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Tarkistus 1
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Otsikko 1

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

uusiutuvia energialähteitä koskevista 
nykyisistä haasteista ja mahdollisuuksista 
Euroopan energiamarkkinoilla

uusiutuvat energialähteet: merkittävä 
tekijä Euroopan energiamarkkinoilla

Or. en

Tarkistus 2
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
"Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia" 
(COM(2010)2020),

Or. en

Tarkistus 3
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2012/27/EU 
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energiatehokkuudesta, 
direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU 
muuttamisesta sekä 
direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY 
kumoamisesta,

Or. en

Tarkistus 4
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä 23. huhtikuuta 2009 
annetun ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi 2009/28/EY oheen liitetyn 
komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SEC(2008)0057),

Or. en

Tarkistus 5
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 8. marraskuuta 2012 
julkaistun Eurostat Statistics in focus 
44/2012 -tilastokatsauksen aiheesta 
"Analysis of the latest data on energy 
from renewable sources" (Uusiutuvista
energialähteistä tuotettavaa energiaa 
koskevien uusimpien tietojen analysointi),
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Or. en

Tarkistus 6
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että uusiutuvien 
energialähteiden osuus Euroopan 
unionin energialähteiden yhdistelmässä 
on kasvamassa lyhyellä, keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 7
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että uusiutuvien 
energialähteiden osuus Euroopan unionin 
energialähteiden yhdistelmässä on 
kasvamassa lyhyellä, keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä;

A. ottaa huomioon, että uusiutuvien 
energialähteiden osuus Euroopan unionin 
energialähteiden yhdistelmässä on 
kasvamassa lyhyellä, keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä ja että ne edistävät 
merkittävästi Euroopan unionin varmaa, 
riippumatonta, monipuolista ja 
vähäpäästöistä energiahuoltoa;

Or. de

Tarkistus 8
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että uusiutuvien 
energialähteiden osuus Euroopan unionin 
energialähteiden yhdistelmässä on 
kasvamassa lyhyellä, keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä;

A. ottaa huomioon, että uusiutuvien 
energialähteiden osuus Euroopan unionin 
energialähteiden yhdistelmässä on 
kasvamassa lyhyellä, keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä ja johtaa siihen, että 
uusiutuvat energialähteet muodostavat 
EU:n tulevan energiajärjestelmän 
kulmakiven;

Or. en

Tarkistus 9
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että uusiutuvien 
energialähteiden osuus Euroopan unionin 
energialähteiden yhdistelmässä on 
kasvamassa lyhyellä, keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä;

A. ottaa huomioon, että uusiutuvien 
energialähteiden osuus Euroopan unionin 
energialähteiden yhdistelmässä on 
kasvamassa lyhyellä, keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä ja että uusiutuvat 
energialähteet muodostavat energia-alan 
etenemissuunnitelman 2050 mukaan 
suurimman osan energiahuollosta 
vuonna 2050;

Or. de

Tarkistus 10
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että uusiutuvat 
energialähteet edistävät Euroopan 
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unionin energiapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 11
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että Euroopan 
komissio arvioi energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050, että 
uusiutuvien energialähteiden osuus on 
vuoteen 2050 mennessä 55–75 prosenttia 
lopullisesta energian kulutuksesta 
kaikissa vähähiiliseen talouteen 
pyrkimistä koskevissa näkymissä, mutta 
uusiutuvien energialähteiden osuus 
romahtaa vuoden 2020 jälkeisenä aikana, 
jollei lisätoimia toteuteta;

Or. en

Tarkistus 12
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 
energialähteiden yhdistelmän 
monipuolistaminen perustuu uusiutuvia 
energialähteitä hyödyntävän tekniikan 
laajaan kirjoon (vesivoima, maalämpö, 
aurinkovoima, merienergia, tuulivoima, 
lämpöpumput, biomassa, biopolttoaineet) 
ja tarjoaa erilaisia palveluja sähkön, 
lämmön ja jäähdytyksen alalla samoin 
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kuin liikennealalla;

Or. en

Tarkistus 13
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että uusiutuvat 
energialähteet tarjoavat monenlaisia 
teknisiä ratkaisuja ja energiapalveluja 
sähkön, lämmön ja jäähdytyksen sekä 
liikenteen alalla ja voivat siten edistää 
merkittävästi energialähteiden 
yhdistelmän monipuolistamista;

Or. en

Tarkistus 14
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että uusiutuvat 
energialähteet tarjoavat monenlaisia 
teknisiä ratkaisuja ja energiapalveluja 
sähkön, lämmön ja jäähdytyksen sekä 
liikenteen alalla ja voivat siten edistää 
merkittävästi energialähteiden 
yhdistelmän monipuolistamista;

Or. en
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Tarkistus 15
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että uusiutuvaa 
energiaa koskeva sitova tavoite, jonka 
mukaan vähintään 20 prosenttia 
energiasta on tuotettava uusiutuvien 
energialähteiden avulla vuoteen 2020 
mennessä, on älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun Eurooppa 2020 
-strategian yleistavoite;

Or. en

Tarkistus 16
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. katsoo, että uusiutuvien 
energialähteiden Euroopan laajuista 
potentiaalia energiahuollon kannalta ei 
vielä ole hyödynnetty tyhjentävästi;

Or. de

Tarkistus 17
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että puu ja puujäte 
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muodostavat edelleen suurimman 
osuuden uusiutuvista energialähteistä 
tuotettavasta energiasta lopullisen 
energian kokonaiskulutuksen kannalta;

Or. en

Tarkistus 18
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että lämmityksen ja 
jäähdytyksen osuus on noin 45 prosenttia 
EU:n lopullisesta energiankulutuksesta ja 
että uusiutuva lämmitys- ja 
jäähdytystekniikka on keskeisessä 
asemassa pyrittäessä saavuttamaan 
vähähiilinen energia-ala;

Or. en

Tarkistus 19
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että uusiutuva 
lämmitys- ja jäähdytystekniikka on 
keskeisessä asemassa pyrittäessä 
saavuttamaan vähähiilinen energia-ala;

Or. en
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Tarkistus 20
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. katsoo, että uusiutuvien 
energialähteiden kasvava osuus 
Euroopan unionin energialähteiden 
yhdistelmässä edellyttää nykyisen verkko-
ja tietotekniikkainfrastruktuurin 
kehittämistä;

Or. de

Tarkistus 21
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A c. katsoo, että uusiutuvien 
energialähteiden teknologian 
edistämiseksi on lisättävä tutkimus- ja 
kehittämisalan tukea;

Or. de

Tarkistus 22
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että energiapolitiikassa on 
pyrittävä aina tasapainottamaan energian 
huoltovarmuus, taloudelliset näkökohdat 
ja ympäristöystävällisyys;

B. katsoo, että energiapolitiikassa on aina 
keskityttävä uusiutuvien energialähteiden, 
energiatehokkuuden ja huoltovarmuuden 
edistämistä koskevien tavoitteiden 
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saavuttamiseen, jotta taataan teollisuuden 
kilpailukykyyn sekä keskipitkän ja pitkän 
aikavälin ilmastovaikutuksien 
vähentämiseen liittyvät tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 23
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että energiapolitiikassa on 
pyrittävä aina tasapainottamaan energian 
huoltovarmuus, taloudelliset näkökohdat ja 
ympäristöystävällisyys;

B. katsoo, että energiapolitiikassa on 
pyrittävä aina tasapainottamaan energian 
huoltovarmuus, kilpailukyky, taloudelliset 
näkökohdat ja ympäristöystävällisyys;

Or. pl

Tarkistus 24
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että energiapolitiikassa on 
pyrittävä aina tasapainottamaan energian 
huoltovarmuus, taloudelliset näkökohdat ja 
ympäristöystävällisyys;

B. katsoo, että energiapolitiikassa on 
pyrittävä aina tasapainottamaan energian 
huoltovarmuus, kilpailukyky, taloudelliset 
näkökohdat ja ympäristöystävällisyys;

Or. en
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Tarkistus 25
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että energiapolitiikassa on 
pyrittävä aina tasapainottamaan energian 
huoltovarmuus, taloudelliset näkökohdat
ja ympäristöystävällisyys;

B. katsoo, että uusiutuvat energialähteet 
edistävät EU:n energiapolitiikan 
tavoitteita, joita ovat energian 
huoltovarmuus sekä talouden ja 
ympäristön kestävyys;

Or. en

Tarkistus 26
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että energiapolitiikassa on 
pyrittävä aina tasapainottamaan energian 
huoltovarmuus, taloudelliset näkökohdat ja 
ympäristöystävällisyys;

B. katsoo, että uusiutuvat energialähteet 
täyttävät kaikki EU:n energiapolitiikan 
tavoitteet, joissa on pyrittävä aina 
tasapainottamaan energian huoltovarmuus, 
taloudelliset näkökohdat ja 
ympäristöystävällisyys;

Or. en

Tarkistus 27
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että EU:n 
riippuvuus energiantuonnista vastaa tällä 
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hetkellä yli puolta sen lopullisesta 
energiankulutuksesta;

Or. en

Tarkistus 28
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. katsoo, että uusiutuvat energialähteet 
edistävät EU:n kasvua ja työpaikkoja 
koskevaa tavoitetta ja mahdollisuuksia 
tuottaa energiaa paikallisesti, millä 
edistetään huoltovarmuutta;

Or. en

Tarkistus 29
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. katsoo, että unionilla on uusiutuvia 
energialähteitä koskeva kilpailuetu, millä 
edistetään merkittävästi kasvua ja 
työpaikkojen luomista;

Or. en

Tarkistus 30
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Krišjānis Kariņš

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

B a. ottaa huomioon, että EU:n 
riippuvuus energiantuonnista vastaa 
edelleen yli puolta sen lopullisesta 
energiankulutuksesta;

Or. en

Tarkistus 31
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että unionin energiapolitiikassa 
on kyse jäsenvaltioiden välisestä 
yhteisvastuusta pyrittäessä luomaan 
sisämarkkinat ja ottamaan huomioon 
ympäristön tilan säilyttämisen ja 
parantamisen tarve samalla kun 
tavoitteena on muun muassa uusien ja
uusiutuvien energialähteiden
kehittämisen tarve;

C. katsoo, että uusiutuville 
energialähteille myönnetyt tuet 
aiheuttavat markkinahäiriöitä ja että ne 
eivät ole kannattavia;

Or. nl

Tarkistus 32
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että unionin energiapolitiikassa 
on kyse jäsenvaltioiden välisestä 
yhteisvastuusta pyrittäessä luomaan 
sisämarkkinat ja ottamaan huomioon 
ympäristön tilan säilyttämisen ja 
parantamisen tarve samalla kun 

C. katsoo, että unionin energiapolitiikassa 
on kyse jäsenvaltioiden välisestä 
yhteisvastuusta pyrittäessä luomaan 
sisämarkkinat ja ottamaan huomioon 
kestävän yhteiskunnan luomisen ja 
ilmastonmuutokseen vaikuttavien 
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tavoitteena on muun muassa uusien ja 
uusiutuvien energialähteiden kehittämisen 
tarve;

päästöjen vähentämisen tarve samalla kun 
tavoitteena on muun muassa uusien ja 
uusiutuvien energialähteiden kehittämisen 
sekä energiankäytön tehostamisen tarve;

Or. en

Tarkistus 33
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että unionin energiapolitiikassa 
on kyse jäsenvaltioiden välisestä 
yhteisvastuusta pyrittäessä luomaan 
sisämarkkinat ja ottamaan huomioon 
ympäristön tilan säilyttämisen ja 
parantamisen tarve samalla kun 
tavoitteena on muun muassa uusien ja 
uusiutuvien energialähteiden kehittämisen 
tarve;

C. katsoo, että unionin energiapolitiikassa 
on kyse jäsenvaltioiden välisestä 
yhteisvastuusta pyrittäessä luomaan 
sisämarkkinat ja ottamaan huomioon 
ympäristönmuutoksen torjumisen tarve 
samalla kun tavoitteena on muun muassa 
uusien ja uusiutuvien energialähteiden 
kehittämisen tarve;

Or. en

Tarkistus 34
Struan Stevenson, Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että unionin energiapolitiikassa 
on kyse jäsenvaltioiden välisestä 
yhteisvastuusta pyrittäessä luomaan 
sisämarkkinat ja ottamaan huomioon 
ympäristön tilan säilyttämisen ja 
parantamisen tarve samalla kun tavoitteena 
on muun muassa uusien ja uusiutuvien 
energialähteiden kehittämisen tarve;

C. katsoo, että unionin energiapolitiikassa 
on kyse jäsenvaltioiden välisestä 
yhteisvastuusta pyrittäessä luomaan 
sisämarkkinat ja ottamaan huomioon 
ympäristön tilan säilyttämisen ja 
parantamisen tarve samalla kun tavoitteena 
on muun muassa uusien ja uusiutuvien 
energiamuotojen kehittämisen tarve;
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Or. en

Tarkistus 35
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että unionin energiapolitiikassa 
on kyse jäsenvaltioiden välisestä 
yhteisvastuusta pyrittäessä luomaan 
sisämarkkinat ja ottamaan huomioon 
ympäristön tilan säilyttämisen ja 
parantamisen tarve samalla kun tavoitteena 
on muun muassa uusien ja uusiutuvien 
energialähteiden kehittämisen tarve;

C. katsoo, että unionin energiapolitiikassa 
on kyse jäsenvaltioiden välisestä 
yhteisvastuusta pyrittäessä luomaan 
sisämarkkinat ja ottamaan huomioon 
ympäristön tilan säilyttämisen ja 
parantamisen tarve samalla kun tavoitteena 
on muun muassa uusien ja olemassa 
olevien uusiutuvien energialähteiden 
kehittämisen tarve;

Or. en

Tarkistus 36
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että unionin energiapolitiikassa 
on kyse jäsenvaltioiden välisestä 
yhteisvastuusta pyrittäessä luomaan 
sisämarkkinat ja ottamaan huomioon 
ympäristön tilan säilyttämisen ja 
parantamisen tarve samalla kun tavoitteena 
on muun muassa uusien ja uusiutuvien 
energialähteiden kehittämisen tarve;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de
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Tarkistus 37
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että sen myötä, että energia-
alan sisämarkkinat saatetaan päätökseen 
vuoteen 2014 mennessä, olisi helpotettava 
uusien ja useampien toimijoiden pääsyä 
markkinoille, myös entistä useammista 
pk-yrityksistä, jotka tuottavat energiaa 
uusiutuvista energialähteistä;

Or. en

Tarkistus 38
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että energialähteiden 
yhdistelmän valinta kuuluu 
perussopimusten nojalla jäsenvaltioiden 
toimivaltaan;

D. katsoo, että energialähteiden 
yhdistelmän valinta kuuluu 
perussopimusten nojalla jäsenvaltioiden 
toimivaltaan, ja komission energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 todetaan, 
että unionin energiajärjestelmään liittyvät 
näkymät edellyttävät selvästi uusiutuvien 
energialähteiden osuuden merkittävää 
lisäämistä;

Or. en

Tarkistus 39
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale



AM\920120FI.doc 19/273 PE500.604v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että energialähteiden 
yhdistelmän valinta kuuluu
perussopimusten nojalla jäsenvaltioiden 
toimivaltaan;

D. katsoo, että jäsenvaltion oikeus 
määritellä energiavarojensa 
hyödyntämisen ehdot, jäsenvaltion eri 
energialähteiden välillä tekemät valinnat 
ja jäsenvaltion energiahuollon yleinen 
rakenne kuuluvat perussopimusten nojalla 
jäsenvaltioiden toimivaltaan;

Or. en

Tarkistus 40
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että energialähteiden 
yhdistelmän valinta kuuluu 
perussopimusten nojalla jäsenvaltioiden 
toimivaltaan;

D. katsoo, että energialähteiden 
yhdistelmän valinta kuuluu 
perussopimusten nojalla jäsenvaltioiden 
toimivaltaan, mutta tästä huolimatta on 
tarpeen lisätä viestintää ja yhteistyötä;

Or. de

Tarkistus 41
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että EU on nykytilanteen 
perusteella saavuttamassa asettamansa 
tavoitteen, jonka mukaan uusiutuvien 
energialähteiden osuus koko 
energiantuotannosta on 20 prosenttia 
vuoteen 2020 mennessä;

E. katsoo, että suurin osa EU:n 
jäsenvaltioista on nykytilanteen perusteella 
ohjeellisella kehityspolulla saavuttamassa 
EU:n tavoitteen, jonka mukaan 
uusiutuvien energialähteiden osuus koko 
energiantuotannosta on vähintään 
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20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä; 
katsoo, että on käynnistettävä oikea-
aikaisia rikkomismenettelyjä sellaisia 
jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ota 
käyttöön toimielimiä ja rahoitusta 
koskevaa asianmukaista kehystä 
asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 42
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että EU on nykytilanteen 
perusteella saavuttamassa asettamansa 
tavoitteen, jonka mukaan uusiutuvien 
energialähteiden osuus koko 
energiantuotannosta on 20 prosenttia 
vuoteen 2020 mennessä;

E. katsoo, että EU on nykytilanteen 
perusteella saavuttamassa asettamansa 
tavoitteen, jonka mukaan uusiutuvien 
energialähteiden osuus koko 
energiantuotannosta on 20 prosenttia 
vuoteen 2020 mennessä, ja katsoo, että on 
toteutettava jatkuvasti toimenpiteitä, jotta 
tavoite saavutetaan ja varmistetaan 
kaikkien energia- ja ilmastopolitiikkojen 
nopea, tehokas ja kustannustehokas 
täytäntöönpano;

Or. en

Tarkistus 43
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että EU on nykytilanteen 
perusteella saavuttamassa asettamansa 
tavoitteen, jonka mukaan uusiutuvien 
energialähteiden osuus koko 

E. katsoo, että EU on nykytilanteen 
perusteella saavuttamassa asettamansa 
tavoitteen, jonka mukaan uusiutuvien 
energialähteiden osuus koko 
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energiantuotannosta on 20 prosenttia 
vuoteen 2020 mennessä;

energiantuotannosta on 20 prosenttia 
vuoteen 2020 mennessä; katsoo näin ollen, 
että jäsenvaltioissa on otettava käyttöön 
uusiutuvia energialähteitä koskevia 
kunnianhimoisempia tavoitteita 
vuosiksi 2020 ja 2030 sekä niiden 
jälkeiseksi ajaksi, jotta saavutetaan 
uusiutuviin energialähteisiin perustuva 
talous vuoteen 2050 mennessä;

Or. en

Tarkistus 44
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford, Struan Stevenson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että EU on nykytilanteen 
perusteella saavuttamassa asettamansa 
tavoitteen, jonka mukaan uusiutuvien 
energialähteiden osuus koko 
energiantuotannosta on 20 prosenttia 
vuoteen 2020 mennessä;

E. katsoo, että EU on arvioiden mukaan 
saavuttamassa asettamansa tavoitteen, 
jonka mukaan uusiutuvien energialähteiden 
osuus koko energiantuotannosta on 
20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä;

Or. en

Tarkistus 45
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että EU on nykytilanteen 
perusteella saavuttamassa asettamansa 
tavoitteen, jonka mukaan uusiutuvien 
energialähteiden osuus koko 
energiantuotannosta on 20 prosenttia 
vuoteen 2020 mennessä;

E. katsoo, että EU on tällä hetkellä 
saavuttamassa asettamansa tavoitteen, 
jonka mukaan uusiutuvien energialähteiden 
osuus koko energiantuotannosta on 
20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, 
vaikka kehityspolku onkin jyrkkä;
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Or. en

Tarkistus 46
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että uusiutuvien 
energialähteiden voimakkaampi 
kehittäminen tuottaa EU:n tasolla suurta 
lisäarvoa, koska se vaikuttaa myönteisesti 
niin ilmasto- ja energiatavoitteisiin kuin 
EU:n energiatoimitusten varmuuteen ja 
mahdollistaa teknisen johtoaseman, 
kilpailukyvyn ja työllisyyden edistämisen 
Euroopan unionissa;

Or. de

Tarkistus 47
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että uusiutuvia lähteitä 
käyttävässä energiantuotannossa on viime 
vuosina saavutettu teknistä edistystä ja 
että Eurooppa on tällä alalla ottanut 
johtavan aseman maailmassa;

Or. de
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Tarkistus 48
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että unioni on teknologisessa 
johtoasemassa uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvän tekniikan 
alalla, mutta muun maailman aiheuttama 
paine kasvaa nopeasti;

Or. en

Tarkistus 49
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että kehityspolku, joka liittyy 
uusiutuvasta energiasta annetun 
direktiivin mukaisen 20 prosentin 
tavoitteen saavuttamiseen, muuttuu 
jyrkemmäksi vuotta 2020 lähestyttäessä;

Or. en

Tarkistus 50
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että uusiutuvien 
energialähteiden merkitystä sähköisen 
liikkuvuuden kannalta älykkäässä, 
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yhdentyneessä ja kestävässä 
energiajärjestelmässä ei vielä tarkastella 
asianmukaisesti unionissa;

Or. en

Tarkistus 51
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E b. ottaa huomioon, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittämistä koskevan 
nykyisen oikeudellisen kehyksen 
voimassaolo päättyy vuonna 2020 ja että 
kansallisten velvoitteiden päättyminen 
saattaa keskeyttää tarvittavan kasvun 
uusiutuvien energialähteiden alalla; 

Or. de

Tarkistus 52
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E c. katsoo, että energian loppukäytön 
sitovat uusiutuvia energialähteitä 
koskevat tavoitteet ovat vauhdittaneet 
kestävää talouskasvua ja edistäneet 
Euroopan unionin teknistä johtoasemaa 
maailmanmarkkinoilla;

Or. de
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Tarkistus 53
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että Euroopan talous- ja 
velkakriisi ei ole vielä ohitse, vaan 
julkisilla talouksilla on edelleen edessään 
suuria haasteita;

F. katsoo, että Euroopan talous- ja 
velkakriisi ei ole vielä ohitse, vaan 
julkisilla talouksilla on edelleen edessään 
suuria haasteita; katsoo, että kriisiä olisi 
hyödynnettävä tarvittavien sijoituksien 
tekemiseksi puhtaaseen teknologiaan, 
jotta edistetään työllisyyttä ja 
talouskasvua;

Or. en

Tarkistus 54
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että Euroopan talous- ja 
velkakriisi ei ole vielä ohitse, vaan 
julkisilla talouksilla on edelleen edessään 
suuria haasteita;

F. katsoo, että Euroopan talous- ja 
velkakriisi ei ole vielä ohitse, vaan
julkisilla talouksilla on edelleen edessään 
suuria haasteita, myös sijoittajien 
luottamukseen nähden;

Or. en

Tarkistus 55
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. katsoo, että on vähennettävä 
energiankulutusta ja lisättävä 
energiantuotannon tehokkuutta, siirtoa ja 
käyttöä;

Or. en

Tarkistus 56
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. katsoo, että tällä hetkellä uusiutuvan 
energian tuotanto on suurimmaksi osaksi 
ristiriidassa tuotantopaikkojen 
maantieteellisten edellytysten ja 
kustannusetujen kanssa ja lisää 
tarpeettomasti EU:n energiapolitiikan 
muutoksen kustannuksia;

Or. de

Tarkistus 57
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että sijoittajilla on oltava takeet 
tulevien investointiensa varmuudesta ja 
jatkuvuudesta myös vuoden 2020 jälkeen;

G. katsoo, että sijoittajilla ja 
rahoituslaitoksilla on oltava takeet 
hankkeita koskevien investointiensa 
varmuudesta ja jatkuvuudesta niin 
olemassa olevien investointien kohdalla 
kuin vuoden 2020 jälkeen, jotta edistetään 
energia-alan innovointia ja uusiutuviin 
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energialähteisiin liittyvän tekniikan 
kehittämistä, mahdollistetaan energia-
alan pitkän aikavälin kustannustehokas 
muuttaminen ja luodaan uusia 
työpaikkoja ja kasvupotentiaalia;

Or. en

Tarkistus 58
Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että sijoittajilla on oltava takeet 
tulevien investointiensa varmuudesta ja 
jatkuvuudesta myös vuoden 2020 jälkeen;

G. katsoo, että sijoittajilla on oltava takeet 
tulevien investointiensa varmuudesta ja 
jatkuvuudesta myös vuoden 2020 jälkeen; 
toteaa, että kustannustehokkaimmin ja 
energianeutraaleimmin tämä 
varmistetaan asettamalla vuodelle 2030 
vain yksi päätavoite, kasvihuonekaasujen 
rajoittaminen;

Or. fi

Tarkistus 59
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että sijoittajilla on oltava takeet 
tulevien investointiensa varmuudesta ja 
jatkuvuudesta myös vuoden 2020 jälkeen;

G. katsoo, että uusiutuvien 
energialähteiden kasvu riippuu paljolti 
yksityisistä investoinneista ja että 
sijoittajilla on oltava takeet tulevien 
investointiensa varmuudesta ja 
jatkuvuudesta myös vuoden 2020 jälkeen;

Or. de
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Tarkistus 60
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että sijoittajilla on oltava takeet 
tulevien investointiensa varmuudesta ja 
jatkuvuudesta myös vuoden 2020 jälkeen;

G. katsoo, että sijoittajilla ei ole takeita 
tulevien investointiensa varmuudesta ja 
jatkuvuudesta, jollei EU pääse 
sopimukseen uudesta ilmasto- ja 
energiapoliittisesta kehyksestä myös 
vuoden 2020 jälkeistä ajanjaksoa varten; 
toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
vuotuinen kasvu jäisi merkittävästi 
vähäisemmäksi vuoden 2020 jälkeen 
ilman uusia ilmasto- tai energiapoliittisia 
aloitteita;

Or. en

Tarkistus 61
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että fossiilisten 
polttoaineiden tuhlailevaa käyttöä tuetaan 
400 miljardin Yhdysvaltain dollarin 
suuruisilla tuilla, millä vaikeutetaan 
uusiutuvien energialähteiden kasvua; 
ottaa huomioon, että Pittsburghissa ja Los 
Cabosissa järjestetyissä G20-valtioiden 
huippukokouksissa kannatettiin tavoitetta, 
joka koskee fossiilisille polttoaineille 
myönnettävien tehottomien tukien 
vaiheittaista käytöstä poistamista 
keskipitkällä aikavälillä; katsoo, että 
tämän tavoitteen täytäntöön panemiseksi 
ei ole esitetty konkreettisia ehdotuksia;
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Or. en

Tarkistus 62
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. katsoo, että metsänhoitoa koskevat 
olemassa olevat oikeudelliset välineet 
luovat riittävän kehyksen, jotta voidaan 
osoittaa Euroopan unionissa tuotetun 
metsäbiomassan kestävyys;

