa uusia haasteita, kuten 
sähköntuotantojärjestelmän tarvitsemia 
joustavia resursseja (kuten joustavaa 
tuotantoa, varastointia ja kysynnän 
hallintaa), joita ilmenee, kun vaihtelevan 
uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa;
painottaa tarvetta riittävälle käytettävissä 
olevalle kapasiteetille, jotta voidaan taata 
sähköntuotannon varmuus; tähdentää 
siksi, että viranomaisten on edistettävä 
näiden teknologioiden kehitystä; painottaa 
tältä osin, että poliittinen kehitys 
jäsenvaltioissa ei saa asettaa uusia esteitä 
sähkö- tai kaasumarkkinoiden 
yhdentymiselle;

Or. fr

Tarkistus 288
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. korostaa, että koska nykyinen 
infrastruktuuri on vanhanaikaista, 
jokainen etenemissuunnitelmasta 2050 
annetussa komission tiedonannossa 
esitetty skenaario edellyttää suuria 
investointeja; katsoo, että energian hinnat 
nousevat tämän takia jokaisessa 
skenaariossa vuoteen 2030 asti; ottaa 
lisäksi huomioon, että komissio toteaa, 
että suurin osa hinnannoususta on jo 
tapahtumassa viiteskenaariossa, koska 
nousu liittyy siihen, että vanha loppuun 
ajettu tuotantokapasiteetti on korvattava 
uudella seuraavien 20 vuoden aikana; 
korostaa, että koska kustannukset ovat 
samanlaisia kaikissa skenaarioissa, hyvän 
energiatehokkuuden skenaarion ja 
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uusiutuvan energian runsaaseen käyttöön 
perustuvan skenaarion myönteisiä 
vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja 
yhteiskuntaan ei saa jättää huomiotta;

Or. en

Tarkistus 289
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on huolissaan viiveistä, jotka 
vaikuttavat eteläisen kaasukäytävän 
valmistumiseen; painottaa tarvetta 
saavuttaa energian toimitusvarmuus 
energialähteitä monipuolistamalla, 
korostaa itäisen Välimeren LNG-
lisäkäytävän mahdollisuuksia toimia 
joustavana energialähteenä ja 
kannustimena kilpailun kasvulle EU:n 
energian sisämarkkinoilla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 290
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on huolissaan viiveistä, jotka 
vaikuttavat eteläisen kaasukäytävän 
valmistumiseen; painottaa tarvetta 
saavuttaa energian toimitusvarmuus 
energialähteitä monipuolistamalla, 
korostaa itäisen Välimeren LNG-
lisäkäytävän mahdollisuuksia toimia 
joustavana energialähteenä ja 

Poistetaan.
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kannustimena kilpailun kasvulle EU:n 
energian sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 291
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on huolissaan viiveistä, jotka 
vaikuttavat eteläisen kaasukäytävän 
valmistumiseen; painottaa tarvetta 
saavuttaa energian toimitusvarmuus 
energialähteitä monipuolistamalla, 
korostaa itäisen Välimeren LNG-
lisäkäytävän mahdollisuuksia toimia 
joustavana energialähteenä ja 
kannustimena kilpailun kasvulle EU:n 
energian sisämarkkinoilla;

15. panee merkille, että kaasun 
absoluuttinen kulutus 
kotitaloustarkoituksissa ja muissa 
tarkoituksissa kasvaa jokaisessa 
komission tarkastelemassa 
etenemistavassa; on huolissaan tiettyihin 
ratkaisuihin lukkiutumisen merkittävästä 
riskistä sen takia, että 
kaasuinfrastruktuuriin tehdään liikaa 
investointeja; katsoo, että uuteen 
infrastruktuuriin tehtäviä tulevia 
investointeja on aina – tärkeysjärjestyksen 
ja kustannustehokkuuden merkityksen 
mukaisesti – tasapainotettava 
energiatehokkuustoimenpiteisiin 
tehtävillä investoinneilla tai 
vaihtoehtoisesti 
uudistamalla/nykyaikaistamalla nykyistä 
infrastruktuuria;

Or. en

Tarkistus 292
Rachida Dati

Päätöslauselmaesitys
15 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on huolissaan viiveistä, jotka 
vaikuttavat eteläisen kaasukäytävän 
valmistumiseen; painottaa tarvetta 
saavuttaa energian toimitusvarmuus 
energialähteitä monipuolistamalla,
korostaa itäisen Välimeren LNG-
lisäkäytävän mahdollisuuksia toimia 
joustavana energialähteenä ja 
kannustimena kilpailun kasvulle EU:n 
energian sisämarkkinoilla;

15. korostaa, että energian 
toimitusvarmuus Euroopan unionissa 
taataan tuontilähteitä monipuolistamalla; 
tähdentää siksi, että yhteistyötä 
kumppaneiden, erityisesti Kaukasian 
maiden, kanssa on aktiivisesti 
vahvistettava; on huolissaan viiveistä, 
jotka vaikuttavat eteläisen kaasukäytävän 
valmistumiseen; korostaa itäisen 
Välimeren LNG-lisäkäytävän 
mahdollisuuksia toimia joustavana 
energialähteenä ja kannustimena kilpailun 
kasvulle EU:n energian sisämarkkinoilla;

Or. fr

Tarkistus 293
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on huolissaan viiveistä, jotka 
vaikuttavat eteläisen kaasukäytävän 
valmistumiseen; painottaa tarvetta 
saavuttaa energian toimitusvarmuus 
energialähteitä monipuolistamalla, korostaa 
itäisen Välimeren LNG-lisäkäytävän 
mahdollisuuksia toimia joustavana 
energialähteenä ja kannustimena kilpailun 
kasvulle EU:n energian sisämarkkinoilla;

15. on huolissaan viiveistä, jotka 
vaikuttavat eteläisen kaasukäytävän 
valmistumiseen; painottaa tarvetta 
saavuttaa energian toimitusvarmuus 
energialähteitä monipuolistamalla; 
painottaa, että eteläisen kaasukäytävän 
avulla tapahtuvan monipuolistamisen on 
tarkoitettava muualla kuin Venäjällä 
sijaitsevia uusia öljy-, kaasu- ja 
sähkölähteitä niille jäsenvaltioille, jotka 
ovat liian riippuvaisia tästä yhdestä 
toimittajasta; korostaa itäisen Välimeren 
LNG-lisäkäytävän mahdollisuuksia toimia 
joustavana energialähteenä ja 
kannustimena kilpailun kasvulle EU:n 
energian sisämarkkinoilla;

Or. en
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Tarkistus 294
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on huolissaan viiveistä, jotka 
vaikuttavat eteläisen kaasukäytävän 
valmistumiseen; painottaa tarvetta 
saavuttaa energian toimitusvarmuus 
energialähteitä monipuolistamalla, korostaa 
itäisen Välimeren LNG-lisäkäytävän 
mahdollisuuksia toimia joustavana 
energialähteenä ja kannustimena kilpailun 
kasvulle EU:n energian sisämarkkinoilla;

15. on huolissaan viiveistä, jotka 
vaikuttavat eteläisen kaasukäytävän 
valmistumiseen; painottaa tarvetta 
saavuttaa energian toimitusvarmuus 
energialähteitä monipuolistamalla, 
muistuttaa LNG-käytävän ja LNG-
rahtialuskannan merkittävästä 
vaikutuksesta EU:n energiahuoltoon ja 
korostaa itäisen Välimeren LNG-
lisäkäytävän mahdollisuuksia toimia 
joustavana energialähteenä ja 
kannustimena kilpailun kasvulle EU:n 
energian sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 295
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on huolissaan viiveistä, jotka 
vaikuttavat eteläisen kaasukäytävän 
valmistumiseen; painottaa tarvetta 
saavuttaa energian toimitusvarmuus 
energialähteitä monipuolistamalla, korostaa 
itäisen Välimeren LNG-lisäkäytävän 
mahdollisuuksia toimia joustavana 
energialähteenä ja kannustimena kilpailun 
kasvulle EU:n energian sisämarkkinoilla;

15. on huolissaan viiveistä, jotka 
vaikuttavat eteläisen kaasukäytävän 
valmistumiseen; painottaa tarvetta 
saavuttaa energian toimitusvarmuus 
energialähteitä monipuolistamalla, korostaa 
itäisen Välimeren ja Mustanmeren alueen
LNG-lisäkäytävän mahdollisuuksia toimia 
joustavana energialähteenä ja 
kannustimena kilpailun kasvulle EU:n 
energian sisämarkkinoilla;

Or. ro
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Tarkistus 296
Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on huolissaan viiveistä, jotka 
vaikuttavat eteläisen kaasukäytävän 
valmistumiseen; painottaa tarvetta 
saavuttaa energian toimitusvarmuus 
energialähteitä monipuolistamalla, korostaa 
itäisen Välimeren LNG-lisäkäytävän 
mahdollisuuksia toimia joustavana 
energialähteenä ja kannustimena kilpailun 
kasvulle EU:n energian sisämarkkinoilla;

15. on huolissaan viiveistä, jotka 
vaikuttavat eteläisen kaasukäytävän 
valmistumiseen; painottaa tarvetta 
saavuttaa energian toimitusvarmuus 
energialähteitä monipuolistamalla;
korostaa itäisen Välimeren LNG-
lisäkäytävän mahdollisuuksia toimia 
joustavana energian kuljetusmuotona ja 
kannustimena kilpailun kasvulle EU:n 
energian sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 297
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on huolissaan viiveistä, jotka 
vaikuttavat eteläisen kaasukäytävän 
valmistumiseen; painottaa tarvetta 
saavuttaa energian toimitusvarmuus 
energialähteitä monipuolistamalla, korostaa 
itäisen Välimeren LNG-lisäkäytävän 
mahdollisuuksia toimia joustavana 
energialähteenä ja kannustimena kilpailun 
kasvulle EU:n energian sisämarkkinoilla;

15. on huolissaan viiveistä, jotka 
vaikuttavat eteläisen kaasukäytävän 
valmistumiseen; painottaa tarvetta 
saavuttaa energian toimitusvarmuus 
energialähteitä monipuolistamalla ja
korostaa itäisen Välimeren LNG-
lisäkäytävän mahdollisuuksia toimia 
joustavana energialähteenä ja 
kannustimena kilpailun kasvulle EU:n 
energian sisämarkkinoilla;

Or. en
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Tarkistus 298
Jacek Saryusz-Wolski

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. muistuttaa, että unionin ja tuottaja-
ja läpikulkumaiden, erityisesti unionin ja 
Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin 
kuuluvien maiden, väliset strategiset 
kumppanuudet edellyttävät asianmukaisia 
välineitä, ennustettavuutta, vakautta ja 
pitkän aikavälin investointeja; korostaa, 
että unionin ilmastotavoitteiden on oltava 
yhdenmukaisia Nabucco-hankkeen 
kaltaisten, toimitusreittien 
monipuolistamista ja unionin 
energiavarmuuden parantamista 
koskevien infrastruktuurihankkeiden 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 299
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. muistuttaa, että markkinoiden on 
edelleen oltavan keskeisessä asemassa 
energiainfrastruktuuria koskevien 
investointien rahoittamisessa, ja 
tunnustaa, että on olemassa hankkeita, 
jotka saattavat vaatia rajoitettua julkista 
tukea yksityisen rahoituksen 
houkuttelemiseksi; painottaa, että julkisen 
talouden osallistumisen on perustuttava 
selkeisiin ja avoimiin perusteisiin, se ei 
saa vääristää kilpailua ja siinä on otettava 
huomioon kuluttajien edut;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 300
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. muistuttaa, että markkinoiden on 
edelleen oltavan keskeisessä asemassa 
energiainfrastruktuuria koskevien 
investointien rahoittamisessa, ja 
tunnustaa, että on olemassa hankkeita,
jotka saattavat vaatia rajoitettua julkista
tukea yksityisen rahoituksen 
houkuttelemiseksi; painottaa, että julkisen 
talouden osallistumisen on perustuttava 
selkeisiin ja avoimiin perusteisiin, se ei saa 
vääristää kilpailua ja siinä on otettava 
huomioon kuluttajien edut;

16. muistuttaa, että markkinaosapuolten 
olisi oltava ensisijaisesti vastuussa 
energia-infrastruktuurin rahoittamisesta; 
katsoo, että jos markkinaosapuolet eivät 
voi toteuttaa Euroopan etua koskevia 
hankkeita, voidaan tarvita rajoitettua
unionin tukea yksityisen rahoituksen 
houkuttelemiseksi; painottaa, että julkisen 
talouden osallistumisen on perustuttava 
selkeisiin ja avoimiin perusteisiin, se ei saa 
vääristää kilpailua ja siinä on otettava 
huomioon kuluttajien edut;

Or. nl

Tarkistus 301
Francisco Sosa Wagner

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. muistuttaa, että markkinoiden on 
edelleen oltavan keskeisessä asemassa 
energiainfrastruktuuria koskevien 
investointien rahoittamisessa, ja tunnustaa, 
että on olemassa hankkeita, jotka 
saattavat vaatia rajoitettua julkista tukea 
yksityisen rahoituksen houkuttelemiseksi; 
painottaa, että julkisen talouden 
osallistumisen on perustuttava selkeisiin ja 
avoimiin perusteisiin, se ei saa vääristää 
kilpailua ja siinä on otettava huomioon 

16. muistuttaa, että sisämarkkinapaketin 
mukaisesti markkinoiden on edelleen 
oltava keskeisessä asemassa 
energiainfrastruktuuria koskevien 
investointien rahoittamisessa; tunnustaa, 
että joihinkin hankkeisiin, jotka ovat 
perusteltuja energian toimitusvarmuuden, 
solidaarisuuden ja kestävyyden 
näkökulmasta tarkasteltuna, mutta joille 
ei onnistuta hankkimaan riittävästi 
markkinapohjaista rahoitusta, voidaan 
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kuluttajien edut; kuitenkin tarvita rajoitettua julkista tukea 
yksityisen rahoituksen houkuttelemiseksi; 
painottaa, että tällaisten hankkeiden 
valinnan on perustuttava selkeisiin ja 
avoimiin perusteisiin, eikä sillä saa 
vääristää kilpailua ja siinä on otettava 
huomioon kuluttajien edut;

Or. en

Tarkistus 302
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. muistuttaa, että markkinoiden on 
edelleen oltavan keskeisessä asemassa 
energiainfrastruktuuria koskevien 
investointien rahoittamisessa, ja tunnustaa, 
että on olemassa hankkeita, jotka saattavat 
vaatia rajoitettua julkista tukea yksityisen 
rahoituksen houkuttelemiseksi; painottaa, 
että julkisen talouden osallistumisen on 
perustuttava selkeisiin ja avoimiin 
perusteisiin, se ei saa vääristää kilpailua ja 
siinä on otettava huomioon kuluttajien 
edut;

16. muistuttaa, että markkinoiden on 
edelleen oltava keskeisessä asemassa 
energiainfrastruktuuria koskevien 
investointien rahoittamisessa, ja tunnustaa, 
että on olemassa hankkeita, jotka vaativat 
julkista tukea, koska ne ovat erittäin 
tärkeitä EU:n energiamaiseman 
muuttamisessa; katsoo lisäksi, että tällä 
tuella voidaan houkutella yksityistä 
rahoitusta; painottaa, että julkisen talouden 
osallistumisen on perustuttava selkeisiin ja 
avoimiin perusteisiin, se ei saa vääristää 
kilpailua ja siinä on otettava huomioon 
kuluttajien edut;

Or. en

Tarkistus 303
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. muistuttaa, että markkinoiden on 16. muistuttaa, että markkinoiden on 
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edelleen oltavan keskeisessä asemassa 
energiainfrastruktuuria koskevien 
investointien rahoittamisessa, ja tunnustaa, 
että on olemassa hankkeita, jotka saattavat 
vaatia rajoitettua julkista tukea yksityisen 
rahoituksen houkuttelemiseksi; painottaa, 
että julkisen talouden osallistumisen on 
perustuttava selkeisiin ja avoimiin 
perusteisiin, se ei saa vääristää kilpailua ja 
siinä on otettava huomioon kuluttajien 
edut;

edelleen oltava keskeisessä asemassa 
energiainfrastruktuuria koskevien 
investointien rahoittamisessa, ja tunnustaa, 
että on olemassa hankkeita, jotka ovat 
perusteltuja energian toimitusvarmuuden, 
solidaarisuuden ja kestävyyden 
näkökulmasta tarkasteltuna, mutta joille 
ei onnistuta hankkimaan riittävästi 
markkinapohjaista rahoitusta, ja jotka 
saattavat vaatia rajoitettua julkista tukea 
yksityisen rahoituksen houkuttelemiseksi; 
painottaa, että tällaisissa hankkeissa 
julkisen talouden osallistuminen on 
valittava selkeiden ja avointen perusteiden 
perusteella, eikä se saa vääristää kilpailua 
ja siinä on otettava huomioon kuluttajien 
edut;

Or. en

Tarkistus 304
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. muistuttaa, että markkinoiden on 
edelleen oltavan keskeisessä asemassa 
energiainfrastruktuuria koskevien 
investointien rahoittamisessa, ja tunnustaa, 
että on olemassa hankkeita, jotka saattavat 
vaatia rajoitettua julkista tukea yksityisen 
rahoituksen houkuttelemiseksi; painottaa, 
että julkisen talouden osallistumisen on 
perustuttava selkeisiin ja avoimiin 
perusteisiin, se ei saa vääristää kilpailua ja 
siinä on otettava huomioon kuluttajien 
edut;

16. muistuttaa, että markkinoiden on 
edelleen oltava keskeisessä asemassa 
energiainfrastruktuuria koskevien 
investointien rahoittamisessa, ja tunnustaa, 
että on olemassa hankkeita, jotka vaativat 
julkista tukea yksityisen rahoituksen 
houkuttelemiseksi; painottaa, että julkisen 
talouden osallistumisen on perustuttava 
selkeisiin ja avoimiin perusteisiin, se ei saa 
vääristää kilpailua ja siinä on otettava 
huomioon kuluttajien edut;

Or. pl
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Tarkistus 305
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. muistuttaa, että markkinoiden on 
edelleen oltavan keskeisessä asemassa 
energiainfrastruktuuria koskevien 
investointien rahoittamisessa, ja tunnustaa, 
että on olemassa hankkeita, jotka saattavat 
vaatia rajoitettua julkista tukea yksityisen 
rahoituksen houkuttelemiseksi; painottaa, 
että julkisen talouden osallistumisen on 
perustuttava selkeisiin ja avoimiin 
perusteisiin, se ei saa vääristää kilpailua ja 
siinä on otettava huomioon kuluttajien 
edut;

16. muistuttaa, että markkinoiden on 
edelleen oltava keskeisessä asemassa 
energiainfrastruktuuria koskevien
investointien rahoittamisessa, ja tunnustaa, 
että on olemassa hankkeita, jotka saattavat 
vaatia rajoitettua julkista tukea yksityisen 
rahoituksen houkuttelemiseksi; painottaa, 
että julkisen talouden osallistumisen on 
perustuttava selkeisiin ja avoimiin 
perusteisiin, se ei saa vääristää kilpailua, 
sen on vastattava täysin EU:n 
lainsäädäntöä ja energiaa ja 
ilmastonmuutosta koskevia EU:n pitkän 
aikavälin tavoitteita ja siinä on otettava 
huomioon kuluttajien edut;

Or. en

Tarkistus 306
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. muistuttaa, että markkinoiden on 
edelleen oltavan keskeisessä asemassa 
energiainfrastruktuuria koskevien 
investointien rahoittamisessa, ja tunnustaa, 
että on olemassa hankkeita, jotka saattavat 
vaatia rajoitettua julkista tukea yksityisen 
rahoituksen houkuttelemiseksi; painottaa, 
että julkisen talouden osallistumisen on 
perustuttava selkeisiin ja avoimiin 
perusteisiin, se ei saa vääristää kilpailua ja
siinä on otettava huomioon kuluttajien 

16. muistuttaa, että markkinoiden on 
edelleen oltava keskeisessä asemassa 
energiainfrastruktuuria koskevien 
investointien rahoittamisessa, ja tunnustaa, 
että on olemassa hankkeita, jotka saattavat 
vaatia rajoitettua julkista tukea yksityisen 
rahoituksen houkuttelemiseksi; painottaa, 
että julkisen talouden osallistumisen on 
perustuttava selkeisiin ja avoimiin 
perusteisiin, se ei saa vääristää kilpailua, 
siinä on otettava huomioon kuluttajien edut 
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edut; ja sen on vastattava täysin energiaa ja 
ilmastonmuutosta koskevia EU:n pitkän 
aikavälin tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 307
Graham Watson

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. muistuttaa, että markkinoiden on 
edelleen oltavan keskeisessä asemassa 
energiainfrastruktuuria koskevien 
investointien rahoittamisessa, ja tunnustaa, 
että on olemassa hankkeita, jotka saattavat 
vaatia rajoitettua julkista tukea yksityisen 
rahoituksen houkuttelemiseksi; painottaa, 
että julkisen talouden osallistumisen on 
perustuttava selkeisiin ja avoimiin 
perusteisiin, se ei saa vääristää kilpailua ja 
siinä on otettava huomioon kuluttajien 
edut;

16. muistuttaa, että säännellyt investoinnit
ovat jatkossa edelleen keskeisessä 
asemassa energiainfrastruktuuria koskevien 
investointien rahoittamisessa, ja tunnustaa, 
että on olemassa innovatiivisia tai 
strategisesti tärkeitä hankkeita, jotka 
saattavat vaatia rajoitettua julkista tukea 
yksityisen rahoituksen houkuttelemiseksi; 
painottaa, että julkisen talouden 
osallistumisen on perustuttava selkeisiin ja 
avoimiin perusteisiin, se ei saa vääristää 
kilpailua ja siinä on otettava huomioon 
kuluttajien edut;

Or. en

Tarkistus 308
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. painottaa, että suurinta osaa 
energia-alan etenemissuunnitelman 
skenaarioista on mahdoton toteuttaa, 
jollei samanaikaisesti kehitetä paikallisia 
älykkäitä sähkön ja kaasun 
jakeluverkkoja; katsoo, että rajat 
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ylittävien hankkeiden lisäksi unionin olisi 
hyväksyttävä toimia, joilla tuetaan 
paikallisten verkkojen rakentamista tai 
uudistamista, erityisesti saatavuutta 
suojattujen kuluttajien kannalta;

Or. en

Tarkistus 309
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. katsoo, että vaikka energialaskut 
ovat kallistuneet Euroopassa viime 
vuosina, tämä kehitys on tuottanut 
älykkään, terveeseen järkeen perustuvan 
lähestymistavan energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöihin; katsoo kuitenkin, että 
tieto- ja viestintäteknologioiden asemasta 
tulee entistä tärkeämpi energian 
kannalta; korostaa tässä yhteydessä 
älymittareiden käyttöä tarjoamaan 
kuluttajille tietoja kotitalouksien ja 
yritysten energiankulutuksesta;
(Siirretty 32 kohdasta.)

Or. sl

Tarkistus 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa Verkkojen Eurooppa 
-välineen merkitystä, sillä siitä on varattu 
huomattavat määrärahat EU:n 
energiainfrastruktuurin muuttamiseen ja 
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kehittämiseen entisestään; korostaa, että 
on tärkeää määrittää ja tukea sekä pieniä 
että suuria ratkaisevassa asemassa olevia 
kestäviä hankkeita;

Or. en

Tarkistus 311
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa keskitettyihin asiointipisteisiin 
perustuvaa lähestymistapaa, jolla 
täydennetään EU:n byrokratian 
vähentämistä koskevia 
yksinkertaistamistavoitteita ja nopeutetaan 
lupamenettelyjä ja vähennetään niiden 
yritysten hallinnollista taakkaa, jotka 
hakevat lupaa energiainfrastruktuurin 
kehittämiseen, ja taataan samalla 
sovellettavien sääntöjen ja asetusten 
noudattaminen; pyytää jäsenvaltioita 
tarkistamaan menettelyjään tältä osin;

17. korostaa keskitettyihin asiointipisteisiin 
perustuvaa lähestymistapaa, jolla 
täydennetään EU:n byrokratian 
vähentämistä koskevia 
yksinkertaistamistavoitteita ja nopeutetaan 
lupamenettelyjä ja vähennetään niiden
yritysten hallinnollista taakkaa, jotka 
hakevat lupaa energiainfrastruktuurin 
kehittämiseen, ja taataan samalla 
sovellettavien sääntöjen ja asetusten 
asianmukainen noudattaminen; pyytää 
jäsenvaltioita tarkistamaan menettelyjään 
tältä osin;

Or. en

Tarkistus 312
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa jäsenvaltioita ja 
kansainvälistä yhteisöä ylläpitämään 
koulutuslaitoksia, jotka pystyvät 
tuottamaan koulutettua työvoimaa 
energiaturvallisuuden, energiavarmuuden 

Poistetaan.
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ja jätehuollon aloille;
(Siirretään 33 kohdan a alakohdaksi.)

