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Tarkistus 1
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille yleisen 
lähestymistavan, jossa yhdistetään 
koheesiopolitiikka Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteisiin ja 
lippulaivahankkeisiin, jotta voidaan edetä 
kohti älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua ja tukea siirtymistä vähähiiliseen 
talouteen kaikilla aloilla; palauttaa 
kuitenkin mieliin, että rakennerahastot ja 
koheesiorahasto ovat tärkeitä 
energiapolitiikan sosiaalisen ulottuvuuden 
toteuttamisessa Lissabonin sopimuksessa 
vahvistetun jäsenvaltioiden välisen 
yhteisvastuun hengessä toimimisen 
mukaisesti sekä kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien kotitalouksien 
energiaköyhyyden torjunnassa;

1. panee tyytyväisenä merkille yleisen 
lähestymistavan, jossa yhdistetään 
koheesiopolitiikka Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteisiin ja 
lippulaivahankkeisiin, jotta voidaan edetä 
kohti älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua ja tukea siirtymistä
energiatehokkaaseen, lähes täysin 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan 
talouteen; palauttaa mieliin, että 
rakennerahastot ja koheesiorahasto ovat 
tärkeitä näiden lyhyen ja pitkän aikavälin 
tavoitteiden sekä energiapolitiikan 
sosiaalisen ulottuvuuden toteuttamisessa 
Lissabonin sopimuksessa vahvistetun 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun 
hengessä toimimisen mukaisesti sekä 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevien 
kotitalouksien energiaköyhyyden 
torjunnassa;

Or. en

Tarkistus 2
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille yleisen 
lähestymistavan, jossa yhdistetään 
koheesiopolitiikka Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteisiin ja 
lippulaivahankkeisiin, jotta voidaan edetä 

1. panee tyytyväisenä merkille yleisen 
lähestymistavan, jossa yhdistetään 
koheesiopolitiikka Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteisiin ja 
lippulaivahankkeisiin, jotta voidaan edetä 
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kohti älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua ja tukea siirtymistä vähähiiliseen 
talouteen kaikilla aloilla; palauttaa 
kuitenkin mieliin, että rakennerahastot ja 
koheesiorahasto ovat tärkeitä 
energiapolitiikan sosiaalisen 
ulottuvuuden toteuttamisessa Lissabonin 
sopimuksessa vahvistetun jäsenvaltioiden 
välisen yhteisvastuun hengessä toimimisen 
mukaisesti sekä kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien kotitalouksien 
energiaköyhyyden torjunnassa;

kohti älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua ja tukea siirtymistä vähähiiliseen 
talouteen kaikilla aloilla; palauttaa myös
mieliin, että rakennerahastot ja 
koheesiorahasto ovat tärkeitä unionin 
haavoittuvimpien alueiden 
energiaköyhyyden torjunnan kannalta
Lissabonin sopimuksessa vahvistetun 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun 
hengessä toimimisen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 3
András Gyürk

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille yleisen 
lähestymistavan, jossa yhdistetään 
koheesiopolitiikka Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteisiin ja 
lippulaivahankkeisiin, jotta voidaan edetä 
kohti älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua ja tukea siirtymistä vähähiiliseen 
talouteen kaikilla aloilla; palauttaa 
kuitenkin mieliin, että rakennerahastot ja 
koheesiorahasto ovat tärkeitä 
energiapolitiikan sosiaalisen ulottuvuuden 
toteuttamisessa Lissabonin sopimuksessa 
vahvistetun jäsenvaltioiden välisen 
yhteisvastuun hengessä toimimisen 
mukaisesti sekä kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien kotitalouksien 
energiaköyhyyden torjunnassa;