Or. en

Tarkistus 63
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. katsoo, että vapauttaminen ja 
kilpailu ovat olleet keskeisessä asemassa 
alennettaessa energiahintoja kaikkien 
EU:n kuluttajien kannalta;

Or. en

Tarkistus 64
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. katsoo, että uusiutuvien 
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energialähteiden alan selvät pitkän 
aikavälin poliittiset puitteet ovat varman, 
edullisen ja vakaan energiahuollon sekä 
Euroopan unionin kilpailu- ja 
innovointikyvyn kannalta välttämättömät;

Or. de

Tarkistus 65
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että Euroopan 
parlamentti ja Eurooppa-neuvosto ovat 
ilmoittaneet pyrkivänsä varmistamaan, 
että kasvihuonepäästöjä vähennetään 80–
95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä;

Or. en

Tarkistus 66
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että Euroopan 
komission laskujen mukaan uusiutuvien 
energialähteiden optimaalisella kaupalla 
olisi mahdollista säästää jopa kahdeksan 
miljardia euroa vuodessa;

Or. en
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Tarkistus 67
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että vuodeksi 2030 
ei ole asetettu uusiutuvia energialähteitä 
koskevaa yleistavoitetta;

Or. en

Tarkistus 68
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G b. ottaa huomioon, että unionin 
vapautetuilla energiamarkkinoilla 
uusiutuvien energialähteiden käytön 
kasvu riippuu yksityisen sektorin 
sijoituksista, jotka puolestaan edellyttävät 
uusiutuvia energialähteitä koskevan 
politiikan vakautta;

Or. en

Tarkistus 69
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G c. ottaa huomioon, että energia-alan 
etenemissuunnitelman mukaan kaasu on 
ratkaisevassa asemassa 
energiajärjestelmän muuttamisen 
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kannalta, koska se takaa uusiutuvia 
energialähteitä tukevan vaihtelevan 
kuorman ja peruskuorman;

Or. en

Tarkistus 70
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on komission kanssa samaa mieltä 
siitä, että uusiutuvien energialähteiden 
osuus kasvaa jatkossa niin energian ja 
sähkön tuotannossa kuin lämmityksen ja 
jäähdytyksen alalla ja liikennealalla ja 
että unionin riippuvuus perinteisistä 
energialähteistä vähenee;

1. katsoo, että unionin energiapolitiikkaa 
on kohdistettava uudelleen uusiutuvan 
energian kehittämiseen, käyttöönottoon ja 
jakeluun; kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja 
komissiota laajentamaan EU:n tavoitteita 
ja nostamaan uusiutuvia energialähteitä 
koskevaa tavoitetta 30 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä, 45 prosentin 
suuruisine sitovine lisätavoitteineen 
vuoteen 2030 mennessä ja suuntaa-
antavine lisätavoitteineen vuosiksi 2040 
ja 2050; kehottaa Euroopan komissiota 
esittämään kiireellisesti 
lainsäädäntöehdotuksia ilmasto- ja 
energiapoliittisen toimintakehyksen 
tarkistamiseksi tässä tarkoituksessa, jotta 
sijoittajille ja innovoijille voidaan taata 
pitkäaikainen varmuus; korostaa, että 
uusiutuviin energialähteisiin 
sijoittaminen ja yhteiskunnan kestävä 
muuttaminen ovat tärkeitä tekijöitä, jotta 
luodaan työpaikkoja sekä edistetään 
teollisuuden kilpailukykyä ja 
talouskasvua;

Or. en
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Tarkistus 71
Roger Helmer
EFD-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on komission kanssa samaa mieltä 
siitä, että uusiutuvien energialähteiden 
osuus kasvaa jatkossa niin energian ja 
sähkön tuotannossa kuin lämmityksen ja 
jäähdytyksen alalla ja liikennealalla ja että 
unionin riippuvuus perinteisistä 
energialähteistä vähenee;

1. panee merkille suunnitelmat, jotka 
koskevat uusiutuvien energialähteiden
osuuden lisäämistä energian ja sähkön 
tuotannossa, lämmityksen ja jäähdytyksen 
alalla ja liikennealalla, mutta pelkää, että 
ne eivät vähennä merkittävästi unionin 
riippuvuutta perinteisistä energialähteistä; 
toteaa myös, että pääsääntöisesti 
saatavilla olevat uusiutuvat energialähteet 
edellyttävät perinteisten 
energiavaihtoehtojen varallaoloa; on 
huolestunut siitä, että useissa asiaan 
perehtyneiden tutkijoiden ja 
ympäristöalan taloustieteilijöiden 
laatimissa tutkimuksissa todetaan, että 
tehottomuus, joka johtuu siitä, että 
fossiilisten polttoaineiden käyttöön 
perustuvia vaihtoehtoja pidetään varalla 
tuulivoiman täydentämiseksi, kumoaa 
laajalti odotetut päästösäästöt;

Or. en

Tarkistus 72
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että uusiutuvien energialähteiden osuus 
kasvaa jatkossa niin energian ja sähkön 
tuotannossa kuin lämmityksen ja 
jäähdytyksen alalla ja liikennealalla ja että 
unionin riippuvuus perinteisistä 

1. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että uusiutuvien energialähteiden osuus 
kasvaa jatkossa niin energian ja sähkön 
tuotannossa kuin lämmityksen ja 
jäähdytyksen alalla; katsoo tässä 
yhteydessä, että merkittävää joustavaa 
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energialähteistä vähenee; tuotantoa tarvitaan edelleen, jotta tuetaan 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvan 
vaihtelevan tuotannon kasvavaa osuutta 
energialähteiden yhdistelmästä;

Or. en

Tarkistus 73
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että uusiutuvien energialähteiden osuus 
kasvaa jatkossa niin energian ja sähkön 
tuotannossa kuin lämmityksen ja 
jäähdytyksen alalla ja liikennealalla ja että 
unionin riippuvuus perinteisistä 
energialähteistä vähenee;

1. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että uusiutuvat energialähteet 
muodostavat yhdessä energiatehokkuuden 
ja joustavan ja älykkään infrastruktuurin 
kanssa toteuttamisen arvoisen 
vaihtoehdon, ja että uusiutuvien 
energialähteiden osuus kasvaa jatkossa 
energian ja sähkön tuotannossa sekä 
lämmityksen ja jäähdytyksen alalla ja 
liikennealalla ja että unionin riippuvuus 
perinteisistä energialähteistä vähenee;

Or. en

Tarkistus 74
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että uusiutuvien energialähteiden osuus 
kasvaa jatkossa niin energian ja sähkön 
tuotannossa kuin lämmityksen ja 
jäähdytyksen alalla ja liikennealalla ja että
unionin riippuvuus perinteisistä 

1. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että uusiutuvien energialähteiden osuus 
kasvaa jatkossa niin energian ja sähkön 
tuotannossa kuin lämmityksen ja 
jäähdytyksen alalla ja liikennealalla ja että 
unionin riippuvuus perinteisistä 
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energialähteistä vähenee; energialähteistä vähenee; suosittelee lähes 
sataprosenttisesti uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan erittäin 
tehokkaan ja kestävän unionin talouden 
luomista vuoteen 2050 mennessä 
parhaana keinona saavuttaa EU:n 
poliittiset tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 75
Struan Stevenson

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että uusiutuvien energialähteiden osuus 
kasvaa jatkossa niin energian ja sähkön 
tuotannossa kuin lämmityksen ja 
jäähdytyksen alalla ja liikennealalla ja että 
unionin riippuvuus perinteisistä 
energialähteistä vähenee;

1. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että uusiutuvien energialähteiden kaltaisten 
uusien energiantuotantomuotojen osuus 
kasvaa jatkossa niin energian ja sähkön 
tuotannossa kuin lämmityksen ja 
jäähdytyksen alalla ja liikennealalla ja että 
unionin riippuvuus perinteisistä 
energialähteistä vähenee;

Or. en

Tarkistus 76
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että uusiutuvien energialähteiden osuus 
kasvaa jatkossa niin energian ja sähkön 
tuotannossa kuin lämmityksen ja 
jäähdytyksen alalla ja liikennealalla ja että 
unionin riippuvuus perinteisistä 
energialähteistä vähenee;

1. on komission kanssa samaa mieltä siitä, 
että uusiutuvien energialähteiden osuus 
kasvaa jatkossa niin sähkön tuotannon
kuin lämmityksen ja jäähdytyksen alan ja 
liikennealan energiahuollossa ja että 
unionin riippuvuus perinteisistä 
energialähteistä vähenee;
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Or. de

Tarkistus 77
Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. toteaa, että uusiutuvia energialähteitä 
koskevassa EU:n politiikassa olisi 
keskityttävä sähköntuotannon lisäksi 
myös muiden alojen, kuten lämmityksen 
ja jäähdytyksen, huomioon ottamiseen, 
koska lämmitystarpeet muodostavat lähes 
puolet energian kokonaiskysynnästä 
EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 78
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. pahoittelee, että uusiutuvan energian 
tukijärjestelmillä ei tueta uusiutuvaa 
lämmitys- ja jäähdytystekniikkaa (kuten 
syöttötariffijärjestelmät ja vihreät 
sertifikaatit) lukuun ottamatta kansallista, 
alueellista ja paikallista lämmityksen 
alalla noudatettavaa politiikkaa;

Or. en
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Tarkistus 79
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
uusiutuvat energialähteet muodostavat 
vuonna 2050 suurimman osan Euroopan 
unionin energiahuollosta ja niitä pidetään 
ns. no regrets -vaihtoehtona; toteaa 
lisäksi, että vuoteen 2050 asti on 
asetettava konkreettisia etappeja, jotta 
uusiutuville energialähteille luodaan 
EU:ssa uskottavat tulevaisuudennäkymät;

Or. de

Tarkistus 80
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. toteaa, että sen lisäksi, että 
uusiutuvilla energialähteillä on 
mahdollista torjua ilmastonmuutosta, ne 
tarjoavat ympäristöön liittyviä lisäetuja 
verrattuna perinteisiin fossiilisiin 
voimaloihin ja ydinvoimaloihin: ne eivät 
tuota typpioksidi- tai rikkioksidipäästöjä 
eivätkä muita ilmansaasteita, kuten 
rikkidioksidia tai hiukkasia, joilla on 
karsinogeeninen vaikutus ja jotka 
vaikuttavat merkittävästi ihmisten 
terveyteen, ne eivät aiheuta ongelmia, 
jotka liittyvät jätteiden pitkäaikaiseen 
säilytykseen tai voimalaitoksien käytöstä 
poistamiseen, niiden käyttö kuluttaa vain 
vähän tai ei ollenkaan vettä, eikä 
polttoainetta tarvitse tuottaa;
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Or. en

Tarkistus 81
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. toteaa, että unionin tavoite, joka 
koskee vähähiilisen energia-alan 
saavuttamista vuoteen 2050 mennessä, on 
täytettävissä ainoastaan, mikäli 
fossiilisten polttoaineiden tuotantoa ei 
pysäytetä, ja että tämä edellyttää 
uusiutuvia energialähteitä koskevaa 
vakaata ja kunnianhimoista pitkän 
aikavälin politiikkaa;

Or. en

Tarkistus 82
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
1 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 c. antaa tunnustusta Kansainvälisen 
energiajärjestön tekemille havainnoille, 
joissa todetaan, että vaikka tietyistä 
uusiutuvia energialähteitä koskevista 
politiikoista aiheutuu lyhyen aikavälin 
lisäkustannuksia, näiden politiikkojen 
pitkän aikavälin kustannukset ovat 
alhaisemmat kuin käytettäessä 
yksinomaan hiilen hinnoittelua, koska ne 
mahdollistavat uusiutuviin
energialähteisiin liittyvän tekniikan koko 
kirjon oikea-aikaisen laajentamisen, jotta 
taataan täysin hiilettömän energia-alan 
käyttöönotto vuoteen 2050 mennessä 
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mahdollisimman vähäisillä 
kustannuksilla;

Or. en

Tarkistus 83
Marisa Matias, Sabine Wils

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. on samaa mieltä komission kanssa
siitä, että varmistamalla uusiutuvien 
energialähteiden voimakas kasvu 
vuoteen 2030 asti on mahdollista luoda yli 
kolme miljoonaa työpaikkaa;

Or. en

Tarkistus 84
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, 
että energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä kustannustehokkaasti 
lisäämällä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta ja vaarantamatta kuitenkaan 
energian huoltovarmuutta;

2. korostaa, että energiansaannin ei pitäisi 
olla riippuvainen sääolosuhteista;

Or. nl
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Tarkistus 85
Roger Helmer
EFD-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että
energian tuotantojärjestelmää on
kehitettävä kustannustehokkaasti 
lisäämällä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta ja vaarantamatta kuitenkaan 
energian huoltovarmuutta;

2. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden hyödyntäminen nostaa 
kustannuksia, heikentää unionin 
teollisuuden kilpailukykyä ja pakottaa 
unionin kuluttajat polttoaineköyhyyteen;
korostaa, että on tärkeää vähentää 
riippuvuutta uusiutuvista energialähteistä 
ja ottaa sen sijaan käyttöön järkevä ja 
kestävä energiapolitiikka, joka perustuu 
kaasun, hiilen ja ydinvoiman käyttöön;

Or. en

Tarkistus 86
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että 
energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä kustannustehokkaasti 
lisäämällä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta ja vaarantamatta kuitenkaan 
energian huoltovarmuutta;

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että 
energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä kustannustehokkaasti 
lisäämällä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta ja vaarantamatta kuitenkaan 
energian huoltovarmuutta; muistuttaa 
energiaomavaraisuuden tärkeydestä ja 
eurooppalaisten uusiutuvien ja hitaasti 
uusiutuvien energialähteiden 
merkittävästä roolista Euroopan unionin 
alueille; huomauttaa, että on ensisijaisen 
tärkeää pyrkiä korvaamaan fossiilista ja 
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tuontienergiaa eurooppalaisella 
uusiutuvalla ja hitaasti uusiutuvalla ja 
lähellä tuotetulla energialla;

Or. fi

Tarkistus 87
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että 
energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä kustannustehokkaasti 
lisäämällä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta ja vaarantamatta kuitenkaan 
energian huoltovarmuutta;

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa, että 
puolet EU:n voimalaitoksista on 
korvattava uusilla voimalaitoksilla 
tulevan vuosikymmenen aikana, minkä 
vuoksi energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä kustannustehokkaasti ja 
vaarantamatta kuitenkaan energian 
huoltovarmuutta;

Or. en

Tarkistus 88
Jens Rohde

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että 
energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä kustannustehokkaasti

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta ja että uusiutuvat 
energialähteet ja puhtaan teknologian 
teollisuus ovat myös merkittäviä 
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lisäämällä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta ja vaarantamatta kuitenkaan 
energian huoltovarmuutta;

kasvutekijöitä EU:n talouden kannalta, 
mikä johtuu EU:ssa toimivien 
ympäristöystävällisten yritysten 
kilpailuedusta; korostaa siksi, että energian 
tuotantojärjestelmää on kehitettävä 
kustannustehokkaasti lisäämällä 
uusiutuvien energialähteiden osuutta ja 
vaarantamatta kuitenkaan energian 
huoltovarmuutta;

Or. en

Tarkistus 89
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että 
energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä kustannustehokkaasti
lisäämällä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta ja vaarantamatta kuitenkaan 
energian huoltovarmuutta;

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että 
energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä lisäämällä uusiutuvien 
energialähteiden osuutta energian 
huoltovarmuuden takaamiseksi 
kustannustehokkaalla tavalla; tunnustaa 
tältä osin uusiutuvien energialähteiden 
käytöstä johtuvan kustannuksien 
alenemisen ja kilpailukyvyn kasvamisen;

Or. en

Tarkistus 90
Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että 
energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä kustannustehokkaasti
lisäämällä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta ja vaarantamatta kuitenkaan
energian huoltovarmuutta;

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että 
energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä lisäämällä uusiutuvien 
energialähteiden osuutta sähkön, 
lämmityksen ja jäähdytyksen sekä 
liikenteen alalla kustannustehokkaasti ja
siten, että otetaan huomioon kaikki 
uusiutuvien energialähteiden käytöstä 
aiheutuvat kustannukset, myös 
järjestelmään liittyvät kustannukset, 
vaarantamatta energian huoltovarmuutta;

Or. en

Tarkistus 91
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että 
energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä kustannustehokkaasti 
lisäämällä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta ja vaarantamatta kuitenkaan 
energian huoltovarmuutta;

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että 
energian tuotantojärjestelmästä on tehtävä 
joustavampi, jotta uusiutuvien 
energialähteiden osuutta lisätään 
kustannustehokkaasti ja vaarantamatta 
kuitenkaan energian huoltovarmuutta;

Or. de
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Tarkistus 92
Zofija Mazej Kukovič

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että 
energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä kustannustehokkaasti 
lisäämällä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta ja vaarantamatta kuitenkaan 
energian huoltovarmuutta;

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että 
energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä kustannustehokkaasti 
lisäämällä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta ja vaarantamatta kuitenkaan 
energian huoltovarmuutta; kehottaa 
komissiota ottamaan uusiutuvaa energiaa 
koskevissa investoinneissa huomioon 
talouskriisin vaikutukset ja menojen 
leikkauksissa näkyvät maiden matalat 
luottoluokitukset sekä niihin liittyvän 
riskin suuruuden;

Or. sl

Tarkistus 93
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että 
energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä kustannustehokkaasti 
lisäämällä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta ja vaarantamatta kuitenkaan
energian huoltovarmuutta;

2. korostaa, että varma, turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja ympäristön 
kannalta kestävä energiansaanti on 
välttämätöntä unionin talouden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että 
energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä kustannustehokkaasti 
lisäämällä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta ja parantamalla energian 
huoltovarmuutta;
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Or. en

Tarkistus 94
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että 
energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä kustannustehokkaasti 
lisäämällä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta ja vaarantamatta kuitenkaan 
energian huoltovarmuutta;

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että
energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä kustannustehokkaasti 
lisäämällä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta niin sähkön tuotannossa kuin 
lämmityksen ja jäähdytyksen alalla ja 
liikennealalla ja vaarantamatta kuitenkaan 
energian huoltovarmuutta;

Or. de

Tarkistus 95
Struan Stevenson

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että 
energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä kustannustehokkaasti 
lisäämällä uusiutuvien energialähteiden
osuutta ja vaarantamatta kuitenkaan 
energian huoltovarmuutta;

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että 
energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä kustannustehokkaasti 
lisäämällä testattujen, yleisesti 
hyväksyttyjen ja taloudellisesti kestävien 
energiantuotantomuotojen osuutta ja 
vaarantamatta kuitenkaan energian 
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huoltovarmuutta;

Or. en

Tarkistus 96
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että 
energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä kustannustehokkaasti 
lisäämällä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta ja vaarantamatta kuitenkaan 
energian huoltovarmuutta;

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja kestävä 
energiansaanti on välttämätöntä unionin 
teollisuuden kilpailukyvyn kannalta; 
korostaa siksi, että energian 
tuotantojärjestelmää on kehitettävä 
kustannustehokkaasti lisäämällä 
uusiutuvien energialähteiden osuutta ja 
vaarantamatta kuitenkaan energian 
huoltovarmuutta;

Or. en

Tarkistus 97
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että 
energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä kustannustehokkaasti 
lisäämällä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta ja vaarantamatta kuitenkaan 
energian huoltovarmuutta;

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että 
energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä kustannustehokkaasti 
lisäämällä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta sähkön, lämmityksen ja 
jäähdytyksen sekä liikenteen alalla ja 
vaarantamatta kuitenkaan energian 
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huoltovarmuutta;

Or. en

Tarkistus 98
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että 
energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä kustannustehokkaasti 
lisäämällä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta ja vaarantamatta kuitenkaan 
energian huoltovarmuutta;

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että 
energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä kustannustehokkaasti 
lisäämällä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta kaikilla asianomaisilla aloilla ja 
vaarantamatta kuitenkaan energian 
huoltovarmuutta;

Or. de

Tarkistus 99
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että 
energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä kustannustehokkaasti 
lisäämällä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta ja vaarantamatta kuitenkaan 
energian huoltovarmuutta;

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja uusiutuvista 
energialähteistä peräisin oleva 
energiansaanti on välttämätöntä unionin 
teollisuuden kilpailukyvyn kannalta; 
korostaa siksi, että energian 
tuotantojärjestelmää on kehitettävä 
kustannustehokkaasti lisäämällä 
uusiutuvien energialähteiden osuutta 
suojaten samalla energian 
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huoltovarmuutta;

Or. en

Tarkistus 100
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että 
energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä kustannustehokkaasti
lisäämällä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta ja vaarantamatta kuitenkaan 
energian huoltovarmuutta;

2. korostaa, että turvallinen, 
kustannettavissa oleva ja 
ympäristöystävällinen energiansaanti on 
välttämätöntä unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta; korostaa siksi, että 
energian tuotantojärjestelmää on 
kehitettävä kustannustehokkaasti, jotta 
olisi mahdollista hyödyntää huomattavasti 
suurempaa uusiutuvien energialähteiden 
osuutta ja vaarantamatta kuitenkaan 
energian huoltovarmuutta;

Or. en

Tarkistus 101
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. arvostelee uusiutuvien 
energialähteiden tukimekanismeja 
koskevia taannehtivia toimia, joita on 
viime aikoina toteutettu joissakin 
valtioissa; korostaa, että tällaiset toimet 
vaarantavat olemassa oleviin laitoksiin 
perustuvat taloudelliset näkökohdat ja 
lisäävät pääomakustannuksia uusien 
sijoittajien kannalta, ei ainoastaan siinä 
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valtiossa, jossa toimia toteutetaan, vaan 
kaikkialla unionissa; toteaa, että energia-
alan muuttaminen edellyttää 
pääomavaltaisempien sijoituksien 
tekemistä tulevina vuosina ja että 
uusiutuvia energialähteitä kohtaan 
tunnetun luottamuksen horjuttaminen 
lisää näin ollen kustannuksia, jotka 
liittyvät vuodeksi 2020 asetettujen sitovien 
tavoitteiden saavuttamiseen; kehottaa 
komissiota reagoimaan voimakkaasti 
näihin päätöksiin ja käyttämään kaikkia 
asianmukaisia oikeudellisia keinoja 
niiden tarkistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 102
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. vaatii, että on pidättäydyttävä 
toteuttamasta taannehtivia muutoksia 
uusiutuvien energialähteiden 
tukimekanismeihin, jotta taataan 
sijoituksien turvallisuus ja oikeudellinen 
varmuus; ehdottaa, että jos mainittujen 
toimenpiteiden toteuttaminen on 
välttämätöntä asianmukaisesti 
perustelluista syistä, olisi noudatettava 
Portugalin mallia, jossa hallituksen ja 
teollisuuden edustajat pohtivat yhteisesti 
parasta ratkaisua tasapuolisen ja 
hyväksyttävän sopimuksen 
saavuttamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 103
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden alalla on lisättävä 
biomassan ja muiden valvottavissa olevien 
energiavarojen tämänhetkisen ja 
odotuksien mukaisen osuuden näkyvyyttä 
sidosryhmien kannalta, jotta edistetään 
tasapuolista ja tasapainoista 
päätöksentekoprosessia;

Or. en

Tarkistus 104
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. katsoo, että energiainfrastruktuurien 
uudistaminen ja kehittäminen on 
kiireellistä ja tärkeää, koska ne 
mahdollistavat hajautetun sähkön 
tuotannon uusiutuvista energialähteistä;

Or. ro

Tarkistus 105
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. huomauttaa, että jotkin uusiutuvat 
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energialähteet, kuten maalämpö, voivat 
tuottaa lämpöä ja sähköä paikallisesti ja 
jatkuvasti; katsoo, että tämänkaltaiset 
paikalliset energialähteet lisäävät myös 
syrjäisten yhteisöjen 
energiaomavaraisuutta;

Or. en

Tarkistus 106
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden alalla on luotu noin 
puoli miljoonaa työpaikkaa ja että 
uusiutuvien energialähteiden käytön 
entistä suurempi lisääminen voisi luoda 
kolme miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2030 
mennessä;

Or. de

Tarkistus 107
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden käyttö edistää 
energiahuollon monipuolistumista, lisää 
EU:n kilpailukykyä ja toimitusvarmuutta 
ja auttaa osaltaan luomaan uusia 
teollisuudenaloja ja 
vientimahdollisuuksia;

Or. de
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Tarkistus 108
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. painottaa, että uusiutuvia 
energialähteitä etsittäessä olisi vältettävä 
luomasta kilpailutilannetta 
luonnonvarojen käytön kannalta ja 
vaarantamasta muiden teollisuuden 
alojen taloudellista ja kestävää kehitystä;

Or. en

Tarkistus 109
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
2 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 c. toteaa, että lisättäessä uusiutuvan 
energian osuutta EU:n jäsenvaltioissa on 
odotettavissa, että biomassan käyttö 
energiantuotantoon lisääntyy, mikä 
edellyttää kattavien kestävyyskriteerien 
laatimista kiinteälle ja kaasumaiselle 
biomassalle ottaen huomioon muun 
muassa vesiensuojelu, välillinen 
maankäyttö ja biologinen 
monimuotoisuus;

Or. de
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Tarkistus 110
Roger Helmer
EFD-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden edistäminen on 
nykyisellään omaehtoista jäsenvaltioissa, 
että hallinnolliset edellytykset poikkeavat 
mitä suurimmassa määrin toisistaan ja 
että jäsenvaltioiden kehityspotentiaali on 
erilainen luonnonolosuhteiden vuoksi;

3. vahvistaa uudelleen jäsenvaltioiden 
oikeutta toimia omaehtoisesti 
energiapolitiikan alalla;

Or. en

Tarkistus 111
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden edistäminen on 
nykyisellään omaehtoista jäsenvaltioissa, 
että hallinnolliset edellytykset poikkeavat 
mitä suurimmassa määrin toisistaan ja 
että jäsenvaltioiden kehityspotentiaali on 
erilainen luonnonolosuhteiden vuoksi;

3. toteaa, että energian kehittämiseen 
liittyvä potentiaali on aina riippuvainen 
luonnollisista tekijöistä; katsoo kuitenkin, 
että useimmilla alueilla on mahdollista 
edistää uusiutuvien energialähteiden 
käyttämistä kunkin alueen kilpailuedut 
huomioon ottaen;

Or. en

Tarkistus 112
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
edistäminen on nykyisellään omaehtoista 
jäsenvaltioissa, että hallinnolliset 
edellytykset poikkeavat mitä suurimmassa 
määrin toisistaan ja että jäsenvaltioiden 
kehityspotentiaali on erilainen 
luonnonolosuhteiden vuoksi;