Or. sl

Tarkistus 313
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa jäsenvaltioita ja 
kansainvälistä yhteisöä ylläpitämään 
koulutuslaitoksia, jotka pystyvät 
tuottamaan koulutettua työvoimaa 
energiaturvallisuuden, energiavarmuuden 
ja jätehuollon aloille;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 314
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa jäsenvaltioita ja kansainvälistä 
yhteisöä ylläpitämään koulutuslaitoksia, 
jotka pystyvät tuottamaan koulutettua 
työvoimaa energiaturvallisuuden, 
energiavarmuuden ja jätehuollon aloille;

18. kehottaa jäsenvaltioita ja kansainvälistä 
yhteisöä ylläpitämään koulutuslaitoksia, 
jotka pystyvät tuottamaan koulutettua 
työvoimaa ja tutkijoiden ja innovoijien 
uuden sukupolven energiaturvallisuuden, 
energiavarmuuden ja jätehuollon aloille; 
muistuttaa tässä yhteydessä 
Horisontti 2020 -aloitteen ja Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin 
tärkeästä asemasta koulutuksen, 
tutkimuksen ja täytäntöönpanon välisen 
kuilun umpeen kuromiseksi 
energia-alalla;
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Or. en

Tarkistus 315
Fiona Hall, Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa jäsenvaltioita ja kansainvälistä 
yhteisöä ylläpitämään koulutuslaitoksia, 
jotka pystyvät tuottamaan koulutettua 
työvoimaa energiaturvallisuuden, 
energiavarmuuden ja jätehuollon aloille;

18. kehottaa jäsenvaltioita ja kansainvälistä 
yhteisöä lisäämään koulutuskapasiteettia 
sen varmistamiseksi, että koulutettua 
työvoimaa ja asiantuntemusta on tarjolla 
riittävästi niin, että EU:n 
energiajärjestelmästä voidaan tehdä 
vähähiilinen;

Or. en

Tarkistus 316
Rachida Dati

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa jäsenvaltioita ja kansainvälistä 
yhteisöä ylläpitämään koulutuslaitoksia, 
jotka pystyvät tuottamaan koulutettua 
työvoimaa energiaturvallisuuden, 
energiavarmuuden ja jätehuollon aloille;

18. kehottaa jäsenvaltioita ja kansainvälistä 
yhteisöä ylläpitämään, edistämään ja 
kehittämään koulutuslaitoksia, jotka 
pystyvät tuottamaan koulutettua työvoimaa 
energiaturvallisuuden, energiavarmuuden 
ja jätehuollon aloille;

Or. fr

Tarkistus 317
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
18 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa jäsenvaltioita ja kansainvälistä 
yhteisöä ylläpitämään koulutuslaitoksia, 
jotka pystyvät tuottamaan koulutettua 
työvoimaa energiaturvallisuuden, 
energiavarmuuden ja jätehuollon aloille;

18. kehottaa jäsenvaltioita ja kansainvälistä 
yhteisöä ylläpitämään koulutuslaitoksia, 
jotka pystyvät tuottamaan koulutettua 
työvoimaa energiaturvallisuuden, 
energiavarmuuden, energiatehokkuuden ja 
jätehuollon aloille;

Or. ro

Tarkistus 318
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa jäsenvaltioita ja kansainvälistä 
yhteisöä ylläpitämään koulutuslaitoksia, 
jotka pystyvät tuottamaan koulutettua 
työvoimaa energiaturvallisuuden, 
energiavarmuuden ja jätehuollon aloille;

18. kehottaa jäsenvaltioita ja kansainvälistä 
yhteisöä ylläpitämään koulutuslaitoksia, 
jotka pystyvät tuottamaan koulutettua 
työvoimaa energiaturvallisuuden, 
energiavarmuuden, energiatehokkuuden ja 
jätehuollon aloille;

Or. en

Tarkistus 319
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa jäsenvaltioita ja kansainvälistä 
yhteisöä ylläpitämään koulutuslaitoksia, 
jotka pystyvät tuottamaan koulutettua 
työvoimaa energiaturvallisuuden, 
energiavarmuuden ja jätehuollon aloille;

18. kehottaa jäsenvaltioita ja kansainvälistä 
yhteisöä ylläpitämään koulutuslaitoksia, 
jotka pystyvät tuottamaan koulutettua 
työvoimaa energiaturvallisuuden, 
energiavarmuuden, energiatehokkuuden ja 
jätehuollon aloille;
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Or. en

Tarkistus 320
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. katsoo, että kaikentyyppinen 
vähähiilinen tekniikka on tarpeen, jotta 
kunnianhimoinen tavoite yleisesti EU:n 
energiajärjestelmän ja erityisesti 
sähköalan muuttamisesta vähähiiliseksi 
voidaan saavuttaa; ottaa huomioon, että 
on epävarmaa, mitä tekniikoista ehditään 
testata teknisesti ja kaupallisesti vaaditun 
ajan puitteissa; katsoo, että joustavuus on 
säilytettävä, jotta ilmeneviin teknologisiin 
ja yhteiskunnallis-taloudellisiin 
muutoksiin voitaisiin mukautua; 

Or. en

Tarkistus 321
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. katsoo, että kaikentyyppiset 
hiilidioksidipäästöjä vähentävät tekniikat 
ovat tarpeen, jotta kunnianhimoinen 
tavoite etenkin EU:n energia-alan 
muuttamisesta vähähiiliseksi voitaisiin 
saavuttaa; ottaa huomioon, että on 
epävarmaa, mitä tekniikoista ehditään 
testata teknisesti ja kaupallisesti vaaditun 
ajan puitteissa, ja katsoo siksi, että 
joustavuus on säilytettävä, jotta 
ilmeneviin teknologisiin ja 
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yhteiskunnallis-taloudellisiin muutoksiin 
voitaisiin mukautua;

Or. en

Tarkistus 322
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. painottaa, että kysyntäpuolen 
hallintaan on kiinnitettävä enemmän 
huomiota; korostaa, että kysyntäpuolen 
hallinta sekä teollisella tasolla että 
kuluttajien tasolla on tehokas väline 
uusiutuviin energianlähteisiin perustuvan 
energiajärjestelmän toteuttamiseksi, 
koska sillä tasoitetaan kysynnän tai 
tarjonnan huippujaksoja ja näin ollen 
vähennetään tarvittavien varastointi- ja 
varajärjestelyjen määrää;

Or. en

Tarkistus 323
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa komissiota puuttumaan 
pikaisesti institutionaalisten sijoittajien 
sääntelyä koskevaan epävarmuuteen 
kolmannen paketin tulkinnassa, jos 
sijoittajat tekevät passiivisia sijoituksia 
sekä siirto- että tuotantokapasiteettiin;

Or. en
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Tarkistus 324
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. kehottaa komissiota puuttumaan 
pikaisesti ongelmaan, joka koskee 
puuttuvia kannusteita älykkääseen 
verkkoon tehtäviin sijoituksiin, kun 
kyseessä ovat jakeluverkonhaltijoiden ja 
siirtoverkonhaltijoiden tieto- ja 
viestintäteknologia ja muut innovatiiviset 
tekniikat, joilla edistetään nykyisen 
verkon parempaa ja yleisempää käyttöä;

Or. en

Tarkistus 325
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 5

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Erityisten energialähteiden asema Fossiilisten polttoaineiden ja niihin 
liittyvien tekniikoiden asema

Or. en

Tarkistus 326
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
18 c kohta (uusi) (alaotsikon "Erityisten energialähteiden asema" jälkeen)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 c. korostaa, että ydinenergia on 
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jäämässä pois energialähteiden 
valikoimasta; niin kauan kuin
ydinvoimaloita vielä on olemassa, niihin 
sovelletaan tiukimpia eurooppalaisia 
turvallisuusvaatimuksia, kaikissa unionin 
jäsenvaltioissa käytetään stressitestejä ja 
ydinvoimalat irrotetaan verkosta 
vastaavasti;

Or. de

Tarkistus 327
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että maakaasu on keskeisen tärkeä 
energiajärjestelmän muuttamiselle, koska 
se on nopea ja kustannustehokas keino 
vähentää riippuvuutta muista 
saastuttavammista fossiilisista 
polttoaineista ja vähentää samalla 
kasvihuonekaasupäästöjä;

19. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että maakaasulla on keskeinen tehtävä 
siirryttäessä kestävään energiahuoltoon, 
koska sillä voidaan korvata hiilen käyttö 
nopeasti ja kustannustehokkaasti ja koska 
sillä tarjotaan joustava varajärjestelmä 
monille uusiutuville energialähteille;

Or. nl

Tarkistus 328
Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että maakaasu on keskeisen tärkeä 
energiajärjestelmän muuttamiselle, koska 
se on nopea ja kustannustehokas keino 
vähentää riippuvuutta muista 
saastuttavammista fossiilisista 

19. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että maakaasu on keskeisen tärkeä 
energiajärjestelmän muuttamiselle; kun 
maakaasua käytetään sähkön ja lämmön 
tuottamiseen, sen vähähiilisyyden 
ansiosta voidaan vähentää 
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polttoaineista ja vähentää samalla
kasvihuonekaasupäästöjä;

kasvihuonekaasupäästöjä;

Or. de

Tarkistus 329
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että maakaasu on keskeisen tärkeä
energiajärjestelmän muuttamiselle, koska 
se on nopea ja kustannustehokas keino 
vähentää riippuvuutta muista 
saastuttavammista fossiilisista 
polttoaineista ja vähentää samalla 
kasvihuonekaasupäästöjä;

19. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että maakaasu voi vaikuttaa lyhyellä 
aikavälillä energiajärjestelmän 
muuttamiseen, koska se on nopea, 
väliaikainen ja kustannustehokas keino 
vähentää riippuvuutta muista 
saastuttavammista fossiilisista 
polttoaineista ja vähentää samalla 
kasvihuonekaasupäästöjä suhteellisesti 
lyhyellä aikavälillä; varoittaa kuitenkin 
tekemästä sijoituksia, jotka voivat johtaa 
sitovaan riippuvuuteen jostakin 
fossiilisesta polttoaineesta, myös kaasusta, 
ja haitata siirtymistä aidosti kestävään 
energiajärjestelmään;

Or. en

Tarkistus 330
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että maakaasu on keskeisen tärkeä
energiajärjestelmän muuttamiselle, koska 
se on nopea ja kustannustehokas keino 

19. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että maakaasu vaikuttaa lyhyellä tai 
keskipitkällä aikavälillä
energiajärjestelmän muuttamiseen, koska 
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vähentää riippuvuutta muista 
saastuttavammista fossiilisista 
polttoaineista ja vähentää samalla
kasvihuonekaasupäästöjä;

se on nopea, väliaikainen ja 
kustannustehokas keino vähentää 
riippuvuutta muista saastuttavammista 
fossiilisista polttoaineista, mikä voi
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä; 
varoittaa kuitenkin tekemästä sijoituksia, 
jotka voivat johtaa sitovaan riippuvuuteen 
jostakin fossiilisesta polttoaineesta, myös 
kaasusta, ja haitata siirtymistä aidosti 
kestävään energiajärjestelmään;

Or. en

Tarkistus 331
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että maakaasu on keskeisen tärkeä
energiajärjestelmän muuttamiselle, koska 
se on nopea ja kustannustehokas keino 
vähentää riippuvuutta muista 
saastuttavammista fossiilisista 
polttoaineista ja vähentää samalla
kasvihuonekaasupäästöjä;

19. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että maakaasu on tärkeässä asemassa 
siirryttäessä uusiutuviin 
energianlähteisiin perustuvaan 
energiajärjestelmään, koska se on lyhyellä 
tai keskipitkällä aikavälillä suhteellisen 
nopea ja kustannustehokas keino vähentää 
riippuvuutta muista saastuttavammista 
fossiilisista polttoaineista, joiden 
kasvihuonekaasupäästöt ovat suuremmat;

Or. en

Tarkistus 332
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. on samaa mieltä komission kanssa 
siitä, että maakaasu on keskeisen tärkeä

19. tunnustaa, että tavanomainen 
maakaasu vaikuttaa siirtymäkauden 
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energiajärjestelmän muuttamiselle, koska 
se on nopea ja kustannustehokas keino 
vähentää riippuvuutta muista 
saastuttavammista fossiilisista 
polttoaineista ja vähentää samalla
kasvihuonekaasupäästöjä;

polttoaineena energiajärjestelmän 
muuttamiseen, koska se on nopea ja 
kustannustehokas keino vähentää 
riippuvuutta muista saastuttavammista 
fossiilisista polttoaineista, mikä voi auttaa 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä;

Or. en

Tarkistus 333
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että maakaasu on keskeisen tärkeä 
energiajärjestelmän muuttamiselle, koska 
se on nopea ja kustannustehokas keino 
vähentää riippuvuutta muista 
saastuttavammista fossiilisista 
polttoaineista ja vähentää samalla 
kasvihuonekaasupäästöjä;

19. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että maakaasu on keskeisen tärkeä 
energiajärjestelmän muuttamiselle, koska 
se on nopea ja kustannustehokas keino 
vähentää riippuvuutta muista 
saastuttavammista fossiilisista 
polttoaineista ja vähentää samalla 
kasvihuonekaasupäästöjä; toteaa, että 
toisissa jäsenvaltioissa maakaasun 
kasvava käyttö lisää kyseisen polttoaineen 
tuontia, minkä vaikutus 
energiavarmuuteen on kielteinen;

Or. pl

Tarkistus 334
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että maakaasu on keskeisen tärkeä 
energiajärjestelmän muuttamiselle, koska 
se on nopea ja kustannustehokas keino 

19. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että maakaasu on keskeisen tärkeä 
energiajärjestelmän muuttamiselle, koska 
se on nopea ja kustannustehokas keino 
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vähentää riippuvuutta muista 
saastuttavammista fossiilisista 
polttoaineista ja vähentää samalla 
kasvihuonekaasupäästöjä;

vähentää riippuvuutta muista 
saastuttavammista fossiilisista 
polttoaineista ja vähentää samalla 
kasvihuonekaasupäästöjä; toteaa tässä 
yhteydessä, että toimenpiteet energia-alan 
käyttöön tarkoitetusta kaasusta eivät 
vaikuta suotuisilta ja että niitä olisi 
parannettava edellä mainittuja tavoitteita 
varten;

Or. nl

Tarkistus 335
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että maakaasu on keskeisen tärkeä 
energiajärjestelmän muuttamiselle, koska 
se on nopea ja kustannustehokas keino 
vähentää riippuvuutta muista 
saastuttavammista fossiilisista 
polttoaineista ja vähentää samalla 
kasvihuonekaasupäästöjä;

19. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että maakaasu on keskeisen tärkeä 
energiajärjestelmän muuttamiselle, koska 
se on nopea ja kustannustehokas keino 
vähentää riippuvuutta muista 
saastuttavammista fossiilisista 
polttoaineista ja vähentää samalla 
kasvihuonekaasupäästöjä; tunnustaa 
kaasun merkityksen ja korostaa, että 
kaasun toimitusreittejä Euroopan 
unioniin on monipuolistettava;

Or. en

Tarkistus 336
Rachida Dati

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että maakaasu on keskeisen tärkeä 

19. on samaa mieltä komission kanssa siitä, 
että maakaasu on energiajärjestelmän 
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energiajärjestelmän muuttamiselle, koska 
se on nopea ja kustannustehokas keino 
vähentää riippuvuutta muista 
saastuttavammista fossiilisista 
polttoaineista ja vähentää samalla 
kasvihuonekaasupäästöjä;

muutoksen kannalta kriittisessä 
asemassa, koska se on nopea ja 
kustannustehokas keino vähentää 
riippuvuutta muista saastuttavammista 
fossiilisista polttoaineista ja vähentää 
samalla kasvihuonekaasupäästöjä;

Or. fr

Perustelu

Vertaa muotoilu komission tiedonannossa kohdassa "c) Kaasu keskeisessä asemassa 
siirtymässä".

Tarkistus 337
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. on samaa mieltä komission kanssa 
siitä, että maakaasun merkitys 
energiajärjestelmän muuttamisessa on 
merkittävä ja se voi vähentää asteittain 
kasvihuonekaasupäästöjä;

Or. pl

Tarkistus 338
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. tunnustaa, että perinteiset fossiiliset 
polttoaineet ovat todennäköisesti edelleen 
osa energiajärjestelmää ainakin 
siirryttäessä vähähiiliseen 
energiajärjestelmään;
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Or. en

Tarkistus 339
Fiona Hall, Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toteaa kaasun keskeisen aseman sekä 
siirtymisessä vähähiiliseen 
energiajärjestelmään että joustavana 
varaenergiana ja 
tasapainotuskapasiteettina, kun 
uusiutuvan energian saanti vaihtelee;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 340
Rachida Dati

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toteaa kaasun keskeisen aseman sekä 
siirtymisessä vähähiiliseen 
energiajärjestelmään että joustavana 
varaenergiana ja 
tasapainotuskapasiteettina, kun uusiutuvan 
energian saanti vaihtelee;

20. katsoo kuitenkin, että on syytä 
tarkastella mahdollisuutta asettaa kaasu 
vieläkin tärkeämpään asemaan, erityisesti 
siinä tapauksessa, että hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi on käytettävissä 
riittävässä määrin; katsoo, että 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen on oltava keskeinen 
tekijä asiasta käytävässä keskustelussa ja 
sen on ohjattava ensisijaisesti 
energiavalintoja; toteaa näin ollen kaasun 
keskeisen aseman sekä siirtymisessä 
vähähiiliseen energiajärjestelmään että 
joustavana varaenergiana ja 
tasapainotuskapasiteettina, kun uusiutuvan 
energian saanti vaihtelee;
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Or. fr

Tarkistus 341
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toteaa kaasun keskeisen aseman sekä 
siirtymisessä vähähiiliseen
energiajärjestelmään että joustavana
varaenergiana ja 
tasapainotuskapasiteettina, kun 
uusiutuvan energian saanti vaihtelee;

20. toteaa uusiutuvien energianlähteiden
keskeisen aseman sekä siirtymisessä 
kestävään energiajärjestelmään että 
joustavina varavaihtoehtoina tulevassa 
EU:n energiajärjestelmässä, jossa 
erilaisten uusiutuvien energianlähteiden 
osuus on nykyistä suurempi, suuremmat 
yhteenliitännät ja 
varastointimahdollisuudet mukaan 
luettuina;

Or. en

Tarkistus 342
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toteaa kaasun keskeisen aseman sekä 
siirtymisessä vähähiiliseen
energiajärjestelmään että joustavana 
varaenergiana ja 
tasapainotuskapasiteettina, kun uusiutuvan 
energian saanti vaihtelee;

20. toteaa maakaasun ja biokaasun
aseman sekä siirtymisessä uusiutuviin 
energianlähteisiin lähes yksinomaan 
perustuvaan energiatalouteen että 
joustavana varavaihtoehtona, koska siitä 
voi olla apua, ja 
tasapainotuskapasiteettina;

Or. en
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Tarkistus 343
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toteaa kaasun keskeisen aseman sekä
siirtymisessä vähähiiliseen
energiajärjestelmään että joustavana 
varaenergiana ja 
tasapainotuskapasiteettina, kun 
uusiutuvan energian saanti vaihtelee;

20. toteaa kaasun keskeisen aseman 
siirtymäkaudella siirryttäessä kohti 
uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa 
energiajärjestelmää ja lyhyen tai 
keskipitkän aikavälin joustavana 
varaenergiana, koska se voi auttaa 
tasapainottamaan kapasiteettia, kun 
uusiutuvan energian saanti vaihtelee;

Or. en

Tarkistus 344
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toteaa kaasun keskeisen aseman sekä 
siirtymisessä vähähiiliseen 
energiajärjestelmään että joustavana 
varaenergiana ja 
tasapainotuskapasiteettina, kun uusiutuvan 
energian saanti vaihtelee;

20. toteaa kaasun keskeisen aseman sekä 
siirtymisessä vähähiiliseen 
energiajärjestelmään että joustavana 
varaenergiana ja 
tasapainotuskapasiteettina, kun uusiutuvan 
energian saanti vaihtelee; tunnustaa, että 
perinteiset fossiiliset polttoaineet ovat 
todennäköisesti edelleen osa 
energiajärjestelmää ainakin siirryttäessä 
vähähiiliseen energiajärjestelmään;

Or. en

Tarkistus 345
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester
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Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toteaa kaasun keskeisen aseman sekä 
siirtymisessä vähähiiliseen 
energiajärjestelmään että joustavana 
varaenergiana ja
tasapainotuskapasiteettina, kun 
uusiutuvan energian saanti vaihtelee;

20. toteaa kaasun keskeisen aseman sekä 
siirtymisessä vähähiiliseen 
energiajärjestelmään että joustavana 
varaenergiana, jolla voidaan varmistaa 
tasapainotuskapasiteetti, joka voi auttaa 
mukauttamaan jaksottaista uusiutuvan 
energian saantia;

Or. en

Tarkistus 346
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toteaa kaasun keskeisen aseman sekä 
siirtymisessä vähähiiliseen 
energiajärjestelmään että joustavana 
varaenergiana ja 
tasapainotuskapasiteettina, kun uusiutuvan 
energian saanti vaihtelee;

20. panee merkille kaasun keskeisen 
aseman joustavana ja suhteellisen 
edullisena polttoaineena vähähiiliseen 
energiajärjestelmään siirryttäessä sekä 
joustavana varaenergiana ja 
tasapainotuskapasiteettina, kun uusiutuvan 
energian saanti vaihtelee;

Or. nl

Tarkistus 347
Adina-Ioana Vălean

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toteaa kaasun keskeisen aseman sekä 
siirtymisessä vähähiiliseen 
energiajärjestelmään että joustavana 

20. toteaa kaasun keskeisen aseman sekä 
siirtymisessä vähähiiliseen 
energiajärjestelmään että joustavana 
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varaenergiana ja 
tasapainotuskapasiteettina, kun uusiutuvan 
energian saanti vaihtelee;

varaenergiana yhdessä energian 
varastointiin sekä kysyntään ja tarjontaan 
liittyvien tekniikoiden kanssa ja 
tasapainotuskapasiteettina, kun uusiutuvan 
energian saanti vaihtelee;

Or. en

Tarkistus 348
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toteaa kaasun keskeisen aseman sekä 
siirtymisessä vähähiiliseen 
energiajärjestelmään että joustavana 
varaenergiana ja 
tasapainotuskapasiteettina, kun uusiutuvan 
energian saanti vaihtelee;

20. toteaa kaasun keskeisen aseman sekä 
siirtymisessä vähähiiliseen 
energiajärjestelmään että joustavana 
varaenergiana ja 
tasapainotuskapasiteettina, kun uusiutuvan 
energian jaksottainen saanti vaihtelee;

Or. en

Tarkistus 349
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toteaa kaasun keskeisen aseman sekä 
siirtymisessä vähähiiliseen 
energiajärjestelmään että joustavana 
varaenergiana ja 
tasapainotuskapasiteettina, kun uusiutuvan 
energian saanti vaihtelee;

20. toteaa kaasun aseman sekä 
siirtymisessä vähähiiliseen 
energiajärjestelmään että joustavana 
varaenergiana ja 
tasapainotuskapasiteettina, kun uusiutuvan 
energian saanti vaihtelee;

Or. en
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Tarkistus 350
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että epätavanomaisen kaasun 
lähteillä on paikkansa EU:n tulevassa 
energialähteiden valikoimassa, ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan huomioon epätavanomaisen 
kaasun lähteisiin liittyvän kehityksen, kun 
ne laativat energiaa koskevia 
ennusteskenaarioita;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 351
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että epätavanomaisen kaasun 
lähteillä on paikkansa EU:n tulevassa 
energialähteiden valikoimassa, ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan
huomioon epätavanomaisen kaasun 
lähteisiin liittyvän kehityksen, kun ne 
laativat energiaa koskevia 
ennusteskenaarioita;

21. kehottaa komissiota ehdottamaan 
epätavanomaista kaasua koskevaa 
sääntelykehystä komission äskettäin 
tekemien arviointien perusteella ja 
ottamaan huomioon kaikki ympäristöön, 
talouteen, yhteiskuntaan ja terveyteen 
liittyvät näkökohdat sekä laskelmat 
elinkaaren kokonaiskustannuksista, 
lukkiutumisen tiettyihin ratkaisuihin, 
maankäytön ja kriittisten laitosten lähellä 
suoritettavan vesisärötyksen vaarat; 
korostaa, että epätavanomaisen kaasun 
lähteiden aseman määrittämiseksi EU:n 
tulevassa energialähteiden valikoimassa 
komission ja jäsenvaltioiden on otettava
huomioon epätavanomaisen kaasun 
lähteitä koskevien arviointien tulokset, 
kun ne laativat energiaa koskevan 
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ennusteskenaarion;

Or. en

Tarkistus 352
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että epätavanomaisen kaasun 
lähteillä on paikkansa EU:n tulevassa 
energialähteiden valikoimassa, ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon epätavanomaisen kaasun 
lähteisiin liittyvän kehityksen, kun ne 
laativat energiaa koskevia 
ennusteskenaarioita;

21. tunnustaa epätavanomaisen kaasun
merkittävät ympäristö- ja terveysriskit ja 
kehottaa jäsenvaltioita kieltämään kaikki 
asiaan liittyvät toimet siihen asti, että 
komissio ja jäsenvaltiot ovat tehneet 
täysimääräiset tieteelliset arvioinnit 
epätavanomaisen kaasun lähteisiin 
liittyvistä vaikutuksista; katsoo, että 
kaikissa kansallisen kiellon kumoamista 
koskevissa päätöksissä on otettava
huomioon näiden tieteellisten arviointien 
tulokset;