1. panee tyytyväisenä merkille yleisen 
lähestymistavan, jossa yhdistetään 
koheesiopolitiikka Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteisiin ja 
lippulaivahankkeisiin, jotta voidaan edetä 
kohti älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua ja tukea siirtymistä vähähiiliseen 
talouteen kaikilla aloilla; korostaa tarvetta 
tehokkaaseen alueelliseen yhteistyöhön, 
kun yksilöidään alueellisia 
infrastruktuurien painopisteitä ja 
toteutetaan yhteisen edun mukaisia 
hankkeita; palauttaa kuitenkin mieliin, että 
rakennerahastot ja koheesiorahasto ovat 
tärkeitä energiapolitiikan sosiaalisen 
ulottuvuuden toteuttamisessa Lissabonin 
sopimuksessa vahvistetun jäsenvaltioiden 
välisen yhteisvastuun hengessä toimimisen 
mukaisesti sekä kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien kotitalouksien 
energiaköyhyyden torjunnassa;

Or. en
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Tarkistus 4
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että olisi puututtava 
unionin energiamarkkinoiden 
pirstaloitumiseen poistamalla esteet ja 
pullonkaulat sekä lainsäädännössä että 
hankkeiden kehittämiseen ja 
toteuttamiseen tarkoitettujen julkisten ja 
yksityisten varojen saatavuudessa;

Or. en

Tarkistus 5
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että byrokratia ja 
menettelyjen selkeyden puute ovat 
vaikeuttaneet osallistumista 
koheesiorahastoon ja rakennerahastoihin 
ja monet rahastoja eniten tarvitsevista 
toimijoista ovat tämän vuoksi jättäneet 
hakematta tukea; kannustaa siksi 
yksinkertaistamaan tuen myöntämistä 
koskevaa prosessia, poistamaan 
byrokratiaa ja lisäämään varojen 
myöntämistä koskevaa joustavuutta, jotta 
köyhimmät jäsenvaltiot ja alueet voivat 
hyödyntää täysin alueellisten ja valtioiden 
välisten erojen vähentämiseen 
tarkoitettuja rahoitusvälineitä;

Or. en
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Tarkistus 6
Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että on erotettava toisistaan 
sellaiset koheesiopolitiikan tavoitteet, 
joilla tuetaan Eurooppa 2020 -strategiaa, 
ja unionin laajemmat energiapoliittiset 
tavoitteet, jotka vaikuttavat myös 
koheesiorahoituksen kannalta 
tukikelpoisiin valtioihin; korostaa, että 
koheesiorahoitusta voidaan käyttää 
ylimääräisenä rahoitusvälineenä 
energiahankkeissa vain, jos hankkeella 
edistetään koheesiopolitiikan tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 7
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että sääntöjä ja menettelyjä 
olisi yksinkertaistettava sekä unionin 
tasolla että kansallisella tasolla luomatta 
suuria vaikeuksia edunsaajille; uskoo, 
että yksinkertaistaminen tukee osaltaan 
varojen tehokasta kohdentamista, 
korkeampaa hyödyntämisastetta, 
parempaa tehokkuutta, virheiden 
vähentämistä ja lyhennettyjä 
maksuaikoja; katsoo, että on saavutettava 
tasapaino yksinkertaistamisen sekä 
sääntöjen ja menettelyjen pysyvyyden 
välillä;
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Or. en

Tarkistus 8
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. kehottaa komissiota kehittämään 
unionin laajuisen yhteistyöohjelman, joka 
perustuu ystävyyskaupunkitoiminnasta 
saatuihin kokemuksiin, jotta voidaan 
parantaa yhteistyötä unionin rahastojen 
korkean hyödyntämisasteen alueiden ja 
matalan hyödyntämisasteen alueiden 
välillä sekä helpottaa parhaiden 
käytäntöjen leviämistä;

Or. en

Tarkistus 9
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. korostaa, että on tärkeää kehittää 
hallinnointivalmiuksia jäsenvaltioissa 
alue- ja paikallistasolla sekä sidosryhmien 
keskuudessa, jotta rakennerahastojen ja 
muiden rahastojen välisen tehokkaan 
koordinoinnin esteet voidaan voittaa ja 
edistää politiikan tehokasta suunnittelua 
ja toteuttamista; kehottaa jäsenvaltioita 
lisäponnisteluihin, jotta unionin varojen 
hallinnointiin saadaan houkuteltua 
pätevää henkilökuntaa ja säilytettyä se;

