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Muudatusettepanek1
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kiidab heaks üldise lähenemisviisi 
siduda omavahel ühtekuuluvuspoliitika 
ning strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid 
ja selle juhtalgatused, et arendada arukat, 
jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu 
ning toetada üleminekut süsinikuvaesele 
majandusele kõikides sektorites; tuletab 
siiski meelde struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi tähtsust 
energiapoliitika sotsiaalse mõõtme 
kujundamisel kooskõlas 
liikmesriikidevahelise solidaarsusega, nagu 
on sätestatud Lissaboni lepingus, ning 
kõige ebasoodsamas olukorras olevate 
leibkondade kütteostuvõimetuse vastu 
võitlemisel;

1. kiidab heaks üldise lähenemisviisi 
siduda omavahel ühtekuuluvuspoliitika 
ning strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid 
ja selle juhtalgatused, et arendada arukat, 
jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu 
ning toetada üleminekut energiatõhusale, 
peaaegu täielikult taastuvenergial 
põhinevale majandusele; tuletab meelde 
struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi 
tähtsust nende lühi- ja pikaajaliste 
eesmärkide saavutamisel ning
energiapoliitika sotsiaalse mõõtme 
kujundamisel kooskõlas 
liikmesriikidevahelise solidaarsusega, nagu 
on sätestatud Lissaboni lepingus, ning 
kõige ebasoodsamas olukorras olevate 
leibkondade kütteostuvõimetuse vastu 
võitlemisel;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Adina-Ioana Vălean

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kiidab heaks üldise lähenemisviisi 
siduda omavahel ühtekuuluvuspoliitika 
ning strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid 
ja selle juhtalgatused, et arendada arukat, 
jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu 
ning toetada üleminekut süsinikuvaesele 

1. kiidab heaks üldise lähenemisviisi 
siduda omavahel ühtekuuluvuspoliitika 
ning strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid 
ja selle juhtalgatused, et arendada arukat, 
jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu 
ning toetada üleminekut süsinikuvaesele 
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majandusele kõikides sektorites; tuletab 
siiski meelde struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi tähtsust 
energiapoliitika sotsiaalse mõõtme 
kujundamisel kooskõlas 
liikmesriikidevahelise solidaarsusega, nagu 
on sätestatud Lissaboni lepingus, ning 
kõige ebasoodsamas olukorras olevate 
leibkondade kütteostuvõimetuse vastu 
võitlemisel;

majandusele kõikides sektorites; tuletab 
lisaks meelde struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi tähtsust Euroopa Liidu 
kõige ebasoodsamas olukorras olevate 
piirkondade kütteostuvõimetuse vastu 
võitlemisel kooskõlas 
liikmesriikidevahelise solidaarsusega, nagu 
on sätestatud Lissaboni lepingus;

Or. en

Muudatusettepanek 3
András Gyürk

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kiidab heaks üldise lähenemisviisi 
siduda omavahel ühtekuuluvuspoliitika 
ning strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid 
ja selle juhtalgatused, et arendada arukat, 
jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu 
ning toetada üleminekut süsinikuvaesele 
majandusele kõikides sektorites; tuletab 
siiski meelde struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi tähtsust 
energiapoliitika sotsiaalse mõõtme 
kujundamisel kooskõlas 
liikmesriikidevahelise solidaarsusega, nagu 
on sätestatud Lissaboni lepingus, ning 
kõige ebasoodsamas olukorras olevate 
leibkondade kütteostuvõimetuse vastu 
võitlemisel;

1. kiidab heaks üldise lähenemisviisi 
siduda omavahel ühtekuuluvuspoliitika 
ning strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid 
ja selle juhtalgatused, et arendada arukat, 
jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu 
ning toetada üleminekut süsinikuvaesele 
majandusele kõikides sektorites; rõhutab 
vajadust tõhusa piirkondliku koostöö 
järele seoses piirkondliku taristu 
esmatähtsate eesmärkide 
kindlakstegemise ja ühishuviprojektide 
elluviimisega; tuletab siiski meelde 
struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi 
tähtsust energiapoliitika sotsiaalse mõõtme 
kujundamisel kooskõlas 
liikmesriikidevahelise solidaarsusega, nagu 
on sätestatud Lissaboni lepingus, ning 
kõige ebasoodsamas olukorras olevate 
leibkondade kütteostuvõimetuse vastu 
võitlemisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 4
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab vajadust tegeleda ELi 
energiaturu killustatuse probleemiga, 
eemaldades õigusraamistiku ning avaliku 
ja erasektori rahastamisvahendite 
kättesaadavusega seotud takistused ja 
kitsaskohad, et edendada projektide 
väljatöötamist ja elluviimist;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Adina-Ioana Vălean