Or. en

Tarkistus 353
Francisco Sosa Wagner

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että epätavanomaisen kaasun 
lähteillä on paikkansa EU:n tulevassa 
energialähteiden valikoimassa, ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan
huomioon epätavanomaisen kaasun
lähteisiin liittyvän kehityksen, kun ne 
laativat energiaa koskevia 
ennusteskenaarioita;

21. katsoo, että epätavanomaisen kaasun 
lähteillä voi olla paikkansa EU:n tulevassa 
energialähteiden valikoimassa edellyttäen, 
että niiden mahdollisia hyötyjä ja vaaroja 
arvioidaan perusteellisesti; korostaa, että 
epätavanomaisen kaasun lähteiden käytön 
mahdollisessa tukemisessa on otettava 
huomioon oikeudelliset kysymykset, 
elinkaariarviointi, ympäristövaikutukset 
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ja taloudellinen toteutettavuus;

Or. en

Tarkistus 354
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että epätavanomaisen kaasun 
lähteillä on paikkansa EU:n tulevassa 
energialähteiden valikoimassa, ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon epätavanomaisen kaasun 
lähteisiin liittyvän kehityksen, kun ne 
laativat energiaa koskevia 
ennusteskenaarioita;

21. katsoo, että epätavanomaisen kaasun 
lähteillä on paikkansa EU:n tulevassa 
energialähteiden valikoimassa, ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon epätavanomaisen kaasun 
lähteisiin liittyvän kehityksen, kun ne 
laativat energiaa koskevia 
ennusteskenaarioita; ennen kuin 
epätavanomaisen kaasun esiintymiä 
hyödynnetään, tehdään kuitenkin laaja 
riskien ja vaikutusten arviointi, jonka 
tavoitteena on tutkia ympäristövaikutukset 
perusteellisesti sekä selvittää kaikki asiaa 
koskevat avoimet kysymykset;

Or. de

Tarkistus 355
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että epätavanomaisen kaasun 
lähteillä on paikkansa EU:n tulevassa 
energialähteiden valikoimassa, ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon epätavanomaisen kaasun 
lähteisiin liittyvän kehityksen, kun ne 
laativat energiaa koskevia 

21. katsoo, että epätavanomaisen kaasun 
lähteillä on paikkansa EU:n tulevassa 
energialähteiden valikoimassa, ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon epätavanomaisen kaasun 
lähteisiin liittyvän kehityksen, kun ne 
laativat energiaa koskevia 
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ennusteskenaarioita; ennusteskenaarioita; panee tässä 
yhteydessä merkille, että poraustekniikka 
kehittyy edelleen ja että täydentävä 
tutkimus ja kehitys voivat johtaa 
parannettuihin ja puhtaampiin 
käytäntöihin;

Or. nl

Tarkistus 356
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että epätavanomaisen kaasun 
lähteillä on paikkansa EU:n tulevassa 
energialähteiden valikoimassa, ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon epätavanomaisen kaasun 
lähteisiin liittyvän kehityksen, kun ne 
laativat energiaa koskevia 
ennusteskenaarioita;

21. katsoo, että epätavanomaisen kaasun 
lähteillä voisi olla paikkansa EU:n 
tulevassa energialähteiden valikoimassa, ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan huomioon epätavanomaisen 
kaasun lähteisiin liittyvän kehityksen, kun 
ne laativat energiaa koskevia 
ennusteskenaarioita, ottaen myös 
huomioon, mitä vaikutuksia sen 
hyödyntämisellä voisi olla ympäristöön ja 
kansanterveyteen;

Or. ro

Tarkistus 357
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että epätavanomaisen kaasun 
lähteillä on paikkansa EU:n tulevassa 
energialähteiden valikoimassa, ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon epätavanomaisen kaasun 

21. katsoo, että epätavanomaisen kaasun 
lähteillä on paikkansa EU:n tulevassa 
energialähteiden valikoimassa ja että 
kestävä tuotanto voidaan ehkä varmistaa 
yksinkertaisesti arvioimalla ja 
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lähteisiin liittyvän kehityksen, kun ne 
laativat energiaa koskevia 
ennusteskenaarioita;

mukauttamalla poliittista kehystä, ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan huomioon epätavanomaisen 
kaasun lähteisiin liittyvän kehityksen, kun 
ne laativat energiaa koskevia 
ennusteskenaarioita;

Or. en

Tarkistus 358
Fiona Hall, Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että epätavanomaisen kaasun 
lähteillä on paikkansa EU:n tulevassa 
energialähteiden valikoimassa, ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon epätavanomaisen kaasun 
lähteisiin liittyvän kehityksen, kun ne 
laativat energiaa koskevia 
ennusteskenaarioita;

21. katsoo, että epätavanomaisen kaasun 
lähteillä voi olla hyvin rajallinen
paikkansa EU:n tulevassa energialähteiden 
valikoimassa, ja kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan huomioon 
epätavanomaisen kaasun lähteisiin liittyvän 
kehityksen ja niihin liittyvät 
ympäristönäkökohdat, kun ne laativat 
energiaa koskevia ennusteskenaarioita;

Or. en

Tarkistus 359
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että epätavanomaisen kaasun 
lähteillä on paikkansa EU:n tulevassa 
energialähteiden valikoimassa, ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon epätavanomaisen kaasun 
lähteisiin liittyvän kehityksen, kun ne 
laativat energiaa koskevia 

21. katsoo, että epätavanomaisista 
lähteistä saatavalla maakaasulla on 
paikkansa EU:n tulevassa energialähteiden 
valikoimassa, ja kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan huomioon 
epätavanomaisen kaasun lähteisiin liittyvän 
kehityksen, kun ne laativat energiaa 
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ennusteskenaarioita; koskevia ennusteskenaarioita;

Or. en

Tarkistus 360
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että epätavanomaisen kaasun 
lähteillä on paikkansa EU:n tulevassa 
energialähteiden valikoimassa, ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon epätavanomaisen kaasun 
lähteisiin liittyvän kehityksen, kun ne 
laativat energiaa koskevia 
ennusteskenaarioita;

21. katsoo, että epätavanomaisen kaasun 
lähteillä on tärkeä paikkansa EU:n 
tulevassa energialähteiden valikoimassa, ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan huomioon epätavanomaisen 
kaasun lähteisiin liittyvän kehityksen, kun 
ne laativat energiaa koskevia 
ennusteskenaarioita;

Or. pl

Tarkistus 361
Holger Krahmer

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että epätavanomaisen kaasun 
lähteillä on paikkansa EU:n tulevassa 
energialähteiden valikoimassa, ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon epätavanomaisen kaasun 
lähteisiin liittyvän kehityksen, kun ne 
laativat energiaa koskevia 
ennusteskenaarioita;

21. katsoo, että epätavanomaisen kaasun 
lähteillä on tärkeä paikka EU:n tulevassa 
energialähteiden valikoimassa, ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon epätavanomaisen kaasun 
lähteisiin liittyvän kehityksen, kun ne 
laativat energiaa koskevia 
ennusteskenaarioita;

Or. de
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Tarkistus 362
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. katsoo komission tavoin, että 
ydinvoima on edelleen tärkeä tekijä, 
koska jotkut jäsenvaltiot pitävät 
ydinvoimaa edelleen turvallisena, 
luotettavana ja edullisena vähähiilisenä 
sähköntuotantolähteenä; tunnustaa, että 
skenaarioanalyysi osoittaa, että 
ydinenergia voi auttaa alentamaan 
järjestelmäkustannuksia ja sähkön 
hintoja;

Or. en

Tarkistus 363
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. katsoo komission tavoin, että 
ydinvoima on edelleen osa EU:n 
energianlähteiden valikoimaa, koska se 
on edelleen tärkeä vähähiilinen 
sähköntuotantolähde ja voi 
skenaarioanalyysin mukaan auttaa 
alentamaan järjestelmäkustannuksia ja 
sähkön hintoja; 

Or. en

Tarkistus 364
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Romana Jordan
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Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. katsoo komission tavoin, että 
jäsenvaltioiden enemmistön käytössä 
oleva ydinvoima auttaa varmistamaan 
turvallisen, luotettavan ja 
kilpailukykyisen sähkötuotannon ja 
alentaa järjestelmäkustannuksia ja 
sähkön hintoja, kuten skenaarioanalyysi 
osoittaa;

Or. en

Tarkistus 365
Hermann Winkler

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. korostaa ydinenergian tärkeyttä 
keskeisenä energialähteenä myös 
tulevaisuudessa ja nimenomaan 
pyrittäessä saavuttamaan EU:n hiilestä 
irtautumisen tavoite;

Or. de

Tarkistus 366
Hermann Winkler

Päätöslauselmaesitys
21 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 b. huomauttaa, että myös ruskohiilellä 
on tulevaisuudessa merkitystä 
energialähteiden valikoiman 
monipuolistamisessa; painottaa, että 
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ruskohiilen louhinta on kilpailukykyistä 
myös EU:n nykyiset ilmastotavoitteet 
huomioon ottaen, varsinkin kun sen 
etuna ovat suhteellisen alhaiset 
louhintakustannukset;

Or. de

Tarkistus 367
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin tärkeyttä edettäessä kohti 
vuotta 2050 ja hiilestä irtautumista; 
painottaa, että hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin on oltava valmiina 
vuoteen 2030 mennessä, jotta fossiiliset 
polttoaineet voivat säilyä merkittävinä 
energiavalikoimassa; korostaa, että 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on 
myös merkittävä hiilestä irtautumisen 
vaihtoehto useilla raskaan teollisuuden 
aloilla, ja biomassaenergiaan yhdistettynä 
se voi tuottaa hiilinegatiivisia arvoja;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 368
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin tärkeyttä edettäessä kohti 
vuotta 2050 ja hiilestä irtautumista; 
painottaa, että hiilidioksidin talteenoton ja 

Poistetaan.
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varastoinnin on oltava valmiina 
vuoteen 2030 mennessä, jotta fossiiliset 
polttoaineet voivat säilyä merkittävinä 
energiavalikoimassa; korostaa, että 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on 
myös merkittävä hiilestä irtautumisen 
vaihtoehto useilla raskaan teollisuuden 
aloilla, ja biomassaenergiaan yhdistettynä 
se voi tuottaa hiilinegatiivisia arvoja;

Or. en

Tarkistus 369
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin tärkeyttä edettäessä kohti 
vuotta 2050 ja hiilestä irtautumista; 
painottaa, että hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin on oltava valmiina 
vuoteen 2030 mennessä, jotta fossiiliset 
polttoaineet voivat säilyä merkittävinä 
energiavalikoimassa; korostaa, että
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on 
myös merkittävä hiilestä irtautumisen
vaihtoehto useilla raskaan teollisuuden 
aloilla, ja biomassaenergiaan yhdistettynä 
se voi tuottaa hiilinegatiivisia arvoja;

22. katsoo, että resurssien vähäisyyden, 
varastointikapasiteetin puutteen, suurten 
kustannusten kaltaisten 
ratkaisemattomien ongelmien, 
energiahävikin (jopa 40 prosenttia 
voimalaitoksen tuottamasta energiasta) ja 
ympäristöriskien takia hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi ei ole vaihtoehto, 
jos EU haluaa nopeasti kehittää 
uusiutuviin energianlähteisiin perustuvan 
ja energiatehokkaan talouden EU:n 
ilmastotavoitteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 370
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
22 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin tärkeyttä edettäessä kohti 
vuotta 2050 ja hiilestä irtautumista; 
painottaa, että hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin on oltava valmiina 
vuoteen 2030 mennessä, jotta fossiiliset 
polttoaineet voivat säilyä merkittävinä 
energiavalikoimassa; korostaa, että 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on
myös merkittävä hiilestä irtautumisen 
vaihtoehto useilla raskaan teollisuuden 
aloilla, ja biomassaenergiaan yhdistettynä 
se voi tuottaa hiilinegatiivisia arvoja;

22. panee merkille, että hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi voi olla 
vaikuttavassa asemassa edettäessä kohti 
vuotta 2050 ja hiilestä irtautumista; on 
kuitenkin huolissaan ratkaisemattomista 
ongelmista, kuten kehittämisen 
määrittämättömistä viiveistä, suurista 
kustannuksista ja ympäristöriskeistä; 
painottaa, että hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointitekniikka ei todennäköisesti ole 
valmiina kaupallista käyttöönottoa varten 
ennen vuotta 2030, ja suosittelee siksi 
suhtautumaan varauksella skenaarioiden 
laskelmiin, jotka koskevat hiilidioksidin 
talteenotosta ja varastoinnista johtuvaa 
hiilidioksidin vähenemistä; korostaa, että 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi voi 
olla merkittävä hiilestä irtautumisen 
vaihtoehto useilla raskaan teollisuuden 
aloilla, ja biomassaenergiaan yhdistettynä 
se voi tuottaa hiilinegatiivisia arvoja;

Or. en

Tarkistus 371
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin tärkeyttä edettäessä kohti 
vuotta 2050 ja hiilestä irtautumista; 
painottaa, että hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin on oltava valmiina 
vuoteen 2030 mennessä, jotta fossiiliset 
polttoaineet voivat säilyä merkittävinä 
energiavalikoimassa; korostaa, että 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on 
myös merkittävä hiilestä irtautumisen 
vaihtoehto useilla raskaan teollisuuden 

22. korostaa hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin tärkeyttä edettäessä kohti 
vuotta 2050 ja hiilestä irtautumista; 
painottaa, että hiilidioksidin talteenottoa ja
varastointia tutkitaan ja kehitetään vielä;
toteaa, että hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi tai muut vaihtoehtoiset 
tekniikat ovat tulevaisuudessa merkittäviä 
hiilestä irtautumisen vaihtoehtoja useilla 
raskaan teollisuuden aloilla, ja 
biomassaenergiaan yhdistettynä ne voivat
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aloilla, ja biomassaenergiaan yhdistettynä 
se voi tuottaa hiilinegatiivisia arvoja;

tuottaa hiilinegatiivisia arvoja;

Or. de

Tarkistus 372
Fiona Hall, Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin tärkeyttä edettäessä kohti 
vuotta 2050 ja hiilestä irtautumista; 
painottaa, että hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin on oltava valmiina 
vuoteen 2030 mennessä, jotta fossiiliset 
polttoaineet voivat säilyä merkittävinä
energiavalikoimassa; korostaa, että 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on 
myös merkittävä hiilestä irtautumisen 
vaihtoehto useilla raskaan teollisuuden
aloilla, ja biomassaenergiaan yhdistettynä 
se voi tuottaa hiilinegatiivisia arvoja;

22. korostaa hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin tärkeyttä edettäessä kohti 
hiilestä irtautumista vuoteen 2050 
mennessä; painottaa, että hiilidioksidin 
talteenoton ja varastoinnin on oltava 
valmiina ja taloudellisesti toteutettavissa 
vuoteen 2030 mennessä, jotta fossiiliset 
polttoaineet voivat säilyä 
energiavalikoimassa; korostaa, että 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on 
myös merkittävä hiilestä irtautumisen 
vaihtoehto useilla energiaintensiivisillä 
aloilla, kuten öljynjalostuksessa, 
alumiinin sulatuksessa ja 
sementintuotannossa;

Or. en

Tarkistus 373
Norbert Glante

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin tärkeyttä edettäessä kohti 
vuotta 2050 ja hiilestä irtautumista; 
painottaa, että hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin on oltava valmiina 

22. korostaa hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin tärkeyttä edettäessä kohti 
vuotta 2050 ja hiilestä irtautumista; 
painottaa, että hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin on oltava käytössä 
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vuoteen 2030 mennessä, jotta fossiiliset 
polttoaineet voivat säilyä merkittävinä 
energiavalikoimassa; korostaa, että 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on 
myös merkittävä hiilestä irtautumisen 
vaihtoehto useilla raskaan teollisuuden 
aloilla, ja biomassaenergiaan yhdistettynä 
se voi tuottaa hiilinegatiivisia arvoja;

kaupallisessa mittakaavassa vuoteen 2020 
mennessä, jos sen on tarkoitus olla 
valmiina vuoteen 2030 mennessä ja jotta 
fossiiliset polttoaineet voivat säilyä 
merkittävinä energiavalikoimassa; 
korostaa, että hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi on myös merkittävä hiilestä 
irtautumisen vaihtoehto useilla raskaan 
teollisuuden aloilla, ja biomassaenergiaan 
yhdistettynä se voi tuottaa hiilinegatiivisia 
arvoja;

Or. de

Tarkistus 374
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin tärkeyttä edettäessä kohti 
vuotta 2050 ja hiilestä irtautumista; 
painottaa, että hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin on oltava valmiina 
vuoteen 2030 mennessä, jotta fossiiliset 
polttoaineet voivat säilyä merkittävinä 
energiavalikoimassa; korostaa, että 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on 
myös merkittävä hiilestä irtautumisen 
vaihtoehto useilla raskaan teollisuuden 
aloilla, ja biomassaenergiaan yhdistettynä 
se voi tuottaa hiilinegatiivisia arvoja;

22. korostaa hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin tärkeyttä edettäessä kohti 
vuotta 2050 ja hiilestä irtautumista; 
painottaa, että hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin on oltava valmiina 
vuoteen 2030 mennessä, jotta fossiiliset 
polttoaineet voivat säilyä merkittävinä 
energiavalikoimassa; korostaa, että 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on 
myös merkittävä hiilestä irtautumisen 
vaihtoehto useilla raskaan teollisuuden 
aloilla, ja biomassaenergiaan yhdistettynä 
se voi tuottaa hiilinegatiivisia arvoja;
toteaa, että kyseisen teknologian kehitys 
tulee peruuttamattomasti liittää 
hiilidioksidin teollisen käyttötavan 
kehitykseen; sen sijaan fossiilisten 
polttoaineiden oleellisen merkityksen 
säilymisen kannalta EU:n 
energiavalikoimassa ei tule pitäytyä 
ainoastaan hiilidioksidin talteenotossa ja 
varastoinnissa, vaan parhaansa mukaan 
pyrittävä nopeuttamaan puhtaiden 
hiiliteknologioiden koko valikoiman 
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kehitystä;

Or. pl

Tarkistus 375
Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin tärkeyttä edettäessä kohti 
vuotta 2050 ja hiilestä irtautumista; 
painottaa, että hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin on oltava valmiina 
vuoteen 2030 mennessä, jotta fossiiliset 
polttoaineet voivat säilyä merkittävinä 
energiavalikoimassa; korostaa, että 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on 
myös merkittävä hiilestä irtautumisen 
vaihtoehto useilla raskaan teollisuuden 
aloilla, ja biomassaenergiaan yhdistettynä 
se voi tuottaa hiilinegatiivisia arvoja;

22. korostaa hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin tärkeyttä edettäessä kohti 
vuotta 2050 ja hiilestä irtautumista; 
painottaa, että talouden kannalta 
tarkasteltuna tehokkaasti, turvallisesti ja 
kestävästi kehitetyn hiilidioksidin 
talteenoton ja varastoinnin on oltava 
valmiina vuoteen 2030 mennessä, jotta 
fossiiliset polttoaineet voivat säilyä 
merkittävinä energiavalikoimassa; 
korostaa, että hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi on myös merkittävä hiilestä 
irtautumisen vaihtoehto useilla raskaan 
teollisuuden aloilla, ja biomassaenergiaan 
yhdistettynä se voi tuottaa hiilinegatiivisia
arvoja;

Or. en

Perustelu

Hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia ei pidä kehittää ja toteuttaa mihin hintaan tahansa, 
vaan sen on oltava turvallista, taloudellisesti tehokasta (yksityiset rahoituslähteet mukaan 
luettuina) ja kestävää.

Tarkistus 376
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
22 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin tärkeyttä edettäessä kohti 
vuotta 2050 ja hiilestä irtautumista; 
painottaa, että hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin on oltava valmiina 
vuoteen 2030 mennessä, jotta fossiiliset 
polttoaineet voivat säilyä merkittävinä 
energiavalikoimassa; korostaa, että 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on 
myös merkittävä hiilestä irtautumisen 
vaihtoehto useilla raskaan teollisuuden 
aloilla, ja biomassaenergiaan yhdistettynä 
se voi tuottaa hiilinegatiivisia arvoja;

22. korostaa hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin suurta tärkeyttä edettäessä 
kohti vuotta 2050 ja hiilestä irtautumista; 
painottaa, että hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin olisi oltava valmiina 
vuoteen 2030 mennessä, sillä fossiiliset
polttoaineet säilyvät merkittävinä 
energiavalikoimassa; korostaa, että 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on 
erittäin merkittävä hiilestä irtautumisen 
vaihtoehto useilla raskaan teollisuuden 
aloilla, ja biomassaenergiaan yhdistettynä 
se voi tuottaa hiilinegatiivisia arvoja; 

Or. en

Tarkistus 377
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. korostaa poliittisten toimien, 
julkisen rahoituksen ja hiilidioksidin 
asianmukaisen hinnan merkitystä 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointitekniikan demonstroimiseksi ja 
sen varhaisen käyttöönoton 
varmistamiseksi vuodesta 2020 alkaen; 
korostaa EU:n demonstrointiohjelman 
merkitystä, jotta yleisöä autetaan 
hyväksymään hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi ja tukemaan sitä tärkeänä 
tekniikkana kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 378
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. panee merkille, että eteneminen 
kohti vähähiilisiä päästöjä edellyttää 
tehokkaiden nykyaikaisten voimalaitosten 
rakentamista ja vanhojen laitosten 
nykyaikaistamista, jotta hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointitekniikka 
voidaan ottaa käyttöön, ja että verkon 
turvallisuuden ja vakauden 
varmistamiseksi tarvitaan joustavia 
fossiilisilla polttoaineilla toimivia 
voimalaitoksia, koska tuotanto vaikeasti 
ennustettavissa olevista ja jaksoittaisista 
uusiutuvista energianlähteistä kasvaa;

Or. en

Tarkistus 379
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. panee merkille, että EU:n läsnäolo 
jalostusteollisuudessa on tärkeää niin 
kauan, kun raakaöljyyn perustuvien 
tuotteiden kysyntä jatkuu, paitsi 
jalostukseen osallistuvien tai 
jalostustuotteisiin perustuvien alojen 
takia, mutta myös kyseisten alojen 
työpaikkojen säilyttämisen ja 
ympäristönäkökohtien takia;

Or. en
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Tarkistus 380
Vicky Ford, Giles Chichester

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. ilmaisee huolensa hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointitekniikoiden 
hitaasta kehittämisestä ja käyttöönotosta 
ottaen huomioon, että hiilen ennustetaan 
yleistyvän maailmanlaajuisesti 
käytettävänä energianlähteenä;

Or. en

Tarkistus 381
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
22 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 b. kehottaa komissiota 
mahdollistamaan ja edistämään 
tiedonjakamista ja yhteistyötä EU:ssa ja 
kansainvälisesti, jotta varmistetaan, että 
hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin liittyvien 
demonstrointihankkeiden suunnitteluarvo 
on pääosin paras mahdollinen; kehottaa 
komissiota tukemaan 
putkistoinfrastruktuuriin varhaisessa 
vaiheessa tehtäviä sijoituksia ja 
koordinoimaan rajatylittävää 
suunnittelua, jotta varmistetaan 
hiilidioksidinielujen saatavuus 
vuodesta 2020 lähtien, ja tekemään 
tutkimusta Euroopan varastointialtaiden 
ominaisuuksien määrittämiseksi; 
kehottaa komissiota tekemään aktiivisesti 
yhteistyötä jäsenvaltioiden ja teollisuuden 
kanssa hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin etujen ja turvallisuuden 



PE496.501v01-00 76/155 AM\913608FI.doc

FI

tiedottamiseksi, jotta yleisön luottamusta 
kyseiseen tekniikkaan voidaan lisätä;

Or. en

Tarkistus 382
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
22 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 b. panee merkille, että Euroopan 
kemikaaliala saa raaka-aineensa öljyn ja 
maakaasun ulkoisilta lähteiltä ja on 
kiinnostunut tutkimaan vaihtoehtoja, 
kuten hiiltä ja ligniittiä, jotka voivat lisätä 
raaka-aineiden toimitusvarmuutta ja 
tuoda ympäristöön liittyviä etuja 
yhdistettyinä nykyaikaisiin 
jalostustekniikoihin, joissa hiiltä voidaan 
uusiutuvan energian avulla käyttää 
kemikaalien tuotantoon 
monimuototuotannon menetelmiin 
perustuvissa erittäin joustavissa 
laitoksissa, joissa tuotetaan sekä sähköä 
että kemikaaleja;

Or. en

Tarkistus 383
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toteaa, että kotimaisten 
energiaresurssien optimaalinen, turvallinen 
ja kestävä käyttö ja kotimaisen tai tuodun 
energian, jalostus mukaan luettuna, 
vakaisiin toimituksiin tarvittavan 

23. toteaa, että kotimaisten 
energiaresurssien optimaalinen, turvallinen 
ja kestävä käyttö ja kotimaisen tai tuodun 
energian, jalostus mukaan luettuna, 
vakaisiin toimituksiin tarvittavan 
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infrastruktuurin kilpailukyky voivat 
osaltaan lisätä energiavarmuutta;

infrastruktuurin kilpailukyky voivat 
osaltaan lisätä energiavarmuutta; korostaa 
myös energia-alan 
etenemissuunnitelmassa esitettyä 
havaintoa siitä, että öljy pysyy 
todennäköisesti mukana 
energiavalikoimassa myös vuonna 2050 ja 
että öljyä käytetään pääasiassa 
polttoaineena osassa pitkän matkan 
matkustaja- ja rahtiliikennettä;