Or. en
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Tarkistus 10
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
1 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 e. pitää myönteisenä älykkäitä 
kaupunkeja ja yhteisöjä koskevan 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
nopeaa aloittamista ja kehottaa kestävän 
kaupunkikehityksen suunnitteluprosessiin 
osallistuvia kumppaneita edistämään 
enemmän ja käyttämään paremmin 
hyödyksi JESSICA- ja ELENA-aloitteiden 
tarjoamia mahdollisuuksia kestävään 
energiaan investoimiseksi paikallistasolla, 
jotta voidaan auttaa kaupunkeja ja alueita 
panemaan alulle toteuttamiskelpoisia 
investointihankkeita energiatehokkuuden, 
puhtaasti palavien ja uusiutuvien 
energialähteiden sekä kestävän 
kaupunkiliikenteen aloilla;

Or. en

Tarkistus 11
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
1 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 f. korostaa, että kansallisella ja unionin 
laajuisella kuntien ja alueiden välisellä 
yhteistyöllä edistetään 
energiasaarekkeiden poistamista sekä 
energian sisämarkkinoiden 
aikaansaamista ja 
energiainfrastruktuurihankkeiden 
toteuttamista; katsoo, että Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskeva 
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koheesiopolitiikan tavoite sekä 
makroalueelliset strategiat voivat lisätä 
alueiden välisten hankkeiden 
yhteistyömahdollisuuksia, jotta paikalliset 
ja alueelliset epätavanomaiset 
energialähteet liitetään tehokkaasti ja 
älykkäästi suuriin energiaverkkoihin;

Or. en

Tarkistus 12
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että koheesiopolitiikka ja 
siihen osoitetut taloudelliset resurssit ovat 
tärkeitä, jotta voidaan kehittää 
täysimääräisesti 
energiansiirtoinfrastruktuuria ja -
verkkoja jäsenvaltioiden välillä ja unionin 
kaikilla alueilla, myös syrjäisimmillä 
alueilla, toteuttaa sisäiset 
energiamarkkinat ja varmistaa niiden 
toiminta sekä saavuttaa toimitusvarmuus 
ja unionin alueiden välistä lähentymistä 
koskeva tavoite; korostaa, ettei minkään 
jäsenvaltioiden alueen pitäisi olla 
eristyksissä Euroopan kaasu- ja 
sähköverkoista vuoden 2015 jälkeen tai 
olla riittämättömästi yhteydessä 
energiaverkkoihin;

2. korostaa, että koheesiopolitiikka ja 
siihen osoitetut taloudelliset resurssit ovat 
tärkeitä, jotta voidaan kehittää 
täysimääräisesti älyverkkoja ja varmistaa, 
että otetaan käyttöön hajautettu uusiutuva 
energia ja parannetaan energian 
kysynnän hallintaa ja energiansäästöä;

Or. en

Tarkistus 13
András Gyürk

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että koheesiopolitiikka ja 
siihen osoitetut taloudelliset resurssit ovat 
tärkeitä, jotta voidaan kehittää 
täysimääräisesti 
energiansiirtoinfrastruktuuria ja -verkkoja 
jäsenvaltioiden välillä ja unionin kaikilla 
alueilla, myös syrjäisimmillä alueilla, 
toteuttaa sisäiset energiamarkkinat ja 
varmistaa niiden toiminta sekä saavuttaa 
toimitusvarmuus ja unionin alueiden 
välistä lähentymistä koskeva tavoite; 
korostaa, ettei minkään jäsenvaltioiden 
alueen pitäisi olla eristyksissä Euroopan 
kaasu- ja sähköverkoista vuoden 2015 
jälkeen tai olla riittämättömästi yhteydessä 
energiaverkkoihin;