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et bürokraatia ja selguse 
puudumine menetluses on teinud 
juurdepääsu Ühtekuuluvusfondile ja 
struktuurifondidele raskeks ning 
asjaomaseid vahendeid enim vajavad 
osalejad ei julge neid taotleda; toetab 
seega toetuse määramise menetluse 
lihtsustamist, bürokraatia vähendamist ja 
suuremat paindlikkust nende vahendite 
eraldamisel, et vaeseimad liikmesriigid ja
piirkonnad saaksid piirkondade- ja 
riikidevahelise ebavõrdsuse 
vähendamiseks mõeldud 
finantsinstrumente täiel määral ära 
kasutada;

Or. en
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Muudatusettepanek 6
Krišjānis Kariņš

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab vajadust eristada 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärke, mis 
edendavad strateegiat „Euroopa 2020”, 
ELi üldisematest energiapoliitika 
eesmärkidest, mis mõjutavad samuti 
ühtekuuluvusvahenditest 
rahastamiskõlbulikke riike; rõhutab, et 
ühtekuuluvusfondide vahendeid võib 
kasutada täiendava rahastamisallikana 
energiaprojektide toetamiseks vaid juhul, 
kui asjaomane projekt aitab kaasa 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide 
saavutamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. rõhutab eeskirjade ja menetluse 
lihtsustamise vajadust nii ELi kui ka 
liikmesriikide tasandil ilma 
toetusesaajatele suuri raskusi tekitamata; 
usub, et lihtsustamine edendab vahendite 
tõhusat jaotamist, tõstab kasutusmäära, 
vähendab vigu ja lühendab 
makseperioode; on seisukohal, et 
eeskirjade ja menetluse lihtsustamise ja 
stabiilsuse vahel tuleb saavutada 
tasakaal;

Or. en
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Muudatusettepanek 8
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. palub komisjonil luua 
mestimisprogrammi kogemustel põhinev 
kogu ELi hõlmav koostööprogramm, et 
parandada koostööd ühelt poolt ELi 
rahastamisvahendite suure 
kasutusmääraga piirkondade ja teiselt 
poolt väikese kasutusmääraga 
piirkondade vahel ning hõlbustada 
parimate tavade levitamist;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 1 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 d. rõhutab liikmesriikide 
haldussuutlikkuse suurendamise tähtsust 
nii piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil 
ja huvirühmade seas, et tulla toime 
struktuurifondide ja teiste fondide tõhusat 
koostoimet takistavate asjaoludega ning 
toetada tõhusat poliitikakujundamist ja 
rakendamist; palub, et liikmesriigid 
jätkaksid jõupingutusi ELi vahendite 
haldamiseks kvalifitseeritud töötajate 
tööle võtmiseks ja tööl hoidmiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 1 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 e. kiidab heaks arukaid linnu ja 
ühendusi käsitleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse algatamise ning 
õhutab asjaomaseid partnereid paremini 
edendama ja kasutama algatuste 
JESSICA ja ELENA võimalusi aidata 
linnadel ja piirkondadel rakendada 
elujõulisi investeeringuprojekte 
energiatõhususe, energia põletamise ja 
taastuvenergia ning säästva 
linnatranspordi valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 1 f (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 f. rõhutab, et kohalike omavalitsuste ja 
piirkondade vaheline koostöö 
liikmesriikide ja Euroopa tasandil aitab 
kõrvaldada energiasaarte probleemi, välja 
kujundada energia siseturu ja ellu viia 
energiataristu projekte; on seisukohal, et 
ühtekuuluvuspoliitika raames võetud 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärk ja 
makropiirkondlikud strateegiad võivad 
suurendada piiriüleste projektidega 
seotud koostöövõimalusi eesmärgiga 
saavutada mittekonventsionaalsete 
kohalike ja piirkondlike energiaallikate 
ning suurte energiavõrkude tõhus ja 
arukas vastastikune seotus;