Or. en

Tarkistus 384
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toteaa, että kotimaisten 
energiaresurssien optimaalinen, turvallinen 
ja kestävä käyttö ja kotimaisen tai tuodun 
energian, jalostus mukaan luettuna, 
vakaisiin toimituksiin tarvittavan 
infrastruktuurin kilpailukyky voivat 
osaltaan lisätä energiavarmuutta;

23. toteaa, että kotimaisten 
energiaresurssien optimaalinen, turvallinen 
ja kestävä kehittäminen ja käyttö ja 
kotimaisen tai tuodun energian, jalostus 
mukaan luettuna, vakaisiin toimituksiin 
tarvittavan infrastruktuurin kilpailukyky 
voivat osaltaan lisätä energiavarmuutta, 
joten niiden on oltava painopistealana 
laadittaessa EU:n energiapolitiikkaa;

Or. en

Tarkistus 385
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toteaa, että kotimaisten 
energiaresurssien optimaalinen, 
turvallinen ja kestävä käyttö ja kotimaisen 

23. toteaa, että kotimaisten 
energiaresurssien optimaalisella, 
turvallisella ja kestävällä käytöllä sekä 
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tai tuodun energian, jalostus mukaan 
luettuna, vakaisiin toimituksiin tarvittavan
infrastruktuurin kilpailukyky voivat 
osaltaan lisätä energiavarmuutta;

kotimaisen tai tuodun energian, jalostus 
mukaan luettuna, vakaisiin toimituksiin
tarvittavalla infrastruktuurin 
kilpailukyvyllä on keskeinen merkitys 
EU:n ja yksittäisten jäsenvaltioiden 
energiavarmuudelle;

Or. pl

Tarkistus 386
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toteaa, että kotimaisten 
energiaresurssien optimaalinen, turvallinen 
ja kestävä käyttö ja kotimaisen tai tuodun 
energian, jalostus mukaan luettuna,
vakaisiin toimituksiin tarvittavan 
infrastruktuurin kilpailukyky voivat 
osaltaan lisätä energiavarmuutta;

23. toteaa, että kotimaisten 
energiaresurssien optimaalinen, turvallinen 
ja kestävä käyttö ja kotimaisen tai tuodun 
energian vakaisiin toimituksiin tarvittava 
infrastruktuuri voivat osaltaan lisätä 
energiavarmuutta;

Or. en

Tarkistus 387
Hannu Takkula, Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toteaa, että kotimaisten 
energiaresurssien optimaalinen, turvallinen 
ja kestävä käyttö ja kotimaisen tai tuodun 
energian, jalostus mukaan luettuna, 
vakaisiin toimituksiin tarvittavan 
infrastruktuurin kilpailukyky voivat 
osaltaan lisätä energiavarmuutta;

23. toteaa, että kotimaisten ja alueellisten
energiaresurssien optimaalinen, turvallinen 
ja kestävä käyttö ja kotimaisen tai tuodun 
energian, jalostus mukaan luettuna, 
vakaisiin toimituksiin tarvittavan 
infrastruktuurin kilpailukyky voivat 
osaltaan lisätä energiavarmuutta;

Or. fi



AM\913608FI.doc 79/155 PE496.501v01-00

FI

Tarkistus 388
Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. toteaa, että kotimaisten 
energiaresurssien optimaalinen, turvallinen 
ja kestävä käyttö ja kotimaisen tai tuodun
energian, jalostus mukaan luettuna, 
vakaisiin toimituksiin tarvittavan 
infrastruktuurin kilpailukyky voivat 
osaltaan lisätä energiavarmuutta;

23. toteaa, että kotimaisten 
energiaresurssien optimaalinen, turvallinen 
ja kestävä käyttö ja kotimaisten tai 
tuotujen energianlähteiden, jalostus 
mukaan luettuna, vakaisiin toimituksiin 
tarvittavan infrastruktuurin kilpailukyky 
voivat osaltaan lisätä energiavarmuutta;

Or. en

Tarkistus 389
António Fernando Correia de Campos, Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. korostaa, että on tärkeää pitää 
kotimainen jalostus osana Euroopan 
teollisuutta, varmistaa toimitusvarmuus, 
määrittää maailmanlaajuiset normit 
polttoaineen jalostuslaadusta ja 
ympäristövaatimusten noudattamisesta ja 
tuottaa raaka-aineita petrokemian alan 
kaltaisille ketjun loppupään aloille, millä 
edistetään EU:n kasvua ja työllisyyttä; 
korostaa, että tarvitaan täydentäviä 
poliittisia toimenpiteitä, joilla autetaan 
torjumaan sosiaalista ja ekologista 
polkumyyntiä ja epätasa-arvoisia 
kilpailuoloja kyseisellä teollisuudenalalla 
EU:n ulkopuolella;

Or. en
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Tarkistus 390
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. katsoo, että on kiinnitettävä erityistä 
huomiota sellaisiin jäsenvaltioihin, joissa 
hiili on tällä hetkellä tärkein 
energianlähde ja/tai joissa hiilen tuotanto 
ja hiilivoimaan perustuva sähköntuotanto 
ovat keskeisiä alueellisia työllistäjiä; 
katsoo, että on toteutettava EU:n tukemia 
sosiaalisia lisätoimia, mikäli näiden 
alueiden väestön halutaan hyväksyvän 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
skenaariot;

Or. en

Tarkistus 391
Rachida Dati

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. korostaa, että uusia 
ydinteknologioita voitaisiin käyttää 
merkittävässä määrin turvallisen, 
puhtaan ja edullisen energian 
tuotannossa, ja siksi niitä on edistettävä; 
niitä kehitettäessä on huolehdittava 
ydinlaitosten korkeista 
turvallisuusvaatimuksista ja tuettava 
innovatiivisten ydinjätteen 
käsittelymenetelmien tutkimusta ja 
kehitystä;

Or. fr
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Tarkistus 392
Herbert Reul, Edit Herczog, Zigmantas Balčytis, Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. katsoo komission tavoin, että 
ydinvoima on edelleen keskeisessä 
asemassa EU:n energiahuollossa ja että 
se pysyy keskeisenä vähähiilisen 
sähköntuotannon lähteenä ja vaikuttaa 
merkittävästi energiajärjestelmän 
muuttamiseen niissä jäsenvaltioissa, 
joissa sen käyttöä jatketaan;

Or. en

Tarkistus 393
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. katsoo, että kestävässä 
energiamaisemassa ja siihen siirryttäessä 
ei pidä käyttää vaarallisia tai runsaasti 
päästöjä aiheuttavia energianlähteitä, ei 
etenkään pitkällä aikavälillä; korostaa 
siksi, että EU:n varoja ei pidä antaa 
uusien hiili- tai ydinvoimaloiden 
rakentamiseen;

Or. en

Tarkistus 394
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson
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Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. korostaa, että paremmalla 
energiatehokkuudella helpotettaisiin 
energian jakelu- ja siirtoverkkojen 
hallintaa; korostaa siksi, että 
energiatehokkuuden on oltava keskeisenä 
painopistealana energiainfrastruktuurin 
uudistamisessa; 

Or. en

Tarkistus 395
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kasvattamaan energiatehokkuutta 
edistäviin toimenpiteisiin kohdennettavia 
summia huomattavasti tulevassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä;

Or. ro

Tarkistus 396
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi) (alaotsikon "Energia-alan maailmanlaajuiset haasteet" jälkeen)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. painottaa, että EU:n tuleva ulkoinen 
energiapolitiikka on laadittava yhteisön 
tasolla, jotta estetään EU:n energian 
sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön 
vastainen toiminta ja vahvistetaan 
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yksittäisten jäsenvaltioiden 
neuvotteluasemaa suhteessa kolmansiin 
maihin;

Or. de

Tarkistus 397
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. tiedostaa EU:n toimivan globaalissa 
kontekstissa ja palauttaa samalla mieleen 
liikenne-, televiestintä- ja 
energianeuvoston EU:n energiapolitiikan 
ulkoisen ulottuvuuden lujittamisesta 
marraskuussa 2011 antamat päätelmät ja 
tarpeen päästä laajempaan ja 
koordinoidumpaan kansainvälisiä 
energiasuhteita koskevaan EU:n 
lähestymistapaan, jotta voitaisiin vastata 
globaaleihin energia- ja 
ilmastonmuutoshaasteisiin ja käsitellä 
kilpailukykyyn ja hiilivuotoon liittyviä 
kysymyksiä sekä ylläpitää ja edistää 
mahdollisimman korkeita 
ydinturvallisstandardeja varmistaen 
samalla turvallinen, varma ja 
monipuolinen energiansaanti;

24. tiedostaa EU:n toimivan globaalissa 
kontekstissa ja palauttaa samalla mieleen 
liikenne-, televiestintä- ja 
energianeuvoston EU:n energiapolitiikan 
ulkoisen ulottuvuuden lujittamisesta 
marraskuussa 2011 antamat päätelmät ja 
tarpeen päästä laajempaan ja 
koordinoidumpaan kansainvälisiä 
energiasuhteita koskevaan EU:n 
lähestymistapaan;

Or. en

Tarkistus 398
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. tiedostaa EU:n toimivan globaalissa 
kontekstissa ja palauttaa samalla mieleen 
liikenne-, televiestintä- ja 
energianeuvoston EU:n energiapolitiikan 
ulkoisen ulottuvuuden lujittamisesta 
marraskuussa 2011 antamat päätelmät ja 
tarpeen päästä laajempaan ja 
koordinoidumpaan kansainvälisiä 
energiasuhteita koskevaan EU:n 
lähestymistapaan, jotta voitaisiin vastata 
globaaleihin energia- ja 
ilmastonmuutoshaasteisiin ja käsitellä 
kilpailukykyyn ja hiilivuotoon liittyviä 
kysymyksiä sekä ylläpitää ja edistää 
mahdollisimman korkeita 
ydinturvallisstandardeja varmistaen 
samalla turvallinen, varma ja monipuolinen 
energiansaanti;

24. tiedostaa EU:n toimivan globaalissa 
kontekstissa ja palauttaa samalla mieleen 
liikenne-, televiestintä- ja 
energianeuvoston EU:n energiapolitiikan 
ulkoisen ulottuvuuden lujittamisesta 
marraskuussa 2011 antamat päätelmät ja 
tarpeen päästä laajempaan ja 
koordinoidumpaan kansainvälisiä 
energiasuhteita koskevaan EU:n 
lähestymistapaan, jotta voitaisiin vastata 
globaaleihin energia- ja 
ilmastonmuutoshaasteisiin ja käsitellä 
kilpailukykyyn ja hiilivuotoon liittyviä 
kysymyksiä sekä ylläpitää ja edistää 
mahdollisimman korkeita 
ydinturvallisstandardeja varmistaen 
samalla turvallinen, varma ja monipuolinen 
energiansaanti; muistuttaa, että 
ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen 
haaste, joten muiden valtioiden ja etenkin 
niiden, joiden päästöt ovat suurimpia, 
täydentävien kansainvälisten sitoumusten 
olisi vastattava EU:n pitkän aikavälin 
ilmastopolitiikkaa, jotta vältetään 
hiilivuoto ja kielteiset vaikutukset EU:n 
kilpailukykyyn;

Or. en

Tarkistus 399
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. tiedostaa EU:n toimivan globaalissa 
kontekstissa ja palauttaa samalla mieleen 
liikenne-, televiestintä- ja 
energianeuvoston EU:n energiapolitiikan 
ulkoisen ulottuvuuden lujittamisesta 
marraskuussa 2011 antamat päätelmät ja 

24. tiedostaa EU:n toimivan globaalissa 
kontekstissa ja palauttaa samalla mieleen 
liikenne-, televiestintä- ja 
energianeuvoston EU:n energiapolitiikan 
ulkoisen ulottuvuuden lujittamisesta 
marraskuussa 2011 antamat päätelmät ja 
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tarpeen päästä laajempaan ja 
koordinoidumpaan kansainvälisiä 
energiasuhteita koskevaan EU:n 
lähestymistapaan, jotta voitaisiin vastata 
globaaleihin energia- ja 
ilmastonmuutoshaasteisiin ja käsitellä 
kilpailukykyyn ja hiilivuotoon liittyviä 
kysymyksiä sekä ylläpitää ja edistää 
mahdollisimman korkeita 
ydinturvallisstandardeja varmistaen 
samalla turvallinen, varma ja 
monipuolinen energiansaanti;

tarpeen päästä laajempaan ja 
koordinoidumpaan kansainvälisiä 
energiasuhteita koskevaan EU:n 
lähestymistapaan, jotta voitaisiin vastata 
globaaleihin ilmastonmuutos- ja 
energiahaasteisiin ja käsitellä 
kilpailukykyyn ja hiilivuotoon liittyviä 
kysymyksiä sekä ylläpitää ja edistää 
mahdollisimman korkeita 
ydinturvallisstandardeja varmistaen 
samalla turvallinen, varma ja kestävä
energiansaanti;

Or. en

Tarkistus 400
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. tiedostaa EU:n toimivan globaalissa 
kontekstissa ja palauttaa samalla mieleen 
liikenne-, televiestintä- ja 
energianeuvoston EU:n energiapolitiikan 
ulkoisen ulottuvuuden lujittamisesta 
marraskuussa 2011 antamat päätelmät ja 
tarpeen päästä laajempaan ja 
koordinoidumpaan kansainvälisiä 
energiasuhteita koskevaan EU:n 
lähestymistapaan, jotta voitaisiin vastata 
globaaleihin energia- ja 
ilmastonmuutoshaasteisiin ja käsitellä 
kilpailukykyyn ja hiilivuotoon liittyviä 
kysymyksiä sekä ylläpitää ja edistää 
mahdollisimman korkeita 
ydinturvallisstandardeja varmistaen 
samalla turvallinen, varma ja monipuolinen 
energiansaanti;

24. tiedostaa EU:n toimivan globaalissa 
kontekstissa ja palauttaa samalla mieleen 
liikenne-, televiestintä- ja 
energianeuvoston EU:n energiapolitiikan 
ulkoisen ulottuvuuden lujittamisesta 
marraskuussa 2011 antamat päätelmät ja 
tarpeen päästä laajempaan ja 
koordinoidumpaan kansainvälisiä 
energiasuhteita koskevaan EU:n 
lähestymistapaan, jotta voitaisiin vastata 
globaaleihin energia- ja 
ilmastonmuutoshaasteisiin ja käsitellä 
kilpailukykyyn ja hiilivuotoon liittyviä 
kysymyksiä varmistaen samalla 
turvallinen, varma ja monipuolinen 
energiansaanti;

Or. en
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Tarkistus 401
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. tiedostaa EU:n toimivan globaalissa 
kontekstissa ja palauttaa samalla mieleen 
liikenne-, televiestintä- ja 
energianeuvoston EU:n energiapolitiikan 
ulkoisen ulottuvuuden lujittamisesta 
marraskuussa 2011 antamat päätelmät ja 
tarpeen päästä laajempaan ja 
koordinoidumpaan kansainvälisiä 
energiasuhteita koskevaan EU:n 
lähestymistapaan, jotta voitaisiin vastata 
globaaleihin energia- ja 
ilmastonmuutoshaasteisiin ja käsitellä 
kilpailukykyyn ja hiilivuotoon liittyviä 
kysymyksiä sekä ylläpitää ja edistää 
mahdollisimman korkeita 
ydinturvallisstandardeja varmistaen 
samalla turvallinen, varma ja monipuolinen 
energiansaanti;

24. tiedostaa EU:n toimivan globaalissa 
kontekstissa ja sen, että toteutettaessa 
toimia yksin ei välttämättä saada aikaan 
kaikkia odotettuja hyötyjä, ja palauttaa 
samalla mieleen liikenne-, televiestintä- ja 
energianeuvoston EU:n energiapolitiikan 
ulkoisen ulottuvuuden lujittamisesta 
marraskuussa 2011 antamat päätelmät ja 
tarpeen päästä laajempaan ja 
koordinoidumpaan kansainvälisiä 
energiasuhteita koskevaan EU:n 
lähestymistapaan, jotta voitaisiin vastata 
globaaleihin energia- ja 
ilmastonmuutoshaasteisiin ja käsitellä 
kilpailukykyyn ja hiilivuotoon liittyviä 
kysymyksiä sekä ylläpitää ja edistää 
mahdollisimman korkeita 
ydinturvallisstandardeja varmistaen 
samalla turvallinen, varma ja monipuolinen 
energiansaanti;

Or. en

Tarkistus 402
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. tiedostaa EU:n toimivan globaalissa 
kontekstissa ja palauttaa samalla mieleen 
liikenne-, televiestintä- ja 
energianeuvoston EU:n energiapolitiikan 
ulkoisen ulottuvuuden lujittamisesta 
marraskuussa 2011 antamat päätelmät ja 
tarpeen päästä laajempaan ja 

24. tiedostaa, että EU toimii globaalissa 
kontekstissa ja että asetettuja tavoitteita ei 
voida saavuttaa yksin, ja palauttaa samalla 
mieleen liikenne-, televiestintä- ja 
energianeuvoston EU:n energiapolitiikan 
ulkoisen ulottuvuuden lujittamisesta 
marraskuussa 2011 antamat päätelmät ja 
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koordinoidumpaan kansainvälisiä
energiasuhteita koskevaan EU:n 
lähestymistapaan, jotta voitaisiin vastata 
globaaleihin energia- ja 
ilmastonmuutoshaasteisiin ja käsitellä 
kilpailukykyyn ja hiilivuotoon liittyviä 
kysymyksiä sekä ylläpitää ja edistää 
mahdollisimman korkeita 
ydinturvallisstandardeja varmistaen 
samalla turvallinen, varma ja monipuolinen 
energiansaanti;

tarpeen päästä laajempaan ja 
koordinoidumpaan kansainvälisiä 
energiasuhteita koskevaan EU:n 
lähestymistapaan, jotta voitaisiin vastata 
globaaleihin energia- ja 
ilmastonmuutoshaasteisiin ja käsitellä 
kilpailukykyyn ja hiilivuotoon liittyviä 
kysymyksiä sekä ylläpitää ja edistää 
mahdollisimman korkeita 
ydinturvallisstandardeja varmistaen 
samalla turvallinen, varma ja monipuolinen 
energiansaanti;

Or. sl

Tarkistus 403
Konrad Szymański, Vicky Ford, Giles Chichester

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. pyytää komissiota laatimaan 
mahdollisimman pian täydentävän arvion, 
jossa ehdotetaan suositeltavia toimia, 
joilla voidaan estää tuotannon 
siirtämisestä EU:n ulkopuolelle 
aiheutuvan hiilivuodon riski, ja jossa 
etenkin arvioidaan täydentäviä 
skenaarioita siinä tapauksessa, että 
hiilipäästöjen vähentämiseksi toteutetaan 
vain rajallisesti tai ei lainkaan uusia 
maailmanlaajuisia toimia;

Or. en

Tarkistus 404
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
25 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. painottaa tarvetta varmistaa EU:n
energiavarmuus vaihtoehtoisilla 
energialähteillä ja vähentää riippuvuutta 
tuonnista; korostaa näin ollen kasvavaa 
tarvetta öljyn ja kaasun etsinnälle
Välimerellä ja arktisella alueella; katsoo, 
että on laadittava pikaisesti EU:n
politiikka öljyn ja kaasun poraukselle 
merellä, mukaan lukien EU:n 
jäsenvaltioiden ja olennaisten kolmansien 
maiden talousvyöhykkeiden määritykselle 
noudattaen Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimusta, jonka kaikki 
EU:n jäsenvaltiot ja EU ovat 
allekirjoittaneet;

25. panee merkille suuremmat toimet 
öljyn ja kaasun etsimiseksi Välimerellä ja 
arktisella alueella; katsoo, että EU:n on 
edistettävä arktisen alueen pohjoisosien 
suojelemista koskevan kansainvälisen 
oikeudellisen kehyksen laatimista, aivan 
kuten vastaava kehys on määritetty 
Etelämantereen osalta Etelämannerta 
koskevassa sopimuksessa ja 
ympäristönsuojelua koskevassa 
pöytäkirjassa; katsoo, että arktisen alueen 
EU:n jäsenvaltioiden yksinomaisilla 
talousalueilla ja Euroopan talousalueella 
(ETA) sijaitsevien muiden osien osalta 
ehdotukseen asetukseksi avomerellä 
porattavan öljyn ja kaasun 
turvallisuudesta on pikaisesti 
sisällytettävä porausvaatimukset, joilla 
varmistetaan, että syrjäisiä alueita ei 
altisteta muita alueita suuremmalle 
riskille ja että äärimmäiset 
toimintaolosuhteet, kuten pitkään kestävä 
pimeys, jäiset olosuhteet tai suuri 
vedensyvyys, otetaan asianmukaisesti 
huomioon lupamenettelyssä;

Or. en

Tarkistus 405
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. painottaa tarvetta varmistaa EU:n 
energiavarmuus vaihtoehtoisilla 
energialähteillä ja vähentää riippuvuutta 
tuonnista; korostaa näin ollen kasvavaa 
tarvetta öljyn ja kaasun etsinnälle 
Välimerellä ja arktisella alueella; katsoo, 

25. painottaa tarvetta laatia politiikkaa ja 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan EU:n 
omavaraisuus energian alalla ja joilla 
voidaan samalla vähentää energian 
tuontia; korostaa näin ollen, että on 
tärkeää siirtyä kohti lähes yksinomaan 
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että on laadittava pikaisesti EU:n 
politiikka öljyn ja kaasun poraukselle 
merellä, mukaan lukien EU:n 
jäsenvaltioiden ja olennaisten kolmansien 
maiden talousvyöhykkeiden määritykselle 
noudattaen Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimusta, jonka kaikki 
EU:n jäsenvaltiot ja EU ovat 
allekirjoittaneet;

uusiutuvaan energiaan perustuvaa 
tehokasta taloutta, jolla skenaarioiden 
mukaan voitaisiin vähentää energian 
tuontia kolmasosaan vuoteen 2050 
mennessä (75 prosentista 25 prosenttiin); 
varoittaa tekemästä sijoituksia, jotka 
saattavat johtaa sitovaan riippuvuuteen 
jostakin fossiilisesta polttoaineesta tai 
ydinpolttoaineesta; pyytää kieltämään 
öljyn ja kaasun etsimisen Välimerellä ja 
arktisella alueella;

Or. en

Tarkistus 406
Fiona Hall, Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. painottaa tarvetta varmistaa EU:n 
energiavarmuus vaihtoehtoisilla 
energialähteillä ja vähentää riippuvuutta 
tuonnista; korostaa näin ollen kasvavaa 
tarvetta öljyn ja kaasun etsinnälle 
Välimerellä ja arktisella alueella; katsoo, 
että on laadittava pikaisesti EU:n 
politiikka öljyn ja kaasun poraukselle 
merellä, mukaan lukien EU:n 
jäsenvaltioiden ja olennaisten kolmansien 
maiden talousvyöhykkeiden määritykselle 
noudattaen Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimusta, jonka kaikki 
EU:n jäsenvaltiot ja EU ovat 
allekirjoittaneet;

25. painottaa tarvetta varmistaa EU:n 
energiavarmuus vaihtoehtoisilla 
energialähteillä ja vähentää riippuvuutta 
tuonnista parantamalla 
energiatehokkuutta; korostaa näin ollen 
Euroopan suurien avomerellä sijaitsevien 
tuulivoimaresurssien ja merellä 
tapahtuvan energiantuotannon resurssien 
kasvavaa merkitystä, sillä niillä voidaan 
jatkossa merkittävästi vastata Euroopan 
energiatarpeisiin;

Or. en

Tarkistus 407
Francisco Sosa Wagner
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Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. painottaa tarvetta varmistaa EU:n 
energiavarmuus vaihtoehtoisilla 
energialähteillä ja vähentää riippuvuutta 
tuonnista; korostaa näin ollen kasvavaa 
tarvetta öljyn ja kaasun etsinnälle
Välimerellä ja arktisella alueella; katsoo, 
että on laadittava pikaisesti EU:n 
politiikka öljyn ja kaasun poraukselle
merellä, mukaan lukien EU:n 
jäsenvaltioiden ja olennaisten kolmansien 
maiden talousvyöhykkeiden määritykselle 
noudattaen Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimusta, jonka kaikki 
EU:n jäsenvaltiot ja EU ovat 
allekirjoittaneet;

25. painottaa tarvetta varmistaa EU:n 
energiavarmuus vaihtoehtoisilla 
energialähteillä ja vähentää riippuvuutta 
tuonnista; panee merkille öljyn ja kaasun 
etsinnän Välimerellä; huomauttaa, että
EU:n politiikassa öljyn ja kaasun 
porauksesta merellä on noudatettava
Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimusta; katsoo, että on 
laadittava pikaisesti EU:n politiikka, jolla 
edistetään arktisen alueen suojelua 
koskevan kansainvälisen oikeudellisen 
kehyksen laatimista;