3. toteaa, että jäsenvaltioiden pyrkiessä 
saavuttamaan vuoteen 2020 mennessä 
kansalliset tavoitteet, jotka on asetettu 
uusiutuvasta energiasta annetussa EU:n 
direktiivissä, uusiutuvien energialähteiden 
edistäminen on nykyisellään omaehtoista 
jäsenvaltioissa ja että kansalliset 
hallinnolliset edellytykset poikkeavat mitä 
suurimmassa määrin toisistaan, mikä on 
lisännyt uusiutuvien energialähteiden 
erilaista kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 113
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden edistäminen on 
nykyisellään omaehtoista jäsenvaltioissa, 
että hallinnolliset edellytykset poikkeavat 
mitä suurimmassa määrin toisistaan ja että 
jäsenvaltioiden kehityspotentiaali on 
erilainen luonnonolosuhteiden vuoksi;

3. toteaa, että jäsenvaltiot toimivat 
nykyisellään omaehtoisesti kansallisten 
erityisehtojen mukaisesti, jotka koskevat 
vuodeksi 2020 asetetun yleistavoitteen 
saavuttamista, että hallinnolliset 
edellytykset poikkeavat valtioittain mitä 
suurimmassa määrin toisistaan ja että 
jäsenvaltioiden kehityspotentiaali on 
erilainen luonnonolosuhteiden vuoksi;

Or. en

Tarkistus 114
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
edistäminen on nykyisellään omaehtoista 
jäsenvaltioissa, että hallinnolliset 
edellytykset poikkeavat mitä suurimmassa 
määrin toisistaan ja että jäsenvaltioiden 
kehityspotentiaali on erilainen 
luonnonolosuhteiden vuoksi;

3. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
edistäminen on nykyisellään omaehtoista 
jäsenvaltioissa, että hallinnolliset 
edellytykset poikkeavat mitä suurimmassa 
määrin toisistaan ja että jäsenvaltioiden 
kehityspotentiaali on erilainen 
luonnonolosuhteiden vuoksi, koska 
jäsenvaltioiden uusiutuvan energian 
potentiaali määräytyy 
luonnonolosuhteiden mukaan, ja että 
nämä erot edellyttävät erilaisia 
tukimekanismeja;

Or. pl

Tarkistus 115
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
edistäminen on nykyisellään omaehtoista 
jäsenvaltioissa, että hallinnolliset 
edellytykset poikkeavat mitä suurimmassa 
määrin toisistaan ja että jäsenvaltioiden 
kehityspotentiaali on erilainen 
luonnonolosuhteiden vuoksi;

3. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
edistäminen on nykyisellään omaehtoista 
jäsenvaltioissa, että hallinnolliset 
edellytykset poikkeavat mitä suurimmassa 
määrin toisistaan ja että jäsenvaltioiden 
kehityspotentiaali on erilainen teknisten ja 
muiden kuin teknisten olosuhteiden
vuoksi; painottaa, että jäsenvaltioiden 
yksilöllistä potentiaalia ja eri tekniikan 
alojen toisistaan poikkeavaa 
vakiintumisastetta on jatkuvasti 
ilmennettävä räätälöidyissä 
tukijärjestelmissä myös vuoden 2020 
jälkeen;

Or. en
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Tarkistus 116
Vicky Ford, Giles Chichester

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
edistäminen on nykyisellään omaehtoista 
jäsenvaltioissa, että hallinnolliset 
edellytykset poikkeavat mitä suurimmassa 
määrin toisistaan ja että jäsenvaltioiden 
kehityspotentiaali on erilainen 
luonnonolosuhteiden vuoksi;

3. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
tukeminen on nykyisellään omaehtoista 
jäsenvaltioissa, että hallinnolliset 
edellytykset poikkeavat mitä suurimmassa 
määrin toisistaan ja että jäsenvaltioiden 
kehityspotentiaali on erilainen 
luonnonolosuhteiden vuoksi; katsoo, että 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
vaihtelevien tukijärjestelmien avulla on 
voitava mukauttaa vastaavilla 
markkinoilla tapahtuvat muutokset ja että 
tukijärjestelmiä on mukautettava 
vastaavasti, jotta olisi mahdollista valvoa 
niihin liittyviä kustannuksia ja siirtää 
kustannustehokkuudesta aiheutuva hyöty 
loppukuluttajille;

Or. en

Tarkistus 117
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
edistäminen on nykyisellään omaehtoista 
jäsenvaltioissa, että hallinnolliset 
edellytykset poikkeavat mitä suurimmassa 
määrin toisistaan ja että jäsenvaltioiden 
kehityspotentiaali on erilainen 
luonnonolosuhteiden vuoksi;

3. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
edistäminen on nykyisellään omaehtoista 
jäsenvaltioissa, että hallinnolliset 
edellytykset poikkeavat mitä suurimmassa 
määrin toisistaan ja että jäsenvaltioiden 
kehityspotentiaali on erilainen 
luonnonolosuhteiden vuoksi; kehottaa 
samalla komissiota laatimaan analyysin 
seuraamuksista, jotka kohdistuvat 
loppuasiakkaiden maksamiin hintoihin ja 
yksittäisten jäsenvaltioiden taloudelliseen 
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kilpailukykykyyn siinä tapauksessa, että 
uusiutuvien energialähteiden 
kehittämiseksi toteutetaan lisätoimia;

Or. pl

Tarkistus 118
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
edistäminen on nykyisellään omaehtoista 
jäsenvaltioissa, että hallinnolliset 
edellytykset poikkeavat mitä suurimmassa 
määrin toisistaan ja että jäsenvaltioiden 
kehityspotentiaali on erilainen 
luonnonolosuhteiden vuoksi;

3. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
edistäminen on nykyisellään omaehtoista 
jäsenvaltioissa, että hallinnolliset 
edellytykset poikkeavat mitä suurimmassa 
määrin toisistaan ja että jäsenvaltioiden 
kehityspotentiaali on erilainen kansallisten 
olojen vuoksi;

Or. en

Tarkistus 119
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että uusiutuvia 
energialähteitä koskevan tekniikan 
kehittyminen ja sen jakautunut ja 
hajautettu luonne ovat johtaneet monien 
kansalaisten omistamien 
energiantuotannosta ja -jakelusta 
vastaavien osuuskuntien perustamiseen ja 
yhteisöllisten suunnitelmien luomiseen;

Or. en
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Tarkistus 120
Roger Helmer
EFD-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden yhteiskunnallinen ja 
poliittinen hyväksyntä vaihtelee ja että 
uusiutuvien energialähteiden saama 
julkinen ja yksityinen rahoitustuki 
vaihtelee voimakkaasti;

4. toteaa, että tuulivoiman liiallinen 
kehittäminen herättää suurta julkista 
vastustusta, koska se pilaa maisemia, 
turmelee asuinalueita, koteja ja yhteisöjä, 
vaikuttaa kielteisesti kiinteistöjen arvoon, 
aiheuttaa terveysongelmia paikallisille 
asukkaille ja vahingoittaa 
luonnonvaraisia eläimiä, kuten lintuja ja 
lepakoita;

Or. en

Tarkistus 121
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen ja poliittinen hyväksyntä 
vaihtelee ja että uusiutuvien 
energialähteiden saama julkinen ja 
yksityinen rahoitustuki vaihtelee 
voimakkaasti;

4. unionin energia- ja ilmastoalan 
tavoitteet huomioon ottaen toteaa, että 
uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen ja poliittinen hyväksyntä 
vaihtelee ja että uusiutuvien 
energialähteiden saama julkinen ja 
yksityinen rahoitustuki vaihtelee 
voimakkaasti; painottaa, että pääoman 
saatavuus on sijoituksien kannalta 
keskeisen tärkeää pyrittäessä kehittämään 
uusiutuvia energialähteitä jatkossa ja 
kehottaa EU:ta, jäsenvaltioita sekä 
alueellista ja paikallista hallintoa 
varmistamaan, että julkisen tuen 
järjestelmiä ylläpidetään tarvittaessa ja 
että niillä rahoitetaan yksityisiä 
sijoituksia;
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Or. en

Tarkistus 122
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen ja poliittinen hyväksyntä 
vaihtelee ja että uusiutuvien 
energialähteiden saama julkinen ja 
yksityinen rahoitustuki vaihtelee 
voimakkaasti;

4. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen ja poliittinen hyväksyntä 
vaihtelee ja että uusiutuvien 
energialähteiden saama julkinen ja 
yksityinen rahoitustuki vaihtelee 
voimakkaasti; on tästä syystä samaa 
mieltä komission kanssa siitä, että 
kannustamalla kuluttajia tuottamaan itse 
energiaa voimistetaan omistajuuden 
tuntua, energiankäytön valvontaa ja 
uusiutuviin energialähteisiin liittyvien 
hankkeiden hyväksyntää;

Or. en

Tarkistus 123
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden yhteiskunnallinen ja 
poliittinen hyväksyntä vaihtelee ja että 
uusiutuvien energialähteiden saama 
julkinen ja yksityinen rahoitustuki 
vaihtelee voimakkaasti;

4. toteaa, että energiaverkkojen ja 
energiantuotantolaitoksien 
yhteiskunnallinen ja poliittinen hyväksyntä 
vaihtelee; painottaa, että uusiutuvien 
energialähteiden saama julkinen ja 
yksityinen rahoitustuki vaihtelee 
voimakkaasti, erityisesti rahoituskriisin 
vuoksi, joka johti pääoman 
laajamittaiseen jakautumiseen sijoittajien 
kannalta; kehottaa komissiota 



PE500.604v01-00 60/273 AM\920120FI.doc

FI

ehdottamaan ratkaisuja jäsenvaltioille, 
joissa sijoittajat joutuvat toiminnassaan 
huomioimaan korkean korkotason, 
erityisesti eteläeurooppalaisissa 
jäsenvaltioissa; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan tyhjentävästi Euroopan 
investointipankin ja kansallisten julkisten 
laitoksien kanssa mahdollisuuksia 
osoittaa varoja ja innovoivia 
rahoitusvälineitä uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvien hankkeiden 
rahoittamiseen EU:n nykyisestä ja 
tulevasta talousarviosta;

Or. en

Tarkistus 124
Rachida Dati

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen ja poliittinen hyväksyntä 
vaihtelee ja että uusiutuvien 
energialähteiden saama julkinen ja 
yksityinen rahoitustuki vaihtelee 
voimakkaasti;

4. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen ja poliittinen hyväksyntä 
vaihtelee ja että uusiutuvien 
energialähteiden saama julkinen ja 
yksityinen rahoitustuki vaihtelee 
voimakkaasti; toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden yhteiskunnallinen ja 
poliittinen hyväksyntä edellyttää, että 
tiedotetaan täysin avoimesti kuluttajille 
aiheutuvista kustannuksista ja 
seurauksista;

Or. fr

Tarkistus 125
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen ja poliittinen hyväksyntä 
vaihtelee ja että uusiutuvien 
energialähteiden saama julkinen ja 
yksityinen rahoitustuki vaihtelee 
voimakkaasti;

4. toteaa, että energialähteiden 
yhteiskunnallinen ja poliittinen hyväksyntä 
vaihtelee aina ja että paikallisia 
sidosryhmiä on kuultava, kun uusia 
energialähteitä otetaan käyttöön; toteaa, 
että uusiutuvien energialähteiden saama 
julkinen ja yksityinen rahoitustuki 
vaihtelee voimakkaasti epäselvien 
poliittisten tavoitteiden vuoksi;

Or. en

Tarkistus 126
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen ja poliittinen hyväksyntä 
vaihtelee ja että uusiutuvien 
energialähteiden saama julkinen ja 
yksityinen rahoitustuki vaihtelee 
voimakkaasti;

4. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen ja poliittinen hyväksyntä 
vaihtelee ja että uusiutuvien 
energialähteiden saama julkinen ja 
yksityinen rahoitustuki vaihtelee 
voimakkaasti; katsoo, että hiilimarkkinat 
ovat tärkeässä asemassa kannustettaessa 
sijoittajia sijoittamaan uusiutuviin 
energialähteisiin;

Or. en

Tarkistus 127
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 4. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
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yhteiskunnallinen ja poliittinen hyväksyntä 
vaihtelee ja että uusiutuvien 
energialähteiden saama julkinen ja 
yksityinen rahoitustuki vaihtelee 
voimakkaasti;

yhteiskunnallinen ja poliittinen hyväksyntä 
vaihtelee ja että uusiutuvien 
energialähteiden saama julkinen ja 
yksityinen rahoitustuki vaihtelee 
voimakkaasti; pitää tärkeänä, että luodaan 
karttoja, joista näkyy uusiutuvan energian 
potentiaalin jakautuminen jäsenvaltioiden 
kesken ja koko EU:ssa, rahoituksen 
oikean kohdistamisen helpottamiseksi;

Or. pl

Tarkistus 128
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen ja poliittinen hyväksyntä 
vaihtelee ja että uusiutuvien 
energialähteiden saama julkinen ja 
yksityinen rahoitustuki vaihtelee 
voimakkaasti;

4. toteaa, että kaikkien energialähteiden 
yhteiskunnallinen ja poliittinen hyväksyntä 
vaihtelee ja että uusiutuvien 
energialähteiden saama julkinen ja 
yksityinen rahoitustuki vaihtelee 
voimakkaasti;

Or. en

Tarkistus 129
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa, että uusiutuvia 
energialähteitä koskevan tekniikan 
kehittyminen ja sen hajautettu luonne 
ovat johtaneet monien kansalaisten 
omistamien energiantuotannosta ja 
-jakelusta vastaavien osuuskuntien 
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perustamiseen ja yhteisöllisten 
suunnitelmien luomiseen, kuten 
esimerkiksi Saksassa, Belgiassa ja 
Tanskassa;

Or. en

Tarkistus 130
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa, että uusiutuvia 
energialähteitä koskevan tekniikan 
kehittyminen ja sen hajautettu luonne 
ovat johtaneet monien kansalaisten 
omistamien energiantuotannosta ja 
-jakelusta vastaavien osuuskuntien 
perustamiseen ja yhteisöllisten 
suunnitelmien luomiseen, kuten 
esimerkiksi Saksassa ja Tanskassa;

Or. en

Tarkistus 131
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa, että yleinen hyväksyntä on 
uusiutuvien energialähteiden edelleen 
kehittämisen merkittävä edellytys ja että 
tästä syystä tarvitaan EU:n kansalaisten 
voimakasta ja oikea-aikaista 
osallistumista sekä verkkojen että 
voimalaitosten rakentamiseen;

Or. de
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Tarkistus 132
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että toistaiseksi 
ainoastaan osa uusiutuvista 
energialähteistä on markkinatalouden 
kannalta kilpailukykyistä, joskin myös 
muut teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
kustannusten alentamiseksi siten, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 133
Roger Helmer
EFD-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että toistaiseksi 
ainoastaan osa uusiutuvista 
energialähteistä on markkinatalouden
kannalta kilpailukykyistä, joskin myös 
muut teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
kustannusten alentamiseksi siten, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä;

5. on huolissaan siitä, että tuuli- ja 
aurinkovoima eivät ole hintojen kannalta 
kilpailukykyisiä, ja ennakoi, että 
muutaman vuoden kuluttua uusiutuviin 
energialähteisiin tehdyt nykyiset 
sijoitukset ovat vanhentuneita ja 
ylihintaisia;
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Or. en

Tarkistus 134
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että toistaiseksi 
ainoastaan osa uusiutuvista 
energialähteistä on markkinatalouden 
kannalta kilpailukykyistä, joskin myös 
muut teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
kustannusten alentamiseksi siten, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä;

5. toteaa, että jotkin uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvät tekniikan alat 
ovat lähentymässä markkinahintoihin 
paljon odotettua nopeammin, kun taas 
toiset energiamarkkinoilla olevat 
uusiutuvat energialähteet eivät vielä ole 
taloudellisesti kilpailukykyisiä; on 
komission kanssa samaa mieltä siitä, että 
on turvauduttava kaikkiin käytettävissä 
oleviin keinoihin kustannusten 
alentamiseksi ja sen torjumiseksi, että 
sisämarkkinasäännökset jätetään 
saattamatta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, minkä seurauksena 
esimerkiksi sähköntuotantomarkkinat 
ovat erittäin keskittyneet, jotta uusiutuvat 
energialähteet ovat markkinatalouden 
kannalta kilpailukykyisiä, lopettaen 
samalla välittömästi tuen myöntämisen 
fossiilisille polttoaineille;

Or. en

Tarkistus 135
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että toistaiseksi 
ainoastaan osa uusiutuvista energialähteistä 

5. muistuttaa, että yli 50 prosenttia 
eurooppalaisesta uusiutuvan energian 
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on markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyistä, joskin myös muut 
teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
kustannusten alentamiseksi siten, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä;

tuotannosta on peräisin vakaasta ja 
kilpailulle alttiina olevasta vesivoimasta; 
on kuitenkin huolissaan siitä, että 
toistaiseksi ainoastaan osa uusista 
uusiutuvista energialähteistä on 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyistä, joskin myös muut 
teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
kustannusten alentamiseksi siten, että 
uudet uusiutuvat energialähteet ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä; vaatii kuitenkin, että 
ennen uusiutuvan energian teknologian 
tukemista tehdään elinkaarikustannusten 
analyysi tulevan kilpailukyvyn 
selvittämiseksi;

Or. de

Tarkistus 136
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että toistaiseksi 
ainoastaan osa uusiutuvista 
energialähteistä on markkinatalouden 
kannalta kilpailukykyistä, joskin myös 
muut teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
kustannusten alentamiseksi siten, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä;

5. toteaa, että toistaiseksi osa uusiutuvista 
energialähteistä on jo nyt 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyistä, vaikka myös muut 
teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
kustannusten alentamiseksi siten, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä, myös siten, että 
kaikentyyppiset ulkoiset tekijät 
sisällytetään asianmukaisesti; toteaa, että 
on muutettava energiamarkkinoita, 
infrastruktuuria ja tukijärjestelmiä, 
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joiden organisointi perustuu edelleen
perinteisen tekniikan tarpeisiin, jotta 
kannustetaan uusiutuvien 
energialähteiden integrointia;

Or. en

Tarkistus 137
Giles Chichester, Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että toistaiseksi 
ainoastaan osa uusiutuvista energialähteistä 
on markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyistä, joskin myös muut 
teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
kustannusten alentamiseksi siten, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä;

5. on huolissaan siitä, että toistaiseksi 
ainoastaan osa uusiutuvista energialähteistä 
on markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyistä, joskin myös muut 
teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
kaikkiin asianmukaisiin keinoihin 
kustannusten alentamiseksi siten, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä; katsoo, että jos 
markkinoilla esiintyy häiriöitä tai 
tuottajat saavat vain rajoitetusti 
tilaisuuksia markkinapohjaisen 
rahoituksen varmistamiseksi, olisi 
edistettävä edullisemman sijoituspääoman 
saantia uusiutuvia energialähteitä varten;

Or. en

Tarkistus 138
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että toistaiseksi 
ainoastaan osa uusiutuvista energialähteistä 
on markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyistä, joskin myös muut 
teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
kustannusten alentamiseksi siten, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä;

5. on huolissaan siitä, että toistaiseksi 
ainoastaan osa uusiutuvista energialähteistä 
on markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyistä, joskin myös muut 
teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
kustannusten alentamiseksi siten, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä; huomauttaa, että 
fossiilienergian tukien 
poistamissuunnitelma on tarpeen 
uusiutuvan energiamuotojen 
kilpailukyvyn parantamisen kannalta;

Or. fi

Tarkistus 139
Zofija Mazej Kukovič

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että toistaiseksi 
ainoastaan osa uusiutuvista energialähteistä 
on markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyistä, joskin myös muut 
teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
kustannusten alentamiseksi siten, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä;

5. on huolissaan siitä, että toistaiseksi 
ainoastaan osa uusiutuvista energialähteistä 
on markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyistä, joskin myös muut 
teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
kustannusten alentamiseksi siten, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä; tähdentää, että 
uusiutuvaan energiaan investoivien 
riskejä on vähennettävä selkeän pitkän 
aikavälin eurooppalaisen strategian 
avulla;
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Or. sl

Tarkistus 140
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että toistaiseksi
ainoastaan osa uusiutuvista 
energialähteistä on markkinatalouden 
kannalta kilpailukykyistä, joskin myös 
muut teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
kustannusten alentamiseksi siten, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä;

5. toteaa, että osa uusiutuvista 
energialähteistä on jo nyt 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyistä ja että myös muut 
teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin, kun taas perinteisen 
tekniikan hinta nousee ja fossiilisten 
polttoaineiden hinnat nousevat 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; on 
komission kanssa samaa mieltä siitä, että 
on turvauduttava kaikkiin käytettävissä 
oleviin keinoihin uusiutuvien 
energialähteiden kustannusten 
alentamiseksi siten, että ne ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä;

Or. en

Tarkistus 141
Struan Stevenson

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että toistaiseksi 
ainoastaan osa uusiutuvista energialähteistä 
on markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyistä, joskin myös muut 
teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 

5. on huolissaan siitä, että toistaiseksi 
ainoastaan osa uusiutuvista energialähteistä 
on markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyistä, joskin myös muut 
teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
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kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
kustannusten alentamiseksi siten, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä;

kaikkiin asianmukaisiin ja taloudellisesti 
kestäviin keinoihin kustannusten 
alentamiseksi siten, että uusiutuvat 
energialähteet ja muut uudet 
energiantuotantomuodot ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä;

Or. en

Tarkistus 142
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että toistaiseksi 
ainoastaan osa uusiutuvista 
energialähteistä on markkinatalouden 
kannalta kilpailukykyistä, joskin myös 
muut teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
kustannusten alentamiseksi siten, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
markkinatalouden kannalta
kilpailukykyisiä;

5. on tyytyväinen siihen, että uusiutuvat 
energialähteet ovat enenevässä määrin
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
uusiutuvien energialähteiden 
markkinataloudellisen kilpailukyvyn 
lisäämiseksi edelleen;

Or. de

Tarkistus 143
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että toistaiseksi 
ainoastaan osa uusiutuvista 
energialähteistä on markkinatalouden 

5. on huolissaan siitä, että toistaiseksi 
varsinkin ne uusiutuvat energialähteet 
ovat markkinatalouden kannalta 
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kannalta kilpailukykyistä, joskin myös 
muut teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
kustannusten alentamiseksi siten, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä;

kilpailukykyisiä, joiden teknologia on jo 
kauan osoittautunut toimivaksi, joskin 
myös muut uudemmat teknologiat ovat 
lähentymässä markkinahintoihin; on 
komission kanssa samaa mieltä siitä, että 
on turvauduttava kaikkiin käytettävissä 
oleviin keinoihin kustannusten 
alentamiseksi siten, että kaikki uusiutuvat 
energialähteet ovat markkinatalouden 
kannalta kilpailukykyisiä;

Or. de

Tarkistus 144
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että toistaiseksi 
ainoastaan osa uusiutuvista energialähteistä 
on markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyistä, joskin myös muut 
teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
kustannusten alentamiseksi siten, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä;

5. on huolissaan siitä, että toistaiseksi 
ainoastaan osa uusiutuvista energialähteistä 
on markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyistä, joskin myös muut 
teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
kustannusten alentamiseksi siten, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä kotitalouksien sähkön 
lisälähteenä ja keinona tuottaa sähköä 
verkkoon;

Or. pl

Tarkistus 145
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että toistaiseksi 
ainoastaan osa uusiutuvista energialähteistä 
on markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyistä, joskin myös muut 
teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
kustannusten alentamiseksi siten, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä;

5. on huolissaan siitä, että toistaiseksi 
ainoastaan osa uusiutuvista energialähteistä 
on markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyistä, joskin myös jotkin 
teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
kustannusten alentamiseksi siten, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä;

Or. en

Tarkistus 146
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että toistaiseksi 
ainoastaan osa uusiutuvista energialähteistä 
on markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyistä, joskin myös muut 
teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
kustannusten alentamiseksi siten, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä;

5. toteaa, että toistaiseksi ainoastaan osa 
uusiutuvista energialähteistä on 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyistä, joskin myös muut 
teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
kustannusten alentamiseksi siten, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä;

Or. en
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Tarkistus 147
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että toistaiseksi 
ainoastaan osa uusiutuvista energialähteistä 
on markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyistä, joskin myös muut 
teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
kustannusten alentamiseksi siten, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä;

5. toteaa, että toistaiseksi ainoastaan osa 
uusiutuvista energialähteistä on 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyistä, joskin myös muut 
teknologiat ovat lähentymässä 
markkinahintoihin; on komission kanssa 
samaa mieltä siitä, että on turvauduttava 
kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin 
kustannusten alentamiseksi siten, että 
uusiutuvat energialähteet ovat 
markkinatalouden kannalta 
kilpailukykyisiä;

Or. en

Tarkistus 148
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. toteaa, että lämmityksen ja 
jäähdytyksen osuus on tällä hetkellä yli 
40 prosenttia lopullisesta 
energiankulutuksesta unionissa ja että 
uusiutuvien energialähteiden osuus 
lämmitykseen ja jäähdytykseen 
tarkoitetusta lopullisesta 
energiankulutuksesta on kasvanut: se oli
suuruudeltaan 12,47 prosenttia 
lämmitykseen ja jäähdytykseen liittyvästä 
lopullisesta bruttokulutuksesta EU:n 
27 jäsenvaltiossa vuonna 2009; painottaa, 
että olisi kiinnitettävä enemmän huomiota 
hyödyntämättömään potentiaaliin, joka 
liittyy uusiutuvien energialähteiden 
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käyttämiseen lämmitykseen ja 
jäähdytykseen, sekä sen merkitykseen 
kestävyyden, paikallisen kasvun ja 
teollisuuden kilpailukyvyn edistämisen 
kannalta; kehottaa Euroopan komissiota 
laatimaan perusteellisen analyysin siihen 
liittyvine jatkotoimenpiteineen 
jäsenvaltioiden tukemiseksi, kun ne 
pyrkivät vaikuttavasti ja 
kustannustehokkaasti hyödyntämään 
koko potentiaalia, joka liittyy uusiutuvien 
energialähteiden käyttämiseen 
lämmitykseen ja jäähdytykseen;