AM\915431ET.doc 9/19 PE497.884v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 12
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika ja sellele 
eraldatud rahaliste vahendite tähtsust 
liikmesriikide ja ELi kõikide piirkondade,
sh äärepoolseimate piirkondade vahelise 
energiaülekande infrastruktuuri ja
võrgustiku arendamiseks, energia siseturu 
väljakujundamiseks ja toimimiseks, 
varustuskindluse jaoks ja ELi piirkondade 
vastastikuse lähenemise eesmärgi 
saavutamiseks; rõhutab, et pärast 2015.
aastat ei tohiks liikmesriikide ükski 
piirkond olla Euroopa gaasi- ja 
elektrivõrgustikust isoleeritud või 
kannatada energiavõrkude ebapiisava 
ühenduse all;

2. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika ja sellele 
eraldatud rahaliste vahendite tähtsust 
arukate võrkude väljaarendamiseks, et 
tagada detsentraliseeritud taastuvenergia 
osakaalu suurendamine ja energia 
säästmiseks energia nõudluse parem 
juhtimine;

Or. en

Muudatusettepanek 13
András Gyürk

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika ja sellele 
eraldatud rahaliste vahendite tähtsust 
liikmesriikide ja ELi kõikide piirkondade, 
sh äärepoolseimate piirkondade vahelise 
energiaülekande infrastruktuuri ja 
võrgustiku arendamiseks, energia siseturu 
väljakujundamiseks ja toimimiseks, 

2. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika ja sellele 
eraldatud rahaliste vahendite tähtsust 
liikmesriikide ja ELi kõikide piirkondade, 
sh äärepoolseimate piirkondade vahelise 
energiaülekande infrastruktuuri ja 
võrgustiku arendamiseks, energia siseturu 
väljakujundamiseks ja toimimiseks, 
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varustuskindluse jaoks ja ELi piirkondade 
vastastikuse lähenemise eesmärgi 
saavutamiseks; rõhutab, et pärast 2015. 
aastat ei tohiks liikmesriikide ükski 
piirkond olla Euroopa gaasi- ja 
elektrivõrgustikust isoleeritud või 
kannatada energiavõrkude ebapiisava 
ühenduse all;

taskukohase hinnaga, kindla ja 
jätkusuutliku energiavarustuse 
tagamiseks ja ELi piirkondade vastastikuse 
lähenemise eesmärgi saavutamiseks; 
rõhutab, et pärast 2015. aastat ei tohiks 
liikmesriikide ükski piirkond olla Euroopa 
gaasi- ja elektrivõrgustikust isoleeritud või 
kannatada energiavõrkude ebapiisava 
ühenduse all;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Béla Kovács

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika ja sellele 
eraldatud rahaliste vahendite tähtsust 
liikmesriikide ja ELi kõikide piirkondade, 
sh äärepoolseimate piirkondade vahelise 
energiaülekande infrastruktuuri ja 
võrgustiku arendamiseks, energia siseturu 
väljakujundamiseks ja toimimiseks, 
varustuskindluse jaoks ja ELi piirkondade 
vastastikuse lähenemise eesmärgi 
saavutamiseks; rõhutab, et pärast 2015. 
aastat ei tohiks liikmesriikide ükski 
piirkond olla Euroopa gaasi- ja 
elektrivõrgustikust isoleeritud või 
kannatada energiavõrkude ebapiisava 
ühenduse all;

2. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika ja sellele 
eraldatud rahaliste vahendite tähtsust 
liikmesriikide ja ELi kõikide piirkondade, 
sh äärepoolseimate piirkondade vahelise 
energiaülekande infrastruktuuri ja 
võrgustiku arendamiseks, energia siseturu 
väljakujundamiseks ja toimimiseks, 
varustuskindluse jaoks ja ELi piirkondade 
vastastikuse lähenemise eesmärgi 
saavutamiseks, võttes arvesse kõikides 
liikmesriikides elavate Euroopa kodanike 
erivajadusi; rõhutab, et pärast 2015. aastat 
ei tohiks liikmesriikide ükski piirkond olla 
Euroopa gaasi- ja elektrivõrgustikust 
isoleeritud või kannatada energiavõrkude 
ebapiisava ühenduse all;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Konrad Szymański