Or. en

Tarkistus 408
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. painottaa tarvetta varmistaa EU:n 
energiavarmuus vaihtoehtoisilla 
energialähteillä ja vähentää riippuvuutta 
tuonnista; korostaa näin ollen kasvavaa 
tarvetta öljyn ja kaasun etsinnälle
Välimerellä ja arktisella alueella; katsoo, 
että on laadittava pikaisesti EU:n politiikka 
öljyn ja kaasun poraukselle merellä, 
mukaan lukien EU:n jäsenvaltioiden ja 
olennaisten kolmansien maiden 
talousvyöhykkeiden määritykselle 
noudattaen Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimusta, jonka kaikki 
EU:n jäsenvaltiot ja EU ovat 
allekirjoittaneet;

25. painottaa tarvetta varmistaa EU:n 
energiavarmuus pääasiassa edistämällä 
energian säästämistä ja uusiutuvaa 
energiaa vaihtoehtoisilla 
energianlähteillä, mikä yhdessä muiden 
vaihtoehtoisten energianlähteiden kanssa
vähentää riippuvuutta tuonnista; panee 
merkille kasvaneen kiinnostuksen öljyn ja 
kaasun etsintään Välimerellä ja arktisella 
alueella; katsoo, että on laadittava 
pikaisesti ympäristövaaroja korostava 
EU:n politiikka öljyn ja kaasun poraukselle 
merellä, mukaan lukien EU:n 
jäsenvaltioiden ja olennaisten kolmansien 
maiden talousvyöhykkeiden määritykselle 
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noudattaen Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimusta, jonka kaikki 
EU:n jäsenvaltiot ja EU ovat 
allekirjoittaneet;

Or. en

Tarkistus 409
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. painottaa tarvetta varmistaa EU:n 
energiavarmuus vaihtoehtoisilla 
energialähteillä ja vähentää riippuvuutta 
tuonnista; korostaa näin ollen kasvavaa 
tarvetta öljyn ja kaasun etsinnälle 
Välimerellä ja arktisella alueella; katsoo, 
että on laadittava pikaisesti EU:n politiikka 
öljyn ja kaasun poraukselle merellä, 
mukaan lukien EU:n jäsenvaltioiden ja 
olennaisten kolmansien maiden 
talousvyöhykkeiden määritykselle 
noudattaen Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimusta, jonka kaikki 
EU:n jäsenvaltiot ja EU ovat 
allekirjoittaneet;

25. painottaa tarvetta varmistaa EU:n 
energiavarmuus ja myöhempi 
omavaraisuus vaihtoehtoisilla ja/tai 
kotimaisilla energialähteillä ja vähentää 
riippuvuutta tuonnista; korostaa näin ollen 
kasvavaa tarvetta öljyn ja kaasun etsinnälle 
Välimerellä ja arktisella alueella; katsoo, 
että on laadittava pikaisesti kattava EU:n 
politiikka öljyn ja kaasun poraukselle 
merellä, mukaan lukien EU:n 
jäsenvaltioiden ja olennaisten kolmansien 
maiden talousvyöhykkeiden määritykselle 
noudattaen Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimusta, jonka kaikki 
EU:n jäsenvaltiot ja EU ovat 
allekirjoittaneet;

Or. en

Tarkistus 410
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. painottaa tarvetta varmistaa EU:n 
energiavarmuus vaihtoehtoisilla 

25. painottaa tarvetta varmistaa EU:n 
energiavarmuus vaihtoehtoisilla 
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energialähteillä ja vähentää riippuvuutta 
tuonnista; korostaa näin ollen kasvavaa 
tarvetta öljyn ja kaasun etsinnälle 
Välimerellä ja arktisella alueella; katsoo, 
että on laadittava pikaisesti EU:n politiikka 
öljyn ja kaasun poraukselle merellä, 
mukaan lukien EU:n jäsenvaltioiden ja 
olennaisten kolmansien maiden 
talousvyöhykkeiden määritykselle 
noudattaen Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimusta, jonka kaikki 
EU:n jäsenvaltiot ja EU ovat 
allekirjoittaneet;

energialähteillä ja vähentää riippuvuutta 
tuonnista; korostaa näin ollen kasvavaa 
tarvetta öljyn ja kaasun etsinnälle 
Välimerellä; katsoo, että on laadittava 
pikaisesti EU:n politiikka öljyn ja kaasun 
poraukselle merellä, mukaan lukien EU:n 
jäsenvaltioiden ja olennaisten kolmansien 
maiden talousvyöhykkeiden määritykselle 
noudattaen Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimusta, jonka kaikki 
EU:n jäsenvaltiot ja EU ovat 
allekirjoittaneet;

Or. sl

Tarkistus 411
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. painottaa tarvetta varmistaa EU:n
energiavarmuus vaihtoehtoisilla 
energialähteillä ja vähentää riippuvuutta 
tuonnista; korostaa näin ollen kasvavaa 
tarvetta öljyn ja kaasun etsinnälle 
Välimerellä ja arktisella alueella; katsoo, 
että on laadittava pikaisesti EU:n politiikka 
öljyn ja kaasun poraukselle merellä, 
mukaan lukien EU:n jäsenvaltioiden ja 
olennaisten kolmansien maiden 
talousvyöhykkeiden määritykselle 
noudattaen Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimusta, jonka kaikki 
EU:n jäsenvaltiot ja EU ovat 
allekirjoittaneet;

25. painottaa tarvetta varmistaa EU:n 
energiavarmuus vaihtoehtoisilla 
energialähteillä ja vähentää riippuvuutta 
tuonnista; korostaa näin ollen kasvavaa 
tarvetta öljyn ja kaasun etsinnälle 
Välimerellä, Mustallamerellä ja arktisella 
alueella; katsoo, että on laadittava 
pikaisesti EU:n politiikka öljyn ja kaasun 
poraukselle merellä, mukaan lukien EU:n 
jäsenvaltioiden ja olennaisten kolmansien 
maiden talousvyöhykkeiden määritykselle 
noudattaen Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimusta, jonka kaikki 
EU:n jäsenvaltiot ja EU ovat 
allekirjoittaneet;

Or. ro

Tarkistus 412
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. kehottaa toimimaan harkiten 
tarkasteltaessa öljyn ja kaasun porausta 
arktisella alueella; katsoo, että etenkin 
arktisen alueen pohjoisosissa sijaitsevien 
erittäin herkkien ja korvaamattomien 
alueiden takia porauksia ei pitäisi tehdä, 
ellei perusteellisella ja tieteellisellä 
riskianalyysilla ole osoitettu, että 
kaikentyyppisten ympäristövaarojen riskit 
voidaan estää;

Or. en

Tarkistus 413
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. pyytää komissiota laajentamaan 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
soveltamisalaa niin, että se koskee myös 
energiayhteisön valtioita, koska kyseiset 
valtiot ja EU pyrkivät toteuttamaan 
sähkön ja kaasun täysin yhdennetyt 
sisämarkkinat ja soveltamaan EU:n 
energia-alan säännöstöä;

Or. en

Tarkistus 414
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
26 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. painottaa, että porauslupien 
myöntämisestä ja talousvyöhykkeiden 
määrittämisestä tulee kitkaa kolmansien 
maiden kanssa, ja EU:n on säilytettävä 
asiassa korkea poliittinen profiili; 
korostaa, että energiaa on käytettävä 
rauhan, yhteistyön ja vakauden välineenä;

26. painottaa, että porauslupien 
myöntämisestä ja talousvyöhykkeiden 
määrittämisestä tulee kitkaa kolmansien 
maiden kanssa, ja EU:n on pyrittävä 
estämään kansainväliset ristiriidat 
edistämällä politiikkaa, jossa ympäristöä 
suojellaan lakisääteisesti kansainvälisen 
lainsäädännön perusteella; korostaa, että 
energiaa on käytettävä arktisen alueen 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden, 
rauhan, yhteistyön ja vakauden välineenä;

Or. en

Tarkistus 415
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. painottaa, että porauslupien 
myöntämisestä ja talousvyöhykkeiden 
määrittämisestä tulee kitkaa kolmansien 
maiden kanssa, ja EU:n on säilytettävä 
asiassa korkea poliittinen profiili; korostaa, 
että energiaa on käytettävä rauhan, 
yhteistyön ja vakauden välineenä;

26. painottaa, että porauslupien 
myöntämisestä ja talousvyöhykkeiden 
määrittämisestä tulee kitkaa kolmansien 
maiden kanssa, ja EU:n on säilytettävä 
asiassa korkea poliittinen profiili ja luotava 
vankka oikeudellinen kehys tämän kitkan 
välttämiseksi; korostaa, että energiaa on 
käytettävä rauhan, yhteistyön, energian 
toimitusvarmuuden, kestävän kasvun ja 
vakauden välineenä;

Or. en

Tarkistus 416
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
26 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. painottaa, että porauslupien 
myöntämisestä ja talousvyöhykkeiden 
määrittämisestä tulee kitkaa kolmansien 
maiden kanssa, ja EU:n on säilytettävä 
asiassa korkea poliittinen profiili;
korostaa, että energiaa on käytettävä 
rauhan, yhteistyön ja vakauden välineenä;

26. painottaa, että porauslupien 
myöntämisestä ja talousvyöhykkeiden 
määrittämisestä tulee kitkaa kolmansien 
maiden kanssa, ja korostaa, että energiaa 
on käytettävä rauhan, kestävän kasvun, 
yhteistyön ja vakauden välineenä;

Or. en

Tarkistus 417
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. panee merkille laajan yhteistyön 
merkityksen arktisella alueella, erityisesti 
euroatlanttiseen ryhmään kuuluvien 
valtioiden kesken; pyytää näin ollen 
komissiota esittämään kattavan arvioinnin 
siitä, mitä etuja ja riskejä EU:n 
osallistuminen arktisella alueella tuo;

27. panee merkille laajan yhteistyön 
merkityksen arktisella alueella, erityisesti 
euroatlanttiseen ryhmään kuuluvien 
valtioiden kesken; pyytää näin ollen 
komissiota esittämään kattavan arvioinnin 
siitä, mitä etuja ja riskejä EU:n 
osallistuminen arktisella alueella tuo, myös 
tarkastelemaan toimintatapaa, jossa 
ympäristönsuojelu on kansainvälisen 
lainsäädännön nojalla lakisääteistä 
pohjoisnavan ympärillä sijaitsevilla 
arktisen alueen pohjoisosien 
asuttamattomilla alueilla Etelämannerta 
koskevan sopimuksen ympäristönsuojelua 
koskevan pöytäkirjan mukaisesti, ja 
edistämään kansainvälistä tieteellistä 
yhteistyötä arktisella alueella;

Or. en

Tarkistus 418
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. panee merkille laajan yhteistyön 
merkityksen arktisella alueella, erityisesti
euroatlanttiseen ryhmään kuuluvien 
valtioiden kesken; pyytää näin ollen 
komissiota esittämään kattavan arvioinnin 
siitä, mitä etuja ja riskejä EU:n 
osallistuminen arktisella alueella tuo;

27. panee merkille laajan yhteistyön 
merkityksen arktisella alueella ja tarpeen 
sopia erityisestä järjestelmästä, jossa 
otetaan asianmukaisesti huomioon alueen 
ympäristön herkkyys, erityisesti 
euroatlanttiseen ryhmään kuuluvien 
valtioiden kesken; pyytää näin ollen 
komissiota esittämään kattavan arvioinnin 
siitä, mitä etuja ja riskejä EU:n 
osallistuminen arktisella alueella tuo;

Or. en

Tarkistus 419
Jacek Saryusz-Wolski

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. vaatii, että EU:n ja Venäjän välisen 
energia-alan etenemissuunnitelman on 
perustuttava keskinäisen kunnioituksen ja 
vastavuoroisuuden periaatteisiin 
Maailman kauppajärjestön, 
energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen 
ja kolmannen energiapaketin sääntöjen 
mukaisesti; kehottaa komissiota 
panemaan täytäntöön ja soveltamaan 
EU:n kilpailusääntöjä tehokkaalla tavalla 
siten, että ne koskevat kaikkia Euroopan 
unionin alueella toimivia energia-alan 
yrityksiä; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä äskettäin käynnistettyä 
tutkimusta, joka koskee Gazpromin 
kilpailunvastaista toimintaa, ja tuomitsee 
Venäjän federaation poliittisista syistä 
antaman asetuksen, joka estää venäläisiä 
energia-alan yrityksiä toimimasta 
yhteistyössä EU:n toimielinten kanssa;
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Or. en

Tarkistus 420
Herbert Reul, Jacek Saryusz-Wolski

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. kehottaa komissiota määrittämään 
kattavan joukon lyhyen, keskipitkän ja 
pitkän aikavälin energiapoliittisia 
painopistealoja suhteissa naapurimaihin 
sellaisen yhteisen oikeusalueen 
luomiseksi, jonka perustana ovat yhteisön 
säännöstön mukaiset periaatteet ja 
energian sisämarkkinoita koskevat 
normit; painottaa, että energiayhteisöä on 
laajennettava edelleen ja on perustettava 
lainmukaisia valvontamekanismeja, joilla 
puututaan säännöstön puutteelliseen 
täytäntöönpanoon;

Or. en

Tarkistus 421
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. korostaa, että monipuolistamisen on 
tarkoitettava muualla kuin Venäjällä 
sijaitsevia uusia öljy-, kaasu- ja 
sähkölähteitä niille jäsenvaltioille, jotka 
ovat liian riippuvaisia tästä yhdestä 
toimittajasta; korostaa, että vaikka 
venäläisen kaasun osuus on vain 
24 prosenttia koko EU:ssa kulutetusta 
kaasusta, sen osuus kahdessatoista 
27 jäsenvaltiosta on 48–100 prosenttia, 
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joten sillä on välitön vaikutus unionin 
energiavarmuuteen;

Or. en

Tarkistus 422
Herbert Reul, Jacek Saryusz-Wolski

Päätöslauselmaesitys
27 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 b. muistuttaa komissiota siitä, että 
EU:n energiapolitiikan on oltava EU:n 
muiden ensisijaisten politiikanalojen, 
kuten EU:n turvallisuus-, ulko-, 
naapuruus-, kauppa- ja kehityspolitiikan 
mukainen, jotta voidaan varmistaa EU:n 
energiapolitiikan tehokkuus ja EU:n 
ulkopolitiikan yhdenmukaisuus ja 
uskottavuus;

Or. en

Tarkistus 423
Jacek Saryusz-Wolski

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
yhteistyötä ja vuoropuhelua muiden 
strategisten energiakumppanien kanssa; 
korostaa sen tärkeyttä, että EU puhuu 
energiakysymyksistä yhdellä äänellä 
suhteessa kolmansiin maihin; korostaa 
komission tehtävää jäsenvaltioiden 
toimien koordinoinnissa ja tukemisessa;

28. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
yhteistyötä ja vuoropuhelua muiden 
strategisten energiakumppanien kanssa;
kehottaa tiivistämään yhteistyötä 
neuvoston, komission ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon välillä, jotta ne voivat 
yhdessä ilmaista kantansa ja toteuttaa 
toimia energiaa koskevissa 
ulkopoliittisissa asioissa ja koordinoida 
jäsenvaltioiden toimia, ja korostaa, että 
Euroopan ulkosuhdehallintoon on 
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perustettava virka energiapolitiikasta 
vastaavalle virkamiehelle ja että EU:n 
edustustot on osallistettava energia-alaa 
koskevaan diplomaattiseen toimintaan itse 
paikalla, ja PALAUTTAA MIELEEN, 
että Euroopan parlamentille on 
säännöllisesti tiedotettava alalla 
tapahtuvasta kehityksestä;

Or. en

Tarkistus 424
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
yhteistyötä ja vuoropuhelua muiden 
strategisten energiakumppanien kanssa; 
korostaa sen tärkeyttä, että EU puhuu 
energiakysymyksistä yhdellä äänellä 
suhteessa kolmansiin maihin; korostaa 
komission tehtävää jäsenvaltioiden toimien 
koordinoinnissa ja tukemisessa;

28. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
yhteistyötä ja vuoropuhelua muiden 
strategisten energiakumppanien kanssa; 
katsoo, että EU:n on tehtävä kehittyvien 
talouksien kanssa kattavaa yhteistyötä 
energian kaikilla aloilla, koska nämä 
kumppanit vaikuttavat 
maailmanlaajuisiin energiamarkkinoihin 
entistä enemmän ja niiden energiantarve 
kasvaa; korostaa sen tärkeyttä, että EU 
puhuu energiakysymyksistä yhdellä äänellä 
suhteessa kolmansiin maihin; korostaa 
komission tehtävää jäsenvaltioiden toimien 
koordinoinnissa ja tukemisessa;

Or. en

Tarkistus 425
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
28 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
yhteistyötä ja vuoropuhelua muiden 
strategisten energiakumppanien kanssa; 
korostaa sen tärkeyttä, että EU puhuu 
energiakysymyksistä yhdellä äänellä 
suhteessa kolmansiin maihin; korostaa 
komission tehtävää jäsenvaltioiden 
toimien koordinoinnissa ja tukemisessa;

28. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
yhteistyötä ja vuoropuhelua muiden 
strategisten energiakumppanien kanssa; 
pitää tärkeänä jäsenvaltioiden yhteistä 
lähestymistapaa, kun kyseessä ovat 
energia-alan suhteet kolmansien maiden 
kanssa;

Or. nl

Tarkistus 426
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
yhteistyötä ja vuoropuhelua muiden 
strategisten energiakumppanien kanssa; 
korostaa sen tärkeyttä, että EU puhuu 
energiakysymyksistä yhdellä äänellä 
suhteessa kolmansiin maihin; korostaa 
komission tehtävää jäsenvaltioiden toimien 
koordinoinnissa ja tukemisessa;

28. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
yhteistyötä ja vuoropuhelua muiden 
strategisten energiakumppanien kanssa; 
korostaa sen tärkeyttä, että EU puhuu 
energiakysymyksistä yhdellä äänellä 
suhteessa kolmansiin maihin; korostaa 
komission tehtävää jäsenvaltioiden toimien 
koordinoinnissa ja tukemisessa; panee 
merkille, että Euroopan unionin on 
pitkällä aikavälillä lisättävä kolmansista 
maista ostettavan energian koordinointia;

Or. en

Tarkistus 427
Niki Tzavela, Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. korostaa, että perinteisten 
energianlähteiden (esimerkiksi 
ydinvoiman) tai uusien energianlähteiden 
(esimerkiksi öljyn ja kaasun 
epätavanomaisten lähteiden) 
turvallisuudesta ja varmuudesta ei tingitä, 
ja katsoo, että EU:n on edelleen pyrittävä 
vahvistamaan turvallisuutta ja varmuutta 
koskevaa kehystä ja oltava johtavassa 
asemassa tällä alalla toteutettavissa 
kansainvälisissä toimissa;

Or. en

Tarkistus 428
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
28 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 b. korostaa, että kun jäsenvaltiot 
alkavat yhdistää ja yhdentää kansallisia 
markkinoitaan investoimalla 
infrastruktuuriin ja hyväksymällä yhteisiä 
säännöksiä, on myös panostettava 
jatkuvasti yhteistyöhön Venäjän kanssa 
luovien ja yhteisesti hyväksyttävien 
toimenpiteiden määrittämiseksi kaksien 
energiamarkkinoiden välisten 
eroavuuksien vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 429
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. korostaa, että koska 
energiahuollossa keskitytään entistä 
enemmän kehittyviin talouksiin, EU:n on 
käynnistettävä BRICS-maiden kanssa 
tehokas vuoropuhelu ja yhteistyö 
energiatehokkuuden, uusiutuvien 
energianlähteiden, puhtaan hiilen, 
hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin, 
älykkäiden verkkojen, fuusiotutkimuksen 
ja ydinturvallisuuden alalla; katsoo, että 
EU:n on myös kehitettävä selvä politiikka 
kyseisten maiden kanssa energian alalla 
tehtävää tutkimus- ja 
innovointiyhteistyötä varten;

Or. en

Tarkistus 430
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on 
ensisijainen – muttei ainoa – väline, jolla 
voidaan vähentää teollisuuspäästöjä ja 
edistää investointeja vähähiilisiin 
tekniikoihin; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmää on edelleen 
parannettava; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmän muutokset 
vaativat tarkan arvioinnin niiden 
vaikutuksista sähkön hintaan ja 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita helpottamaan 
innovatiivisten teknisten ratkaisujen 
kehittämistä Euroopan 
teollisuudenaloilla;

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä voi 
olla tehokas väline, jolla voidaan vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota ehdottamaan 
viipymättä rakenteellisia toimenpiteitä 
päästökauppajärjestelmän 
vahvistamiseksi ja toistaa pyyntönsä siitä, 
että päästökauppajärjestelmän 
päästöoikeuksista on kumottava 
vähintään 1,4 miljardia päästöoikeutta, 
jotta energiatehokkuustoimenpiteisiin ja 
uusiutuviin energianlähteisiin tehtävien 
sijoitusten kannusteet pysyvät ennallaan; 
katsoo, että jos energiajärjestelmän 
muuttamisessa luotetaan yksinomaan 
päästökauppajärjestelmään, hiilen hinnan 
täytyisi olla korkea, mikä voi lisätä 
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hiilivuodon riskiä; katsoo siksi, että on 
toteutettava täydentäviä toimenpiteitä 
energiatehokkuuden ja uusiutuvan 
energian tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 431
Francisco Sosa Wagner

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on 
ensisijainen – muttei ainoa – väline, jolla 
voidaan vähentää teollisuuspäästöjä ja 
edistää investointeja vähähiilisiin 
tekniikoihin; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmää on edelleen
parannettava; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmän muutokset 
vaativat tarkan arvioinnin niiden 
vaikutuksista sähkön hintaan ja 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita helpottamaan innovatiivisten 
teknisten ratkaisujen kehittämistä 
Euroopan teollisuudenaloilla;

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on 
keskeinen – muttei ainoa – väline, jolla 
voidaan vähentää teollisuuspäästöjä ja 
edistää investointeja vähähiilisiin 
tekniikoihin; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmää on parannettava
kiireellisesti edelleen; on tässä yhteydessä 
tyytyväinen komission ehdotukseen 
ensimmäisestä toimenpiteestä eli 
huutokauppaprofiilin tarkistamisesta; 
suosittelee, että ylitarjontaan on 
puututtava pysyvästi toteuttamalla 
rakenneuudistuksia; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita helpottamaan innovatiivisten 
teknisten ratkaisujen kehittämistä 
Euroopan teollisuudenaloilla;

Or. en

Tarkistus 432
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on 
ensisijainen – muttei ainoa – väline, jolla 

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on 
tällä hetkellä ensisijainen – muttei ainoa –
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voidaan vähentää teollisuuspäästöjä ja 
edistää investointeja vähähiilisiin 
tekniikoihin; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmää on edelleen
parannettava; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmän muutokset 
vaativat tarkan arvioinnin niiden 
vaikutuksista sähkön hintaan ja 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita helpottamaan innovatiivisten 
teknisten ratkaisujen kehittämistä 
Euroopan teollisuudenaloilla;

väline, jolla voidaan vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää 
investointeja vähähiilisiin tekniikoihin; 
huomauttaa, että päästökauppajärjestelmää 
on kiireellisesti parannettava edelleen, 
jotta hiilen hinta voidaan vakauttaa ja 
jotta vähähiilisiin tekniikoihin sijoituksia 
tekeville sijoittajille välitetään oikea viesti 
tavoitteista; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmän rakennetta on 
uudistettava kiireellisesti 
päästöoikeuksien ylitarjontaan 
puuttumiseksi; panee merkille, että 
päästökauppajärjestelmän muutokset 
vaativat kattavan arvioinnin niiden 
vaikutuksista vähähiilisiin sijoituksiin, 
sähkön hintaan ja EU:n teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita helpottamaan innovatiivisten 
teknisten ratkaisujen kehittämistä 
Euroopan teollisuudenaloilla;

Or. en

Tarkistus 433
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on 
ensisijainen – muttei ainoa – väline, jolla 
voidaan vähentää teollisuuspäästöjä ja 
edistää investointeja vähähiilisiin 
tekniikoihin; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmää on edelleen 
parannettava; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmän muutokset
vaativat tarkan arvioinnin niiden 
vaikutuksista sähkön hintaan ja 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita helpottamaan innovatiivisten 
teknisten ratkaisujen kehittämistä 

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on 
ensisijainen – muttei ainoa – väline, jolla 
voidaan vähentää teollisuuspäästöjä ja 
edistää investointeja vähähiilisiin 
tekniikoihin; huomauttaa, että kaikkien 
päästökauppajärjestelmään tehtävien 
parannusten tai muutosten on koskettava 
vuoden 2020 jälkeen sovellettavaa 
järjestelmää ja että ne vaativat tarkan 
arvioinnin niiden vaikutuksista sähkön 
hintaan ja energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen kilpailukykyyn; pyytää, 
että kun komissio avaa EU:n sähköalan 
sisämarkkinoita entisestään –



AM\913608FI.doc 105/155 PE496.501v01-00

FI

Euroopan teollisuudenaloilla; vaarantamatta päästökauppajärjestelmän 
nykyisten tavoitteiden saavuttamista – se 
voisi myös tutkia sähköalan markkinoiden 
uusia rakenteita, jotta estetään hiilen 
hintojen siirtymisestä seuraaville tasoille 
johtuvat korkeat markkinahinnat, joita ei 
voida hyväksyä; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita helpottamaan innovatiivisten 
teknisten ratkaisujen kehittämistä 
Euroopan teollisuudenaloilla;