Or. en

Tarkistus 149
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. toteaa, että lämmityksen ja 
jäähdytyksen osuus on tällä hetkellä noin 
46 prosenttia lopullisesta 
energiankulutuksesta EU:ssa ja että 
uusiutuvien energialähteiden osuus 
lämmitykseen ja jäähdytykseen kuluvasta 
lopullisesta energiankulutuksesta on 
kasvanut: se oli suuruudeltaan 
12,47 prosenttia lämmitykseen ja 
jäähdytykseen tarkoitetusta lopullisesta 
bruttokulutuksesta EU:n 27 jäsenvaltiossa 
vuonna 2009; katsoo näin ollen, että olisi 
kiinnitettävä enemmän huomiota 
hyödyntämättömään potentiaaliin, joka 
liittyy uusiutuvien energialähteiden 
käyttämiseen lämmitykseen ja 
jäähdytykseen, sekä sen merkitykseen 
kestävyyden, paikallisen kasvun ja 
teollisuuden kilpailukyvyn edistämisen 
kannalta;

Or. en
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Tarkistus 150
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. toteaa, että puutavaraa ja 
puutuotteita markkinoille saattavien 
toimijoiden velvollisuuksien 
vahvistamisesta 20. lokakuuta 2010 
annettu asetus (EU) N:o 955/2010 
muodostaa riittävän oikeudellisen 
kehyksen sen osoittamiseksi, että 
biomassaa tuotetaan Euroopan unionissa 
kestävällä tavalla ja että kestävään 
metsänhoitoon liittyvää metsä- tai 
ympäristölainsäädäntöä ei rikota; katsoo, 
että kaikessa uudessa lainsäädännössä, 
joka koskee uusiutuvan energian 
tuottamiseen käytetyn ja Euroopan 
unionissa tuotetun biomassan kestävyyttä, 
olisi otettava huomioon olemassa oleva 
sääntelykehys ja sen tarjoamat välineet;

Or. en

Tarkistus 151
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. toteaa, että hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen, joka saavutetaan 
lisäämällä biometaanin käyttöä lyhyille ja 
pitkille matkoille tarkoitetuissa 
ajoneuvoissa, erityisesti raskaissa 
hyötyajoneuvoissa, ja sähkön käyttöä 
kaupungeissa tehtäville lyhyille matkoille 
tarkoitetuissa ajoneuvoissa, liittyy 
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merkittävää potentiaalia;

Or. en

Tarkistus 152
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. katsoo lisätoimien olevan tarpeen 
uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallisen hyväksynnän 
lisäämiseksi; toteaa samalla, että tehokas 
toimi tätä varten olisi vakiinnuttaa 
kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka 
koskee tuottajaa/kuluttajaa (tai "tuottaja-
kuluttajaa"), joka pystyisi hoitamaan 
energiantuotantoprosessin;

Or. pl

Tarkistus 153
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. markkinamekanismit ja kilpailu ovat 
ennakkoedellytyksiä uusiutuvien 
energialähteiden kehittämiseksi pitkällä 
aikavälillä unionissa; toteaa, että vapaat 
ja avoimet markkinat ovat paras keino 
kannustaa uusiutuvien energialähteiden 
kestävää kehittämistä;

Or. en
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Tarkistus 154
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. katsoo, että perinteisten 
energialähteiden alalla olisi parempi 
hyödyntää biomassaa, yhdyskuntajätteestä 
peräisin oleva biomassa mukaan 
luettuna;

Or. pl

Tarkistus 155
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford, Struan Stevenson

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. toteaa, että on tärkeää varmistaa, että 
hinnat pysyvät kustannettavissa olevalla 
tasolla sekä kotitalouksien että 
teollisuuden kuluttajien kannalta;

Or. en

Tarkistus 156
Giles Chichester, Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. katsoo vaiheittaisen markkinoille 
integroimisen edellyttävän, että 
uusiutuvia energialähteitä koskevat 
kansalliset tukijärjestelmät on vaiheittain 
poistettava käytöstä, kun jonkin tietyn 
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uusiutuvan energialähteen 
markkinakelpoisuus ja kilpailukyky on 
saavutettu;

Or. en

Tarkistus 157
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa uusiutuvien 
energialähteiden integroimiseksi kaikkein 
kustannustehokkaimmalla tavalla 
unionin markkinoille jäsenvaltioita 
poistamaan vaiheittain käytöstä 
fossiilisille polttoaineille ja ydinvoimalle 
myönnetyt tuet, panemaan vapauttamista 
koskevat paketit asianmukaisesti 
täytäntöön ja toteuttamaan toimia 
markkinoiden keskittymisen kaltaisten 
markkinoiden rakenteellisten puutteiden 
poistamiseksi; kehottaa komissiota
valvomaan tinkimättä tämän toteutumista, 
panemaan täytäntöön likvidit 
päivänsisäiset markkinat sekä 
tehotasapainon ylläpitämiseen ja 
energiaverkon tukemiseen liittyvien 
palvelujen markkinat ja integroimaan ne 
unionissa EU:n laajuisen tavoitemallin 
mukaisesti ja laajemmin;

Or. en

Tarkistus 158
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. sisämarkkinoiden asianmukaisen 
toiminnan takaamiseksi jäsenvaltioiden 
olisi poistettava vaiheittain käytöstä 
fossiilisille polttoaineille ja ydinvoimalle 
myönnetyt tuet, pantava vapauttamista 
koskevat paketit täytäntöön ja toteutettava 
toimia markkinoiden keskittymisen ja 
säänneltyjen energiahintojen kaltaisten 
markkinoiden rakenteellisten puutteiden 
poistamiseksi sekä pantava täytäntöön 
likvidit päivänsisäiset markkinat ja 
tehotasapainon ylläpitämiseen ja 
energiaverkon tukemiseen liittyvien 
palvelujen markkinat;

Or. en

Tarkistus 159
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa, että eri energialähteiden 
hinnat ovat merkittävässä asemassa 
määriteltäessä markkinatoimijoiden, 
kuten teollisuuden ja kuluttajien, 
toimintatapoja, ja toteaa, että nykyisen 
poliittisen kehyksen kyvyttömyys 
sisällyttää täysimääräisesti ulkoiset 
kustannukset ja uusiutumattomille 
energialähteille myönnettävät runsaat 
valtiontuet estävät uusiutuvien 
energialähteiden kasvun; kehottaa 
poistamaan fossiilisille polttoaineille 
myönnettävät tuet vaiheittain käytöstä ja 
varmistamaan, että kaikki energialähteet 
vastaavat omista 
ympäristökustannuksistaan;

Or. en
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Tarkistus 160
Vicky Ford, Giles Chichester

Päätöslauselmaesitys
5 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 c. katsoo, että on tarpeen poistaa 
vaiheittain käytöstä tuet, jotka haittaavat 
kilpailua, samoin kuin ympäristöä 
vahingoittaville fossiilisille polttoaineille 
myönnettävät tuet;

Or. en

Tarkistus 161
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
5 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 d. katsoo, että on tarpeen poistaa 
vaiheittain käytöstä ympäristöä 
vahingoittaville fossiilisille polttoaineille 
myönnettävät tuet;

Or. en

Tarkistus 162
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. kehottaa komissiota laatimaan 
analyysin siitä, miten fossiilisille 
polttoaineille ja ydinvoimalle myönnetyt 
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tuet vaikuttavat energia-alan 
sisämarkkinoiden asianmukaiseen 
toimintaan ja uusiutuvien 
energialähteiden integroimiseen 
energiajärjestelmään;

Or. en

Tarkistus 163
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. on huolestunut siitä, että 
uusiutumattomille energialähteille 
myönnetään edelleen tukia joissakin 
valtioissa;

Or. en

Tarkistus 164
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 2

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Uusiutuvat energialähteet unionin energia-
alan sisämarkkinoilla

Uusiutuvat energialähteet unionin 
tasapuolisilla ja täysin yhdentyneillä 
energia-alan sisämarkkinoilla

Or. en
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Tarkistus 165
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi) (alaotsikon "Uusiutuvat energialähteet unionin energia-alan 
sisämarkkinoilla" jälkeen)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. toteaa, että verkkoinfrastruktuuri, 
verkon hallinnointi ja markkinasäännöt 
on mukautettu fossiilisia polttoaineita 
käyttävien ja ydinvoimaloiden tarpeisiin 
ja mahdollisuuksiin ja tämä muodostaa 
uusiutuvien energialähteiden kaltaisille 
uudemmille teknologioille kilpailuhaitan;

Or. de

Tarkistus 166
Struan Stevenson

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi) (alaotsikon "Uusiutuvat energialähteet unionin energia-alan 
sisämarkkinoilla" jälkeen)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. toteaa, että osa uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvästä tekniikasta 
saattaa aiheuttaa luonnonarvon 
menetystä, mitä on mahdoton hyväksyä, ja 
vaarantaa ihmisten terveyden, kun 
laitteistoja sijoitetaan asuinalueiden 
lähelle; painottaa, että uusiutuvia 
energialähteitä ei pitäisi kehittää tavalla, 
joka vahingoittaa valikoivasti 
elinympäristöä tai taloudellista 
hyvinvointia syrjäisissä yhteisöissä tai 
syrjäisillä asuinalueilla; korostaa, että 
kansallisten hallituksien on taattava 
sellaisten henkilöiden suojelu tai 
asianmukaisten korvauksien maksaminen 
sellaisille henkilöille, joiden terveys tai 
elämänlaatu saattaa kärsiä uusiutuvien 
energialähteiden kehittämisen 
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seurauksena;

Or. en

Tarkistus 167
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että kaasun ja sähkön 
sisämarkkinoiden on määrä toteutua 
vuoteen 2014 mennessä; pitää 
myönteisenä, että komissio aikoo piakkoin 
raportoida energia-alan sisämarkkinoiden 
loppuun saattamisesta;

6. toteaa, että vuoteen 2014 mennessä 
toteutettavat kaasun ja sähkön 
sisämarkkinat ovat ratkaisevassa 
asemassa uusiutuvien energialähteiden 
integroimisen kannalta ja mahdollistavat 
vaihtelevan sähköntuotannon 
kustannustehokkaan tasapainottamisen;
suhtautuu myönteisesti komission 
kertomukseen energia-alan 
sisämarkkinoiden loppuun saattamisesta;

Or. en

Tarkistus 168
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että kaasun ja sähkön 
sisämarkkinoiden on määrä toteutua 
vuoteen 2014 mennessä; pitää 
myönteisenä, että komissio aikoo piakkoin 
raportoida energia-alan sisämarkkinoiden
loppuun saattamisesta;

6. toteaa, että kaasun ja sähkön 
sisämarkkinoiden on määrä toteutua 
vuoteen 2014 mennessä; kehottaa 
komissiota käyttämään kaikkia sen 
käytettävissä olevia välineitä edistääkseen 
energia-alan sisämarkkinoiden
mahdollisimman pikaista loppuun
saattamista;

Or. de
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Tarkistus 169
Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että kaasun ja sähkön 
sisämarkkinoiden on määrä toteutua 
vuoteen 2014 mennessä; pitää 
myönteisenä, että komissio aikoo piakkoin 
raportoida energia-alan sisämarkkinoiden 
loppuun saattamisesta;

6. toteaa, että kaasun ja sähkön 
sisämarkkinoiden on määrä toteutua 
vuoteen 2014 mennessä; pitää 
myönteisenä, että komissio aikoo piakkoin 
raportoida energia-alan sisämarkkinoiden 
loppuun saattamisesta; kehottaa 
jäsenvaltioita jatkamaan toimien 
toteuttamista energia-alan 
sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön 
täysimääräiseksi täytäntöön panemiseksi, 
yhteenliitettävyyden kehittämiseksi sekä 
energiasaarekkeiden ja pullonkaulojen 
poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 170
Pilar del Castillo Vera

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että kaasun ja sähkön 
sisämarkkinoiden on määrä toteutua 
vuoteen 2014 mennessä; pitää 
myönteisenä, että komissio aikoo piakkoin 
raportoida energia-alan sisämarkkinoiden 
loppuun saattamisesta;

6. toteaa, että kaasun ja sähkön 
sisämarkkinoiden on määrä toteutua 
vuoteen 2014 mennessä; pitää 
myönteisenä, että komissio aikoo piakkoin 
raportoida energia-alan sisämarkkinoiden 
loppuun saattamisesta; kehottaa 
jäsenvaltioita jatkamaan toimien 
toteuttamista energia-alan 
sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön 
täysimääräiseksi täytäntöön panemiseksi, 
yhteenliitettävyyden kehittämiseksi sekä 
pullonkaulojen poistamiseksi;
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Or. en

Tarkistus 171
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että kaasun ja sähkön 
sisämarkkinoiden on määrä toteutua 
vuoteen 2014 mennessä; pitää 
myönteisenä, että komissio aikoo piakkoin 
raportoida energia-alan sisämarkkinoiden 
loppuun saattamisesta;

6. toteaa, että vuoteen 2014 mennessä 
toteutettavien kaasun ja sähkön 
sisämarkkinoiden avulla tuetaan 
uusiutuvien energialähteiden 
integroimista; kannattaa sitä, että 
komissio aikoo haastaa jäsenvaltioita 
unionin tuomioistuimeen sen perusteella, 
että ne eivät ole saattaneet energia-alan 
sisämarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä 
osaksi kansallista lainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 172
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että kaasun ja sähkön 
sisämarkkinoiden on määrä toteutua 
vuoteen 2014 mennessä; pitää 
myönteisenä, että komissio aikoo piakkoin 
raportoida energia-alan sisämarkkinoiden 
loppuun saattamisesta;

6. toteaa, että kaasun ja sähkön 
sisämarkkinoiden on määrä toteutua 
vuoteen 2014 mennessä; pitää 
myönteisenä, että komissio aikoo 
johdonmukaisella toiminnalla varmistaa 
energia-alan kolmannen 
sisämarkkinapaketin täytäntöönpanon 
kaikissa EU:n jäsenvaltioissa;

Or. de
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Tarkistus 173
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. on huolestunut verotusta ja 
sähköntuotantoa koskevan lainsäädännön 
viimeaikaisten muutoksien, joita on tehty 
Espanjan kaltaisissa jäsenvaltioissa, ja 
EU:n energia-alan sisämarkkinoita 
koskevan sääntelyn yhteensopivuudesta, 
samoin kuin yhteensopivuudesta EU:n 
muuhun energia-alan lainsäädäntöön ja 
sen yleisiin tavoitteisiin nähden; ehdottaa, 
että olisi vastattava tasapuolisesti ja 
avoimesti talouskriisin aiheuttamiin 
haasteisiin samoin kuin kansallisiin 
erityisongelmiin, kuten sähköalan 
ylikapasiteettiin, määrittämällä uusia 
mekanismeja sähköntuotantojärjestelmän 
kustannuksiin liittyvän rasituksen 
jakamiseksi ottaen myös huomioon 
sellaiset perusteet kuin perinteiset 
epäsuorat tuet, tuotannon tehokkuus ja 
ulkoisten kustannuksien sisällyttäminen;

Or. en

Tarkistus 174
Pilar del Castillo Vera

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kustannustehokkuuden aiheuttaman 
hyödyn siirtämiseksi loppukuluttajille ja 
uusiutuvien energialähteiden 
edistämiskustannuksien valvomiseksi 
kansallisten tukijärjestelmien on 
reagoitava paremmin markkinoiden 
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antamiin signaaleihin sekä otettava 
huomioon eri tekniikan alojen 
vakiintumisaste, mukauttaen järjestelmiä 
vastaavasti;

Or. en

Tarkistus 175
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. unionin energia-alan sisämarkkinat, 
joilla energia voi virrata vapaasti kaikkien 
EU:n jäsenvaltioiden välillä, ovat 
tärkeässä asemassa uusiutuvien 
energialähteiden kehittämiseksi 
unionissa;

Or. en

Tarkistus 176
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. painottaa, että nykyinen järjestelmä –
jossa energia-alan sisämarkkinoita ei ole 
vielä pantu täytäntöön, koska 
asianomaisia määräyksiä ei ole saatettu 
osaksi kansallista lainsäädäntöä – suosii 
fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa 
sähköntuotantoa, usein epätasapuolisten 
tukien ja määräävien markkina-asemien 
välityksellä; kehottaa komissiota 
tekemään lopun tästä seuraavasta 
uusiutuvien energialähteiden 
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epätasapuolisesta kohtelusta 
hyödyntämällä vastaavasti sen käytössä 
olevia oikeudellisia keinoja; kehottaa 
lisäksi sisällyttämään täysimääräisesti 
ulkoiset kustannukset, kuten esimerkiksi 
kasvihuonekaasupäästöjen kohdalla;

Or. en

Tarkistus 177
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että Euroopan unionissa on 
noin 170 erialista tukimekanismia 
uusiutuvia energialähteitä varten, mikä 
on johtanut huomattavaan 
tehottomuuteen rajat ylittävässä 
sähköalan kaupassa, koska 
tukimekanismit betonoivat nykyiset erot ja 
jopa voimistavat niitä ja haittaavat siten 
energia-alan sisämarkkinoiden loppuun 
saattamista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 178
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että Euroopan unionissa on noin 
170 erialista tukimekanismia uusiutuvia 
energialähteitä varten, mikä on johtanut 
huomattavaan tehottomuuteen rajat 
ylittävässä sähköalan kaupassa, koska 
tukimekanismit betonoivat nykyiset erot ja 

7. toteaa, että Euroopan unionissa on noin 
170 erilaista tukimekanismia uusiutuvia 
energialähteitä varten, mikä osoittaa, että 
kansallisia suunnitelmia on räätälöity 
vastaamaan eri tekniikan alojen 
vakiintumisastetta ja kansallisten 
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jopa voimistavat niitä ja haittaavat siten 
energia-alan sisämarkkinoiden loppuun 
saattamista;

markkinoiden toisistaan edelleen eroavia 
ominaispiirteitä, jotka liittyvät 
hallinnollisiin ja sähköverkkoyhteyksiä 
koskeviin menettelyihin, 
pääomakustannuksiin ja sähköalan 
markkinoiden ominaispiirteisiin; toteaa, 
että markkinoiden rakenteelliset 
vääristymät, kuten fossiilisille 
polttoaineille myönnetyt tuet, 
energiahintojen sääntely ja markkinoiden 
keskittyminen, ovat edelleen yleisiä 
joissakin jäsenvaltioissa; korostaa, että 
edellä mainittujen pullonkaulojen 
torjuminen, päivänsisäisten 
sähköntuotantomarkkinoiden 
kehittäminen kohti reaaliaikaisempaa 
kaupankäyntiä ja tehotasapainon 
ylläpitämiseen ja energiaverkon 
tukemiseen liittyvien palvelujen 
markkinoiden kehittäminen on 
ensiarvoisen tärkeää uusiutuvien 
energialähteiden integroimisen ja niiden 
kilpailukyvyn kannalta energia-alan 
sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 179
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että Euroopan unionissa on noin 
170 erialista tukimekanismia uusiutuvia 
energialähteitä varten, mikä on johtanut 
huomattavaan tehottomuuteen rajat 
ylittävässä sähköalan kaupassa, koska 
tukimekanismit betonoivat nykyiset erot ja 
jopa voimistavat niitä ja haittaavat siten 
energia-alan sisämarkkinoiden loppuun 
saattamista;

7. toteaa, että koska Euroopan unionissa on 
monta erilaista tukimekanismia uusiutuvia 
energialähteitä varten, on mahdollista 
varmistaa, että jäsenvaltioiden eri 
potentiaali ja eri tekniset toimintamallit 
otetaan huomioon tukijärjestelmien 
suunnittelun yhteydessä, millä vältetään 
satunnaisten voittojen syntyminen (jotka 
lisäävät kustannuksia 25 prosenttia EU:n 
yhtenäisen tukitason tapauksessa¹ 
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huomioimalla tekniikan todelliset 
kustannukset; suhtautuu samalla 
myönteisesti komission aloitteeseen 
tukijärjestelmiä koskevien suuntaviivojen 
laatimisesta;

___________
¹ Euroopan komissio, energian pääosasto, 
tutkimus Ecofys et al. (2011) futures-e; 
Euroopan komissio, Älykäs energiahuolto 
Euroopassa, Altener-ohjelma: Financing 
RE in the European Energy Market 
(Uusiutuvien energialähteiden 
rahoittaminen unionin energia-alan 
markkinoilla); Resch et al. (2009). 

Or. en

Tarkistus 180
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että Euroopan unionissa on noin 
170 erialista tukimekanismia uusiutuvia 
energialähteitä varten, mikä on johtanut 
huomattavaan tehottomuuteen rajat 
ylittävässä sähköalan kaupassa, koska 
tukimekanismit betonoivat nykyiset erot ja 
jopa voimistavat niitä ja haittaavat siten 
energia-alan sisämarkkinoiden loppuun 
saattamista;

7. toteaa, että Euroopan unionissa on 
erilaisten kansallisten markkinoiden ja 
teknologioiden vuoksi noin 170 erilaista
tukimekanismia uusiutuvia energialähteitä 
varten, mikä muodostaa ongelman 
energia-alan sisämarkkinoille;

Or. de

Tarkistus 181
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että Euroopan unionissa on noin
170 erialista tukimekanismia uusiutuvia 
energialähteitä varten, mikä on johtanut 
huomattavaan tehottomuuteen rajat 
ylittävässä sähköalan kaupassa, koska 
tukimekanismit betonoivat nykyiset erot ja 
jopa voimistavat niitä ja haittaavat siten 
energia-alan sisämarkkinoiden loppuun 
saattamista;

7. toteaa, että Euroopan unionissa on 
monta erilaista valtiontukijärjestelmää, 
mikä saattaa edistää monopoliasemia ja 
johtaa tehottomuuteen energia-alan 
sisämarkkinoilla, koska tukimekanismit 
betonoivat nykyiset erot ja jopa 
voimistavat niitä; erityisesti 
kapasiteettimarkkinat estävät vapaan 
kilpailun ja muiden tasapainottavien 
keinojen edistämisen, joita ovat kysynnän 
hallinta, infrastruktuuri, varastointi ja 
uusiutuvien energialähteiden integrointi 
yleisemmin tarkasteltuna;

Or. en

Tarkistus 182
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että Euroopan unionissa on noin 
170 erialista tukimekanismia uusiutuvia 
energialähteitä varten, mikä on johtanut 
huomattavaan tehottomuuteen rajat 
ylittävässä sähköalan kaupassa, koska 
tukimekanismit betonoivat nykyiset erot ja 
jopa voimistavat niitä ja haittaavat siten 
energia-alan sisämarkkinoiden loppuun 
saattamista;

7. toteaa, että Euroopan unionissa 
myönnetään tukia perinteisille 
energiamuodoille, heikolle 
yhteenliitettävyydelle ja markkinoiden 
voimakkaalle keskittymiselle, mikä on 
johtanut huomattavaan tehottomuuteen 
rajat ylittävässä sähköalan kaupassa, koska 
tukimekanismit betonoivat nykyiset erot ja 
jopa voimistavat niitä ja haittaavat siten 
energia-alan sisämarkkinoiden loppuun 
saattamista;

Or. en
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Tarkistus 183
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että Euroopan unionissa on noin 
170 erialista tukimekanismia uusiutuvia 
energialähteitä varten, mikä on johtanut 
huomattavaan tehottomuuteen rajat 
ylittävässä sähköalan kaupassa, koska 
tukimekanismit betonoivat nykyiset erot ja 
jopa voimistavat niitä ja haittaavat siten 
energia-alan sisämarkkinoiden loppuun 
saattamista;

7. toteaa, että Euroopan unionissa on noin 
170 erilaista tukimekanismia uusiutuvia 
energialähteitä varten, mikä on johtanut 
huomattavaan tehottomuuteen rajat 
ylittävässä sähköalan kaupassa, koska 
tukimekanismit betonoivat nykyiset erot ja 
jopa voimistavat niitä ja haittaavat siten 
energia-alan sisämarkkinoiden loppuun 
saattamista; suhtautuu myönteisesti 
komission laatimaan tukijärjestelmien 
uudistamista koskevaan ohjeistukseen;

Or. en

Tarkistus 184
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että Euroopan unionissa on noin 
170 erialista tukimekanismia uusiutuvia 
energialähteitä varten, mikä on johtanut 
huomattavaan tehottomuuteen rajat 
ylittävässä sähköalan kaupassa, koska 
tukimekanismit betonoivat nykyiset erot ja 
jopa voimistavat niitä ja haittaavat siten 
energia-alan sisämarkkinoiden loppuun 
saattamista;

7. toteaa, että Euroopan unionissa on noin 
170 erialista tukimekanismia uusiutuvia 
energialähteitä varten, mikä on johtanut 
huomattavaan tehottomuuteen rajat 
ylittävässä sähköalan kaupassa; korostaa 
kuitenkin uusiutuvan energian 
tukimekanismien kehittämisen tärkeyttä 
ja paikallisten vahvuuksien huomioimista 
tukimekanismeissa; 

Or. fi
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Tarkistus 185
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. painottaa, että hankeriskiä lisäävät 
monimutkaiset lupamenettelyt, kuukausia 
tai vuosia kestävät suunnitteluprosessit ja 
tukijärjestelmään tehtävien takautuvasti 
sovellettavien muutosten pelko; erityisesti 
sellaisissa valtioissa, joissa 
pääomamarkkinatilanne on vaikea, 
tällaiset suuret riskit nostavat pääoman 
hintaa, mikä lisää uusiutuvaa energiaa 
koskevien hankkeiden kustannuksia ja 
heikentää niiden kilpailukykyä;

Or. en

Tarkistus 186
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. painottaa yksinkertaisten 
hallinnollisten menettelyjen sekä 
vakaiden ja tehokkaiden tukijärjestelmien 
tarvetta, joita voidaan mukauttaa ajan 
myötä ja poistaa vaiheittain käytöstä, kun 
tekniikka ja tarjontaketjut ovat täysin 
kehittyneitä ja kilpailukykyisiä ja kun 
markkinoiden häiriöt on poistettu;

Or. en
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Tarkistus 187
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että kuluttajat hyötyvät eniten 
energia-alan sisämarkkinoiden loppuun 
saattamisesta; hyväksyy komission arvion, 
että uusiutuvien energialähteiden
yhteydessä on myös ilmettävä kilpailua, 
koska se on paras kannustin innovaatioiden 
kehittämiseen ja kustannusten 
vähentämiseen;

8. toteaa, että kuluttajat hyötyvät eniten 
energia-alan sisämarkkinoiden loppuun 
saattamisesta; korostaa, että uusiutuvia 
energialähteitä koskevat tukijärjestelmät 
otettiin käyttöön ennen kaikkea johtuen 
markkinoiden epätäydellisestä 
avautumisesta ja perinteisen 
energiantuotannon ulkoisten 
kustannuksien epätäydellisestä 
sisällyttämisestä sekä lisäksi siitä syystä, 
että suurin osa uusiutuvia energialähteitä 
koskevasta tekniikasta oli varhaisessa 
kehitysvaiheessa; pitää valitettavana, että 
fossiilisille polttoaineille ja ydinvoimalle 
myönnetään edelleen tukea; hyväksyy 
komission arvion, että kaikissa 
jäsenvaltioissa kaikkien energialähteiden
yhteydessä on ilmettävä kilpailua, koska se 
on paras kannustin innovaatioiden 
kehittämiseen ja kustannusten 
vähentämiseen;