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika ja sellele 
eraldatud rahaliste vahendite tähtsust 
liikmesriikide ja ELi kõikide piirkondade, 
sh äärepoolseimate piirkondade vahelise 
energiaülekande infrastruktuuri ja 
võrgustiku arendamiseks, energia siseturu 
väljakujundamiseks ja toimimiseks, 
varustuskindluse jaoks ja ELi piirkondade 
vastastikuse lähenemise eesmärgi 
saavutamiseks; rõhutab, et pärast 2015. 
aastat ei tohiks liikmesriikide ükski 
piirkond olla Euroopa gaasi- ja 
elektrivõrgustikust isoleeritud või 
kannatada energiavõrkude ebapiisava 
ühenduse all;

2. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika ja sellele 
eraldatud rahaliste vahendite tähtsust 
liikmesriikide ja ELi kõikide piirkondade, 
sh äärepoolseimate piirkondade vahelise 
energia ja gaasi ülekande (arvestades eriti 
arukat ülekannet) infrastruktuuri ja 
võrgustiku arendamiseks, energia siseturu 
väljakujundamiseks ja toimimiseks, 
varustuskindluse jaoks ja ELi piirkondade 
vastastikuse lähenemise eesmärgi 
saavutamiseks; rõhutab, et pärast 2015. 
aastat ei tohiks liikmesriikide ükski 
piirkond olla Euroopa gaasi- ja 
elektrivõrgustikust isoleeritud või 
kannatada energiavõrkude ebapiisava 
ühenduse all;

Or. pl

Muudatusettepanek 16
Rachida Dati

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika ja sellele 
eraldatud rahaliste vahendite tähtsust 
liikmesriikide ja ELi kõikide piirkondade, 
sh äärepoolseimate piirkondade vahelise 
energiaülekande infrastruktuuri ja 
võrgustiku arendamiseks, energia siseturu 
väljakujundamiseks ja toimimiseks, 
varustuskindluse jaoks ja ELi piirkondade 
vastastikuse lähenemise eesmärgi 
saavutamiseks; rõhutab, et pärast 
2015. aastat ei tohiks liikmesriikide ükski 
piirkond olla Euroopa gaasi- ja 
elektrivõrgustikust isoleeritud või 
kannatada energiavõrkude ebapiisava 
ühenduse all;

2. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika ja sellele 
eraldatud rahaliste vahendite tähtsust 
liikmesriikide ja ELi kõikide piirkondade, 
sh äärepoolseimate piirkondade vahelise 
energiaülekande ja salvestamise
infrastruktuuri ja võrgustiku arendamiseks, 
energia siseturu väljakujundamiseks ja 
toimimiseks, varustuskindluse jaoks ja ELi 
piirkondade vastastikuse lähenemise 
eesmärgi saavutamiseks; rõhutab, et pärast 
2015. aastat ei tohiks liikmesriikide ükski 
piirkond olla Euroopa gaasi- ja 
elektrivõrgustikust isoleeritud või 
kannatada energiavõrkude ebapiisava 
ühenduse all;
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Or. fr

Muudatusettepanek 17
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, kui tähtis on vastavus 
tulevast ühtekuuluvuspoliitikat käsitlevas 
määruses esildatud energiaalaste 
investeeringute eeltingimustele ning 
toonitab vajadust, et komisjon jõustaks 
rangelt energiatõhususe ja 
taastuvenergiaga seotud eeltingimustele 
vastavuse nõuet, et tagada kvaliteetsed 
investeeringud, mis oleksid kooskõlas ELi 
poliitika ja eesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Krišjānis Kariņš

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. märgib, et struktuurifondide ja 
ühtekuuluvusfondide kasutamine selliste 
programmide toetamiseks, millest 
rahastatakse energiatõhususe ja 
taastuvenergia projekte, on seni olnud 
edukas ning aidanud kaasa ELi poliitiliste 
eesmärkide saavutamisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 19
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. palub nõukogul ja komisjonil kokku 
leppida kõrgemad piirmäärad, mis 
aitaksid tagada Euroopa 
Regionaalarengu Fondi 
rahastamisvahendite sihtkasutuse, 
toetamaks energiatõhusale 
taastuvenergiaallikatel põhinevale 
majandusele üleminekut, ning kehtestada 
rohkem arenenud ja 
üleminekupiirkondadele miinimumosaks 
22% ja vähim arenenud piirkondadele 
12%;

Or. en

Muudatusettepanek20
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab ülimalt oluliseks, et 
struktuurifonde, Ühtekuuluvusfondi ja 
muid finantsinstrumente oleks võimalik 
kasutada selleks, et rahastada 
energiatõhusust ja taastuvenergia 
kasutamist elamumajandussektoris; kutsub 
seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles 
andma selget ja kergesti kättesaadavat 
teavet energiatõhususe teenuste projektide
toetamiseks mõeldud saadaval olevate 
finantsinstrumentide, stiimulite, toetuste 
ja laenude kohta.