Or. en

Tarkistus 434
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä 
on ensisijainen – muttei ainoa – väline, 
jolla voidaan vähentää teollisuuspäästöjä 
ja edistää investointeja vähähiilisiin 
tekniikoihin; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmää on edelleen 
parannettava; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmän muutokset 
vaativat tarkan arvioinnin niiden 
vaikutuksista sähkön hintaan ja 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita helpottamaan innovatiivisten 
teknisten ratkaisujen kehittämistä 
Euroopan teollisuudenaloilla;

29. toteaa, että hyvin toimivalla 
päästökauppajärjestelmällä pystytään 
tarjoamaan kannustimia investoinneille 
uusiutuvaan energiaan; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmää on edelleen 
parannettava rakenteellisesti; huomauttaa, 
että päästökauppajärjestelmän muutokset 
vaativat tarkan arvioinnin niiden 
vaikutuksista sähkön hintaan ja 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita helpottamaan ja 
kannustamaan innovatiivisten teknisten 
ratkaisujen kehittämistä Euroopan 
teollisuudenaloilla;

Or. nl

Tarkistus 435
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
29 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on 
ensisijainen – muttei ainoa – väline, jolla 
voidaan vähentää teollisuuspäästöjä ja 
edistää investointeja vähähiilisiin
tekniikoihin; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmää on edelleen 
parannettava; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmän muutokset 
vaativat tarkan arvioinnin niiden 
vaikutuksista sähkön hintaan ja 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita helpottamaan innovatiivisten 
teknisten ratkaisujen kehittämistä 
Euroopan teollisuudenaloilla;

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on 
tärkeä – muttei ainoa – väline, jolla 
voidaan vähentää teollisuuspäästöjä ja 
edistää investointeja kestäviin tekniikoihin; 
huomauttaa, että päästökauppajärjestelmää 
on edelleen parannettava; huomauttaa, että 
vain päästökauppajärjestelmän 
rakenteelliset muutokset vaativat tarkan 
arvioinnin niiden vaikutuksista 
yhteiskuntaan, ympäristöön ja talouteen; 
pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
helpottamaan innovatiivisten, turvallisten 
ja kestävien teknisten ratkaisujen 
kehittämistä Euroopan teollisuudenaloilla; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
rakenteellisia toimenpiteitä 
päästökauppajärjestelmän 
vahvistamiseksi, kuten neuvosto ja 
parlamentti ovat tehneet 
energiatehokkuutta koskevassa 
direktiivissä;

Or. en

Tarkistus 436
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on 
ensisijainen – muttei ainoa – väline, jolla 
voidaan vähentää teollisuuspäästöjä ja 
edistää investointeja vähähiilisiin 
tekniikoihin; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmää on edelleen 
parannettava; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmän muutokset 
vaativat tarkan arvioinnin niiden 
vaikutuksista sähkön hintaan ja 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on 
ensisijainen – muttei ainoa – väline, jolla 
voidaan vähentää teollisuuspäästöjä ja 
edistää investointeja vähähiilisiin 
tekniikoihin; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmä kehitettiin 
markkinoihin perustuvaksi tavaksi 
rajoittaa päästöjä ja että sen olisi myös 
annettava toimia tällä tavalla; huomauttaa, 
että päästökauppajärjestelmän muutokset 
vaativat tarkan arvioinnin niiden 
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kilpailukykyyn; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita helpottamaan innovatiivisten 
teknisten ratkaisujen kehittämistä 
Euroopan teollisuudenaloilla;

vaikutuksista sähkön hintaan ja 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita helpottamaan innovatiivisten 
teknisten ratkaisujen kehittämistä 
Euroopan teollisuudenaloilla;

Or. en

Tarkistus 437
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on 
ensisijainen – muttei ainoa – väline, jolla 
voidaan vähentää teollisuuspäästöjä ja 
edistää investointeja vähähiilisiin 
tekniikoihin; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmää on edelleen 
parannettava; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmän muutokset 
vaativat tarkan arvioinnin niiden 
vaikutuksista sähkön hintaan ja 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita helpottamaan innovatiivisten 
teknisten ratkaisujen kehittämistä 
Euroopan teollisuudenaloilla;

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on 
ensisijainen – muttei ainoa – väline, jolla 
voidaan vähentää teollisuuspäästöjä ja 
edistää investointeja vähähiilisiin 
tekniikoihin; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmää on edelleen 
parannettava, jotta vahvistetaan pääosin 
markkinoihin perustuvia kannusteita 
vähähiilisiin tekniikoihin tehtäviin 
sijoituksiin ja vähähiilisten tekniikoiden 
käyttöön; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmän muutokset 
vaativat tarkan arvioinnin niiden 
vaikutuksista sähkön hintaan ja 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita helpottamaan innovatiivisten 
teknisten ratkaisujen kehittämistä 
Euroopan teollisuudenaloilla;

Or. en

Tarkistus 438
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
29 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on 
ensisijainen – muttei ainoa – väline, jolla 
voidaan vähentää teollisuuspäästöjä ja 
edistää investointeja vähähiilisiin 
tekniikoihin; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmää on edelleen 
parannettava; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmän muutokset 
vaativat tarkan arvioinnin niiden 
vaikutuksista sähkön hintaan ja 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita helpottamaan innovatiivisten 
teknisten ratkaisujen kehittämistä 
Euroopan teollisuudenaloilla;

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on 
ensisijainen – muttei ainoa – väline, jolla 
voidaan vähentää teollisuuspäästöjä ja 
edistää investointeja turvallisiin ja 
kestäviin vähähiilisiin tekniikoihin; 
huomauttaa, että päästökauppajärjestelmää 
on edelleen parannettava; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmän rakenteelliset 
muutokset vaativat tarkan arvioinnin niiden 
vaikutuksista ympäristöön, talouteen ja 
yhteiskuntaan ja niiden vaikutuksista 
sähkön hintaan ja energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen kilpailukykyyn; pyytää 
komissiota ja jäsenvaltioita helpottamaan 
innovatiivisten, turvallisten ja kestävien
teknisten ratkaisujen kehittämistä 
Euroopan teollisuudenaloilla;

Or. en

Tarkistus 439
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on 
ensisijainen – muttei ainoa – väline, jolla 
voidaan vähentää teollisuuspäästöjä ja 
edistää investointeja vähähiilisiin 
tekniikoihin; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmää on edelleen 
parannettava; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmän muutokset 
vaativat tarkan arvioinnin niiden 
vaikutuksista sähkön hintaan ja 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita helpottamaan innovatiivisten 
teknisten ratkaisujen kehittämistä 
Euroopan teollisuudenaloilla;

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on 
ensisijainen – muttei ainoa – väline, jolla 
voidaan vähentää teollisuuspäästöjä ja 
edistää investointeja vähähiilisiin 
tekniikoihin; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmää on edelleen 
parannettava päästöjen vähentämiseksi ja 
vähähiilisiin tekniikoihin tehtävien 
sijoitusten kannustamiseksi; huomauttaa, 
että päästökauppajärjestelmän muutokset 
vaativat tarkan arvioinnin niiden 
vaikutuksista sähkön hintaan ja 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita helpottamaan innovatiivisten 
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teknisten ratkaisujen kehittämistä 
Euroopan teollisuudenaloilla;

Or. en

Tarkistus 440
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on 
ensisijainen – muttei ainoa – väline, jolla 
voidaan vähentää teollisuuspäästöjä ja 
edistää investointeja vähähiilisiin 
tekniikoihin; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmää on edelleen 
parannettava; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmän muutokset 
vaativat tarkan arvioinnin niiden 
vaikutuksista sähkön hintaan ja 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita helpottamaan innovatiivisten 
teknisten ratkaisujen kehittämistä 
Euroopan teollisuudenaloilla;

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on 
ensisijainen – muttei ainoa – väline, jolla 
voidaan vähentää teollisuuspäästöjä ja 
edistää investointeja vähähiilisiin 
tekniikoihin; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmää on edelleen 
parannettava tai päästökauppajärjestelmä 
korvataan vaihtoehtoisilla toimilla; 
huomauttaa, että päästökauppajärjestelmän 
muutokset vaativat tarkan arvioinnin niiden 
vaikutuksista sähkön hintaan ja 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita helpottamaan innovatiivisten 
teknisten ratkaisujen kehittämistä 
Euroopan teollisuudenaloilla;

Or. de

Tarkistus 441
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on 
ensisijainen – muttei ainoa – väline, jolla 
voidaan vähentää teollisuuspäästöjä ja 
edistää investointeja vähähiilisiin 

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on 
ensisijainen – muttei ainoa – väline, jolla 
voidaan vähentää teollisuuspäästöjä; 
huomauttaa, että päästökauppajärjestelmää 
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tekniikoihin; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmää on edelleen 
parannettava; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmän muutokset 
vaativat tarkan arvioinnin niiden 
vaikutuksista sähkön hintaan ja 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita helpottamaan innovatiivisten 
teknisten ratkaisujen kehittämistä 
Euroopan teollisuudenaloilla;

on edelleen parannettava; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmän muutokset 
vaativat tarkan arvioinnin niiden 
vaikutuksista sähkön hintaan ja 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita helpottamaan innovatiivisten 
teknisten ratkaisujen kehittämistä 
Euroopan teollisuudenaloilla;

Or. pl

Tarkistus 442
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on 
ensisijainen – muttei ainoa – väline, jolla 
voidaan vähentää teollisuuspäästöjä ja 
edistää investointeja vähähiilisiin 
tekniikoihin; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmää on edelleen 
parannettava; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmän muutokset 
vaativat tarkan arvioinnin niiden 
vaikutuksista sähkön hintaan ja 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita helpottamaan innovatiivisten 
teknisten ratkaisujen kehittämistä 
Euroopan teollisuudenaloilla;

29. toteaa, että päästökauppajärjestelmä on 
ensisijainen – muttei ainoa – väline, jolla 
voidaan vähentää teollisuuspäästöjä ja 
edistää investointeja vähähiilisiin 
tekniikoihin; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmää on edelleen 
parannettava; huomauttaa, että 
päästökauppajärjestelmän muutokset 
vaativat tarkan arvioinnin niiden 
vaikutuksista sähkön hintaan ja 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
kilpailukykyyn jokaisessa jäsenvaltiossa; 
pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
helpottamaan innovatiivisten teknisten 
ratkaisujen kehittämistä Euroopan 
teollisuudenaloilla;

Or. pl

Tarkistus 443
Niki Tzavela
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Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön yhtenäisen ja yhdenmukaisen 
politiikan, jota sovelletaan niihin EU:n 
teollisuudenaloihin, joiden toiminta 
vaarantuu epäsuorista 
hiilidioksidipäästöistä johtuvista 
kustannuksista, jotta estetään 
taloudellisesti vahvojen valtioiden 
energianäkökohdat huomioon ottavien 
teollisuudenalojen ja velkakriisistä 
kärsivissä jäsenvaltioissa toimivien 
teollisuudenalojen välisen kuilun 
syveneminen;

Or. el

Tarkistus 444
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. korostaa, että maaperän ja metsien 
kyky sitoa hiilidioksidia on tärkeässä 
asemassa ilmakehän hiilidioksiditasojen 
alentamisessa ja että se olisi myös otettava 
huomioon päästökauppajärjestelmän 
tulevassa kehittämisessä;

Or. en

Tarkistus 445
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. katsoo, että hiilen hinta on 
vakautettava pitkällä aikavälillä, koska se 
on huomattavasti nykyistä korkeampi;

Or. en

Tarkistus 446
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. pyytää EU:ta jatkamaan aktiivista 
toimintaansa maailmanlaajuista 
ilmastosopimusta koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa; katsoo, 
että ilmastodiplomatian pitäisi kuulua 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
alaisuuteen; painottaa, että EU:n on 
tiedettävä, mitä seurauksia 
maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemättä 
jättämisellä olisi;

30. pyytää EU:ta jatkamaan aktiivista 
toimintaansa maailmanlaajuista 
ilmastosopimusta koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa; painottaa, 
että EU:n on tiedettävä, mitä seurauksia 
maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemättä 
jättämisellä olisi, mutta korostaa, että 
EU:n on joka tapauksessa toteutettava 
ilmastonmuutokseen liittyviä toimia 
kustannusten säästämiseksi sekä 
ympäristöetujen, työmahdollisuuksien ja 
alan edelläkävijyyteen liittyvien etujen 
aikaan saamiseksi;

Or. en

Tarkistus 447
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. pyytää EU:ta jatkamaan aktiivista 
toimintaansa maailmanlaajuista 

30. pyytää EU:ta jatkamaan aktiivista 
toimintaansa maailmanlaajuista 
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ilmastosopimusta koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa; katsoo, 
että ilmastodiplomatian pitäisi kuulua 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
alaisuuteen; painottaa, että EU:n on 
tiedettävä, mitä seurauksia 
maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemättä 
jättämisellä olisi;

ilmastosopimusta koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa; painottaa, 
että EU:n on tiedettävä, mitä seurauksia 
maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemättä 
jättämisellä olisi; korostaa, että EU:n on 
toteutettava ilmastonmuutokseen liittyviä 
toimia riippumatta maailmanlaajuisesta 
ilmastonmuutossopimuksesta, jotta 
fossiilisten polttoaineiden kustannuksissa 
voitaisiin säästää ja jotta uusiutuvien 
energianlähteiden edistämisestä saataisiin 
merkittävät hyödyt;

Or. en

Tarkistus 448
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. pyytää EU:ta jatkamaan aktiivista 
toimintaansa maailmanlaajuista 
ilmastosopimusta koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa; katsoo, 
että ilmastodiplomatian pitäisi kuulua 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
alaisuuteen; painottaa, että EU:n on 
tiedettävä, mitä seurauksia 
maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemättä 
jättämisellä olisi;

30. pyytää EU:ta jatkamaan aktiivista 
toimintaansa maailmanlaajuista 
ilmastosopimusta koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa;

Or. en

Tarkistus 449
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
30 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. pyytää EU:ta jatkamaan aktiivista 
toimintaansa maailmanlaajuista 
ilmastosopimusta koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa; katsoo, 
että ilmastodiplomatian pitäisi kuulua 
Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisuuteen; 
painottaa, että EU:n on tiedettävä, mitä 
seurauksia maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemättä 
jättämisellä olisi;

30. pyytää EU:ta jatkamaan aktiivista 
toimintaansa maailmanlaajuista 
ilmastosopimusta koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa; toteaa, että 
ilmastopolitiikka voi menestyä vain 
maailmanlaajuisesti sitovan sopimuksen 
avulla ja että yksipuoliset lisäaskeleet 
voivat heikentää oman teollisuuden 
kilpailukykyä; katsoo, että 
ilmastodiplomatian pitäisi kuulua 
Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisuuteen; 
painottaa, että EU:n on tiedettävä, mitä 
seurauksia maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemättä 
jättämisellä olisi;

Or. de

Tarkistus 450
Fiona Hall, Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. pyytää EU:ta jatkamaan aktiivista 
toimintaansa maailmanlaajuista 
ilmastosopimusta koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa; katsoo, 
että ilmastodiplomatian pitäisi kuulua 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
alaisuuteen; painottaa, että EU:n on 
tiedettävä, mitä seurauksia 
maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemättä 
jättämisellä olisi;

30. pyytää EU:ta jatkamaan aktiivista 
toimintaansa maailmanlaajuista 
ilmastosopimusta koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa; painottaa, 
että EU:n on ymmärrettävä, mitä lopullisia 
seurauksia maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemättä 
jättämisellä olisi, ja siksi johdettava 
nykyisin hitaasti etenevää 
neuvottelumenettelyä niin, että aikaan 
saadaan kunnianhimoinen 
kansainvälinen sopimus;

Or. en
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Tarkistus 451
Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. pyytää EU:ta jatkamaan aktiivista 
toimintaansa maailmanlaajuista 
ilmastosopimusta koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa; katsoo, 
että ilmastodiplomatian pitäisi kuulua 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
alaisuuteen; painottaa, että EU:n on 
tiedettävä, mitä seurauksia 
maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemättä 
jättämisellä olisi;

30. pyytää EU:ta jatkamaan aktiivista 
toimintaansa maailmanlaajuista 
ilmastosopimusta koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa; painottaa, 
että EU:n on tiedettävä, mitä seurauksia 
maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemättä 
jättämisellä olisi;

Or. en

Tarkistus 452
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. pyytää EU:ta jatkamaan aktiivista 
toimintaansa maailmanlaajuista 
ilmastosopimusta koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa; katsoo, 
että ilmastodiplomatian pitäisi kuulua 
Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisuuteen; 
painottaa, että EU:n on tiedettävä, mitä 
seurauksia maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemättä 
jättämisellä olisi;

30. pyytää EU:ta jatkamaan aktiivista 
toimintaansa maailmanlaajuista 
ilmastosopimusta koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa; katsoo, 
että ilmastodiplomatian pitäisi kuulua 
Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisuuteen; 
painottaa, että EU:n on tiedettävä, mitä 
seurauksia maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemättä 
jättämisellä olisi; pahoittelee siksi, että 
etenemissuunnitelmassa ei esitetä 
skenaariota, jossa tällaista sopimusta ei 
ole saatu tehtyä; korostaa hiilivuodon 
riskiä;

Or. en
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Tarkistus 453
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. pyytää EU:ta jatkamaan aktiivista 
toimintaansa maailmanlaajuista 
ilmastosopimusta koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa; katsoo, 
että ilmastodiplomatian pitäisi kuulua
Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisuuteen; 
painottaa, että EU:n on tiedettävä, mitä 
seurauksia maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemättä 
jättämisellä olisi;

30. pyytää EU:ta jatkamaan aktiivista 
toimintaansa maailmanlaajuista 
ilmastosopimusta koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa; katsoo, 
että Euroopan ulkosuhdehallinnon on 
osallistuttava EU:n ilmastopolitiikan 
vahvistamiseen; painottaa, että EU:n on 
tiedettävä, mitä seurauksia 
maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemättä 
jättämisellä olisi;

Or. en

Tarkistus 454
Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. pyytää EU:ta jatkamaan aktiivista 
toimintaansa maailmanlaajuista 
ilmastosopimusta koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa; katsoo, 
että ilmastodiplomatian pitäisi kuulua 
Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisuuteen; 
painottaa, että EU:n on tiedettävä, mitä 
seurauksia maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemättä 
jättämisellä olisi;

30. pyytää EU:ta jatkamaan aktiivista 
toimintaansa maailmanlaajuista 
ilmastosopimusta koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa; katsoo, 
että ilmastodiplomatian pitäisi kuulua 
Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisuuteen; 
painottaa, että EU:n on tiedettävä, mitä 
seurauksia maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemättä 
jättämisellä olisi, ja otettava ne huomioon 
kehitettäessä poliittista kehystä 
vuodeksi 2030 ja edelleen vuoteen 2050 
asti;
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Or. en

Perustelu

EU:n on paitsi tiedettävä seuraukset myös valmistauduttava niihin, jos maailmanlaajuisesta 
ilmastonmuutossopimuksesta käytävissä neuvotteluissa ei saada aikaan toivottua 
lopputulosta.

Tarkistus 455
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. pyytää EU:ta jatkamaan aktiivista 
toimintaansa maailmanlaajuista 
ilmastosopimusta koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa; katsoo, 
että ilmastodiplomatian pitäisi kuulua 
Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisuuteen; 
painottaa, että EU:n on tiedettävä, mitä 
seurauksia maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemättä 
jättämisellä olisi;

30. pyytää EU:ta jatkamaan aktiivista 
toimintaansa maailmanlaajuista 
ilmastosopimusta koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa; katsoo, 
että ilmastodiplomatian pitäisi kuulua 
Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisuuteen; 
painottaa, että EU:n on tiedettävä, mitä 
seurauksia maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemättä 
jättämisellä olisi, siten varsinkin sellaisen 
sopimuksen puuttuminen saattaa 
vahvistaa hiilivuotoa ja siihen liittyvää 
kansainvälisten päästöjen kasvua;

Or. pl

Tarkistus 456
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. pyytää EU:ta jatkamaan aktiivista 
toimintaansa maailmanlaajuista 
ilmastosopimusta koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa; katsoo, 
että ilmastodiplomatian pitäisi kuulua 

30. pyytää EU:ta jatkamaan aktiivista 
toimintaansa maailmanlaajuista 
ilmastosopimusta koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa; katsoo, 
että ilmastodiplomatian pitäisi kuulua 
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Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisuuteen; 
painottaa, että EU:n on tiedettävä, mitä 
seurauksia maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemättä 
jättämisellä olisi;

Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisuuteen; 
painottaa, että EU:n on tiedettävä, mitä 
seurauksia maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemättä 
jättämisellä olisi ja miten se vaikuttaisi 
EU:n ilmasto- ja energiapolitiikkaan;

Or. en

Tarkistus 457
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. pyytää EU:ta jatkamaan aktiivista 
toimintaansa maailmanlaajuista 
ilmastosopimusta koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa; katsoo, 
että ilmastodiplomatian pitäisi kuulua 
Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisuuteen; 
painottaa, että EU:n on tiedettävä, mitä 
seurauksia maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemättä 
jättämisellä olisi;

30. pyytää EU:ta jatkamaan aktiivista 
toimintaansa maailmanlaajuista 
ilmastosopimusta koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa; katsoo, 
että ilmastodiplomatian pitäisi kuulua 
Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisuuteen; 
painottaa, että EU:n on punnittava, mitä 
seurauksia maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemättä 
jättämisellä olisi;

Or. sl

Tarkistus 458
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. korostaa tutkimuksen merkitystä 
sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla 
uuden tekniikan kehittämiseksi ja 
edistämiseksi energian alalla ja EU:n 
johtoaseman säilyttämiseksi tekniikan 
alalla niin, että energia-alan 
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siirtymäpolitiikalla edistetään EU:n 
kasvu- ja työllisyysstrategiaa;

Or. en

Tarkistus 459
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. painottaa, että 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle 
jäävät toimialat aiheuttavat noin 
55 prosenttia EU:n 
kasvihuonekaasupäästöistä ja että 
päästökauppajärjestelmän lisäksi on 
olennaista varmistaa, että myös 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle 
jäävät toimialat kantavat vastuunsa 
päästöjen vähentämisestä; korostaa, että 
asiaan puuttumiseksi on annettava 
poliittisia ohjeita EU:n tasolla ja 
toteutettava konkreettisia toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 460
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. kehottaa asettamaan EU:n 
laajuisen, kasvihuonekaasujen 
vähentämistä vuoteen 2030 mennessä 
koskevan sitovan tavoitteen, jolla voidaan 
parhaiten edistää kansallisen hiilestä 
irtautumisen jatkamista vuoden 2020 
jälkeen;
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Or. en

Tarkistus 461
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 8

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Tutkimus, uudet teknologiat ja 
vaihtoehtoiset polttoaineet

Tutkimus, inhimilliset voimavarat, uudet 
teknologiat ja vaihtoehtoiset polttoaineet

Or. sl

Tarkistus 462
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. katsoo, että hinnoilla on keskeinen 
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;

Poistetaan.

(Siirretään 11 kohdan a alakohdaksi.)