Or. en

Tarkistus 188
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että kuluttajat hyötyvät eniten 
energia-alan sisämarkkinoiden loppuun 
saattamisesta; hyväksyy komission arvion, 
että uusiutuvien energialähteiden 
yhteydessä on myös ilmettävä kilpailua, 
koska se on paras kannustin innovaatioiden 

8. toteaa, että kuluttajat hyötyvät eniten 
energia-alan sisämarkkinoiden loppuun 
saattamisesta; hyväksyy komission arvion, 
että uusiutuvien energialähteiden 
yhteydessä on myös pitkällä aikavälillä ja 
niiden saavutettua markkinoiden 
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kehittämiseen ja kustannusten 
vähentämiseen;

edellyttämän tason ilmettävä kilpailua, 
koska se on paras kannustin innovaatioiden 
kehittämiseen ja kustannusten 
vähentämiseen;

Or. de

Tarkistus 189
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että kuluttajat hyötyvät eniten 
energia-alan sisämarkkinoiden loppuun 
saattamisesta; hyväksyy komission arvion, 
että uusiutuvien energialähteiden 
yhteydessä on myös ilmettävä kilpailua, 
koska se on paras kannustin innovaatioiden 
kehittämiseen ja kustannusten 
vähentämiseen;

8. toteaa, että kuluttajat hyötyvät eniten 
energia-alan sisämarkkinoiden loppuun 
saattamisesta; hyväksyy komission arvion, 
että kaikkien energialähteiden (myös 
fossiilisten polttoaineiden) yhteydessä on 
ilmettävä kilpailua, koska se on paras 
kannustin innovaatioiden kehittämiseen ja 
kustannusten vähentämiseen;

Or. en

Tarkistus 190
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että kuluttajat hyötyvät eniten 
energia-alan sisämarkkinoiden loppuun 
saattamisesta; hyväksyy komission arvion, 
että uusiutuvien energialähteiden
yhteydessä on myös ilmettävä kilpailua, 
koska se on paras kannustin innovaatioiden 
kehittämiseen ja kustannusten 
vähentämiseen;

8. toteaa, että kuluttajat hyötyvät eniten 
energia-alan sisämarkkinoiden loppuun 
saattamisesta; hyväksyy komission arvion, 
että kaikkien energialähteiden yhteydessä 
on niitä vakiinnuttaessa ilmettävä 
kilpailua, koska se on paras kannustin 
innovaatioiden kehittämiseen ja 
kustannusten vähentämiseen;

Or. en
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Tarkistus 191
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että kuluttajat hyötyvät eniten 
energia-alan sisämarkkinoiden loppuun 
saattamisesta; hyväksyy komission arvion, 
että uusiutuvien energialähteiden 
yhteydessä on myös ilmettävä kilpailua, 
koska se on paras kannustin innovaatioiden 
kehittämiseen ja kustannusten 
vähentämiseen;

8. toteaa, että kuluttajat hyötyvät eniten 
energia-alan sisämarkkinoiden loppuun 
saattamisesta; hyväksyy komission arvion, 
että uusiutuvien energialähteiden 
yhteydessä on myös ilmettävä kilpailua, 
koska se on paras kannustin innovaatioiden 
kehittämiseen ja kustannusten 
vähentämiseen; kehottaa toteuttamaan 
yhdenmukaisia toimia sähköntuotannon 
tukemiseksi ja arvostelee Kreikassa 
hiljattain täytäntöön pantua politiikkaa, 
jonka perusteella on korotettu kaasuun 
perustuvasta sähköntuotannosta 
maksettavaa preemiota ja leikattu samalla 
tuulivoimaan perustuvasta 
sähköntuotannosta maksettavaa 
preemiota, minkä vuoksi fossiiliseen 
polttoaineeseen perustuva sähköntuotanto 
on paljon kannattavampaa kuin 
uusiutuviin energialähteisiin perustuva 
sähköntuotanto; kehottaa komissiota 
huomauttamaan, että tämä on vastoin 
EU:n politiikkoja ja tavoitteita ja että 
päätöstä olisi tarkistettava;

Or. en

Tarkistus 192
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
8 kohta



AM\920120FI.doc 97/273 PE500.604v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että kuluttajat hyötyvät eniten 
energia-alan sisämarkkinoiden loppuun 
saattamisesta; hyväksyy komission arvion, 
että uusiutuvien energialähteiden 
yhteydessä on myös ilmettävä kilpailua, 
koska se on paras kannustin innovaatioiden 
kehittämiseen ja kustannusten 
vähentämiseen;

8. toteaa, että kuluttajat hyötyvät eniten 
energia-alan sisämarkkinoiden loppuun 
saattamisesta; hyväksyy komission arvion, 
että uusiutuvien energialähteiden 
yhteydessä on myös ilmettävä kilpailua, 
koska se on paras kannustin innovaatioiden 
kehittämiseen ja kustannusten 
vähentämiseen; on kuitenkin huolissaan 
siitä, että uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian tuotannon 
markkinoiden aktiivinen kasvattaminen 
voisi johtaa laajempaan 
energiaköyhyyteen;

Or. pl

Tarkistus 193
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toteaa, että kuluttajat hyötyvät eniten 
energia-alan sisämarkkinoiden loppuun 
saattamisesta; hyväksyy komission arvion, 
että uusiutuvien energialähteiden 
yhteydessä on myös ilmettävä kilpailua, 
koska se on paras kannustin innovaatioiden 
kehittämiseen ja kustannusten 
vähentämiseen;

8. toteaa, että kuluttajat hyötyvät eniten 
energia-alan sisämarkkinoiden loppuun 
saattamisesta; hyväksyy komission arvion, 
että uusiutuvien energialähteiden 
yhteydessä on myös ilmettävä kilpailua, 
koska se on paras kannustin innovaatioiden 
kehittämiseen ja kustannusten 
vähentämiseen; korostaa, että 
hintasääntelyn noudattaminen 
vähittäiskaupan alalla vaarantaa 
kuluttajien mahdollisuuden tehdä 
omaehtoisia valintoja;

Or. en
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Tarkistus 194
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. toteaa, että energian varastoinnin
kehittäminen ja kuluttajien 
kannustaminen tuottamaan itse energiaa 
ovat yhdistettävissä markkinoihin liittyviin 
tapahtumiin ja siten tärkeässä asemassa 
sisämarkkinoiden toiminnan kannalta;

Or. en

Tarkistus 195
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää valitettavana, että direktiivillä 
2009/28/EY käyttöön otettuja 
yhteistyömekanismeja ei ole juurikaan 
hyödynnetty; viitaa komission 
toteamukseen, jonka mukaan nykyisten 
yhteistyömahdollisuuksien 
hyödyntämisestä saataisiin kosolti etuja; 
pitää myönteisenä, että komissio on 
ilmoittanut laativansa ohjeet EU:n sisäistä 
yhteistyötä varten; kehottaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään yhteistyömahdollisuuksia 
paremmin ja kehittämään keskinäistä 
viestintäänsä;

9. pitää valitettavana, että direktiivillä 
2009/28/EY käyttöön otettuja 
yhteistyömekanismeja ei ole juurikaan 
hyödynnetty; viitaa komission 
toteamukseen, jonka mukaan nykyisten 
yhteistyömahdollisuuksien 
hyödyntämisestä saataisiin kosolti etuja; 
pitää myönteisenä, että komissio on 
ilmoittanut laativansa EU:n sisäistä 
yhteistyötä varten ohjeet, joilla annetaan 
neuvoja yhteistyömekanismien käytännön 
soveltamisesta, osoitetaan niiden haasteet 
ja puututaan niihin sekä varmistetaan 
unionin tavoitteiden saattaminen osaksi 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöä; kehottaa 
jäsenvaltioita hyödyntämään 
yhteistyömahdollisuuksia paremmin ja 
kehittämään keskinäistä viestintäänsä;

Or. de
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Tarkistus 196
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää valitettavana, että 
direktiivillä 2009/28/EY käyttöön otettuja 
yhteistyömekanismeja ei ole juurikaan 
hyödynnetty; viitaa komission 
toteamukseen, jonka mukaan nykyisten 
yhteistyömahdollisuuksien 
hyödyntämisestä saataisiin kosolti etuja; 
pitää myönteisenä, että komissio on 
ilmoittanut laativansa ohjeet EU:n sisäistä
yhteistyötä varten; kehottaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään yhteistyömahdollisuuksia 
paremmin ja kehittämään keskinäistä 
viestintäänsä;

9. pitää valitettavana, että 
direktiivillä 2009/28/EY käyttöön otettuja 
yhteistyömekanismeja ei ole juurikaan 
hyödynnetty; viitaa komission 
toteamukseen, jonka mukaan nykyisten 
yhteistyömahdollisuuksien 
hyödyntämisestä saataisiin kosolti kaupan 
edistämisen kaltaisia etuja; pitää 
myönteisenä, että komissio on ilmoittanut 
laativansa yhteistyömekanismien 
hyödyntämistä koskevat ohjeet, joissa olisi 
annettava paremmin tietoa niistä sekä 
vähennettävä niiden käyttöön liittyvää 
monimutkaisuutta; kehottaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään mekanismeja jatkossa 
paremmin ja lisäämään keskinäistä 
viestintäänsä;

Or. en

Tarkistus 197
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää valitettavana, että 
direktiivillä 2009/28/EY käyttöön otettuja 
yhteistyömekanismeja ei ole juurikaan 
hyödynnetty; viitaa komission 
toteamukseen, jonka mukaan nykyisten 
yhteistyömahdollisuuksien 
hyödyntämisestä saataisiin kosolti etuja; 

9. toteaa, että direktiivillä 2009/28/EY 
käyttöön otettuja yhteistyömekanismeja ei 
ole vielä paljonkaan hyödynnetty; viitaa 
komission toteamukseen, jonka mukaan 
nykyisten yhteistyömahdollisuuksien 
hyödyntämisestä voitaisiin saada kosolti 
etuja; pitää myönteisenä, että komissio on 
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pitää myönteisenä, että komissio on 
ilmoittanut laativansa ohjeet EU:n sisäistä 
yhteistyötä varten; kehottaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään yhteistyömahdollisuuksia 
paremmin ja kehittämään keskinäistä 
viestintäänsä;

ilmoittanut laativansa ohjeet EU:n sisäistä 
yhteistyötä varten; kehottaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään yhteistyömahdollisuuksia 
paremmin ja kehittämään keskinäistä 
viestintäänsä;

Or. en

Tarkistus 198
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää valitettavana, että 
direktiivillä 2009/28/EY käyttöön otettuja 
yhteistyömekanismeja ei ole juurikaan 
hyödynnetty; viitaa komission 
toteamukseen, jonka mukaan nykyisten 
yhteistyömahdollisuuksien 
hyödyntämisestä saataisiin kosolti etuja; 
pitää myönteisenä, että komissio on 
ilmoittanut laativansa ohjeet EU:n sisäistä 
yhteistyötä varten; kehottaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään yhteistyömahdollisuuksia 
paremmin ja kehittämään keskinäistä 
viestintäänsä;

9. toteaa, että direktiivillä 2009/28/EY
käyttöön otettuja yhteistyömekanismeja ei 
ole juurikaan hyödynnetty, mutta joitakin 
yhteistyöjärjestelmiä on nyt suunnitteilla; 
viitaa komission toteamukseen, jonka 
mukaan nykyisten 
yhteistyömahdollisuuksien 
hyödyntämisestä saataisiin kosolti etuja; 
pitää myönteisenä, että komissio on 
ilmoittanut laativansa ohjeet EU:n sisäistä 
yhteistyötä varten; kehottaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään yhteistyömahdollisuuksia 
paremmin ja kehittämään keskinäistä 
viestintäänsä;

Or. en

Tarkistus 199
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. muistuttaa, että uusiutuvasta 
energiasta annetussa direktiivissä luotiin 
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yhteistyömekanismeja, jotta jossakin 
jäsenvaltiossa tuotettu uusiutuva energia 
voitaisiin ottaa huomioon toisen 
jäsenvaltion tavoitteita tarkasteltaessa; 
pahoittelee, että näitä mekanismeja ei ole 
vielä laajalti hyödynnetty, vaikka ne 
voisivat tuottaa taloudellisia etuja 
molemmille osapuolille;

Or. en

Tarkistus 200
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. painottaa, että muotoilemalla ajoissa 
uusiutuvien energialähteiden osuutta 
energian loppukäytöstä koskeva EU:n 
laajuinen kunnianhimoinen ja sitova 
tavoite vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
lisätään EU:n jäsenvaltioiden 
osallistumista yhteistyömekanismeihin;

Or. de

Tarkistus 201
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. suhtautuu myönteisesti siihen, että on 
parannettu tuulivoimakapasiteettia 
koskevien ennustusmenetelmien 
saatavuutta päivänsisäisillä markkinoilla, 
millä on edistetty sähkövoiman 
integrointia vaihtelevista uusiutuvista 
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energialähteistä; suhtautuu samoin 
myönteisesti kolmannen sisäisen 
energiamarkkinapaketin vaatimusten 
mukaisiin uusiin sähköverkkosääntöihin; 
asianomaiset toimijat kehittävät 
parhaillaan energiamarkkinapakettia, 
jonka tarkoituksena on saavuttaa 
vakautettu frekvenssi (stabilised 
frequency), millä edistetään myös 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön integrointia;

Or. en

Tarkistus 202
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 b. suhtautuu myönteisesti Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa, Italiassa, Tanskassa 
ja Saksassa käytössä oleviin 
syöttöpreemiojärjestelmiin, joiden 
ansiosta uusiutuvat energialähteet voivat 
osallistua täysimääräisesti yhdentyneiden 
energia-alan sisämarkkinoiden 
toimintaan;

Or. en

Tarkistus 203
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että uusiutuvat 
energialähteet on integroitava kaikissa 

10. korostaa edelleen, että 
energialähteiden yhdistelmän valinta 



AM\920120FI.doc 103/273 PE500.604v01-00

FI

jäsenvaltioissa mahdollisimman pian 
unionin energia-alan sisämarkkinoihin ja 
että niiden avulla on pitkällä aikavälillä 
huolehdittava järjestelmän vakautta 
koskevista tehtävistä ja toiminnoista, 
joista on tähän saakka huolehdittu 
perinteisten energialähteiden avulla;

kuuluu perussopimusten nojalla 
jäsenvaltioiden toimivaltaan;

Or. nl

Tarkistus 204
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että uusiutuvat 
energialähteet on integroitava kaikissa 
jäsenvaltioissa mahdollisimman pian 
unionin energia-alan sisämarkkinoihin ja 
että niiden avulla on pitkällä aikavälillä
huolehdittava järjestelmän vakautta 
koskevista tehtävistä ja toiminnoista, joista 
on tähän saakka huolehdittu perinteisten 
energialähteiden avulla;

10. korostaa, että uusiutuviin 
energialähteisiin perustuva tekniikka on 
tulevina vuosina entistä tärkeässä 
asemassa EU:n energiayhdistelmässä. 
Tästä syystä olisi otettava käyttöön uusia 
markkinajärjestelyjä tämän kehityksen 
ilmentämiseksi ja integroitava vastaavasti 
vaihteleva ja alhaisten rajakustannuksien 
tekniikka. Jos asianmukainen 
markkinasuunnitelma on käytössä, 
uusiutuvan energian tuottajat voivat 
huolehtia pitkällä aikavälillä järjestelmän 
vakautta koskevista tehtävistä ja 
toiminnoista, joista on tähän saakka 
huolehdittu perinteisten energialähteiden 
avulla niiden kapasiteetin mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 205
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että uusiutuvat 
energialähteet on integroitava kaikissa 
jäsenvaltioissa mahdollisimman pian 
unionin energia-alan sisämarkkinoihin ja 
että niiden avulla on pitkällä aikavälillä 
huolehdittava järjestelmän vakautta 
koskevista tehtävistä ja toiminnoista, joista 
on tähän saakka huolehdittu perinteisten 
energialähteiden avulla;

10. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden integroiminen kaikissa 
jäsenvaltioissa unionin energia-alan 
sisämarkkinoihin edellyttää, että 
markkinajärjestelyillä kannustetaan 
mahdollisimman pian kysynnän 
lisäämistä ja energiatehokkaiden 
toimenpiteiden osuuden laajentamista, 
jotta huolehditaan järjestelmän vakautta 
koskevista tehtävistä ja toiminnoista, joista 
on tähän saakka huolehdittu perinteisten 
energialähteiden avulla niiden kapasiteetin 
ja ominaispiirteiden mukaisesti; toteaa, 
että tasapainottavia toimia on aina 
toteutettu järjestelmänlaajuisesti ja että 
tässä yhteydessä on ratkaisevan tärkeää 
laajentaa tasapainottavia aloja 
parantamalla 
sähköntuotantojärjestelmien 
yhteenliitettävyyttä; 

Or. en

Tarkistus 206
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että uusiutuvat energialähteet 
on integroitava kaikissa jäsenvaltioissa 
mahdollisimman pian unionin energia-
alan sisämarkkinoihin ja että niiden avulla 
on pitkällä aikavälillä huolehdittava 
järjestelmän vakautta koskevista tehtävistä 
ja toiminnoista, joista on tähän saakka 
huolehdittu perinteisten energialähteiden 
avulla;

10. korostaa, että uusiutuvat energialähteet 
on integroitava vaiheittain unionin 
energia-alan sisämarkkinoihin niiden 
vakiintumisen ja kansallisten energia-
alan markkinoiden vapauttamisasteen 
sallimissa rajoissa ja että uusiutuvien 
energialähteiden eri tyyppien avulla 
voidaan pitkällä aikavälillä huolehtia
järjestelmän vakautta koskevista tehtävistä 
ja toiminnoista, joista on tähän saakka 
huolehdittu perinteisten energialähteiden 
avulla niiden ominaispiirteiden ja 
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kapasiteetin mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 207
Struan Stevenson

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että uusiutuvat energialähteet 
on integroitava kaikissa jäsenvaltioissa 
mahdollisimman pian unionin energia-alan 
sisämarkkinoihin ja että niiden avulla on 
pitkällä aikavälillä huolehdittava 
järjestelmän vakautta koskevista tehtävistä 
ja toiminnoista, joista on tähän saakka 
huolehdittu perinteisten energialähteiden 
avulla;

10. korostaa, että mikäli ne ovat 
taloudellisesti kestäviä ja julkisin varoin 
tuettuja, uusiutuvat energialähteet ja muu 
vähähiilinen tekniikka on integroitava 
kaikissa jäsenvaltioissa mahdollisimman 
pian unionin energia-alan sisämarkkinoihin 
ja että niiden avulla on pitkällä aikavälillä 
huolehdittava järjestelmän vakautta 
koskevista tehtävistä ja toiminnoista, joista 
on tähän saakka huolehdittu perinteisten 
energialähteiden avulla;

Or. en

Tarkistus 208
Giles Chichester, Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että uusiutuvat 
energialähteet on integroitava kaikissa 
jäsenvaltioissa mahdollisimman pian 
unionin energia-alan sisämarkkinoihin ja 
että niiden avulla on pitkällä aikavälillä 
huolehdittava järjestelmän vakautta 
koskevista tehtävistä ja toiminnoista, joista 
on tähän saakka huolehdittu perinteisten 
energialähteiden avulla;

10. korostaa, että markkinajärjestelyjen 
avulla on helpotettava uusiutuvien 
energialähteiden integroimista kaikissa 
jäsenvaltioissa mahdollisimman pian 
unionin energia-alan sisämarkkinoihin; 
katsoo, että uusiutuvien energialähteiden 
avulla on pitkällä aikavälillä huolehdittava 
järjestelmän vakautta koskevista tehtävistä 
ja toiminnoista, jotta kaikkien 
markkinatoimijoiden osallistuminen 
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voidaan taata;

Or. en

Tarkistus 209
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että uusiutuvat energialähteet 
on integroitava kaikissa jäsenvaltioissa 
mahdollisimman pian unionin energia-alan 
sisämarkkinoihin ja että niiden avulla on 
pitkällä aikavälillä huolehdittava 
järjestelmän vakautta koskevista tehtävistä 
ja toiminnoista, joista on tähän saakka 
huolehdittu perinteisten energialähteiden 
avulla;

10. korostaa, että uusiutuvat energialähteet 
on integroitava kaikissa jäsenvaltioissa 
mahdollisimman pian unionin energia-alan 
sisämarkkinoihin ja että uusiutuvien 
energialähteiden avulla on entistä 
enemmän huolehdittava järjestelmän 
vakautta koskevista tehtävistä ja 
toiminnoista, joista on tähän saakka 
huolehdittu perinteisten energialähteiden 
avulla;

Or. en

Tarkistus 210
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että uusiutuvat 
energialähteet on integroitava kaikissa 
jäsenvaltioissa mahdollisimman pian 
unionin energia-alan sisämarkkinoihin ja 
että niiden avulla on pitkällä aikavälillä 
huolehdittava järjestelmän vakautta 
koskevista tehtävistä ja toiminnoista, joista 
on tähän saakka huolehdittu perinteisten 
energialähteiden avulla;

10. korostaa, että uusiutuvista 
energialähteistä tuotettu sähkö (RES-E) 
on integroitava kaikissa jäsenvaltioissa 
mahdollisimman pian unionin energia-alan 
sisämarkkinoihin ja että niiden avulla on 
pitkällä aikavälillä huolehdittava 
järjestelmän vakautta koskevista tehtävistä 
ja toiminnoista, joista on tähän saakka 
huolehdittu perinteisten energialähteiden 
avulla;
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Or. en

Tarkistus 211
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että uusiutuvat 
energialähteet on integroitava kaikissa 
jäsenvaltioissa mahdollisimman pian
unionin energia-alan sisämarkkinoihin ja 
että niiden avulla on pitkällä aikavälillä 
huolehdittava järjestelmän vakautta 
koskevista tehtävistä ja toiminnoista, joista 
on tähän saakka huolehdittu perinteisten 
energialähteiden avulla;

10. korostaa, että uusiutuvan energian 
teknologiat, jotka ovat saavuttaneet 
markkinoiden edellyttämän tason, on 
integroitava kaikissa jäsenvaltioissa 
unionin energia-alan sisämarkkinoihin ja 
että niiden avulla on pitkällä aikavälillä 
huolehdittava järjestelmän vakautta 
koskevista tehtävistä ja toiminnoista, joista 
on tähän saakka huolehdittu perinteisten 
energialähteiden avulla;

Or. de

Tarkistus 212
Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että uusiutuvat energialähteet 
on integroitava kaikissa jäsenvaltioissa 
mahdollisimman pian unionin energia-alan 
sisämarkkinoihin ja että niiden avulla on 
pitkällä aikavälillä huolehdittava 
järjestelmän vakautta koskevista tehtävistä 
ja toiminnoista, joista on tähän saakka 
huolehdittu perinteisten energialähteiden 
avulla;

10. korostaa, että uusiutuvat energialähteet 
on integroitava kaikissa jäsenvaltioissa 
mahdollisimman pian unionin energia-alan 
sisämarkkinoihin ja viittaa menestystä 
saavuttaneeseen tapaukseen eli täysin 
integroituihin Nord Pool -markkinoihin, 
joilla tiettyjen uusiutuvien 
energialähteiden avulla huolehditaan jo 
tällä hetkellä järjestelmän vakautta 
koskevista tehtävistä ja toiminnoista, joista 
on tähän saakka huolehdittu perinteisten 
energialähteiden avulla;
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Or. en

Tarkistus 213
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että uusiutuvat energialähteet 
on integroitava kaikissa jäsenvaltioissa 
mahdollisimman pian unionin energia-alan 
sisämarkkinoihin ja että niiden avulla on 
pitkällä aikavälillä huolehdittava 
järjestelmän vakautta koskevista tehtävistä 
ja toiminnoista, joista on tähän saakka 
huolehdittu perinteisten energialähteiden 
avulla;

10. korostaa, että uusiutuvat energialähteet 
on integroitava kaikissa jäsenvaltioissa 
mahdollisimman pian unionin energia-alan 
sisämarkkinoihin ja että niiden avulla on 
pitkällä aikavälillä huolehdittava 
järjestelmän vakautta koskevista tehtävistä 
ja toiminnoista, joista on tähän saakka 
huolehdittu perinteisten energialähteiden 
avulla; vaatii tässä yhteydessä, että 
uusiutuvien energialähteiden myönteiset 
ja kielteiset sekä suorat ja välilliset 
sivuvaikutukset on otettava paremmin 
huomioon suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa varsinkin siirto- ja 
jakeluverkkojen kaltaisen nykyisen 
infrastruktuurin sekä luonnon, biologisen 
monimuotoisuuden ja lajien suojelun 
suhteen; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita lisäämään yleistä 
tietoisuutta uusiutuvan energian eri 
teknologioiden myönteisistä ja kielteisistä 
sivuvaikutuksista;

Or. de

Tarkistus 214
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että uusiutuvat energialähteet 10. korostaa, että uusiutuvat energialähteet 



AM\920120FI.doc 109/273 PE500.604v01-00

FI

on integroitava kaikissa jäsenvaltioissa 
mahdollisimman pian unionin energia-alan 
sisämarkkinoihin ja että niiden avulla on 
pitkällä aikavälillä huolehdittava 
järjestelmän vakautta koskevista tehtävistä 
ja toiminnoista, joista on tähän saakka 
huolehdittu perinteisten energialähteiden 
avulla;

on integroitava kaikissa jäsenvaltioissa 
mahdollisimman pian unionin energia-alan 
sisämarkkinoihin ja että niiden avulla on 
pitkällä aikavälillä huolehdittava 
järjestelmän vakautta koskevista tehtävistä 
ja toiminnoista, joista on tähän saakka 
huolehdittu perinteisten energialähteiden 
avulla; painottaa, että todellisten 
sisämarkkinoiden avulla olisi 
nimenomaan mahdollista korvata 
uusiutuvien energialähteiden ajoittain 
vaihtelevaa saatavuutta ja 
luonnonvarojen epätasaista jakautumista;

Or. en

Tarkistus 215
Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että uusiutuvat energialähteet 
on integroitava kaikissa jäsenvaltioissa 
mahdollisimman pian unionin energia-alan 
sisämarkkinoihin ja että niiden avulla on
pitkällä aikavälillä huolehdittava 
järjestelmän vakautta koskevista tehtävistä 
ja toiminnoista, joista on tähän saakka 
huolehdittu perinteisten energialähteiden 
avulla;