3. peab ülimalt oluliseks, et 
struktuurifonde, Ühtekuuluvusfondi ja 
muid finantsinstrumente oleks võimalik 
kasutada selleks, et rahastada 
energiatõhusust ja taastuvenergia 
kasutamist elamumajandussektoris; kutsub 
seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles 
hõlbustama asjaomaste fondide 
kasutamist hoonete energiatõhususe ning 
energiatootmise ja transpordi valdkonna 
projektide rahastamiseks kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil, pakkudes 
stiimuleid, toetusi ja laene.
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Or. ro

Muudatusettepanek 21
András Gyürk

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab ülimalt oluliseks, et 
struktuurifonde, Ühtekuuluvusfondi ja 
muid finantsinstrumente oleks võimalik 
kasutada selleks, et rahastada 
energiatõhusust ja taastuvenergia 
kasutamist elamumajandussektoris; kutsub 
seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles 
andma selget ja kergesti kättesaadavat 
teavet energiatõhususe teenuste projektide 
toetamiseks mõeldud saadaval olevate 
finantsinstrumentide, stiimulite, toetuste ja 
laenude kohta.

3. peab ülimalt oluliseks, et 
struktuurifonde, Ühtekuuluvusfondi ja 
muid finantsinstrumente oleks võimalik 
kasutada selleks, et rahastada 
energiatõhusust ja taastuvenergia 
kasutamist elamumajandussektoris; kutsub 
seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles 
looma innovatiivseid finantsmehhanisme 
ning andma selget ja kergesti kättesaadavat 
teavet energiatõhususe teenuste projektide 
toetamiseks mõeldud saadaval olevate 
finantsinstrumentide, stiimulite, toetuste ja 
laenude kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Adina-Ioana Vălean

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab ülimalt oluliseks, et 
struktuurifonde, Ühtekuuluvusfondi ja 
muid finantsinstrumente oleks võimalik 
kasutada selleks, et rahastada 
energiatõhusust ja taastuvenergia 
kasutamist elamumajandussektoris; 
kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike 
üles andma selget ja kergesti kättesaadavat 
teavet energiatõhususe teenuste projektide 
toetamiseks mõeldud saadaval olevate 

3. peab ülimalt oluliseks, et 
struktuurifonde, Ühtekuuluvusfondi ja 
muid finantsinstrumente ja 
finantsvõimendusinstrumente oleks 
võimalik kasutada selleks, et rahastada 
energiatõhususe ja taastuvenergia
projekte; kutsub seetõttu komisjoni ja 
liikmesriike üles andma selget ja kergesti 
kättesaadavat teavet asjaomaste projektide 
toetamiseks mõeldud saadaval olevate 
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finantsinstrumentide, stiimulite, toetuste ja 
laenude kohta.

finantsinstrumentide, stiimulite, toetuste ja 
laenude kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Alajos Mészáros

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab ülimalt oluliseks, et 
struktuurifonde, Ühtekuuluvusfondi ja 
muid finantsinstrumente oleks võimalik 
kasutada selleks, et rahastada 
energiatõhusust ja taastuvenergia 
kasutamist elamumajandussektoris; kutsub 
seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles 
andma selget ja kergesti kättesaadavat 
teavet energiatõhususe teenuste projektide 
toetamiseks mõeldud saadaval olevate 
finantsinstrumentide, stiimulite, toetuste ja 
laenude kohta.

3. peab ülimalt oluliseks, et 
struktuurifonde, Ühtekuuluvusfondi ja 
muid finantsinstrumente oleks võimalik 
kasutada selleks, et rahastada 
energiatõhusust ja taastuvenergia 
kasutamist elamumajandussektoris; kutsub 
seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles 
andma selget ja kergesti kättesaadavat 
teavet energiatõhususe teenuste projektide 
toetamiseks mõeldud saadaval olevate 
finantsinstrumentide, stiimulite, toetuste ja 
laenude kohta; lisaks rõhutab, et uute või 
olemasolevate elamute energiatõhususe 
parandamiseks ja taastuvenergia 
kasutamise suurendamiseks on vaja 
struktuurifondide raames kavandatud 
meetmed liita ka piirkondlikesse 
rakenduskavadesse, et lõplikud eesmärgid 
sünniksid piirkondlikul tasandil.