Or. sl
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Tarkistus 463
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. katsoo, että hinnoilla on keskeinen 
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;

31. katsoo, että hinnoilla on keskeinen 
asema energiaan liittyvissä investoinneissa 
ja energiantuotannossa; huomauttaa, että 
eri jäsenvaltioiden politiikat uudistuvan 
energian edistämiseksi ovat tuottaneet sekä 
onnistumisia että haasteita; katsoo, että 
fossiilisten polttoaineiden viimeaikaiset 
suhteellisen korkeat hinnat – vaikka niitä 
on tuettu jo vuosikymmenten ajan – ovat 
johtaneet energian hintojen nousuun, 
mikä lisää tarvetta kansallisten kestävien 
lähteiden kehittämiseen ja 
käyttöönottoon; huomauttaa kuitenkin, että 
uudistuvan energian edistäminen 
taloudellisella tuella saattaa johtaa 
joissakin jäsenvaltioissa energian hintojen 
nousuun; korostaa kuitenkin, että tätä on 
verrattava uusiutuvan energian 
käyttöönottoon liittyviin yleisiin etuihin, 
myös vältettyihin 
hiilidioksidikustannuksiin, 
sähkömarkkinoilla saatuun tuottoon ja 
merit order -ilmiön myönteiseen 
vaikutukseen sähkön tukkuhintojen 
alenemiseen; pahoittelee, että tätä hyötyä 
ei usein välitetä kuluttajille asti, ja 
kehottaa painokkaasti markkinoiden 
toimijoita tekemään niin;

Or. en

Tarkistus 464
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
31 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. katsoo, että hinnoilla on keskeinen 
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;

31. katsoo, että hinnoilla on keskeinen 
asema energiaan liittyvissä investoinneissa 
ja sähköntuotantoon liittyvissä 
valinnoissa; huomauttaa, että eri 
jäsenvaltioiden politiikat uudistuvan 
energian edistämiseksi on katsottava 
oppimiskäyräksi; katsoo, että fossiilisten 
polttoaineiden vaihteleva ja epävakaa 
hinta edistää uudistuvan energian 
kehittämistä edellyttäen, että politiikan ja 
markkinoiden puutteet korjataan; 
huomauttaa kuitenkin, että jäsenvaltioiden 
on noudatettava tarkoitukseen varta 
vasten suunniteltua ja avointa 
toimintatapaa, kun ne määrittävät 
uudistuvan energian tukijärjestelmiä;

Or. en

Tarkistus 465
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. katsoo, että hinnoilla on keskeinen 
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;

31. katsoo, että ainoastaan täysmääräisillä 
kustannuksilla voidaan varmistaa, että 
energiaan liittyvillä investoinneilla 
edistetään energiatehokkuutta ja
energiasäästöjä; huomauttaa, että eri 
jäsenvaltioiden politiikat uudistuvan 
energian edistämiseksi ovat tuottaneet sekä 
onnistumisia että ongelmia; katsoo, että 
fossiilisten polttoaineiden vaihteleva ja 
epävakaa hinta edistää uudistuvan 
energian kehittämistä edellyttäen, että 
politiikan ja markkinoiden puutteet 
korjataan;
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Or. en

Tarkistus 466
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. katsoo, että hinnoilla on keskeinen 
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;

31. katsoo, että hinnoilla on keskeinen 
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, että fossiilisista polttoaineista 
saatavalle energialle ja ydinvoimalle 
annettavalla tuella ja uusiutuvalle 
energialle annettavalla epätasapainoisella 
taloudellisella tuella saatetaan vääristää 
markkinakilpailua, mikä saattaa myös 
johtaa korkeisiin energian hintoihin; 
kehottaa jäsenvaltioita lakkauttamaan 
asteittain fossiilisten polttoaineiden tuet 
G-20-sopimuksen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 467
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. katsoo, että hinnoilla on keskeinen 
asema energiaan liittyvissä investoinneissa 
ja energiantuotannossa; huomauttaa, että 
eri jäsenvaltioiden politiikat uudistuvan 

31. katsoo, että hinnoilla on keskeinen 
asema energiaan liittyvissä investoinneissa 
ja energiantuotannossa; huomauttaa, että 
joidenkin jäsenvaltioiden toteuttamat 
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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;

uudistukset, jotka koskevat politiikkaa 
uudistuvan energian edistämiseksi, ovat
lisänneet sijoittajien epävarmuutta; 
katsoo, että kehityssuuntaus, jossa 
fossiilisten polttoaineiden hinnat nousevat 
jatkuvasti, edistää uudistuvan energian 
kehittämistä; huomauttaa, että uudistuvan 
energian edistäminen taloudellisella tuella 
johtaa energian hintojen alenemiseen 
pitkällä aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 468
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. katsoo, että hinnoilla on keskeinen 
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;

31. katsoo, että hinnoilla on keskeinen 
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 
johtaa joissakin jäsenvaltioissa energian 
hinnannousuun; huomauttaa, että
energiaintensiivinen teollisuus maksaa 
uusiutuvien energialäh teiden 
pitkäaikaisen tuen ostetun energian 
kustannuksissa;

Or. pl

Tarkistus 469
Ioannis A. Tsoukalas
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Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. katsoo, että hinnoilla on keskeinen 
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;

31. katsoo, että hinnoilla on keskeinen 
asema energiaan liittyvissä investoinneissa 
ja energiantuotannossa; huomauttaa, että 
eri jäsenvaltioiden politiikat uudistuvan 
energian edistämiseksi ovat tuottaneet sekä 
haasteita että mahdollisuuksia; katsoo, 
että fossiilisten polttoaineiden 
viimeaikaiset suhteellisen korkeat hinnat 
nostavat energian hintoja; huomauttaa 
kuitenkin, että uudistuvan energian 
edistäminen taloudellisella tuella saattaa 
myös johtaa joissakin jäsenvaltioissa 
nykyistä korkeampiin energian hintoihin 
lyhyellä aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 470
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. katsoo, että hinnoilla on keskeinen 
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;

31. katsoo, että hinnoilla on keskeinen 
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; korostaa, 
että on tarkasteltava mahdollisuutta luoda 
uusiutuvan energian tukien 
yleiseurooppalainen järjestelmä, jolla 
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voitaisiin edistää kilpailukykyä ja 
kestävää tekniikkaa;

Or. en

Tarkistus 471
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. katsoo, että hinnoilla on keskeinen 
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;

31. katsoo, että hinnoilla on keskeinen 
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; katsoo, että 
unionin on siirryttävä kohti uusiutuvan 
energian yhdenmukaistettua tukea;

Or. en

Tarkistus 472
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. katsoo, että hinnoilla on keskeinen 
asema energiaan liittyvissä investoinneissa 
ja energiantuotannossa; huomauttaa, että 
eri jäsenvaltioiden politiikat uudistuvan 
energian edistämiseksi ovat tuottaneet sekä 

31. katsoo, että hinnoilla on keskeinen 
asema energiaan liittyvissä investoinneissa 
ja energiantuotannossa; huomauttaa, että 
eri jäsenvaltioiden politiikat uudistuvan 
energian edistämiseksi ovat tuottaneet sekä 
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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;

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 ja lisätä 
riskiä energiaköyhyyteen, heikentää 
teollisuuden kilpailukykyä ja lisätä 
verotaakkaa;

Or. en

Tarkistus 473
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. katsoo, että hinnoilla on keskeinen 
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;

31. katsoo, että hinnoilla on keskeinen 
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 ja sen 
seurauksena energiaköyhyyteen;

Or. de

Tarkistus 474
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. painottaa tutkimuksen merkitystä 
sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla 
energia-alan teknisen kehityksen ja 
edistyksen mahdollistamiseksi ja EU:n 
teknologisen etumatkan säilyttämiseksi, 
jotta energiajärjestelmän muutokset 
johtaisivat kasvuun ja uusien 
työpaikkojen syntymiseen;

Or. de

Tarkistus 475
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. uskoo, että energian hinnat 
nousevat, ja pyytää jäsenvaltioita 
sopimaan toimenpiteistä sen 
varmistamiseksi, että hintojen nousut ovat 
oikeasuhtaisia verrattuna kotitalouksien 
erilaisiin tulotasoihin eri puolilla 
Eurooppaa, jotta estetään 
energiaköyhyyden lisääntyminen 
Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 476
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. katsoo, että vaikka energialaskut ovat 
kallistuneet Euroopassa viime vuosina, 

Poistetaan.
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tämä kehitys on tuottanut älykkään, 
terveeseen järkeen perustuvan 
lähestymistavan energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöihin; katsoo kuitenkin, että 
tieto- ja viestintäteknologioiden asemasta 
tulee entistä tärkeämpi energian 
kannalta; korostaa tässä yhteydessä 
älymittareiden käyttöä tarjoamaan 
kuluttajille tietoja kotitalouksien ja 
yritysten energiankulutuksesta;

(Siirretään 16 kohdan a alakohdaksi.)

Or. sl

Tarkistus 477
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. katsoo, että vaikka energialaskut ovat 
kallistuneet Euroopassa viime vuosina, 
tämä kehitys on tuottanut älykkään, 
terveeseen järkeen perustuvan 
lähestymistavan energiatehokkuuteen ja
energiansäästöihin; katsoo kuitenkin, että 
tieto- ja viestintäteknologioiden asemasta 
tulee entistä tärkeämpi energian kannalta;
korostaa tässä yhteydessä älymittareiden 
käyttöä tarjoamaan kuluttajille tietoja 
kotitalouksien ja yritysten 
energiankulutuksesta;

32. katsoo, että vaikka energian hinnat 
ovat kallistuneet Euroopassa viime 
vuosina, kunnianhimoisen ja 
käyttäjäystävällisen energiatehokkuutta ja
energiansäästöjä koskevan politiikan 
kehittäminen on ainoa aito vaihtoehto 
energiakustannusten hillitsemiseksi;
katsoo kuitenkin, että tieto- ja 
viestintäteknologioiden asemasta tulee 
entistä tärkeämpi energian kannalta;

Or. en

Tarkistus 478
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
32 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. katsoo, että vaikka energialaskut ovat 
kallistuneet Euroopassa viime vuosina, 
tämä kehitys on tuottanut älykkään, 
terveeseen järkeen perustuvan 
lähestymistavan energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöihin; katsoo kuitenkin, että 
tieto- ja viestintäteknologioiden asemasta 
tulee entistä tärkeämpi energian kannalta; 
korostaa tässä yhteydessä älymittareiden 
käyttöä tarjoamaan kuluttajille tietoja 
kotitalouksien ja yritysten 
energiankulutuksesta;

32. katsoo, että vaikka energialaskut ovat 
kallistuneet Euroopassa viime vuosina, 
tämä kehitys on tuottanut älykkään, 
terveeseen järkeen perustuvan 
lähestymistavan energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöihin; korostaa, että tämän 
luonnollisen mutta riittämättömän 
käyttäytymisen muutoksen ohella on 
tärkeää toteuttaa oikeita poliittisia toimia 
ja antaa taloudellista tukea uusien 
energiansäästöjen edistämiseksi, mutta
katsoo kuitenkin, että tieto- ja 
viestintäteknologioiden asemasta tulee 
entistä tärkeämpi energian kannalta;
korostaa tässä yhteydessä tarvetta 
määrittää sellaisten kysynnän 
ohjausohjelmien asema, joilla pyritään 
saamaan aikaan etuja kuluttajien 
kannalta ja tarjoamaan kuluttajille tietoja 
kotitalouksien ja yritysten 
energiankulutuksesta;

Or. en

Tarkistus 479
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. katsoo, että vaikka energialaskut ovat 
kallistuneet Euroopassa viime vuosina, 
tämä kehitys on tuottanut älykkään, 
terveeseen järkeen perustuvan 
lähestymistavan energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöihin; katsoo kuitenkin, että 
tieto- ja viestintäteknologioiden asemasta 
tulee entistä tärkeämpi energian kannalta; 
korostaa tässä yhteydessä älymittareiden 
käyttöä tarjoamaan kuluttajille tietoja 

32. katsoo, että energialaskujen 
kallistuminen Euroopassa viime vuosina 
on tuottanut älykkään, terveeseen järkeen 
perustuvan lähestymistavan 
energiatehokkuuteen ja energiansäästöihin; 
korostaa, että tieto- ja 
viestintäteknologioiden asema ja sen 
täytäntöönpano koko älykkäässä 
sähköverkossa on entistä tärkeämpää
tehokkaan energiankulutuksen 
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kotitalouksien ja yritysten 
energiankulutuksesta;

kehittämiseksi ja etenkin sellaisten 
älymittareiden kehittämiseksi, joilla 
kuluttajille tarjotaan tietoja kotitalouksien 
ja yritysten energiankulutuksesta;

Or. en

Tarkistus 480
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. katsoo, että vaikka energialaskut ovat 
kallistuneet Euroopassa viime vuosina, 
tämä kehitys on tuottanut älykkään, 
terveeseen järkeen perustuvan 
lähestymistavan energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöihin; katsoo kuitenkin, että 
tieto- ja viestintäteknologioiden asemasta 
tulee entistä tärkeämpi energian kannalta; 
korostaa tässä yhteydessä älymittareiden 
käyttöä tarjoamaan kuluttajille tietoja 
kotitalouksien ja yritysten 
energiankulutuksesta;

32. katsoo, että vaikka energialaskut ovat 
kallistuneet Euroopassa viime vuosina, 
tämä kehitys on tuottanut älykkään, 
terveeseen järkeen perustuvan 
lähestymistavan energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöihin; katsoo kuitenkin, että 
tieto- ja viestintäteknologioiden asemasta 
tulee entistä tärkeämpi energian kannalta; 
korostaa tässä yhteydessä älymittareiden 
käyttöä tarjoamaan kuluttajille tietoja 
kotitalouksien ja yritysten 
energiankulutuksesta; painottaa, että 
kuluttajista on tultava 
energiatehokkuuden aktiivisia 
sidosryhmiä niin, että ne saavat tietoa 
energiakulutuksestaan ja voivat 
tehokkaasti valvoa ja hallita sitä;

Or. en

Tarkistus 481
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. katsoo, että vaikka energialaskut ovat 32. katsoo, että vaikka energialaskut ovat 



PE496.501v01-00 132/155 AM\913608FI.doc

FI

kallistuneet Euroopassa viime vuosina, 
tämä kehitys on tuottanut älykkään, 
terveeseen järkeen perustuvan 
lähestymistavan energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöihin; katsoo kuitenkin, että 
tieto- ja viestintäteknologioiden asemasta 
tulee entistä tärkeämpi energian kannalta; 
korostaa tässä yhteydessä älymittareiden 
käyttöä tarjoamaan kuluttajille tietoja 
kotitalouksien ja yritysten 
energiankulutuksesta;

kallistuneet Euroopassa viime vuosina, 
tämä kehitys on tuottanut älykkään, 
terveeseen järkeen perustuvan 
lähestymistavan energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöihin; katsoo kuitenkin, että 
tieto- ja viestintäteknologioiden asemasta 
tulee entistä tärkeämpi energian kannalta; 
korostaa tässä yhteydessä älymittareiden 
käyttöä tarjoamaan kuluttajille tietoja 
kotitalouksien ja yritysten 
energiankulutuksesta; painottaa, että 
kuluttajista on tultava 
energiatehokkuuden aktiivisia 
sidosryhmiä niin, että ne saavat tietoa 
energiakulutuksestaan ja voivat 
tehokkaasti valvoa ja hallita sitä;

Or. en

Tarkistus 482
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. katsoo, että vaikka energialaskut ovat 
kallistuneet Euroopassa viime vuosina, 
tämä kehitys on tuottanut älykkään, 
terveeseen järkeen perustuvan 
lähestymistavan energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöihin; katsoo kuitenkin, että 
tieto- ja viestintäteknologioiden asemasta 
tulee entistä tärkeämpi energian kannalta; 
korostaa tässä yhteydessä älymittareiden 
käyttöä tarjoamaan kuluttajille tietoja 
kotitalouksien ja yritysten 
energiankulutuksesta;

32. katsoo, että vaikka energialaskut ovat 
kallistuneet Euroopassa viime vuosina, 
tämä kehitys on tuottanut älykkään, 
terveeseen järkeen perustuvan 
lähestymistavan energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöihin; katsoo kuitenkin, että 
tieto- ja viestintäteknologioiden asemasta 
tulee entistä tärkeämpi energian kannalta; 
korostaa tässä yhteydessä älymittareiden 
käyttöä tarjoamaan kuluttajille tietoja 
kotitalouksien ja yritysten 
energiankulutuksesta; painottaa, että 
kuluttajista on tultava 
energiatehokkuuden aktiivisia 
sidosryhmiä niin, että ne saavat tietoa 
energiakulutuksestaan ja voivat 
tehokkaasti valvoa ja hallita sitä;

Or. en
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Tarkistus 483
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. katsoo, että vaikka energialaskut ovat 
kallistuneet Euroopassa viime vuosina, 
tämä kehitys on tuottanut älykkään, 
terveeseen järkeen perustuvan
lähestymistavan energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöihin; katsoo kuitenkin, että 
tieto- ja viestintäteknologioiden asemasta 
tulee entistä tärkeämpi energian kannalta; 
korostaa tässä yhteydessä älymittareiden 
käyttöä tarjoamaan kuluttajille tietoja 
kotitalouksien ja yritysten 
energiankulutuksesta;

32. katsoo, että vaikka energialaskut ovat 
kallistuneet Euroopassa viime vuosina, 
tämä kehitys on tuottanut älykkään, 
kustannustehokkaan lähestymistavan 
energian käytön vähentämiseen 
energiatehokkuuden ja energiansäästöjen 
avulla; katsoo, että tieto- ja 
viestintäteknologioiden asema on entistä 
tärkeämpi energiatehokkuuden alalla; 
korostaa tässä yhteydessä älymittareiden 
käyttöä tarjoamaan kuluttajille 
reaaliaikaisia tietoja kotitalouksien ja 
yritysten energiankulutuksesta ja tietoa 
energiatehokkuuteen liittyvistä 
toimenpiteistä ja mahdollisuuksista;

Or. en

Tarkistus 484
Adina-Ioana Vălean

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. katsoo, että vaikka energialaskut ovat 
kallistuneet Euroopassa viime vuosina, 
tämä kehitys on tuottanut älykkään, 
terveeseen järkeen perustuvan 
lähestymistavan energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöihin; katsoo kuitenkin, että 
tieto- ja viestintäteknologioiden asemasta 
tulee entistä tärkeämpi energian kannalta; 
korostaa tässä yhteydessä älymittareiden 
käyttöä tarjoamaan kuluttajille tietoja 

32. katsoo, että vaikka energialaskut ovat 
kallistuneet Euroopassa viime vuosina, 
tämä kehitys on tuottanut älykkään, 
terveeseen järkeen perustuvan 
lähestymistavan energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöihin; katsoo kuitenkin, että 
tieto- ja viestintäteknologioiden asemasta 
tulee entistä tärkeämpi energian kannalta; 
korostaa tässä yhteydessä älymittareiden 
käyttöä tarjoamaan kuluttajille tietoja 
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kotitalouksien ja yritysten 
energiankulutuksesta;

kotitalouksien ja yritysten 
energiankulutuksesta; painottaa, että 
kuluttajista on tultava 
energiatehokkuuden aktiivisia 
sidosryhmiä niin, että ne valvovat ja 
hallitsevat energiankulutustaan 
tehokkaasti;

Or. en

Tarkistus 485
András Gyürk

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. katsoo, että vaikka energialaskut ovat 
kallistuneet Euroopassa viime vuosina, 
tämä kehitys on tuottanut älykkään, 
terveeseen järkeen perustuvan 
lähestymistavan energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöihin; katsoo kuitenkin, että 
tieto- ja viestintäteknologioiden asemasta 
tulee entistä tärkeämpi energian kannalta; 
korostaa tässä yhteydessä älymittareiden 
käyttöä tarjoamaan kuluttajille tietoja 
kotitalouksien ja yritysten 
energiankulutuksesta;

32. katsoo, että vaikka energialaskut ovat 
kallistuneet Euroopassa viime vuosina, 
tämä kehitys on tuottanut älykkään, 
terveeseen järkeen perustuvan 
lähestymistavan energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöihin; katsoo kuitenkin, että 
tieto- ja viestintäteknologioiden asemasta 
tulee entistä tärkeämpi energian kannalta; 
korostaa tässä yhteydessä älymittareiden 
käyttöä tarjoamaan kuluttajille tietoja 
kotitalouksien ja yritysten 
energiankulutuksesta; korostaa, että 
tarvitaan kuluttajien aktiivista 
osallistumista ja kuluttajille suunnattuja 
tiedotuskampanjoita, jotta älykkäiden 
energiajärjestelmien leviämistä voidaan 
hyödyntää;

Or. en

Tarkistus 486
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Päätöslauselmaesitys
32 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. katsoo, että vaikka energialaskut ovat 
kallistuneet Euroopassa viime vuosina, 
tämä kehitys on tuottanut älykkään, 
terveeseen järkeen perustuvan 
lähestymistavan energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöihin; katsoo kuitenkin, että 
tieto- ja viestintäteknologioiden asemasta 
tulee entistä tärkeämpi energian kannalta; 
korostaa tässä yhteydessä älymittareiden 
käyttöä tarjoamaan kuluttajille tietoja 
kotitalouksien ja yritysten 
energiankulutuksesta;

32. katsoo, että vaikka energialaskut ovat 
kallistuneet Euroopassa viime vuosina, 
tämä kehitys on tuottanut älykkään, 
terveeseen järkeen perustuvan 
lähestymistavan energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöihin; katsoo kuitenkin, että 
tieto- ja viestintäteknologioiden asemasta 
tulee entistä tärkeämpi energian kannalta; 
korostaa, että kuluttajia on kannustettava 
tuottamaan omaa energiaansa; korostaa 
tässä yhteydessä älymittareiden käyttöä 
tarjoamaan kuluttajille tietoja 
kotitalouksien ja yritysten 
energiankulutuksesta ja ylijäämästä, joka 
syötetään takaisin sähköverkkoon;

Or. en

Tarkistus 487
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. katsoo, että vaikka energialaskut ovat 
kallistuneet Euroopassa viime vuosina, 
tämä kehitys on tuottanut älykkään, 
terveeseen järkeen perustuvan 
lähestymistavan energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöihin; katsoo kuitenkin, että 
tieto- ja viestintäteknologioiden asemasta 
tulee entistä tärkeämpi energian kannalta; 
korostaa tässä yhteydessä älymittareiden 
käyttöä tarjoamaan kuluttajille tietoja 
kotitalouksien ja yritysten 
energiankulutuksesta;

32. katsoo, että vaikka energialaskut ovat 
kallistuneet Euroopassa viime vuosina, 
tämä kehitys on tuottanut älykkään, 
terveeseen järkeen perustuvan 
lähestymistavan energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöihin; katsoo kuitenkin, että 
tieto- ja viestintäteknologioiden asemasta 
tulee entistä tärkeämpi energian kannalta; 
korostaa tässä yhteydessä älymittareiden 
käyttöä tarjoamaan kuluttajille helposti 
ymmärrettävissä olevia tietoja 
kotitalouksien ja yritysten todellisesta 
energiankulutuksesta älymittareiden 
näyttöjen tai internetin avulla;

Or. en
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Tarkistus 488
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. katsoo, että älykkäät sähköverkot on 
otettava käyttöön pikaisesti; katsoo, että 
ilman niitä ei voida yhdistää uusiutuvista 
energianlähteistä saatavan energian 
hajautettua tuotantoa tai lisätä 
energiankulutuksen tehokkuutta, mitkä 
vaikuttavat perustavanlaatuisesti EU:n 
20/20/20-tavoitteiden saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 489
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. katsoo, että energiainfrastruktuureja 
olisi suunnattava aiempaa enemmän 
loppukäyttäjille ja että niissä olisi 
keskityttävä aiempaa enemmän 
jakelujärjestelmän kapasiteetin ja 
kulutuksen väliseen vuorovaikutukseen, 
ja korostaa reaaliaikaisten ja 
kaksisuuntaisten sähkövirtojen ja 
tiedonkulun tarvetta; korostaa uusien 
tekniikoiden kuluttajille tuomia etuja, 
kuten kysyntäpuolen energianhallintaa ja 
kysynnän ohjausjärjestelmiä, joilla 
lisätään tarjonnan ja kysynnän 
energiatehokkuutta;

Or. en
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Tarkistus 490
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. korostaa tutkimuksen merkitystä 
sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla 
uuden tekniikan kehittämiseksi ja 
edistämiseksi energian alalla, EU:n 
johtoaseman säilyttämiseksi tekniikan 
alalla ja kolmansista maista tulevaan 
tekniikkaan liittyvän riippuvuuden 
estämiseksi niin, että energia-alan 
siirtymäpolitiikalla edistetään EU:n 
kasvu- ja työllisyysstrategiaa;

Or. en

Tarkistus 491
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. katsoo, että energiainfrastruktuureja 
olisi suunnattava aiempaa enemmän 
loppukäyttäjille ja että niissä olisi 
keskityttävä aiempaa enemmän 
jakelujärjestelmän kapasiteetin ja
kulutuksen väliseen vuorovaikutukseen, 
ja korostaa reaaliaikaisten ja 
kaksisuuntaisten sähkövirtojen ja 
tiedonkulun tarvetta; korostaa uusien 
tekniikoiden kuluttajille tuomia etuja, 
kuten kysyntäpuolen energianhallintaa ja 
kysynnän ohjausjärjestelmiä, joilla 
lisätään tarjonnan ja kysynnän 
energiatehokkuutta;
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Or. en

Tarkistus 492
Adina-Ioana Vălean

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. katsoo, että energiainfrastruktuuria 
olisi suunnattava aiempaa enemmän 
loppukäyttäjille ja että siinä olisi 
keskityttävä aiempaa enemmän 
jakelujärjestelmän kapasiteetin ja 
kulutuksen välisiin vuorovaikutuksiin; 
korostaa reaaliaikaisten ja 
kaksisuuntaisten sähkövirtojen ja 
tiedonkulun tarvetta; korostaa myös 
uusien tekniikoiden kuluttajille tuomia 
etuja, kuten kysyntäpuolen 
energianhallintaa ja kysynnän 
ohjausjärjestelmiä, joilla lisätään 
tarjonnan ja kysynnän 
energiatehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 493
Rachida Dati

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. haluaa korostaa hinnoittelun 
avoimuuden ja kuluttajille tiedottamisen 
tärkeyttä; katsoo siksi, että komission 
tulee arvioida mahdollisimman tarkasti 
eri skenaarioiden vaikutukset 
yksityishenkilöiden ja yritysten 
maksamaan energian hintaan;
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Or. fr

Tarkistus 494
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. myöntää, että nykyinen hiilen hinta 
päästökauppajärjestelmässä ei kannusta 
sijoittamaan vähähiilisiin tekniikoihin, 
mistä syystä sillä on hyvin pieni merkitys 
päästövähennyksiin kannustamisessa, 
samalla kun on vaarana, että EU sitoutuu 
hiili-intensiiviseen infrastruktuuriin 
tuleviksi vuosikymmeniksi;