10. korostaa, että uusiutuvat energialähteet 
on integroitava kaikissa jäsenvaltioissa 
mahdollisimman pian unionin energia-alan 
sisämarkkinoihin ja että niiden avulla on 
pitkällä aikavälillä huolehdittava 
järjestelmän vakautta koskevista tehtävistä 
ja toiminnoista, joista on tähän saakka 
huolehdittu perinteisten energialähteiden 
avulla; toteaa, että järjestelmään 
integroimista koskeviin haasteisiin 
vastaaminen on uusiutuvien 
energialähteiden markkinoiden 
integroimisen syventämisen 
ennakkoedellytys;

Or. en
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Tarkistus 216
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että uusiutuvat energialähteet 
on integroitava kaikissa jäsenvaltioissa 
mahdollisimman pian unionin energia-alan 
sisämarkkinoihin ja että niiden avulla on 
pitkällä aikavälillä huolehdittava 
järjestelmän vakautta koskevista tehtävistä 
ja toiminnoista, joista on tähän saakka 
huolehdittu perinteisten energialähteiden 
avulla;

10. korostaa, että uusiutuvat energialähteet 
on integroitava kaikissa jäsenvaltioissa 
vaiheittain mahdollisimman pian unionin 
energia-alan sisämarkkinoihin ja että 
niiden avulla on pitkällä aikavälillä 
huolehdittava järjestelmän vakautta 
koskevista tehtävistä ja toiminnoista, joista 
on tähän saakka huolehdittu perinteisten 
energialähteiden avulla niiden kapasiteetin 
ja ominaispiirteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 217
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden integrointia voidaan 
kannustaa käyttämällä joustavaa 
hajautetun tuotannon ja hallinnoinnin 
tekniikkaa ja valtuuttamalla 
"tuottajakuluttajat" osallistumaan 
aktiivisesti tarjonnan ja kysynnän 
yhteensovittamiseen, markkinoiden 
tasapainottamiseen ja 
sähköntuotantojärjestelmien sujuvan 
toiminnan tukemiseen; toteaa, että 
hajautettuun sähköntuotantoon ja 
sähköverkonhallintaan liittyvän 
edistyneemmän ja älykkään tekniikan 
käyttöönoton myötä edistetään 
kustannustehokkaalla tavalla uusiutuvien 
energialähteiden integroimista 
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sähkömarkkinoille EU:ssa, siten, että 
lisätään joustavuutta, saatetaan 
päätökseen laajat siirto- ja 
jakeluinfrastruktuurihankkeet ja 
minimoidaan sähkönsiirtoon liittyvä 
hävikki;

Or. en

Tarkistus 218
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. Muistuttaa, että uusiutuvan 
energian direktiivissä EU:lle 
kokonaisuutena ja myös jäsenvaltioille 
asetetut uusiutuvan energian tavoitteet 
vuodelle 2020 ovat vauhdittaneet 
uusiutuvan energian käyttöä Euroopassa; 
Euroopan unionin on politiikan 
pitkäjänteisyyden takaamiseksi ja 
investointivarmuuden lisäämiseksi 
esitettävä mahdollisimman pian uudet 
tavoitteet vuoden 2020 jälkeiselle ajalle;

Or. fi

Tarkistus 219
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. toteaa, että vaikka energiarahoitusta 
myönnetään tällä hetkellä ylivoimaisesti 
eniten uusiin energialähteisiin 
koheesiopolitiikan kehyksessä, uusia 
energialähteitä tuetaan jo kohdennetusti 
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myös EU:n ja jäsenvaltioiden 
järjestelmistä, mukaan lukien 
syöttötariffijärjestelmästä; toteaa, että 
samalla herää kysymyksiä, jotka liittyvät 
siihen, miten koheesiorahoituksen 
kokonaisvaikutus ilmenee suhteessa 
uusiutuvien energialähteiden 
kehittämiseen yksittäisillä alueilla; katsoo 
näin ollen, että on saavutettava parempi 
tasapaino, jotta suurempi osuus 
rakenteellisesta rahoituksesta voidaan 
kohdentaa energiatehokkuutta edistäviin 
hankkeisiin;

Or. en

Tarkistus 220
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. olettaa, että unionin 
energiayhdistelmän muuttuva luonne 
edellyttää nykyisen markkinasuunnittelun 
muuttamista; toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden tuottamaa hyötyä eli 
sähköntuotantomarkkinoiden 
tukkuhintojen alenemista niin sanotun 
merit order -ilmiön välityksellä ei ole 
asianmukaisesti siirretty loppukuluttajille; 
kehottaa energia-alan jälleenmyyjiä 
siirtämään hyödyn loppukuluttajille; 

Or. en

Tarkistus 221
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa komissiota tutkimaan 
voimassa olevan ympäristölainsäädännön, 
kuten vesipolitiikan puitedirektiivin tai 
lintujen suojeludirektiivin, ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön lisäämisen 
välistä vuorovaikutusta;

Or. de

Tarkistus 222
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. vaatii, että eri politiikanalojen 
intressit punnitaan paremmin ja että 
uusiutuvien energialähteiden myönteiset 
näkökohdat, varsinkin kustannustehokas 
panos ilmastonsuojelun hyväksi, otetaan 
paremmin huomioon kustannus-
hyötyanalyyseissä; tämä koskee erityisesti 
myös EU:n ympäristölainsäädäntöä, 
kuten vesipolitiikan puitedirektiiviä ja 
lintujen suojeludirektiiviä;

Or. de

Tarkistus 223
Béla Kovács

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi) (alaotsikon "Infrastruktuurivaatimukset" jälkeen)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. toteaa, että varojen tuottaminen 
uusiutuvista energialähteistä
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a) saattaa aiheuttaa huomattavia 
kustannuksia. Mainittakoon esimerkiksi 
aurinkopaneelien asentaminen, 
voimalaitoksen rakentaminen geometristä 
energiatyyppiä varten, tuulivoimaloiden 
rakentaminen ja käyttöön ottaminen sekä 
patojen rakentaminen vuorovesi- ja 
aaltoenergian kaltaisia energiamuotoja 
varten; hydrologisten voimaloiden eli 
vesivoimaloiden rakentaminen on kallista.
b) saattaa aiheuttaa vahinkoa 
ympäristölle. Esimerkiksi 
vuorovesienergian kaltaiset 
energiamuodot vaikuttavat kielteisesti 
luontoon, voivat heikentää 
vuorovesivaihtelua ja estää viemäriveden 
virtaamisen mereen. Aurinkopaneeleihin 
kertyy pölyä. Vesivoimalat voivat 
aiheuttaa tulvia niitä ympäröivissä 
yhteisöissä ja ympäröivillä alueilla; 
padoilla on merkittävä ekologinen 
vaikutus paikalliseen vesistöön. Kun 
puuta poltetaan, ilmakehään vapautuu 
saasteita, kuten kasvihuonekaasuja.
c) saattaa olla sidoksissa rajattuun 
sijaintiin. Tuuli ei aina puhalla ja 
geoterminen ja vulkaaninen toiminta 
saattavat pysähtyä, jolloin voimalat jäävät 
vaille käyttöä.
d) saattaa aiheuttaa jatkuvaa melua: 
esimerkiksi tuuliturbiinin aiheuttama 
melutaso.
Kaikista näistä syistä on tärkeää, että 
komissio ottaa mainitut kohdat huomioon 
ympäristön suojelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 224
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. toteaa, että useimmiten hajautettu, 
vähän kuormittava ja säästä riippuvainen
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian verkkoon syöttäminen
edellyttää toisenlaisia 
infrastruktuurijärjestelyjä kuin nykyinen 
energia-alan infrastruktuuri, jota on 
kehitetty pelkästään perinteisten 
energialähteiden perusteella;

11. toteaa, että joissakin tapauksissa 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian verkkoon syöttäminen on
hajautettua, vähän kuormittavaa ja säästä 
riippuvaista; korostaa kuitenkin, että 
jotkin uusiutuvat energialähteet, kuten 
maalämpö, biomassa ja vesivoima voivat 
tasapainottaa vaihtelevia energialähteitä 
ja siten vähentää tarvetta ottaa käyttöön 
muuta sähköverkkoinfrastruktuuria;
tämä edellyttää toisenlaisia 
infrastruktuurijärjestelyjä kuin nykyinen 
energia-alan infrastruktuuri, jota on 
kehitetty pelkästään perinteisten 
energialähteiden perusteella;

Or. en

Tarkistus 225
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. toteaa, että useimmiten hajautettu, 
vähän kuormittava ja säästä riippuvainen 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian verkkoon syöttäminen 
edellyttää toisenlaisia 
infrastruktuurijärjestelyjä kuin nykyinen 
energia-alan infrastruktuuri, jota on 
kehitetty pelkästään perinteisten 
energialähteiden perusteella;

11. toteaa, että jopa puolet uusiutuvista 
energialähteistä vuoteen 2020 mennessä 
tuotetusta sähköstä olisi peräisin 
hajautetuista, vähän kuormittavista ja 
säästä riippuvaisista uusiutuvista 
energialähteistä ja että se edellyttää 
toisenlaisia infrastruktuurijärjestelyjä kuin 
nykyinen energia-alan infrastruktuuri, jota 
on kehitetty pelkästään perinteisten 
energialähteiden perusteella;

Or. en
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Tarkistus 226
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. toteaa, että useimmiten hajautettu, 
vähän kuormittava ja säästä riippuvainen
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian verkkoon syöttäminen 
edellyttää toisenlaisia 
infrastruktuurijärjestelyjä kuin nykyinen 
energia-alan infrastruktuuri, jota on 
kehitetty pelkästään perinteisten 
energialähteiden perusteella;

11. toteaa, että uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian verkkoon 
syöttäminen edellyttää toisenlaisia 
infrastruktuurijärjestelyjä kuin nykyinen 
energia-alan infrastruktuuri, jota on 
kehitetty pelkästään perinteisten 
energialähteiden perusteella;

Or. de

Tarkistus 227
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. toteaa, että useimmiten hajautettu,
vähän kuormittava ja säästä riippuvainen
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian verkkoon syöttäminen 
edellyttää toisenlaisia 
infrastruktuurijärjestelyjä kuin nykyinen 
energia-alan infrastruktuuri, jota on 
kehitetty pelkästään perinteisten 
energialähteiden perusteella;

11. toteaa, että useimmiten hajautettu ja 
joissakin tapauksissa vaihteleva 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian verkkoon syöttäminen
edellyttää toisenlaisia 
infrastruktuurijärjestelyjä kuin nykyinen 
energia-alan infrastruktuuri, jota on 
kehitetty monopoliaikoina pelkästään 
perinteisten energialähteiden perusteella;

Or. en
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Tarkistus 228
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. toteaa, että useimmiten hajautettu, 
vähän kuormittava ja säästä riippuvainen 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian verkkoon syöttäminen 
edellyttää toisenlaisia 
infrastruktuurijärjestelyjä kuin nykyinen 
energia-alan infrastruktuuri, jota on 
kehitetty pelkästään perinteisten
energialähteiden perusteella;

11. toteaa, että joissakin tapauksissa
hajautettu, vähän kuormittava ja vaihteleva 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian verkkoon syöttäminen 
edellyttää toisenlaisia 
infrastruktuurijärjestelyjä kuin nykyinen 
energia-alan infrastruktuuri, jota on 
kehitetty pelkästään perinteisten 
energialähteiden perusteella, ja korostaa 
näin tarvetta nykyaikaistaa ja laajentaa 
energiaverkkoa tuotanto-, siirto- ja 
jakelutekniikan sekä tasapainottavan 
tekniikan muutoksien ottamiseksi 
huomioon;

Or. en

Tarkistus 229
Zofija Mazej Kukovič

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. toteaa, että useimmiten hajautettu, 
vähän kuormittava ja säästä riippuvainen 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian verkkoon syöttäminen 
edellyttää toisenlaisia 
infrastruktuurijärjestelyjä kuin nykyinen 
energia-alan infrastruktuuri, jota on 
kehitetty pelkästään perinteisten 
energialähteiden perusteella;

11. toteaa, että useimmiten hajautettu, 
vähän kuormittava ja säästä riippuvainen 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian verkkoon syöttäminen 
edellyttää toisenlaisia 
infrastruktuurijärjestelyjä kuin nykyinen 
energia-alan infrastruktuuri, jota on 
kehitetty pelkästään perinteisten 
energialähteiden perusteella; toteaa, että 
uusiutuvia energialähteitä ei kehitetä 
erikseen, vaan osana 
kokonaisenergiajärjestelmää;
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Or. sl

Tarkistus 230
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. painottaa, että infrastruktuurin 
kehittäminen on kiireellistä ja ratkaisevan 
tärkeää sisämarkkinoiden menestymisen 
ja uusiutuvien energialähteiden 
integroimisen kannalta; 
energiainfrastruktuuripakettia koskevien 
lainsäädäntöehdotusten hyväksyminen 
varhaisessa vaiheessa on tältä osin 
ratkaisevaa erityisesti siksi, että se 
nopeuttaisi sellaisen uuden 
infrastruktuurin rakentamista, jolla on 
rajat ylittäviä vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 231
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen ja 
tasoltaan vaihteleva energian syöttäminen 
edellyttävät uutta, perinteiseen 
energiantuotantoon perustuvaa 
reservikapasiteettia, jotta voidaan taata 
huoltovarmuus; ottaa huomioon, että 
reservikapasiteetin luomisesta aiheutuu 
kosolti kustannuksia; toteaa, että sen 
luomiseen on annettava tukea, jotta 
perinteisiin lähteisiin perustuvan reservin 

Poistetaan.
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kehittämisestä tai säilyttämisestä tulee 
taloudellisesti houkuttelevampaa; torjuu 
eri energiamuotojen välisen tukikilpailun 
ja edellyttää energiamarkkinoiden 
kehittämistä markkinatalouden 
periaatteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 232
Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen ja tasoltaan 
vaihteleva energian syöttäminen 
edellyttävät uutta, perinteiseen 
energiantuotantoon perustuvaa 
reservikapasiteettia, jotta voidaan taata 
huoltovarmuus; ottaa huomioon, että 
reservikapasiteetin luomisesta aiheutuu 
kosolti kustannuksia; toteaa, että sen 
luomiseen on annettava tukea, jotta 
perinteisiin lähteisiin perustuvan reservin 
kehittämisestä tai säilyttämisestä tulee 
taloudellisesti houkuttelevampaa; torjuu 
eri energiamuotojen välisen tukikilpailun 
ja edellyttää energiamarkkinoiden 
kehittämistä markkinatalouden 
periaatteiden mukaisesti;

12. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen ja tasoltaan 
vaihteleva energian syöttäminen 
edellyttävät uutta, perinteiseen 
energiantuotantoon perustuvaa 
reservikapasiteettia, jotta voidaan taata 
huoltovarmuus; ottaa huomioon, että 
reservikapasiteetin luomisesta aiheutuu 
kosolti kustannuksia;

Or. fi

Tarkistus 233
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
12 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen ja tasoltaan 
vaihteleva energian syöttäminen 
edellyttävät uutta, perinteiseen 
energiantuotantoon perustuvaa
reservikapasiteettia, jotta voidaan taata 
huoltovarmuus; ottaa huomioon, että 
reservikapasiteetin luomisesta aiheutuu 
kosolti kustannuksia; toteaa, että sen 
luomiseen on annettava tukea, jotta 
perinteisiin lähteisiin perustuvan reservin 
kehittämisestä tai säilyttämisestä tulee
taloudellisesti houkuttelevampaa; torjuu 
eri energiamuotojen välisen tukikilpailun 
ja edellyttää energiamarkkinoiden 
kehittämistä markkinatalouden 
periaatteiden mukaisesti;

12. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen ja tasoltaan 
vaihteleva energian syöttäminen 
edellyttävät perinteiseen 
energiantuotantoon perustuvaa korvaavaa 
syöttöä ja energiatehokkuuden 
parantamista, jotta voidaan taata 
huoltovarmuus;

Or. en

Tarkistus 234
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen ja tasoltaan 
vaihteleva energian syöttäminen 
edellyttävät uutta, perinteiseen 
energiantuotantoon perustuvaa 
reservikapasiteettia, jotta voidaan taata 
huoltovarmuus; ottaa huomioon, että 
reservikapasiteetin luomisesta aiheutuu
kosolti kustannuksia; toteaa, että sen 
luomiseen on annettava tukea, jotta 
perinteisiin lähteisiin perustuvan reservin 
kehittämisestä tai säilyttämisestä tulee 
taloudellisesti houkuttelevampaa; torjuu 
eri energiamuotojen välisen tukikilpailun 

12. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen ja tasoltaan 
vaihteleva energian syöttäminen 
edellyttävät tämän vaihtelun 
tasapainottamista unionin integroidun ja 
yhteenliitetyn sähköntuotantoverkon 
välityksellä, jotta voidaan taata 
huoltovarmuus; on samaa mieltä 
komission analyysin kanssa siitä, että 
reservikapasiteetin luomisesta aiheutuisi 
kosolti kustannuksia, mikä vääristäisi 
EU:n laajuista hintasignaalia ja olisi näin 
ollen EU:n tavoitteiden vastaista; torjuu 
fossiilisille polttoaineille myönnettävät 
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ja edellyttää energiamarkkinoiden 
kehittämistä markkinatalouden 
periaatteiden mukaisesti;

lisätuet ja kehottaa soveltamaan 
asianmukaisia muutoksia – kuten 
kysyntää koskevia toimenpiteitä –
energiamarkkinoiden suunnitteluun, 
jolloin reservikapasiteettia ei enää 
tarvittaisi; mainittakoon esimerkiksi 
sellaisen ongelman tarkastelu, joka liittyy 
siihen, että "pelkän energian" 
markkinoilla ei tällä hetkellä anneta 
riittävän voimakasta hintasignaalia, jotta 
sijoituksia olisi mahdollista ohjata kohti 
uuden joustavan tuotannon kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 235
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen ja tasoltaan 
vaihteleva energian syöttäminen 
edellyttävät uutta, perinteiseen 
energiantuotantoon perustuvaa 
reservikapasiteettia, jotta voidaan taata 
huoltovarmuus; ottaa huomioon, että 
reservikapasiteetin luomisesta aiheutuu 
kosolti kustannuksia; toteaa, että sen 
luomiseen on annettava tukea, jotta 
perinteisiin lähteisiin perustuvan reservin 
kehittämisestä tai säilyttämisestä tulee 
taloudellisesti houkuttelevampaa; torjuu 
eri energiamuotojen välisen tukikilpailun ja 
edellyttää energiamarkkinoiden 
kehittämistä markkinatalouden 
periaatteiden mukaisesti;

12. toteaa, että uusiutuvan energian 
tasoltaan vaihtelevan tuotannon ja 
syöttämisen sekä energia-alan 
infrastruktuurin puutteiden vuoksi 
tarvitaan yhä perinteiseen 
energiantuotantoon perustuvaa 
kapasiteettia, jotta voidaan taata 
huoltovarmuus; ottaa huomioon, että 
reservikapasiteetin tarjoamisesta aiheutuu 
kosolti kustannuksia, jotka voitaisiin 
välttää mukautetun uusiutuvan energian 
infrastruktuurin avulla; toteaa, että tämän 
kapasiteetin taloudelliseksi turvaamiseksi 
tarvitaan yhä kipeämmin vakaata 
poliittista kehystä; torjuu eri 
energiamuotojen ja jäsenvaltioiden välisen 
tehottoman ja kilpailua vääristävän 
tukikilpailun ja edellyttää 
energiamarkkinoiden kehittämistä unionin 
pitkän aikavälin energia- ja 
ilmastopoliittisten tavoitteiden mukaisesti, 
sillä tämä mahdollistaa markkinoiden 
edellyttämän tason saavuttaneen 
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uusiutuvan energian teknologian 
yhdentämisen energia-alan 
sisämarkkinoille;

Or. de

Tarkistus 236
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen ja tasoltaan 
vaihteleva energian syöttäminen 
edellyttävät uutta, perinteiseen 
energiantuotantoon perustuvaa 
reservikapasiteettia, jotta voidaan taata 
huoltovarmuus; ottaa huomioon, että 
reservikapasiteetin luomisesta aiheutuu 
kosolti kustannuksia; toteaa, että sen 
luomiseen on annettava tukea, jotta 
perinteisiin lähteisiin perustuvan reservin 
kehittämisestä tai säilyttämisestä tulee 
taloudellisesti houkuttelevampaa; torjuu
eri energiamuotojen välisen tukikilpailun 
ja edellyttää energiamarkkinoiden 
kehittämistä markkinatalouden 
periaatteiden mukaisesti;

12. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen edellyttää 
erilaista, integroidumpaa lähestymistapaa 
energiajärjestelmään nähden siten, että 
lisätään energiatehokkuuden ja 
edistyneempien, älykkäiden ja joustavien, 
hajautetun energiantuotannon 
järjestelmien ja sähköverkon 
hallintajärjestelmien käyttöä, jotta 
voidaan taata huoltovarmuus; ottaa 
huomioon, että reservikapasiteetin 
luomisesta aiheutuu kosolti kustannuksia; 
toteaa, että uudet tasapainottavat 
järjestelmät, kuten kysynnänohjaus, 
voivat olla taloudellisesti houkuttelevia, 
mikäli oikea kehys otetaan käyttöön ja 
niiden vaikutusta sähköverkon toimintaan 
kannustetaan asianmukaisesti; torjuu eri 
energiamuotojen välisen tukikilpailun;

Or. en

Tarkistus 237
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
12 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen ja tasoltaan 
vaihteleva energian syöttäminen 
edellyttävät uutta, perinteiseen 
energiantuotantoon perustuvaa 
reservikapasiteettia, jotta voidaan taata 
huoltovarmuus; ottaa huomioon, että 
reservikapasiteetin luomisesta aiheutuu 
kosolti kustannuksia; toteaa, että sen 
luomiseen on annettava tukea, jotta 
perinteisiin lähteisiin perustuvan reservin 
kehittämisestä tai säilyttämisestä tulee 
taloudellisesti houkuttelevampaa; torjuu
eri energiamuotojen välisen tukikilpailun ja 
edellyttää energiamarkkinoiden 
kehittämistä markkinatalouden 
periaatteiden mukaisesti;

12. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen ja 
tuloksiltaan vaihteleva energian 
syöttäminen edellyttävät enemmän 
tasapainottavaa voimaa, mitä voidaan 
tuottaa rajat ylittävän kaupan, joustavien 
voimalaitoksien, kysynnän hallinnan ja 
energian varastoinnin välityksellä, jotta 
voidaan taata huoltovarmuus; ottaa 
huomioon, että reservikapasiteetin 
luomisesta aiheutuu kosolti kustannuksia; 
toteaa, että olisi annettava tukea 
kustannustehokkaampien 
tasapainottavien keinojen kehittämiseksi, 
kuten rajat ylittävän kaupan edistämiseksi 
parantamalla yhteenliitettävyyttä; torjuu 
eri energiamuotojen välisen tukikilpailun ja 
edellyttää energiamarkkinoiden 
kehittämistä markkinatalouden 
periaatteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 238
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen ja tasoltaan 
vaihteleva energian syöttäminen 
edellyttävät uutta, perinteiseen 
energiantuotantoon perustuvaa 
reservikapasiteettia, jotta voidaan taata 
huoltovarmuus; ottaa huomioon, että 
reservikapasiteetin luomisesta aiheutuu 
kosolti kustannuksia; toteaa, että sen 
luomiseen on annettava tukea, jotta 
perinteisiin lähteisiin perustuvan reservin 
kehittämisestä tai säilyttämisestä tulee 

12. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen ja tasoltaan 
vaihteleva energian syöttäminen 
edellyttävät joustavampaa 
energiajärjestelmää, jossa joustavuutta –
erityisesti uusiutuvia energialähteitä, 
kysyntään liittyviä ratkaisuja ja 
varastointia – kannustetaan asettaen eri 
vaihtoehdot selkeään arvojärjestykseen 
markkinaehtojen ja rajakustannuksien 
perusteella, jotta voidaan taata 
huoltovarmuus;
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taloudellisesti houkuttelevampaa; torjuu 
eri energiamuotojen välisen tukikilpailun 
ja edellyttää energiamarkkinoiden 
kehittämistä markkinatalouden 
periaatteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 239
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen ja tasoltaan 
vaihteleva energian syöttäminen 
edellyttävät uutta, perinteiseen 
energiantuotantoon perustuvaa 
reservikapasiteettia, jotta voidaan taata 
huoltovarmuus; ottaa huomioon, että 
reservikapasiteetin luomisesta aiheutuu 
kosolti kustannuksia; toteaa, että sen 
luomiseen on annettava tukea, jotta 
perinteisiin lähteisiin perustuvan reservin 
kehittämisestä tai säilyttämisestä tulee 
taloudellisesti houkuttelevampaa; torjuu eri 
energiamuotojen välisen tukikilpailun ja 
edellyttää energiamarkkinoiden 
kehittämistä markkinatalouden 
periaatteiden mukaisesti;

12. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen ja tasoltaan 
vaihteleva energian syöttäminen 
edellyttävät uutta, perinteiseen 
energiantuotantoon perustuvaa erittäin 
nopeasti käynnistettävissä olevaa
reservikapasiteettia, jotta voidaan taata 
huoltovarmuus; ottaa huomioon, että 
reservikapasiteetin luomisesta aiheutuu 
kosolti kustannuksia; toteaa, että sen 
luomiseen on annettava tukea, jotta 
perinteisiin lähteisiin perustuvan reservin 
kehittämisestä tai säilyttämisestä tulee 
taloudellisesti houkuttelevampaa; torjuu eri 
energiamuotojen välisen tukikilpailun ja 
edellyttää energiamarkkinoiden 
kehittämistä markkinatalouden 
periaatteiden mukaisesti;

Or. fi

Tarkistus 240
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
12 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen ja tasoltaan 
vaihteleva energian syöttäminen 
edellyttävät uutta, perinteiseen 
energiantuotantoon perustuvaa 
reservikapasiteettia, jotta voidaan taata 
huoltovarmuus; ottaa huomioon, että 
reservikapasiteetin luomisesta aiheutuu 
kosolti kustannuksia; toteaa, että sen 
luomiseen on annettava tukea, jotta 
perinteisiin lähteisiin perustuvan reservin 
kehittämisestä tai säilyttämisestä tulee 
taloudellisesti houkuttelevampaa; torjuu eri 
energiamuotojen välisen tukikilpailun ja 
edellyttää energiamarkkinoiden 
kehittämistä markkinatalouden 
periaatteiden mukaisesti;

12. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen ja tasoltaan 
vaihteleva energian syöttäminen 
edellyttävät uutta, perinteiseen 
energiantuotantoon perustuvaa 
reservikapasiteettia, jotta voidaan taata 
huoltovarmuus; ottaa huomioon, että 
reservikapasiteetin luomisesta aiheutuu 
kosolti kustannuksia; toteaa, että sen 
luomiseen on annettava tukea 
energiamarkkinoita vääristämättä, jotta 
perinteisiin lähteisiin perustuvan reservin 
kehittämisestä tai säilyttämisestä tulee 
taloudellisesti houkuttelevampaa; torjuu eri 
energiamuotojen välisen tukikilpailun ja 
edellyttää energiamarkkinoiden 
kehittämistä markkinatalouden 
periaatteiden mukaisesti siten, että 
poistetaan ensisijaisesti olemassa olevat 
markkinoiden vääristymät; jos "pelkän 
energian" markkinat eivät takaa 
sellaisilla tasapainoisilla markkinoilla 
edellytettäviä korvauksia, joilla 
pääsääntöisesti saatavilla olevista 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön osuus on merkittävä, täydentävä 
markkinasuunnittelua koskeva tekijä 
EU:ssa yhteensovitettuine kapasiteettia 
koskevine mekanismeineen saattaisi olla 
mahdollinen lähestymistapa, jolla 
korvataan riittävän kannattavuuden 
puute;

Or. en

Tarkistus 241
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
12 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen ja tasoltaan 
vaihteleva energian syöttäminen 
edellyttävät uutta, perinteiseen 
energiantuotantoon perustuvaa 
reservikapasiteettia, jotta voidaan taata 
huoltovarmuus; ottaa huomioon, että 
reservikapasiteetin luomisesta aiheutuu 
kosolti kustannuksia; toteaa, että sen 
luomiseen on annettava tukea, jotta 
perinteisiin lähteisiin perustuvan reservin 
kehittämisestä tai säilyttämisestä tulee 
taloudellisesti houkuttelevampaa; torjuu eri 
energiamuotojen välisen tukikilpailun ja 
edellyttää energiamarkkinoiden 
kehittämistä markkinatalouden 
periaatteiden mukaisesti;

12. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen ja tasoltaan 
vaihteleva energian syöttäminen 
edellyttävät vain muutamien tuntien ajan 
toimivaa, perinteiseen energiantuotantoon 
perustuvaa reservikapasiteettia, jotta 
voidaan taata huoltovarmuus; ottaa 
huomioon, että reservikapasiteetin 
luomisesta aiheutuu kosolti kustannuksia; 
toteaa, että sen luomiseen on annettava 
tukea energiamarkkinoita vääristämättä, 
jotta perinteisiin lähteisiin perustuvan 
reservin kehittämisestä tai säilyttämisestä 
tulee taloudellisesti houkuttelevampaa; 
torjuu eri energiamuotojen välisen 
tukikilpailun ja edellyttää 
energiamarkkinoiden kehittämistä 
markkinatalouden periaatteiden mukaisesti 
siten, että poistetaan ensisijaisesti 
olemassa olevat markkinoiden 
vääristymät; jos "pelkän energian" 
markkinat eivät takaa sellaisilla 
tasapainoisilla markkinoilla edellytettäviä 
korvauksia, joilla pääsääntöisesti 
saatavilla olevista uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön osuus 
on merkittävä, täydentävä 
markkinasuunnittelua koskeva tekijä 
EU:ssa yhteensovitettuine kapasiteettia 
koskevine mekanismeineen saattaisi olla 
mahdollinen lähestymistapa, jolla 
korvataan asianmukaisen 
kannattavuuden puute;

Or. en

Tarkistus 242
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
12 kohta



AM\920120FI.doc 127/273 PE500.604v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen ja tasoltaan 
vaihteleva energian syöttäminen 
edellyttävät uutta, perinteiseen 
energiantuotantoon perustuvaa 
reservikapasiteettia, jotta voidaan taata 
huoltovarmuus; ottaa huomioon, että 
reservikapasiteetin luomisesta aiheutuu 
kosolti kustannuksia; toteaa, että sen 
luomiseen on annettava tukea, jotta 
perinteisiin lähteisiin perustuvan reservin 
kehittämisestä tai säilyttämisestä tulee 
taloudellisesti houkuttelevampaa; torjuu eri 
energiamuotojen välisen tukikilpailun ja 
edellyttää energiamarkkinoiden 
kehittämistä markkinatalouden 
periaatteiden mukaisesti;

12. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen ja tasoltaan 
vaihteleva energian syöttäminen 
edellyttävät uutta, perinteiseen 
energiantuotantoon perustuvaa 
reservikapasiteettia, jotta voidaan taata 
huoltovarmuus; ottaa huomioon, että 
reservikapasiteetin luomisesta aiheutuu 
kosolti kustannuksia; toteaa, että sen 
luomiseen on annettava tukea, jotta 
perinteisiin lähteisiin perustuvan reservin 
kehittämisestä tai säilyttämisestä tulee 
taloudellisesti houkuttelevampaa; torjuu eri 
energiamuotojen välisen tukikilpailun 
mutta toteaa, että valtiontukea on 
perinteisesti tarvittu kaikkien 
energialähteiden kehittämisen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 243
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. painottaa superverkkoon ja 
Pohjanmeren offshore-verkkoon 
sisällytettyjen uusiutuvien 
energialähteiden kustannustehokasta 
käyttöönottoa; korostaa tältä osin 
Pohjanmeren maiden offshore-
verkkoaloitetta (NSCOGI), aikana, jolloin 
on ilmoitettu aikomuksesta toteuttaa yli 
140 gigawatin suuruisia 
merituulivoimahankkeita; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota antamaan 
lisäpontta NSCOGI-aloitteelle;

Or. en
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Tarkistus 244
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. kehottaa komissiota arvioimaan, 
onko EU:ssa havaittavissa kapasiteettia 
koskeva ongelma, ja millaista kiinteää 
kapasiteettia voidaan tuottaa vaihtelevien 
uusiutuvien energialähteiden avulla EU:n 
integroidussa sähkövoimajärjestelmässä, 
samoin kuin sen mahdollista myönteistä 
vaikutusta tuotannon riittävyyteen; 
kehottaa kehittämään menettelyn ja 
panemaan sen täytäntöön Sähkö-ENTSO-
verkoston kehyksessä vaihtelevien 
uusiutuvien energialähteiden avulla 
tuotetun kiinteän kapasiteetin 
arvioimiseksi ja sen ottamiseksi huomioon 
verkoston seuraavassa System Outlook 
and Adequacy Forecast 
(Skenaariokatsaus ja 
tehonriittävyystarkastelu) -ennusteessa;

Or. en

Tarkistus 245
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että kun uusiutuvien 
energialähteiden osuus 
energiayhdistelmässä on suuri, nykyiselle 
verkkoinfrastruktuurille koituu valtaisia 
haasteita; toteaa, että uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
verkkoon syöttämisen yleistyminen haittaa 

13. korostaa, että kun uusiutuvien 
energialähteiden osuus 
energiayhdistelmässä on suuri, nykyiselle 
verkkoinfrastruktuurille koituu valtaisia 
haasteita; on huolissaan siitä, että sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston (Sähkö-ENTSO) mukaan 
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tuntuvasti eräiden jäsenvaltioiden 
huoltovarmuutta; on huolissaan siitä, että 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston (Sähkö-ENTSO) 
mukaan 80 prosenttia Euroopan 
energiaverkkojen pullonkauloista aiheutuu 
välittömästi tai välillisesti uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
syöttämisestä verkkoon;

80 prosenttia Euroopan energiaverkkojen 
pullonkauloista aiheutuu välittömästi tai 
välillisesti uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian syöttämisestä 
verkkoon;

Or. en

Tarkistus 246
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että kun uusiutuvien 
energialähteiden osuus 
energiayhdistelmässä on suuri, nykyiselle 
verkkoinfrastruktuurille koituu valtaisia 
haasteita; toteaa, että uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
verkkoon syöttämisen yleistyminen haittaa 
tuntuvasti eräiden jäsenvaltioiden 
huoltovarmuutta; on huolissaan siitä, että 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston (Sähkö-
ENTSO) mukaan 80 prosenttia Euroopan 
energiaverkkojen pullonkauloista 
aiheutuu välittömästi tai välillisesti 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian syöttämisestä verkkoon;

13. korostaa, että kun uusiutuvien 
energialähteiden osuus 
energiayhdistelmässä on suuri, nykyiselle 
verkkoinfrastruktuurille koituu valtaisia 
haasteita; toteaa, että uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
verkkoon syöttämisen yleistyminen haittaa 
tuntuvasti eräiden jäsenvaltioiden 
huoltovarmuutta;

Or. en

Tarkistus 247
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
13 kohta



PE500.604v01-00 130/273 AM\920120FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että kun uusiutuvien 
energialähteiden osuus 
energiayhdistelmässä on suuri, nykyiselle 
verkkoinfrastruktuurille koituu valtaisia 
haasteita; toteaa, että uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
verkkoon syöttämisen yleistyminen haittaa
tuntuvasti eräiden jäsenvaltioiden 
huoltovarmuutta; on huolissaan siitä, että 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston (Sähkö-ENTSO)
mukaan 80 prosenttia Euroopan 
energiaverkkojen pullonkauloista aiheutuu 
välittömästi tai välillisesti uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
syöttämisestä verkkoon;

13. korostaa, että kun uusiutuvien 
energialähteiden osuus 
energiayhdistelmässä on suuri, nykyiselle 
verkkoinfrastruktuurille koituu valtaisia, 
mutta voitettavissa olevia haasteita; toteaa, 
että eräissä jäsenvaltioissa, joissa 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian verkkoon syöttäminen on 
yleistynyt ilman energiainfrastruktuurin 
samanaikaista kehittämistä, 
huoltovarmuus on kärsinyt tuntuvasti; 
korostaa, että siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston (ENTSO)
mukaan huomattava osuus Euroopan 
energiaverkkojen pullonkauloista aiheutuu 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian syöttämisestä verkkoon ja 
etenkin energiainfrastruktuurin 
riittämättömästä kehittämisestä;

Or. de

Tarkistus 248
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että kun uusiutuvien 
energialähteiden osuus 
energiayhdistelmässä on suuri, nykyiselle 
verkkoinfrastruktuurille koituu valtaisia 
haasteita; toteaa, että uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
verkkoon syöttämisen yleistyminen haittaa 
tuntuvasti eräiden jäsenvaltioiden 
huoltovarmuutta; on huolissaan siitä, että 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston (Sähkö-ENTSO) 
mukaan 80 prosenttia Euroopan 

13. korostaa, että kun uusiutuvien 
energialähteiden osuus 
energiayhdistelmässä on suuri, nykyiselle 
verkkoinfrastruktuurille koituu valtaisia 
haasteita; muistuttaa, että uusiutuviin 
energialähteisiin tehtyjen sijoituksien 
määrä vastaa yli puolta kaikista uuteen 
tuotantokapasiteettiin kuluneiden 
10 vuoden aikana tehdyistä sijoituksista ja 
että määrä jatkaa kasvamistaan; 
ymmärtää näin ollen, että sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
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energiaverkkojen pullonkauloista aiheutuu 
välittömästi tai välillisesti uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
syöttämisestä verkkoon;

verkoston (Sähkö-ENTSO) mukaan 
40 prosenttia¹ Euroopan energiaverkkojen 
pullonkauloista aiheutuu välittömästi tai 
välillisesti uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian syöttämisestä 
verkkoon;

__________

¹ Sijoituksia, joita tarvitaan 
pullonkaulojen poistamiseksi ja joilla 
edistetään kaikkien kolmen EU:n 
energiapoliittisen tavoitteen eli 
sisämarkkinoiden, toimitusvarmuuden ja 
uusiutuvien energialähteiden 
integroinnin saavuttamista – niin sanottu 
"neutraali" ryhmä – on tarkasteltava 
asianmukaisessa arvioinnissa.

Or. en

Tarkistus 249
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että kun uusiutuvien 
energialähteiden osuus 
energiayhdistelmässä on suuri, nykyiselle 
verkkoinfrastruktuurille koituu valtaisia 
haasteita; toteaa, että uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
verkkoon syöttämisen yleistyminen haittaa 
tuntuvasti eräiden jäsenvaltioiden 
huoltovarmuutta; on huolissaan siitä, että 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston (Sähkö-ENTSO) 
mukaan 80 prosenttia Euroopan 
energiaverkkojen pullonkauloista aiheutuu 
välittömästi tai välillisesti uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
syöttämisestä verkkoon;

13. korostaa, että kun uusiutuvien 
energialähteiden osuus 
energiayhdistelmässä on suuri, nykyiselle 
verkkoinfrastruktuurille koituu valtaisia 
haasteita; toteaa, että uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
verkkoon syöttämisen yleistyminen haittaa 
eräiden jäsenvaltioiden huoltovarmuutta 
epäasianmukaisen verkkoinfrastruktuurin 
vuoksi; toteaa, että sähkön 
siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 
verkoston (Sähkö-ENTSO) mukaan alle 
50 prosenttia Euroopan energiaverkkojen 
pullonkauloista aiheutuu välittömästi 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian syöttämisestä verkkoon, 
joskin uusiutuvien energialähteiden osuus 
on ollut vuodesta 2000 alkaen yli 
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50 prosenttia asennetusta kapasiteetista; 
toteaa, että unionin sähköverkkojen 
parantaminen on tärkeää sähkön 
sisämarkkinoiden luomisen ja sen vuoksi, 
että on varmistettava tuotantovarmuuden 
lisääminen; lisäksi unionin sähköverkon 
parantamisesta aiheutuva hyöty tasoittaa 
siihen liittyviä kustannuksia 
mahdollistamalla EU:n 
sähkövoimajärjestelmän paljon 
tehokkaamman käytön; 

Or. en

Tarkistus 250
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että kun uusiutuvien 
energialähteiden osuus 
energiayhdistelmässä on suuri, nykyiselle 
verkkoinfrastruktuurille koituu valtaisia 
haasteita; toteaa, että uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
verkkoon syöttämisen yleistyminen haittaa 
tuntuvasti eräiden jäsenvaltioiden 
huoltovarmuutta; on huolissaan siitä, että 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston (Sähkö-
ENTSO) mukaan 80 prosenttia Euroopan 
energiaverkkojen pullonkauloista 
aiheutuu välittömästi tai välillisesti 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian syöttämisestä verkkoon;

13. korostaa, että kun uusiutuvien 
energialähteiden osuus 
energiayhdistelmässä on suuri, nykyiselle 
verkkoinfrastruktuurille koituu valtaisia 
haasteita; toteaa, että eräiden 
jäsenvaltioiden huoltovarmuutta lisätään 
merkittävästi uuden tekniikan avulla, 
kuten esimerkiksi älyverkkojen ja 
kysynnän hallinnan käyttöönoton myötä, 
millä edistetään merkittävästi 
verkonhallinnan parantamista;

Or. en
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Tarkistus 251
András Gyürk

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että kun uusiutuvien 
energialähteiden osuus 
energiayhdistelmässä on suuri, nykyiselle 
verkkoinfrastruktuurille koituu valtaisia 
haasteita; toteaa, että uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
verkkoon syöttämisen yleistyminen haittaa 
tuntuvasti eräiden jäsenvaltioiden 
huoltovarmuutta; on huolissaan siitä, että 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston (Sähkö-ENTSO) 
mukaan 80 prosenttia Euroopan 
energiaverkkojen pullonkauloista aiheutuu 
välittömästi tai välillisesti uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
syöttämisestä verkkoon;

13. korostaa, että kun uusiutuvien 
energialähteiden osuus 
energiayhdistelmässä on suuri, nykyiselle 
verkkoinfrastruktuurille koituu valtaisia 
haasteita; toteaa, että uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
verkkoon syöttämisen yleistyminen haittaa 
tuntuvasti eräiden jäsenvaltioiden 
huoltovarmuutta; on huolissaan siitä, että 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston (Sähkö-ENTSO) 
mukaan 80 prosenttia Euroopan 
energiaverkkojen pullonkauloista aiheutuu 
välittömästi tai välillisesti uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
syöttämisestä verkkoon; kehottaa 
siirtoverkonhaltijoita saattamaan niiden 
sähköverkon kehittämistä koskevan 
politiikan ajan tasalle, jotta uusiutuvien 
energialähteiden tuotantokapasiteetti 
pystytään integroimaan taaten samalla 
toimitusvarmuus;

Or. en

Tarkistus 252
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että kun uusiutuvien 
energialähteiden osuus 
energiayhdistelmässä on suuri, nykyiselle 
verkkoinfrastruktuurille koituu valtaisia 
haasteita; toteaa, että uusiutuvista 

13. korostaa, että kun uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön osuus 
energiayhdistelmässä on suuri, nykyiselle 
verkkoinfrastruktuurille koituu valtaisia 
haasteita; toteaa, että uusiutuvista 
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energialähteistä peräisin olevan energian 
verkkoon syöttämisen yleistyminen haittaa 
tuntuvasti eräiden jäsenvaltioiden 
huoltovarmuutta; on huolissaan siitä, että 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston (Sähkö-ENTSO) 
mukaan 80 prosenttia Euroopan 
energiaverkkojen pullonkauloista aiheutuu 
välittömästi tai välillisesti uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian
syöttämisestä verkkoon;

energialähteistä peräisin olevan energian 
verkkoon syöttämisen yleistyminen haittaa 
tuntuvasti eräiden jäsenvaltioiden 
huoltovarmuutta; on huolissaan siitä, että 
sähkön siirtoverkonhaltijoiden 
eurooppalaisen verkoston (Sähkö-ENTSO) 
mukaan 80 prosenttia Euroopan 
energiaverkkojen pullonkauloista aiheutuu 
välittömästi tai välillisesti uusiutuvista 
energialähteistä tuotetusta sähköstä
peräisin olevan energian syöttämisestä 
verkkoon;

Or. en

Tarkistus 253
Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. toteaa lisäksi, että uusiutuvien 
energialähteiden integrointi edellyttää 
yhteistyön laajentamista jakelu- ja 
siirtoverkonhaltijoiden välillä, jotta 
parannetaan hajautetun tuotannon 
kasvavan osuuden mukauttamista; 
painottaa jakeluverkkojen pullonkaulojen 
selvittämiseksi tarvittavien sellaisten 
uusien lähestymistapojen 
täytäntöönpanoa, jotka eivät aina edellytä 
sähköverkon laajentamista ja 
vahvistamista;

Or. en

Tarkistus 254
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että EU:n parhaat ja 
kilpailukykyisimmät uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan energian 
tuotantopaikat sijaitsevat usein 
huomattavan etäisyyden päästä 
kulutuskeskittymistä; toteaa, että näiden 
tuotantopaikkojen hyödyntäminen 
edellyttää siirtoverkkojen kehittämistä;

14. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönottoa koskeva 
strategia, joka perustuu ainoastaan 
resurssien kannalta parhaisiin 
kilpailukykyisiin tuotantopaikkoihin, 
edellyttäisi paljon laajempaa 
siirtojärjestelmien käyttöä verrattuna 
kulutukseen perustuvaan strategiaan, 
jossa keskitytään kehittämään lähellä 
tiiviitä kulutuskeskittymiä sijaitsevia 
uusiutuvia energialähteitä;

Or. en

Tarkistus 255
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että EU:n parhaat ja 
kilpailukykyisimmät uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan energian 
tuotantopaikat sijaitsevat usein 
huomattavan etäisyyden päästä
kulutuskeskittymistä; toteaa, että näiden 
tuotantopaikkojen hyödyntäminen 
edellyttää siirtoverkkojen kehittämistä;

14. toteaa, että EU:n parhaat ja 
kilpailukykyisimmät uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan energian 
tuotantopaikat sijaitsevat usein 
huomattavan etäisyyden päässä
kulutuskeskittymistä, kun taas 
kulutuskeskittymien lähellä sijaitsevat 
hajautetut voimalaitokset ja 
tuotantolaitokset voivat vaikuttaa 
merkittävästi ruuhkautumisen estämiseen 
ja sähköverkon laajentamiseksi 
toteutettaviin lisätoimiin sekä johtaa 
makrotaloudellisten kustannuksien 
alenemiseen; korostaa, että komission 
olisi kehitettävä asianmukaisia 
mallintamisvälineitä, jotta olisi 
mahdollista määritellä etäällä sijaitsevia 
laajamittaisia tuotantolaitoksia ja 
jakelulaitoksia koskeva optimaalinen 
yhdistelmä;
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Or. en

Tarkistus 256
Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että EU:n parhaat ja 
kilpailukykyisimmät uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan energian 
tuotantopaikat sijaitsevat usein 
huomattavan etäisyyden päästä
kulutuskeskittymistä; toteaa, että näiden 
tuotantopaikkojen hyödyntäminen 
edellyttää siirtoverkkojen kehittämistä;

14. toteaa yhtäältä, että jotkin EU:n 
parhaista ja kilpailukykyisimmistä
uusiutuviin energialähteisiin perustuvan 
energian tuotantopaikoista sijaitsevat usein 
huomattavan etäisyyden päässä
kulutuskeskittymistä; toteaa, että näiden 
tuotantopaikkojen hyödyntäminen 
edellyttää siirtoverkkojen kehittämistä; 
toteaa toisaalta, että hajautettu 
uusiutuvan energian tuotanto vähentää 
tarvetta rakentaa uusia 
voimansiirtolinjoja – ja vastaavasti niihin 
liittyviä kustannuksia – samalla kun 
hajautettu tekniikka, joka voidaan 
suoraan ottaa käyttöön kodeissa, 
kaupungeissa ja syrjäisillä alueilla, 
sijaitsee paljon lähempänä 
loppukuluttajia;

Or. en

Tarkistus 257
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että EU:n parhaat ja 
kilpailukykyisimmät uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan energian 
tuotantopaikat sijaitsevat usein 
huomattavan etäisyyden päästä

14. toteaa, että koska EU:n monet 
kilpailukykyiset uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan energian 
tuotantopaikat sijaitsevat usein 
huomattavan etäisyyden päässä
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kulutuskeskittymistä; toteaa, että näiden 
tuotantopaikkojen hyödyntäminen 
edellyttää siirtoverkkojen kehittämistä;

kulutuskeskittymistä, näiden 
tuotantopaikkojen hyödyntäminen 
edellyttää siirtoverkkojen kehittämistä; 
toteaa, että uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvan lämmitys-, jäähdytys- ja 
sähkövoiman kehittämiseen liittyy sitä 
vastoin paikallisesti merkittävää 
potentiaalia; korostaa, että on otettava 
käyttöön sellainen integroitu 
lähestymistapa energiajärjestelmään 
nähden, jossa tarkastellaan sekä 
lämmityksen ja sähkön kysyntää että 
niiden tarjontaa, jotta saavutetaan 
kustannustehokkain strategia uusiutuvien 
energialähteiden edistämiseksi unionissa;

Or. en

Tarkistus 258
Jens Rohde

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että EU:n parhaat ja 
kilpailukykyisimmät uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan energian 
tuotantopaikat sijaitsevat usein 
huomattavan etäisyyden päästä
kulutuskeskittymistä; toteaa, että näiden 
tuotantopaikkojen hyödyntäminen 
edellyttää siirtoverkkojen kehittämistä;

14. toteaa, että EU:n parhaat ja 
kilpailukykyisimmät uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan energian 
tuotantopaikat sijaitsevat usein 
huomattavan etäisyyden päässä 
kulutuskeskittymistä; toteaa, että näiden 
tuotantopaikkojen hyödyntäminen 
edellyttää siirtoverkkojen kehittämistä; 
toteaa kuitenkin myös, että uusiutuvan 
energian mikrotuotantoon, kuten 
maalämpöön ja aurinkovoimaan, liittyy 
potentiaalia, kuten komission 
tiedonannossa (COM(2012)0271) 
mainitaan, samoin kuin paikallisiin 
maakaasuvoimaloihin;

Or. en
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Tarkistus 259
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että EU:n parhaat ja 
kilpailukykyisimmät uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan energian 
tuotantopaikat sijaitsevat usein 
huomattavan etäisyyden päästä
kulutuskeskittymistä; toteaa, että näiden 
tuotantopaikkojen hyödyntäminen 
edellyttää siirtoverkkojen kehittämistä;

14. toteaa, että EU:n parhaat ja 
kilpailukykyisimmät uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan energian 
tuotantopaikat sijaitsevat usein 
huomattavan etäisyyden päässä 
kulutuskeskittymistä; toteaa, että näiden 
tuotantopaikkojen hyödyntäminen 
edellyttää siirtoverkkojen kehittämistä; 
painottaa sellaisen energiajärjestelmää 
koskevan integroidun lähestymistavan 
kustannustehokkuutta, jossa tarkastellaan 
sekä lämmityksen ja sähkön kysyntää että 
niiden tarjontaa;

Or. en

Tarkistus 260
András Gyürk

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että EU:n parhaat ja 
kilpailukykyisimmät uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan energian 
tuotantopaikat sijaitsevat usein 
huomattavan etäisyyden päästä
kulutuskeskittymistä; toteaa, että näiden 
tuotantopaikkojen hyödyntäminen 
edellyttää siirtoverkkojen kehittämistä;

14. toteaa, että EU:n parhaat ja 
kilpailukykyisimmät uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan energian 
tuotantopaikat sijaitsevat usein 
huomattavan etäisyyden päässä
kulutuskeskittymistä; toteaa, että näiden 
tuotantopaikkojen hyödyntäminen 
edellyttää siirtoverkkojen kehittämistä; 
korostaa, että on myös edistettävä 
uusiutuvan energian tehokasta paikallista 
tuotantoa, jotta vähennetään siirtojen 
yhteydessä syntyvää hävikkiä ja 
parannetaan toimitusvarmuutta;
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Or. en

Tarkistus 261
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että EU:n parhaat ja 
kilpailukykyisimmät uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan energian 
tuotantopaikat sijaitsevat usein 
huomattavan etäisyyden päästä 
kulutuskeskittymistä; toteaa, että näiden 
tuotantopaikkojen hyödyntäminen 
edellyttää siirtoverkkojen kehittämistä;

14. toteaa, että EU:n parhaat ja 
kilpailukykyisimmät uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan energian 
tuotantopaikat sijaitsevat usein 
huomattavan etäisyyden päästä 
kulutuskeskittymistä; toteaa, että näiden 
tuotantopaikkojen hyödyntäminen 
edellyttää siirto- ja jakeluverkkojen
kehittämistä; korostaa, että 
energiainfrastruktuurihankkeiden 
lupamenettelyjä on nopeutettava;

Or. de

Tarkistus 262
Pilar del Castillo Vera

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että EU:n parhaat ja 
kilpailukykyisimmät uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan energian 
tuotantopaikat sijaitsevat usein 
huomattavan etäisyyden päästä 
kulutuskeskittymistä; toteaa, että näiden 
tuotantopaikkojen hyödyntäminen 
edellyttää siirtoverkkojen kehittämistä;