2. korostaa, että koheesiopolitiikka ja 
siihen osoitetut taloudelliset resurssit ovat 
tärkeitä, jotta voidaan kehittää 
täysimääräisesti 
energiansiirtoinfrastruktuuria ja -verkkoja 
jäsenvaltioiden välillä ja unionin kaikilla 
alueilla, myös syrjäisimmillä alueilla, 
toteuttaa sisäiset energiamarkkinat ja 
varmistaa niiden toiminta sekä toteuttaa 
kohtuuhintainen, varma ja kestävä 
energiahuolto ja saavuttaa unionin 
alueiden välistä lähentymistä koskeva 
tavoite; korostaa, ettei minkään 
jäsenvaltioiden alueen pitäisi olla 
eristyksissä Euroopan kaasu- ja 
sähköverkoista vuoden 2015 jälkeen tai 
olla riittämättömästi yhteydessä 
energiaverkkoihin;

Or. en

Tarkistus 14
Béla Kovács

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että koheesiopolitiikka ja 
siihen osoitetut taloudelliset resurssit ovat 
tärkeitä, jotta voidaan kehittää 
täysimääräisesti 
energiansiirtoinfrastruktuuria ja -verkkoja 
jäsenvaltioiden välillä ja unionin kaikilla 
alueilla, myös syrjäisimmillä alueilla, 
toteuttaa sisäiset energiamarkkinat ja 
varmistaa niiden toiminta sekä saavuttaa 
toimitusvarmuus ja unionin alueiden 
välistä lähentymistä koskeva tavoite; 
korostaa, ettei minkään jäsenvaltioiden 
alueen pitäisi olla eristyksissä Euroopan 
kaasu- ja sähköverkoista vuoden 2015 

2. korostaa, että koheesiopolitiikka ja 
siihen osoitetut taloudelliset resurssit ovat 
tärkeitä, jotta voidaan kehittää 
täysimääräisesti 
energiansiirtoinfrastruktuuria ja -verkkoja 
jäsenvaltioiden välillä ja unionin kaikilla 
alueilla, myös syrjäisimmillä alueilla, 
toteuttaa sisäiset energiamarkkinat ja 
varmistaa niiden toiminta sekä saavuttaa 
toimitusvarmuus ja unionin alueiden 
välistä lähentymistä koskeva tavoite ottaen 
huomioon unionin kansalaisten 
erityistarpeet kussakin jäsenvaltiossa; 
korostaa, ettei minkään jäsenvaltioiden 
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jälkeen tai olla riittämättömästi yhteydessä 
energiaverkkoihin;

alueen pitäisi olla eristyksissä Euroopan 
kaasu- ja sähköverkoista vuoden 2015 
jälkeen tai olla riittämättömästi yhteydessä 
energiaverkkoihin;

Or. en

Tarkistus 15
Konrad Szymański

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että koheesiopolitiikka ja 
siihen osoitetut taloudelliset resurssit ovat 
tärkeitä, jotta voidaan kehittää 
täysimääräisesti 
energiansiirtoinfrastruktuuria ja -
verkkoja jäsenvaltioiden välillä ja unionin 
kaikilla alueilla, myös syrjäisimmillä 
alueilla, toteuttaa sisäiset energiamarkkinat 
ja varmistaa niiden toiminta sekä saavuttaa 
toimitusvarmuus ja unionin alueiden 
välistä lähentymistä koskeva tavoite;
korostaa, ettei minkään jäsenvaltioiden 
alueen pitäisi olla eristyksissä Euroopan 
kaasu- ja sähköverkoista vuoden 2015 
jälkeen tai olla riittämättömästi yhteydessä 
energiaverkkoihin;

2. korostaa, että koheesiopolitiikka ja
siihen osoitetut taloudelliset resurssit ovat 
tärkeitä, jotta voidaan kehittää 
täysimääräisesti energian ja kaasun 
siirtoinfrastruktuuria ja -verkkoja 
(kiinnittäen erityistä huomiota 
älykkääseen siirtoon) jäsenvaltioiden 
välillä ja unionin kaikilla alueilla, myös 
syrjäisimmillä alueilla, toteuttaa sisäiset 
energiamarkkinat ja varmistaa niiden 
toiminta sekä saavuttaa toimitusvarmuus ja 
unionin alueiden välistä lähentymistä 
koskeva tavoite; korostaa, ettei minkään 
jäsenvaltioiden alueen pitäisi olla 
eristyksissä Euroopan kaasu- ja 
sähköverkoista vuoden 2015 jälkeen tai 
olla riittämättömästi yhteydessä 
energiaverkkoihin;