Or. hu

Muudatusettepanek 24
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et on tähtis lisada 
taastuvenergia ja energiatõhususe 
mõõtmed arukat spetsialiseerumist 
käsitlevatesse teadusuuringute ja 
innovatsioonistrateegiatesse, mille 
liikmesriigid ja piirkonnad peavad välja 
töötama selleks, et saada juurdepääs 
tulevase ühtekuuluvuspoliitika 
innovatsioonialastele 
rahastamisvahenditele; märgib, et 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
ning sidusrühmad peavad energiasektoris 
kõige vajalikumate uuenduste elluviimisel 
võtma juhtiva rolli, kui EL tahab 
saavutada oma taastuvenergia ja 
energiatõhususe eesmärke;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Adina-Ioana Vălean

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika ja 
sellele eraldatud vahendite jaotamine 
peaks olema tõhusam ning põhinema 
proportsionaalsuse, kulutõhususe ja 
aruandekohusluse põhimõttel; toetab 
seega finantsinstrumentide kasutamist 
erasektori investeeringute 
võimendamiseks iseäranis suurte 
energiataristu, energiatõhususe 
ja taastuvenergia projektidega seoses;

Or. en
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Muudatusettepanek 26
Krišjānis Kariņš

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab energiaprojektide 
toetamiseks ette nähtud 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite 
eraldamise korrapärase läbivaatamise 
tähtsust, et suurendada kasutusmäära ja 
suunata vahendid programmidesse, mille 
kasutus, lisandväärtus ja tõhusus on 
eelnevalt juba tõestust leidnud;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi kasutamise eelise 
tähtsust teabe- ja sidevõrkude 
rakendamiseks, mida on vaja ELi kindla 
ja tugeva energiavõrgu väljatöötamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Adina-Ioana Vălean

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. pooldab komisjoni seisukohti 
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finantsinstrumentide kasutamise 
ergutamise ja suurendamise kohta 2014.–
2020. aasta ühtekuuluvuspoliitikas; on 
seisukohal, et need instrumendid võivad 
osutuda väga kulutõhusateks ning luua 
võimendava efekti, kaasates 
energiasektoris turutõrgete probleemiga 
tegelemisse täiendavad avaliku või 
erasektori kaasinvesteeringud ning 
vähendades samas turumoonutusi;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. rõhutab, et liikmesriikide ja 
piirkondade jaoks on äärmiselt tähtis 
tagada piisav juhtimissuutlikkus ja 
suutlikkuse arendamine, et kasutada 
maksimaalselt ja tõhusalt ära 
ühtekuuluvuspoliitika raames 
taastuvenergia ja energiatõhususe 
edendamiseks eraldatavad vahendid; 

Or. en

Muudatusettepanek 30
Adina-Ioana Vălean

Arvamuse projekt
Lõige 3 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 c. kiidab heaks komisjoni uue kavatsuse 
võtta finantsinstrumendid oma 
ühtekuuluvuspoliitikas laiemalt 
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kasutusele, tunnistades praegust 
vahendite nappust ja ELi rahalisi 
vajadusi, et viia strateegia „Euroopa 
2020” lõplikult ellu; usub, et 
finantsinstrumendid on tõhus ja 
tulemuslik tugi potentsiaalse 
majandusliku elujõulisusega projektidesse 
investeerimisele, ning usub, et 
finantsinstrumente tuleks kohandada 
vastavalt piirkondade ja sealsete 
toetusesaajate erivajadustele, parandades 
seeläbi olulisel määral juba eos paljude 
sotsiaalmajanduslike osalejate 
juurdepääsu rahastamisvahenditele;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Adina-Ioana Vălean

Arvamuse projekt
Lõige 3 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 d. kiidab heaks uue ettepaneku Euroopa 
Ühendamise Rahastu kui 
ühtekuuluvuspoliitika täiendava 
lisainstrumendi kohta, et täita kasvav 
vajadus investeeringute järele Euroopa 
energiataristu kaasajastamisse ja 
laiendamisse, aidates seega kaasa 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamisele; nõuab komisjonilt 
tungivalt Ühtekuuluvusfondi ja 
struktuurifondide ning Euroopa 
Ühendamise Rahastu vahelist paremat 
koordineerimist.

Or. en