Or. en

Tarkistus 495
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
Horisontti 2020 -aloitteessa ja 
innovaatiounioniin kuuluvissa 
eurooppalaisissa 
innovaatiokumppanuuksissa asetetaan 
etusijalle tarve kehittää kaikentyyppisiä
kestäviä vähähiilisiä tekniikoita, jotta 
voidaan edistää EU:n kilpailukykyä, lisätä 
työllistymismahdollisuuksia ja muuttaa 
kuluttajien käyttäytymistä;

33. painottaa uusiutuvan energian 
kustannusten alenemista, joka osittain 
johtuu kehittyneen tutkimuksen ja 
kehittämisen avulla aikaan saadusta 
teknologisesta kehityksestä; korostaa, että 
on tärkeää jatkaa uusiutuvaa energiaa 
koskevan tutkimuksen ja kehittämisen 
tukemista muun muassa niin, että 
uusiutuvaa energiaa koskevaan 
tutkimukseen osoitetaan nykyistä 
suurempi osuus eli kolme prosenttia 
tutkimukseen varatusta julkisesta BKT:stä 
ja että toteutetaan SET-suunnitelma;
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
Horisontti 2020 -aloitteessa ja 
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innovaatiounioniin kuuluvissa 
eurooppalaisissa 
innovaatiokumppanuuksissa asetetaan 
etusijalle tarve kehittää turvallisia ja
kestäviä vähähiilisiä tekniikoita, jotta 
voidaan edistää EU:n kilpailukykyä, lisätä 
työllistymismahdollisuuksia ja muuttaa 
kuluttajien käyttäytymistä;

Or. en

Tarkistus 496
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
Horisontti 2020 -aloitteessa ja 
innovaatiounioniin kuuluvissa 
eurooppalaisissa 
innovaatiokumppanuuksissa asetetaan 
etusijalle tarve kehittää kaikentyyppisiä 
kestäviä vähähiilisiä tekniikoita, jotta 
voidaan edistää EU:n kilpailukykyä, lisätä 
työllistymismahdollisuuksia ja muuttaa 
kuluttajien käyttäytymistä;

33. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
Horisontti 2020 -aloitteessa ja 
innovaatiounioniin kuuluvissa 
eurooppalaisissa 
innovaatiokumppanuuksissa asetetaan 
etusijalle tarve kehittää kaikentyyppisiä 
kestäviä vähähiilisiä tekniikoita, jotta 
voidaan edistää EU:n kilpailukykyä, lisätä 
työllistymismahdollisuuksia, saavuttaa 
pitkän aikavälin ilmastonmuutos- ja 
energiatavoitteet ja muuttaa kuluttajien 
käyttäytymistä; kehottaa siksi osoittamaan 
vähintään kolme neljäsosaa otsakkeeseen 
"Turvallinen, puhdas ja tehokas energia" 
varatuista energiatutkimuksen 
määrärahoista uusiutuviin 
energianlähteisiin ja 
energiatehokkuuteen Euroopan 
strategisessa 
energiateknologiasuunnitelmassa 
määritettyjen painopistealojen mukaisesti; 
korostaa, että SET-suunnitelmaa olisi 
kunkin tekniikan osalta rahoitettava 
erillisistä budjettikohdista osoitettavilla 
riittävillä määrärahoilla;

Or. en
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Tarkistus 497
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
Horisontti 2020 -aloitteessa ja 
innovaatiounioniin kuuluvissa 
eurooppalaisissa 
innovaatiokumppanuuksissa asetetaan 
etusijalle tarve kehittää kaikentyyppisiä 
kestäviä vähähiilisiä tekniikoita, jotta 
voidaan edistää EU:n kilpailukykyä, lisätä 
työllistymismahdollisuuksia ja muuttaa 
kuluttajien käyttäytymistä;

33. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
Horisontti 2020 -aloitteessa ja 
innovaatiounioniin kuuluvissa 
eurooppalaisissa 
innovaatiokumppanuuksissa asetetaan 
etusijalle tarve kehittää vuoteen 2050 
mennessä uusiutuviin energianlähteisiin 
ja energiatehokkuuteen liittyviä 
toimenpiteitä kestävän 
energiajärjestelmän mukaisesti, lisätä 
työllistymismahdollisuuksia ja muuttaa 
kuluttajien käyttäytymistä;

Or. en

Tarkistus 498
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
Horisontti 2020 -aloitteessa ja 
innovaatiounioniin kuuluvissa 
eurooppalaisissa 
innovaatiokumppanuuksissa asetetaan 
etusijalle tarve kehittää kaikentyyppisiä 
kestäviä vähähiilisiä tekniikoita, jotta 
voidaan edistää EU:n kilpailukykyä, lisätä 
työllistymismahdollisuuksia ja muuttaa 
kuluttajien käyttäytymistä;

33. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
Horisontti 2020 -aloitteessa ja 
innovaatiounioniin kuuluvissa 
eurooppalaisissa 
innovaatiokumppanuuksissa asetetaan 
etusijalle tarve kehittää kaikentyyppisiä 
kestäviä vähähiilisiä tekniikoita, jotta 
voidaan edistää EU:n kilpailukykyä, lisätä 
työllistymismahdollisuuksia ja muuttaa 
kuluttajien käyttäytymistä; korostaa, että 
myös vuoden 2020 jälkeisellä kaudella 
etusijalla olisi oltava uusiutuvan energian 
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kustannuksien alentaminen 
innovointitoimien avulla;

Or. nl

Tarkistus 499
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
Horisontti 2020 -aloitteessa ja 
innovaatiounioniin kuuluvissa 
eurooppalaisissa 
innovaatiokumppanuuksissa asetetaan 
etusijalle tarve kehittää kaikentyyppisiä 
kestäviä vähähiilisiä tekniikoita, jotta 
voidaan edistää EU:n kilpailukykyä, lisätä 
työllistymismahdollisuuksia ja muuttaa 
kuluttajien käyttäytymistä;

33. huomauttaa, että turvallinen, puhdas 
ja tehokas energia on uuden vuosien 
2014–2020 tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman eli Horisontti 2020 
-ohjelman [xxx/xxxx] keskeinen tekijä;
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
Horisontti 2020 -aloitteessa ja 
innovaatiounioniin kuuluvissa 
eurooppalaisissa 
innovaatiokumppanuuksissa asetetaan 
etusijalle tarve kehittää kaikentyyppisiä 
kestäviä vähähiilisiä tekniikoita, jotta 
voidaan edistää EU:n kilpailukykyä, lisätä 
työllistymismahdollisuuksia ja muuttaa 
kuluttajien käyttäytymistä;

Or. sl

Tarkistus 500
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
Horisontti 2020 -aloitteessa ja 
innovaatiounioniin kuuluvissa 
eurooppalaisissa 
innovaatiokumppanuuksissa asetetaan 

33. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
Horisontti 2020 -aloitteessa ja 
innovaatiounioniin kuuluvissa 
eurooppalaisissa 
innovaatiokumppanuuksissa asetetaan 
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etusijalle tarve kehittää kaikentyyppisiä 
kestäviä vähähiilisiä tekniikoita, jotta 
voidaan edistää EU:n kilpailukykyä, lisätä 
työllistymismahdollisuuksia ja muuttaa 
kuluttajien käyttäytymistä;

etusijalle tarve kehittää kaikentyyppisiä 
kestäviä vähähiilisiä tekniikoita, jotta 
voidaan edistää EU:n kilpailukykyä, lisätä 
työllistymismahdollisuuksia ja muuttaa 
kuluttajien käyttäytymistä; antaa tältä osin 
tukensa Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman ja siihen 
liittyvien eurooppalaisten 
teollisuusaloitteiden tavoitteille;

Or. en

Tarkistus 501
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
Horisontti 2020 -aloitteessa ja 
innovaatiounioniin kuuluvissa 
eurooppalaisissa 
innovaatiokumppanuuksissa asetetaan 
etusijalle tarve kehittää kaikentyyppisiä 
kestäviä vähähiilisiä tekniikoita, jotta 
voidaan edistää EU:n kilpailukykyä, lisätä 
työllistymismahdollisuuksia ja muuttaa 
kuluttajien käyttäytymistä;

33. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
Horisontti 2020 -aloitteessa ja 
innovaatiounioniin kuuluvissa 
eurooppalaisissa 
innovaatiokumppanuuksissa asetetaan 
etusijalle tarve kehittää kaikentyyppisiä 
kestäviä vähähiilisiä tekniikoita, jotta 
voidaan edistää EU:n kilpailukykyä, lisätä 
työllistymismahdollisuuksia ja kannustaa 
vastuulliseen energian käyttöön;

Or. de

Tarkistus 502
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
Horisontti 2020 -aloitteessa ja 
innovaatiounioniin kuuluvissa 

33. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
Horisontti 2020 -aloitteessa ja 
innovaatiounioniin kuuluvissa 
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eurooppalaisissa 
innovaatiokumppanuuksissa asetetaan 
etusijalle tarve kehittää kaikentyyppisiä 
kestäviä vähähiilisiä tekniikoita, jotta 
voidaan edistää EU:n kilpailukykyä, lisätä 
työllistymismahdollisuuksia ja muuttaa 
kuluttajien käyttäytymistä;

eurooppalaisissa 
innovaatiokumppanuuksissa asetetaan 
etusijalle tarve kehittää kaikentyyppisiä 
kestäviä vähähiilisiä tekniikoita, jotta 
voidaan edistää EU:n kilpailukykyä, lisätä 
työllistymismahdollisuuksia ja muuttaa 
kuluttajien käyttäytymistä; korostaa, että 
tutkimuksessa ja kehittämisessä on 
keskityttävä entistä enemmän optimointiin 
energiajärjestelmien tasolla;

Or. en

Tarkistus 503
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
Horisontti 2020 -aloitteessa ja 
innovaatiounioniin kuuluvissa 
eurooppalaisissa 
innovaatiokumppanuuksissa asetetaan 
etusijalle tarve kehittää kaikentyyppisiä
kestäviä vähähiilisiä tekniikoita, jotta 
voidaan edistää EU:n kilpailukykyä, lisätä 
työllistymismahdollisuuksia ja muuttaa 
kuluttajien käyttäytymistä;

33. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
Horisontti 2020 -aloitteessa ja 
innovaatiounioniin kuuluvissa 
eurooppalaisissa 
innovaatiokumppanuuksissa asetetaan 
etusijalle tarve kehittää SET-suunnitelman 
mukaisia tekniikoita ja muita kestäviä 
vähähiilisiä tekniikoita, jotta voidaan 
edistää EU:n kilpailukykyä, lisätä 
työllistymismahdollisuuksia ja muuttaa 
kuluttajien käyttäytymistä;

Or. en

Tarkistus 504
Vladko Todorov Panayotov

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. kehottaa komissiota varmistamaan, että 33. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
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Horisontti 2020 -aloitteessa ja 
innovaatiounioniin kuuluvissa 
eurooppalaisissa 
innovaatiokumppanuuksissa asetetaan 
etusijalle tarve kehittää kaikentyyppisiä 
kestäviä vähähiilisiä tekniikoita, jotta 
voidaan edistää EU:n kilpailukykyä, lisätä 
työllistymismahdollisuuksia ja muuttaa 
kuluttajien käyttäytymistä;

Horisontti 2020 -aloitteessa ja 
innovaatiounioniin kuuluvissa 
eurooppalaisissa 
innovaatiokumppanuuksissa asetetaan 
etusijalle tarve kehittää kaikentyyppisiä 
kestäviä vähähiilisiä tekniikoita ja että 
samalla yhdenmukaistetaan niiden 
välineitä, jotta voidaan edistää EU:n 
kilpailukykyä, lisätä 
työllistymismahdollisuuksia ja muuttaa 
kuluttajien käyttäytymistä;

Or. en

Perustelu

Kaikentyyppisten kestävien vähähiilisten tekniikoiden kehittämiseksi tarvitaan varhaisia 
tutkimus- ja innovointitoimia. Niitä voidaan tukea nykyistä paremmin määrittämällä 
tärkeysjärjestys. Niitä on myös täydennettävä yhdennetyllä poliittisella kehyksellä, jolla 
yhdenmukaistetaan kaikki toimintatavat tutkimuksesta ja innovoinnista käyttöönottoon asti.

Tarkistus 505
Sabine Wils, Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. toteaa, että päästökauppajärjestelmä 
on kohdannut ennakoimattomia ongelmia 
ja että päästöoikeuksien kasvava ylijäämä 
laimentaa intoa edistää vähähiilisiä 
investointeja vielä monen vuoden ajan; 
huomauttaa, että tämä vaarantaa 
päästökauppajärjestelmän tehokkuuden 
EU:n pääasiallisena mekanismina 
vähentää päästöjä tavalla, jolla luodaan 
yhtäläiset toimintaedellytykset kilpaileville 
tekniikoille, annetaan yrityksille 
mahdollisuus kehittää joustavasti omia 
vähennysstrategioita ja mahdollistetaan 
erityistoimet hiilivuotojen torjumiseksi; 
kehottaa komissiota hyväksymään 
toimenpiteitä, joiden avulla voidaan 
korjata päästökauppajärjestelmän 
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puutteita ja mahdollistaa sen 
alkuperäisten suunnitelmien mukainen 
toiminta; tällaisia toimenpiteitä voivat olla 
muun muassa seuraavat:
a) Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
mahdollisimman pian esitettävä kertomus, 
jossa tarkastellaan muun muassa 
vaikutuksia kannustimiin investoida 
vähähiilisiin tekniikoihin sekä hiilivuodon 
riskejä; komissio mukauttaa tarvittaessa 
ennen kolmannen vaiheen alkamista 
direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua asetusta 
pannakseen täytäntöön aiheelliset 
toimenpiteet, joihin voi sisältyä myös 
päästöoikeuksien tarpeellisen määrän 
myöntämättä jättäminen;
b) sellaisen lainsäädäntöehdotuksen 
esittäminen mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa, jolla voidaan muuttaa 
1,74 prosentin vuotuista lineaarista 
vähennysvaatimusta siten, että se täyttää 
vuodeksi 2050 asetettuja 
hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteita 
koskevat vaatimukset;
c) päästöoikeuksien huutokaupan 
reservin hinnan asettamisen merkitystä 
koskevan arvioinnin toteuttaminen ja 
julkistaminen;
d) sellaisten toimien toteuttaminen, joilla 
lisätään merkityksellisten tietojen 
syöttämistä ja päästökauppajärjestelmän 
rekisterin avoimuutta seurannan ja 
arvioinnin tehostamiseksi;

Or. en

Tarkistus 506
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. kehottaa jäsenvaltioita ja 
kansainvälistä yhteisöä ylläpitämään 
koulutuslaitoksia, jotka pystyvät
tuottamaan koulutettua työvoimaa 
energiaturvallisuuden, energiavarmuuden 
ja jätehuollon aloille;
(Siirretty 18 kohdasta.)

Or. sl

Tarkistus 507
Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. pyytää Euroopan komissiota 
auttamaan uusiutuvaan energiaan 
liittyviä tekniikoita koskevien, 
SET-suunnitelman niiden 
eurooppalaisten teollisuusaloitteiden 
perustamisessa, joita ei ole tällä hetkellä 
sisällytetty suunnitelmaan, eli 
uusiutuvaan energiaan perustuvien 
lämmitys- ja jäähdytystekniikoiden 
foorumin perustamisessa;

Or. en

Tarkistus 508
Norbert Glante

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. painottaa tarvetta lisätä 
tutkimuspanosta energian 
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varastointitekniikoiden kehittämiseksi;

Or. de

Tarkistus 509
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. painottaa, että alalla on tärkeää tutkia ja 
kehittää edelleen maakaasun käyttöä 
meriliikenteen ja lentoliikenteen aloilla;

34. painottaa, että julkisissa elimissä ja 
alalla on tärkeää tutkia ja kehittää edelleen 
vaihtoehtoisten ja uusiutuvista lähteistä 
saatavien polttoaineiden käyttöä 
tieliikenteen, meriliikenteen ja 
lentoliikenteen aloilla;

Or. en

Tarkistus 510
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. painottaa, että alalla on tärkeää tutkia ja 
kehittää edelleen maakaasun käyttöä 
meriliikenteen ja lentoliikenteen aloilla;

34. painottaa, että alalla on tärkeää tutkia ja 
kehittää edelleen energiatehokkuuden, 
uusiutuvan energian ja maakaasun 
käyttöä meriliikenteen ja lentoliikenteen 
aloilla;

Or. en

Tarkistus 511
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
34 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. painottaa, että alalla on tärkeää tutkia ja 
kehittää edelleen maakaasun käyttöä 
meriliikenteen ja lentoliikenteen aloilla;

34. painottaa, että alalla on tärkeää tutkia ja 
kehittää edelleen maakaasun käyttöä 
tieliikenteen, meriliikenteen ja 
lentoliikenteen aloilla;

Or. en

Tarkistus 512
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. painottaa, että alalla on tärkeää tutkia ja 
kehittää edelleen maakaasun käyttöä 
meriliikenteen ja lentoliikenteen aloilla;

34. painottaa, että alalla on tärkeää tutkia ja 
kehittää edelleen maakaasun käyttöä 
tieliikenteen, meriliikenteen ja 
lentoliikenteen aloilla;

Or. en

Tarkistus 513
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. painottaa, että on tärkeää tutkia ja 
kehittää edelleen energian 
varastointijärjestelmien käyttöä, jotta 
uusiutuvien energianlähteiden käyttöä 
voitaisiin edistää liikenteen alalla;

Or. en
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Tarkistus 514
Norbert Glante

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. tukee jäähdytys- ja lämmityslaitteisiin 
liittyvää lisätutkimusta, jonka 
tarkoituksena on toteuttaa EU:n 
kunnianhimoista politiikkaa; kehottaa 
viranomaisia laatimaan alueellisia 
maanalaisia vaikutuksia koskevan 
arvioinnin varojen kohdentamisen 
optimoimiseksi geotermisen energian, 
liuskekaasun ja muiden maanalaisten 
resurssien kesken yhteiskunnalle koituvan 
hyödyn maksimoimiseksi;

35. tukee jäähdytys- ja lämmityslaitteisiin, 
myös kaukolämpöön ja 
kaukojäähdytykseen, liittyvää 
lisätutkimusta, jonka tarkoituksena on 
toteuttaa EU:n kunnianhimoista 
politiikkaa;

Or. de

Tarkistus 515
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. tukee jäähdytys- ja lämmityslaitteisiin 
liittyvää lisätutkimusta, jonka 
tarkoituksena on toteuttaa EU:n 
kunnianhimoista politiikkaa; kehottaa 
viranomaisia laatimaan alueellisia 
maanalaisia vaikutuksia koskevan 
arvioinnin varojen kohdentamisen 
optimoimiseksi geotermisen energian, 
liuskekaasun ja muiden maanalaisten 
resurssien kesken yhteiskunnalle koituvan 
hyödyn maksimoimiseksi;

35. tukee jäähdytys- ja lämmityslaitteisiin 
liittyvää lisätutkimusta, jonka 
tarkoituksena on toteuttaa EU:n 
kunnianhimoista politiikkaa; panee 
merkille mahdollisen kilpailun 
liuskekaasun ja uusiutuvan energian 
välillä; kehottaa näin ollen viranomaisia 
laatimaan alueellisia maanalaisia 
vaikutuksia koskevan arvioinnin varojen 
kohdentamisen optimoimiseksi ja
yhteiskunnalle koituvan hyödyn 
maksimoimiseksi;

Or. en
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Tarkistus 516
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. tukee jäähdytys- ja lämmityslaitteisiin 
liittyvää lisätutkimusta, jonka 
tarkoituksena on toteuttaa EU:n 
kunnianhimoista politiikkaa; kehottaa 
viranomaisia laatimaan alueellisia 
maanalaisia vaikutuksia koskevan 
arvioinnin varojen kohdentamisen 
optimoimiseksi geotermisen energian, 
liuskekaasun ja muiden maanalaisten 
resurssien kesken yhteiskunnalle koituvan 
hyödyn maksimoimiseksi;

35. kannustaa tuottamaan ja käyttämään 
uusiutuvista energianlähteistä saatavaa 
tai talteen otettavaa lämpöä ja tukee 
jäähdytys- ja lämmityslaitteisiin liittyvää 
lisätutkimusta, jonka tarkoituksena on 
toteuttaa EU:n kunnianhimoista 
politiikkaa; kehottaa viranomaisia 
saattamaan lämmön kysyntää koskevat 
vuoteen 2050 ulottuvat ennusteet ajan 
tasalle ja laatimaan alueellisia maanalaisia 
vaikutuksia koskevan arvioinnin varojen 
kohdentamisen optimoimiseksi 
geotermisen energian, liuskekaasun ja 
muiden maanalaisten resurssien kesken 
yhteiskunnalle koituvan hyödyn 
maksimoimiseksi;

Or. en

Tarkistus 517
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. tukee jäähdytys- ja lämmityslaitteisiin 
liittyvää lisätutkimusta, jonka 
tarkoituksena on toteuttaa EU:n 
kunnianhimoista politiikkaa; kehottaa 
viranomaisia laatimaan alueellisia 
maanalaisia vaikutuksia koskevan 
arvioinnin varojen kohdentamisen 
optimoimiseksi geotermisen energian, 
liuskekaasun ja muiden maanalaisten 
resurssien kesken yhteiskunnalle koituvan 
hyödyn maksimoimiseksi;

35. tukee jäähdytys- ja lämmityslaitteisiin 
liittyvää lisätutkimusta, jonka 
tarkoituksena on toteuttaa EU:n 
kunnianhimoista politiikkaa; kehottaa 
viranomaisia laatimaan alueellisia 
maanalaisia vaikutuksia koskevan 
arvioinnin varojen kestävän 
kohdentamisen optimoimiseksi 
geotermisen energian, liuskekaasun ja 
muiden maanalaisten resurssien kesken 
yhteiskunnalle koituvan hyödyn 
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maksimoimiseksi;

Or. en

Tarkistus 518
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
35 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 a. pyytää komissiota keräämään 
lämpöön ja lämmitykseen sekä 
jäähdytykseen liittyvät vaaditut tiedot, 
joita tarvitaan kiireellisesti, jotta 
nykyisestä tilanteesta saataisiin selvä kuva 
– ja jotta asiasta voitaisiin myös laatia 
skenaarioita jatkoa varten; katsoo, että 
tietojen olisi kuvastettava lämmityksen ja 
jäähdytyksen lähteitä ja 
käyttötarkoituksia, niiden 
energianlähteiden valikoimaa ja 
lämmönjakelua erilaisille 
loppukuluttajille (asuinrakennukset, 
teollisuus, palveluelinkeinot) niin, että 
samalla esitetään myös tiedot 
kaukolämmön avulla tuotetusta/jaetusta 
osuudesta;

Or. en

Tarkistus 519
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
35 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 a. korostaa, että pitkäaikaiset ja vakaat 
toimintapuitteet ovat ratkaisevia 
uusiutuvien energialähteiden edistämisen 
kannalta, jotta voidaan vähentää 
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sijoittajien pääomakustannuksia; tukee 
uusiutuvan energian rahoituksen saannin 
helpottamista sijoittajia varten ja ehdottaa 
Euroopan investointipankin vahvempaa 
osallistumista uusiutuvan energian 
rahoitukseen, kansallisten "vihreiden" 
investointipankkien perustamista, 
uusiutuvaa energiaa koskevien 
innovatiivisten rahoitusvälineiden 
tutkimista sekä vahvempia ja helpompia 
mahdollisuuksia sellaisten instituutioiden 
osalta, joilla on pitkäaikaisia sitoumuksia, 
esimerkiksi eläkerahastot;

Or. de

Tarkistus 520
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
35 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 a. katsoo, että uusien vaihtoehtoisten 
polttoaineiden tutkiminen on oleellista, 
jotta voidaan täyttää pitkän aikavälin 
ympäristö- ja ilmastotavoitteet, ja 
turvautuu siksi, että Horisontti 2020 
-ohjelma tarjoaa tarvittavat kannustimet;

Or. sl

Tarkistus 521
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
35 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 a. tähdentää EU:n tuen merkitystä 
uusiin energialähteisiin liittyvien 
tekniikoiden tutkimukselle, mukaan 
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lukien erityisesti vaihtoehtoiset 
energialähteet ja epätavanomaiset 
polttoaineet;

Or. pl

Tarkistus 522
Norbert Glante

Päätöslauselmaesitys
35 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 a. tukee sähkön ja lämmön 
yhteistuotantolaitosten laajentamista sekä 
hukkalämmön ja siihen liittyvän 
infrastruktuurin hyödyntämistä;

Or. de

Tarkistus 523
Norbert Glante

Päätöslauselmaesitys
35 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 b. kehottaa viranomaisia esittämään 
geologisen vaikutustenarvioinnin 
käyttömahdollisuuksien jaon 
optimoimiseksi geotermisen energian 
tuotannon, liuskekaasun tuotannon, 
hiilidioksidin varastoinnin ja muiden 
maanalaisten resurssien kesken 
yhteiskunnalle koituvan hyödyn 
maksimoimiseksi;

Or. de
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Tarkistus 524
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. on tyytyväinen komission tulevaan 
tiedonantoon hiilidioksidin talteenotosta 
ja varastoinnista, sisämarkkinoista, 
energiatehokkuudesta ja 
energiatekniikoista, jotta energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 
määritetyissä poliittisissa valinnoissa 
voidaan edistyä entisestään;

Or. en