Or. pl

Tarkistus 16
Rachida Dati

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että koheesiopolitiikka ja 
siihen osoitetut taloudelliset resurssit ovat 

2. korostaa, että koheesiopolitiikka ja 
siihen osoitetut taloudelliset resurssit ovat 
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tärkeitä, jotta voidaan kehittää 
täysimääräisesti 
energiansiirtoinfrastruktuuria ja -
verkkoja jäsenvaltioiden välillä ja unionin 
kaikilla alueilla, myös syrjäisimmillä 
alueilla, toteuttaa sisäiset energiamarkkinat 
ja varmistaa niiden toiminta sekä saavuttaa 
toimitusvarmuus ja unionin alueiden 
välistä lähentymistä koskeva tavoite; 
korostaa, ettei minkään jäsenvaltioiden 
alueen pitäisi olla eristyksissä Euroopan 
kaasu- ja sähköverkoista vuoden 2015 
jälkeen tai olla riittämättömästi yhteydessä 
energiaverkkoihin;

tärkeitä, jotta voidaan kehittää 
täysimääräisesti energian varastointi- ja 
siirtoinfrastruktuuria ja -verkkoja
jäsenvaltioiden välillä ja unionin kaikilla 
alueilla, myös syrjäisimmillä alueilla, 
toteuttaa sisäiset energiamarkkinat ja 
varmistaa niiden toiminta sekä saavuttaa 
toimitusvarmuus ja unionin alueiden 
välistä lähentymistä koskeva tavoite; 
korostaa, ettei minkään jäsenvaltioiden 
alueen pitäisi olla eristyksissä Euroopan 
kaasu- ja sähköverkoista vuoden 2015 
jälkeen tai olla riittämättömästi yhteydessä 
energiaverkkoihin;

Or. fr

Tarkistus 17
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa ennakkoehtojen merkitystä 
seuraavaa koheesiopolitiikkaa koskevassa 
asetuksessa ehdotettujen 
energiainvestointien yhteydessä ja 
tähdentää, että komission on noudatettava 
tiukasti energiatehokkuutta ja uusiutuvaa 
energiaa koskevia ennakkoehtoja, jotta 
voidaan taata laadukkaat investoinnit 
unionin politiikkojen ja tavoitteiden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 18
Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee merkille, että 
rakennerahastojen ja koheesiorahaston 
käyttö ohjelmiin, joista rahoitetaan 
energiatehokkuutta ja uusiutuvaa 
energiaa koskevia hankkeita, on tähän 
mennessä ollut menestyksekästä ja 
edistänyt unionin poliittisten tavoitteiden 
saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 19
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
sopimaan korkeammista kynnysarvoista 
EAKR:ää varten siten, että EAKR:n 
rahoitus osoitetaan energiatehokkaaseen, 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan 
talouteen siirtymiseen ja 
vähimmäisosuudeksi asetetaan 
22 prosenttia kehittyneemmillä alueilla ja 
siirtymäalueilla ja 12 prosenttia 
vähemmän kehittyneillä alueilla;

Or. en

Tarkistus 20
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää erittäin tärkeänä, että 
rakennerahastoja, koheesiorahastoa ja 
muita rahoitusvälineitä voidaan käyttää 
energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön rahoittamiseen 
asuntoalalla; kehottaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita levittämään selkeää ja 
helposti saatavaa tietoa 
energiatehokkuushankkeiden tueksi 
saatavilla olevista rahoitusvälineistä, 
kannustimista, avustuksista ja lainoista.

3. pitää erittäin tärkeänä, että 
rakennerahastoja, koheesiorahastoa ja 
muita rahoitusvälineitä voidaan käyttää 
energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön rahoittamiseen 
asuntoalalla; kehottaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään näiden 
rahastojen käyttöä hankkeiden 
rahoittamiseen rakennusten 
energiatehokkuuden ja 
energiantuotannon ja liikenteen alalla 
paikallis- ja aluetasolla tarjoamalla 
kannustimia, avustuksia ja lainoja;

Or. ro

Tarkistus 21
András Gyürk

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää erittäin tärkeänä, että 
rakennerahastoja, koheesiorahastoa ja 
muita rahoitusvälineitä voidaan käyttää 
energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön rahoittamiseen 
asuntoalalla; kehottaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita levittämään selkeää ja 
helposti saatavaa tietoa 
energiatehokkuushankkeiden tueksi 
saatavilla olevista rahoitusvälineistä, 
kannustimista, avustuksista ja lainoista.

3. pitää erittäin tärkeänä, että 
rakennerahastoja, koheesiorahastoa ja 
muita rahoitusvälineitä voidaan käyttää 
energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön rahoittamiseen 
asuntoalalla; kehottaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
innovatiivisia rahoitusmekanismeja ja 
levittämään selkeää ja helposti saatavaa 
tietoa energiatehokkuushankkeiden tueksi 
saatavilla olevista rahoitusvälineistä, 
kannustimista, avustuksista ja lainoista.

Or. en

Tarkistus 22
Adina-Ioana Vălean
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää erittäin tärkeänä, että 
rakennerahastoja, koheesiorahastoa ja 
muita rahoitusvälineitä voidaan käyttää 
energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön rahoittamiseen 
asuntoalalla; kehottaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita levittämään selkeää ja 
helposti saatavaa tietoa 
energiatehokkuushankkeiden tueksi 
saatavilla olevista rahoitusvälineistä, 
kannustimista, avustuksista ja lainoista.

3. pitää erittäin tärkeänä, että 
rakennerahastoja, koheesiorahastoa ja 
muita rahoitus- ja apuvälineitä voidaan 
käyttää energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä koskevien hankkeiden
rahoittamiseen; kehottaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita levittämään selkeää ja 
helposti saatavaa tietoa näiden hankkeiden 
tueksi saatavilla olevista rahoitusvälineistä, 
kannustimista, avustuksista ja lainoista.

Or. en

Tarkistus 23
Alajos Mészáros

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää erittäin tärkeänä, että 
rakennerahastoja, koheesiorahastoa ja 
muita rahoitusvälineitä voidaan käyttää 
energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön rahoittamiseen 
asuntoalalla; kehottaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita levittämään selkeää ja 
helposti saatavaa tietoa 
energiatehokkuushankkeiden tueksi 
saatavilla olevista rahoitusvälineistä, 
kannustimista, avustuksista ja lainoista.

3. pitää erittäin tärkeänä, että 
rakennerahastoja, koheesiorahastoa ja 
muita rahoitusvälineitä voidaan käyttää 
energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön rahoittamiseen 
asuntoalalla; kehottaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita levittämään selkeää ja 
helposti saatavaa tietoa 
energiatehokkuushankkeiden tueksi 
saatavilla olevista rahoitusvälineistä, 
kannustimista, avustuksista ja lainoista;
korostaa, että uusien ja nykyisten 
asuinrakennusten energiatehokkuuden 
parantamiseksi ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön lisäämiseksi 
rakennerahastoissa suunnitellut 
toimenpiteet olisi sisällytettävä myös 
jäsenvaltioiden alueellisiin 
toimintaohjelmiin, jotta voidaan taata, 
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että lopulliset päätökset tehdään 
aluetasolla.

Or. hu

Tarkistus 24
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että uusiutuvia 
energialähteitä ja energiatehokkuutta 
koskevat ulottuvuudet on sisällytettävä 
älykästä erikoistumista koskeviin 
tutkimus- ja innovaatiostrategioihin, jotka 
jäsenvaltioiden ja alueiden on 
suunniteltava voidakseen saada tulevan 
koheesiopolitiikan innovaatiorahoitusta; 
toteaa, että alueellisilla ja paikallisilla 
viranomaisilla ja sidosryhmillä on 
merkittävä rooli eniten tarvittujen 
innovaatioiden käyttöönotossa, jos unioni 
aikoo saavuttaa uusiutuvia 
energialähteitä ja energiatehokkuutta 
koskevat tavoitteensa;

Or. en

Tarkistus 25
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että koheesiopolitiikka ja 
siihen osoitetut varat olisi jaettava 
tehokkaammin suhteellisuusperiaatteen 
sekä kustannustehokkuutta ja 
vastuullisuutta koskevien periaatteiden 
mukaisesti; tukee siksi rahoitusvälineiden 
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käyttöä vipuvaikutuksena yksityissektorin 
investoinneille, etenkin kun otetaan 
huomioon merkittävät 
energiainfrastruktuuria, 
energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä koskevat hankkeet;

Or. en

Tarkistus 26
Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että on tärkeää arvioida 
säännöllisesti koheesiorahoituksen 
myöntämistä energiahankkeille, jotta 
voidaan lisätä sen käyttöastetta ja 
suunnata varat ohjelmiin, joilla on 
näyttöä rahoituksen käytöstä, lisäarvosta 
ja tehokkuudesta;

Or. en

Tarkistus 27
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että rakennerahastojen ja 
koheesiorahaston edut ovat merkittäviä, 
kun niitä käytetään sellaisten tieto- ja 
viestintäverkkojen täytäntöönpanoon, 
joita tarvitaan turvallisen ja vahvan 
älykkään unionin energiaverkon 
kehittämiseen;

Or. en
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Tarkistus 28
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. katsoo komission tapaan, että 
rahoitusvälineiden käyttöä olisi 
edistettävä ja lisättävä 
koheesiopolitiikassa vuosina 2014–2020; 
katsoo, että nämä välineet saattavat 
osoittautua erittäin kustannustehokkaiksi 
edistämällä muita julkisia tai yksityisiä 
yhteisinvestointeja, jotta voidaan puuttua 
energia-alan markkinoiden ongelmiin ja 
minimoida samalla markkinoiden 
vääristyminen;

Or. en

Tarkistus 29
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että jäsenvaltioiden ja 
alueiden on erittäin tärkeää taata, että 
hallintoa ja valmiuksia kehitetään 
riittävästi, jotta koheesiopolitiikasta 
uusiutuviin energialähteisiin ja 
energiatehokkuuteen osoitettu rahoitus 
voidaan hyödyntää täysimääräisesti ja 
tehokkaasti;

Or. en
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Tarkistus 30
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. pitää myönteisenä komission uutta 
lähestymistapaa rahoitusvälineiden 
soveltamiseen laajemmin sen 
koheesiopolitiikkaan, kun otetaan 
huomioon nykyisen rahoituksen vähyys ja 
unionin rahoitustarpeet 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista 
varten; uskoo, että rahoitusvälineillä 
voidaan tukea tehokkaasti ja toimivasti 
investointeja sellaisiin hankkeisiin, jotka
voivat olla taloudellisesti 
toteuttamiskelpoisia, ja katsoo, että 
rahoitusvälineet olisi mukautettava 
alueiden ja kohderyhmien 
erityistarpeisiin, sillä siten voitaisiin 
parantaa huomattavasti rahoituksen 
saatavuutta useiden eri sosioekonomisten 
toimijoiden kannalta;

Or. en

Tarkistus 31
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. pitää myönteisenä uutta ehdotusta 
Verkkojen Eurooppa -välineestä, joka 
olisi ylimääräinen ja täydentävä 
koheesiopolitiikan väline ja jolla 
puututtaisiin laajoihin 
investointitarpeisiin, jotka koskevat 
Euroopan energiainfrastruktuurien 
nykyaikaistamista ja laajentamista, ja 
edistettäisiin siten Eurooppa 2020 
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-strategian tavoitteita; kehottaa 
komissiota sovittamaan mahdollisimman 
hyvin yhteen koheesiorahaston ja 
rakennerahastojen sekä Verkkojen 
Eurooppa -välineen koordinoinnin.

Or. en