14. toteaa, että EU:n parhaat ja 
kilpailukykyisimmät uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan energian 
tuotantopaikat sijaitsevat usein 
huomattavan etäisyyden päässä 
kulutuskeskittymistä; toteaa, että näiden 
tuotantopaikkojen hyödyntäminen 
edellyttää siirtoverkkojen kehittämistä ja 
yhteenliitettävyyden vahvistamista;

Or. en
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Tarkistus 263
Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että EU:n parhaat ja 
kilpailukykyisimmät uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan energian 
tuotantopaikat sijaitsevat usein 
huomattavan etäisyyden päästä 
kulutuskeskittymistä; toteaa, että näiden 
tuotantopaikkojen hyödyntäminen 
edellyttää siirtoverkkojen kehittämistä;

14. toteaa, että EU:n parhaat ja 
kilpailukykyisimmät uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan energian 
tuotantopaikat sijaitsevat usein 
huomattavan etäisyyden päässä
kulutuskeskittymistä; toteaa, että näiden 
tuotantopaikkojen hyödyntäminen 
edellyttää siirtoverkkojen kehittämistä ja
rajat ylittävän yhteenliitettävyyden 
vahvistamista;

Or. en

Tarkistus 264
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että EU:n parhaat ja 
kilpailukykyisimmät uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan energian 
tuotantopaikat sijaitsevat usein 
huomattavan etäisyyden päästä 
kulutuskeskittymistä; toteaa, että näiden 
tuotantopaikkojen hyödyntäminen 
edellyttää siirtoverkkojen kehittämistä;

14. toteaa, että EU:n parhaat ja 
kilpailukykyisimmät uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan energian 
tuotantopaikat sijaitsevat usein 
huomattavan etäisyyden päästä 
kulutuskeskittymistä; toteaa, että näiden 
tuotantopaikkojen hyödyntäminen 
edellyttää energiainfrastruktuurin 
kaikkien verkkojen kehittämistä;

Or. de
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Tarkistus 265
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden voimakas kehittäminen 
ja niistä saadun energian säästä 
riippuvainen ja vähän kuormitusta 
aiheuttava verkkoon syöttäminen saattaa
aiheuttaa muissa jäsenvaltioissa 
koordinoimattomia rajat ylittäviä 
energiavirtoja (silmukkavirrat), jolloin 
kuormitukseen on puututtava tuntuvasti 
huoltovarmuuden takaamiseksi, ellei itse 
verkkoa kehitetä tarvittavassa määrin; on 
huolissaan jäsenvaltioiden 
verkkoinfrastruktuurin kehittämisen tilasta;

15. toteaa, että verkkokapasiteetin ja 
varastointimahdollisuuksien 
riittämättömyys sekä siirtoverkkojen 
haltijoiden riittämätön yhteistyö saattavat
aiheuttaa muissa jäsenvaltioissa 
koordinoimattomia rajat ylittäviä 
energiavirtoja (silmukkavirrat), jolloin 
kuormitukseen on puututtava tuntuvasti 
huoltovarmuuden takaamiseksi; on 
huolissaan jäsenvaltioiden 
verkkoinfrastruktuurin kehittämisen tilasta; 
kehottaa EU:n jäsenvaltioita edistämään 
siirto- ja jakeluverkkojen kehittämistä 
sekä tehostamaan siirtoverkkojen 
haltijoiden yhteistyötä;

Or. de

Tarkistus 266
András Gyürk

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden voimakas kehittäminen ja 
niistä saadun energian säästä riippuvainen 
ja vähän kuormitusta aiheuttava verkkoon 
syöttäminen saattaa aiheuttaa muissa 
jäsenvaltioissa koordinoimattomia rajat 
ylittäviä energiavirtoja (silmukkavirrat), 
jolloin kuormitukseen on puututtava 
tuntuvasti huoltovarmuuden takaamiseksi, 
ellei itse verkkoa kehitetä tarvittavassa 
määrin; on huolissaan jäsenvaltioiden 
verkkoinfrastruktuurin kehittämisen tilasta;

15. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden voimakas kehittäminen ja 
niistä saadun energian säästä riippuvainen 
ja vähän kuormitusta aiheuttava verkkoon 
syöttäminen saattaa aiheuttaa muissa 
jäsenvaltioissa koordinoimattomia rajat 
ylittäviä energiavirtoja (silmukkavirrat), 
jolloin kuormitukseen on puututtava 
tuntuvasti huoltovarmuuden takaamiseksi 
ja kaupankäyntiin tarkoitettujen rajat 
ylittävien sähköverkkojen 
siirtokapasiteettia on vähennettävä, ellei 
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itse verkkoa kehitetä tarvittavassa määrin; 
on huolissaan jäsenvaltioiden 
verkkoinfrastruktuurin kehittämisen tilasta; 
kehottaa jäsenvaltioita nopeuttamaan 
niiden sisäisten sähköverkkojen 
kehittämistä, jotta ne voivat vastata 
uusiutuvan energian tuotannon 
lisääntymiseen;

Or. en

Tarkistus 267
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden voimakas kehittäminen ja 
niistä saadun energian säästä riippuvainen 
ja vähän kuormitusta aiheuttava verkkoon 
syöttäminen saattaa aiheuttaa muissa 
jäsenvaltioissa koordinoimattomia rajat 
ylittäviä energiavirtoja (silmukkavirrat), 
jolloin kuormitukseen on puututtava 
tuntuvasti huoltovarmuuden takaamiseksi, 
ellei itse verkkoa kehitetä tarvittavassa 
määrin; on huolissaan jäsenvaltioiden 
verkkoinfrastruktuurin kehittämisen
tilasta;

15. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden voimakas kehittäminen ja 
niistä saadun energian säästä riippuvainen 
ja vähän kuormitusta aiheuttava verkkoon 
syöttäminen saattaa aiheuttaa 
koordinoimattomia rajat ylittäviä 
energiavirtoja (silmukkavirrat), jotka 
voivat aiheuttaa vakavia hätätapauksia 
muissa jäsenvaltioissa, jolloin 
kuormitukseen on puututtava tuntuvasti 
huoltovarmuuden takaamiseksi, ellei itse 
verkkoa kehitetä tarvittavassa määrin 
kyseisissä jäsenvaltioissa; on huolissaan 
jäsenvaltioiden verkkoinfrastruktuurin 
korjaamisen tilasta, joka on riittämätön 
sähkövirtojen ja sähköntuotannon 
tehokasta hallintaa varten;

Or. pl

Tarkistus 268
Zofija Mazej Kukovič

Päätöslauselmaesitys
15 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden voimakas kehittäminen ja 
niistä saadun energian säästä riippuvainen 
ja vähän kuormitusta aiheuttava verkkoon
syöttäminen saattaa aiheuttaa muissa 
jäsenvaltioissa koordinoimattomia rajat 
ylittäviä energiavirtoja (silmukkavirrat), 
jolloin kuormitukseen on puututtava 
tuntuvasti huoltovarmuuden takaamiseksi, 
ellei itse verkkoa kehitetä tarvittavassa 
määrin; on huolissaan jäsenvaltioiden 
verkkoinfrastruktuurin kehittämisen tilasta;

15. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden voimakas kehittäminen ja 
niistä saadun energian säästä riippuvainen 
ja vähän kuormitusta aiheuttava verkkoon 
syöttäminen saattaa aiheuttaa muissa 
jäsenvaltioissa koordinoimattomia rajat 
ylittäviä energiavirtoja (silmukkavirrat), 
jolloin kuormitukseen on puututtava 
tuntuvasti huoltovarmuuden takaamiseksi, 
ellei itse verkkoa kehitetä tarvittavassa 
määrin; painottaa rajat ylittävän 
yhteistyön ja koordinoinnin tärkeyttä 
verkkojen rakentamisessa; on huolissaan 
jäsenvaltioiden verkkoinfrastruktuurin 
kehittämisen tilasta;

Or. sl

Tarkistus 269
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden voimakas kehittäminen ja 
niistä saadun energian säästä riippuvainen 
ja vähän kuormitusta aiheuttava verkkoon 
syöttäminen saattaa aiheuttaa muissa 
jäsenvaltioissa koordinoimattomia rajat 
ylittäviä energiavirtoja (silmukkavirrat), 
jolloin kuormitukseen on puututtava 
tuntuvasti huoltovarmuuden 
takaamiseksi, ellei itse verkkoa kehitetä 
tarvittavassa määrin; on huolissaan 
jäsenvaltioiden verkkoinfrastruktuurin 
kehittämisen tilasta;

15. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden voimakas kehittäminen ja 
osittain saadun energian säästä 
riippuvainen ja vähän kuormitusta 
aiheuttava verkkoon syöttäminen saattaa 
aiheuttaa muissa jäsenvaltioissa 
koordinoimattomia rajat ylittäviä 
energiavirtoja (silmukkavirrat), ellei itse 
verkkoa optimoida järjestelmän toiminnan 
kannalta, kuten esimerkiksi valvomalla 
voimansiirtolinjojen lämpötilaa, ja ellei 
kehitetä tarvittaessa verkkoa ja 
asianmukaista varastointikapasiteettia;

Or. en
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Tarkistus 270
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden voimakas kehittäminen ja 
niistä saadun energian säästä riippuvainen 
ja vähän kuormitusta aiheuttava verkkoon 
syöttäminen saattaa aiheuttaa muissa 
jäsenvaltioissa koordinoimattomia rajat 
ylittäviä energiavirtoja (silmukkavirrat), 
jolloin kuormitukseen on puututtava 
tuntuvasti huoltovarmuuden takaamiseksi, 
ellei itse verkkoa kehitetä tarvittavassa 
määrin; on huolissaan jäsenvaltioiden 
verkkoinfrastruktuurin kehittämisen tilasta;

15. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden voimakas kehittäminen ja 
niistä saadun energian säästä riippuvainen 
ja vähän kuormitusta aiheuttava verkkoon 
syöttäminen voisi aiheuttaa muissa 
jäsenvaltioissa koordinoimattomia rajat 
ylittäviä energiavirtoja (silmukkavirrat), 
jolloin kuormitukseen on puututtava 
tuntuvasti huoltovarmuuden takaamiseksi, 
ellei itse verkkoa kehitetä tarvittavassa 
määrin ja ellei verkonhaltijoiden välistä 
yhteistyötä paranneta; on huolissaan 
jäsenvaltioiden verkkoinfrastruktuurin 
kehittämisen tilasta;

Or. en

Tarkistus 271
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden voimakas kehittäminen ja 
niistä saadun energian säästä riippuvainen 
ja vähän kuormitusta aiheuttava verkkoon 
syöttäminen saattaa aiheuttaa muissa 
jäsenvaltioissa koordinoimattomia rajat 
ylittäviä energiavirtoja (silmukkavirrat), 
jolloin kuormitukseen on puututtava 
tuntuvasti huoltovarmuuden takaamiseksi, 
ellei itse verkkoa kehitetä tarvittavassa 
määrin; on huolissaan jäsenvaltioiden 

15. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden voimakas kehittäminen ja 
niistä saadun energian säästä riippuvainen 
ja vähän kuormitusta aiheuttava verkkoon 
syöttäminen saattaa aiheuttaa muissa 
jäsenvaltioissa koordinoimattomia rajat 
ylittäviä energiavirtoja (silmukkavirrat), 
jolloin kuormitukseen on puututtava 
tuntuvasti tai otettava käyttöön 
vaiheensiirtimiä huoltovarmuuden 
takaamiseksi, ellei itse verkkoa kehitetä 
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verkkoinfrastruktuurin kehittämisen tilasta; tarvittavassa määrin; on huolissaan 
jäsenvaltioiden verkkoinfrastruktuurin 
kehittämisen tilasta;

Or. en

Tarkistus 272
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden voimakas kehittäminen ja 
niistä saadun energian säästä riippuvainen 
ja vähän kuormitusta aiheuttava verkkoon 
syöttäminen saattaa aiheuttaa muissa 
jäsenvaltioissa koordinoimattomia rajat 
ylittäviä energiavirtoja (silmukkavirrat), 
jolloin kuormitukseen on puututtava 
tuntuvasti huoltovarmuuden takaamiseksi, 
ellei itse verkkoa kehitetä tarvittavassa 
määrin; on huolissaan jäsenvaltioiden 
verkkoinfrastruktuurin kehittämisen tilasta;

15. toteaa, että uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön 
voimakas kehittäminen ja niistä saadun 
energian säästä riippuvainen ja vähän 
kuormitusta aiheuttava verkkoon 
syöttäminen saattaa aiheuttaa muissa 
jäsenvaltioissa koordinoimattomia rajat 
ylittäviä energiavirtoja (silmukkavirrat), 
jolloin kuormitukseen on puututtava 
tuntuvasti huoltovarmuuden takaamiseksi, 
ellei itse verkkoa kehitetä tarvittavassa 
määrin; on huolissaan jäsenvaltioiden 
verkkoinfrastruktuurin kehittämisen tilasta;

Or. en

Tarkistus 273
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. panee merkille, että uusiutuvan 
energian hajautetulla tuotannolla 
osuuskunnissa, joissa kansalaiset 
sijoittavat yhteisesti uusiutuvan energian 
tuotantoon ja jakeluun omassa 
ympäristössään, on oltava merkittävä 
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asema uusiutuvaa energiaa koskevissa 
tulevissa toimintalinjoissa;

Or. nl

Tarkistus 274
András Gyürk

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa komissiota laatimaan 
silmukkavirtoja koskevan lyhyen 
aikavälin korvausmekanismin, jolla 
asianomaisten jäsenvaltioiden käyttöön 
asetetaan tasapuolinen kustannuksien 
jakamiseen perustuva menettely, kunnes 
tarvittavat sähköverkon kehittämistä ja 
virtausperusteista markkinoiden 
kytkentää koskevat toimet on saatettu 
päätökseen;

Or. en

Tarkistus 275
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. muistuttaa, että energiaverkkojen 
liitosyksiköiden edistäminen on yksi 
unionin energiapolitiikan tavoitteista; 
vaatii jäsenvaltioiden välisten yhteyksien 
nopeampaa kehittämistä, sillä se voi 
edistää ratkaisevasti uusiutuvien 
energialähteiden yhdentämistä Euroopan 
energia-alan sisämarkkinoihin;

Or. de
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Tarkistus 276
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että virran syöttöteknologiaa 
on kehitettävä, jotta uusiutuvat 
energialähteet voidaan ottaa mukaan 
energiahuoltoon; muistuttaa, että energian 
syöttämistä varten tarvitaan pikaisesti lisää 
tutkimuksia;

16. korostaa, että virran syöttöteknologiaa 
on kehitettävä, jotta uusiutuvat 
energialähteet voidaan ottaa mukaan 
energiahuoltoon; huomauttaa, että 
joustava varastoitava vesivoima on tällä 
hetkellä ainoa teollisessa mittakaavassa 
käytettävissä oleva edullinen 
varastointitapa suurille tasoltaan 
vaihteleville sähkömäärille; muistuttaa, 
että energian syöttämistä varten tarvitaan 
pikaisesti lisää tutkimuksia, ja vaatii, että 
yksittäisiä varastointiteknologioita ei saa 
suosia muihin nähden; huomauttaa, että 
tällä hetkellä erilaiset sääntelypuitteet, 
kuten energiavarastojen luokittelu 
loppukuluttajiksi, estävät varastoinnin 
laajemman käytön; suosittelee tästä 
syystä, että EU:n tasolla tehdään selkeä 
ero sähkön tai energian varastojen ja 
loppukuluttajien välillä;

Or. de

Tarkistus 277
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että virran syöttöteknologiaa 
on kehitettävä, jotta uusiutuvat 
energialähteet voidaan ottaa mukaan 
energiahuoltoon; muistuttaa, että energian 
syöttämistä varten tarvitaan pikaisesti lisää 

16. korostaa älyverkkoihin, kysynnän 
hallintaa koskevaan teknologiaan, 
syöttöteknologiaan ja mikrotuotantoon 
liittyvää potentiaalia, jotta uusiutuvat 
energialähteet voidaan ottaa mukaan 
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tutkimuksia; energiahuoltoon; muistuttaa, että energian 
syöttämistä varten tarvitaan pikaisesti lisää 
tutkimuksia;

Or. en

Tarkistus 278
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että virran syöttöteknologiaa 
on kehitettävä, jotta uusiutuvat 
energialähteet voidaan ottaa mukaan 
energiahuoltoon; muistuttaa, että energian 
syöttämistä varten tarvitaan pikaisesti lisää 
tutkimuksia;

16. korostaa älyverkkoihin, kysynnän 
hallintaa koskeviin välineisiin ja virran 
syöttöteknologiaan liittyvää potentiaalia, 
jotta uusiutuvat energialähteet voidaan 
ottaa mukaan energiahuoltoon; muistuttaa, 
että energian syöttämistä varten tarvitaan 
pikaisesti lisää tutkimuksia ja että se 
edellyttää kyseisen tekniikan käyttöön 
ottamista;

Or. en

Tarkistus 279
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että virran syöttöteknologiaa 
on kehitettävä, jotta uusiutuvat 
energialähteet voidaan ottaa mukaan 
energiahuoltoon; muistuttaa, että energian 
syöttämistä varten tarvitaan pikaisesti lisää 
tutkimuksia;

16. korostaa, että virran syöttöteknologiaa 
on kehitettävä, jotta uusiutuvat 
energialähteet voidaan ottaa 
mahdollisimman hyvin mukaan 
energiahuoltoon, varastoida niistä 
tuotettua energiaa ja tasapainottaa verkon 
jännitteen vaihteluja; muistuttaa, että 
energian syöttämistä varten tarvitaan 
pikaisesti lisää tutkimuksia;
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Or. de

Tarkistus 280
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että virran syöttöteknologiaa 
on kehitettävä, jotta uusiutuvat 
energialähteet voidaan ottaa mukaan 
energiahuoltoon; muistuttaa, että energian 
syöttämistä varten tarvitaan pikaisesti lisää 
tutkimuksia;

16. korostaa, että virran syöttöteknologiaa 
ja kysynnän hallintaa koskevia 
toimenpiteitä on kehitettävä, jotta 
uusiutuvat energialähteet voidaan ottaa 
mukaan energiahuoltoon; muistuttaa, että 
energian syöttämistä ja älyverkkoja varten 
tarvitaan pikaisesti lisää tutkimuksia;
painottaa, että on kiinnitettävä uudelleen 
huomiota siihen, miten kuluttajat voivat 
vaikuttaa markkinoiden toiminnan 
parantamiseen tasaamalla 
kulutushuippuja ja pyrkimällä 
samanaikaisesti pienentämään 
energialaskujaan;

Or. en

Tarkistus 281
Zofija Mazej Kukovič

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että virran syöttöteknologiaa 
on kehitettävä, jotta uusiutuvat 
energialähteet voidaan ottaa mukaan 
energiahuoltoon; muistuttaa, että energian 
syöttämistä varten tarvitaan pikaisesti lisää 
tutkimuksia;

16. korostaa, että virran syöttöteknologiaa 
ja hiilidioksidin varastointiratkaisuja on 
kehitettävä, jotta uusiutuvat energialähteet 
voidaan ottaa mukaan energiahuoltoon;
muistuttaa, että energian syöttämistä ja 
hiilidioksidin varastoimista varten 
tarvitaan pikaisesti lisää tutkimuksia;

Or. sl
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Tarkistus 282
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että virran syöttöteknologiaa 
on kehitettävä, jotta uusiutuvat 
energialähteet voidaan ottaa mukaan 
energiahuoltoon; muistuttaa, että energian 
syöttämistä varten tarvitaan pikaisesti lisää 
tutkimuksia;

16. korostaa, että energian 
syöttöteknologiaa on kehitettävä, jotta 
uusiutuvista energialähteistä tuotettu 
sähkö voidaan ottaa mukaan 
energiahuoltoon; muistuttaa, että energian 
syöttämistä varten tarvitaan pikaisesti lisää 
tutkimuksia;

Or. en

Tarkistus 283
András Gyürk

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että virran syöttöteknologiaa 
on kehitettävä, jotta uusiutuvat 
energialähteet voidaan ottaa mukaan 
energiahuoltoon; muistuttaa, että energian 
syöttämistä varten tarvitaan pikaisesti lisää 
tutkimuksia;

16. korostaa, että virran syöttöteknologiaa 
ja kysynnänohjauspalveluja on 
kehitettävä, jotta uusiutuvat energialähteet 
voidaan ottaa mukaan energiahuoltoon; 
muistuttaa, että energian syöttämistä varten 
tarvitaan pikaisesti lisää tutkimuksia;

Or. en

Tarkistus 284
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
16 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että virran syöttöteknologiaa 
on kehitettävä, jotta uusiutuvat 
energialähteet voidaan ottaa mukaan 
energiahuoltoon; muistuttaa, että energian 
syöttämistä varten tarvitaan pikaisesti lisää 
tutkimuksia;

16. korostaa, että virran syöttöteknologiaa 
on kehitettävä, jotta uusiutuvat 
energialähteet voidaan ottaa mukaan 
energiahuoltoon; muistuttaa, että energian 
syöttämistä varten tarvitaan pikaisesti lisää 
tutkimuksia; huomauttaa, että etenkin 
muuttuvanopeuksisia varastointikeinoja 
olisi tutkittava edelleen, sillä ne 
mahdollistavat suuremman joustavuuden 
varastointinopeuden sääntelyssä ja siten 
nopeamman ja kohdennetumman 
liitännän; kehottaa jäsenvaltioita 
välttämään sähkövarastojen päällekkäistä 
kuormitusta;

Or. de

Tarkistus 285
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että virran syöttöteknologiaa 
on kehitettävä, jotta uusiutuvat 
energialähteet voidaan ottaa mukaan 
energiahuoltoon; muistuttaa, että energian 
syöttämistä varten tarvitaan pikaisesti lisää 
tutkimuksia;

16. korostaa, että virran syöttöteknologiaa 
on kehitettävä, jotta uusiutuvat 
energialähteet voidaan ottaa mukaan 
energiahuoltoon; muistuttaa, että energian 
syöttämistä varten tarvitaan pikaisesti lisää 
tutkimuksia, mukaan luettuna 
tutkimukset, jotka perustuvat 
pumppuvoimalaitosten yhteistyöhön;

Or. pl

Tarkistus 286
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. pitää tarpeellisena luoda tasesähkön 
verkkopalveluille rajatylittäviä 
markkinoita ja kehittää nopeasti 
Euroopan siirtoverkkoa etenkin 
Skandinavian, Alppien ja Pyreneiden 
varastointivesivoimaloiden rajatylittävää 
yhdentämistä silmälläpitäen;

Or. de

Tarkistus 287
Zofija Mazej Kukovič

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. on vakuuttunut siitä, että jätteiden 
hyötykäyttö tarjoaa mahdollisuuden 
kehittää uusiutuvia energialähteitä 
edelleen ja saavuttaa eurooppalaisen 
energiasuunnitelman tavoitteet;

Or. sl

Tarkistus 288
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. painottaa, että on kannustettava 
olemassa oleviin ja uusiin kaasualan 
infrastruktuureihin tehtäviä sijoituksia, 
jotta vahvistetaan biometaanin, sähkön 
kaasuksi muuttamisen (power-to-gas) ja 
sähkön vedyksi muuttamisen (power-to-
hydrogen) kehittämistä kaikkialla EU:ssa;
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Or. en

Tarkistus 289
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa potentiaalia, joka liittyy 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen lisäämällä kaasun, 
biometaanin ja vedyn käyttöä 
liikennealalla sekä edistämällä sähköisten 
ajoneuvojen käyttöä;

Or. en

Tarkistus 290
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa, että laajennettaessa 
uusiutuvien energialähteiden markkinoita 
unionissa on otettava huomioon, että 
aurinkopaneelien rakentamiseksi 
tarvittavia raaka-aineita ei ole saatavilla, 
minkä vuoksi unionin teollisuus ei ole 
kilpailukykyinen maailmanlaajuisilla 
markkinoilla;

Or. en
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Tarkistus 291
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. on vakuuttunut siitä, että tieto- ja 
viestintätekniikka on jatkossa entistä 
tärkeämmässä asemassa uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa ohjauksessa; 
kehottaa komissiota antamaan pikaisesti 
ehdotuksia älykkäiden sähköverkkojen ja 
laskureiden kehittämistä, edistämistä ja 
standardointia varten; korostaa, että 
tarjoajia koskevan suunnitteluvarmuuden 
ohella on huolehdittava myös kuluttajilta 
saatavasta hyväksynnästä ja tietosuojasta;

17. katsoo, että tieto- ja viestintätekniikka 
osallistuu tulevaisuudessa energian 
tarjonnan ja kysynnän ohjaukseen; 
kehottaa komissiota antamaan pikaisesti 
ehdotuksia älykkäiden sähköverkkojen ja 
laskureiden kehittämistä, edistämistä ja 
standardointia varten; korostaa, että 
tarjoajia koskevan suunnitteluvarmuuden 
ohella on huolehdittava myös kuluttajilta 
saatavasta hyväksynnästä ja tietosuojasta;

Or. en

Tarkistus 292
Pilar del Castillo Vera

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. on vakuuttunut siitä, että tieto- ja 
viestintätekniikka on jatkossa entistä 
tärkeämmässä asemassa uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa ohjauksessa; 
kehottaa komissiota antamaan pikaisesti 
ehdotuksia älykkäiden sähköverkkojen ja 
laskureiden kehittämistä, edistämistä ja 
standardointia varten; korostaa, että 
tarjoajia koskevan suunnitteluvarmuuden 
ohella on huolehdittava myös kuluttajilta 
saatavasta hyväksynnästä ja tietosuojasta;

17. on vakuuttunut siitä, että tieto- ja 
viestintätekniikka on jatkossa entistä 
tärkeämmässä asemassa uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa ohjauksessa; 
kehottaa komissiota antamaan pikaisesti 
ehdotuksia älykkäiden sähköverkkojen ja 
laskureiden kehittämistä, edistämistä ja 
standardointia varten, jotta edistetään 
mahdollista yhteisvaikutusta 
käyttöönoton, kehittämisen ja ylläpidon 
alalla koko tietoliikenne- ja 
energiaverkossa; korostaa, että tarjoajia 
koskevan suunnitteluvarmuuden ohella on 
huolehdittava myös kuluttajilta saatavasta 
hyväksynnästä ja tietosuojasta;
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Or. en

Tarkistus 293
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
17 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. on vakuuttunut siitä, että tieto- ja 
viestintätekniikka on jatkossa entistä 
tärkeämmässä asemassa uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa ohjauksessa; 
kehottaa komissiota antamaan pikaisesti 
ehdotuksia älykkäiden sähköverkkojen ja 
laskureiden kehittämistä, edistämistä ja 
standardointia varten; korostaa, että 
tarjoajia koskevan suunnitteluvarmuuden 
ohella on huolehdittava myös kuluttajilta 
saatavasta hyväksynnästä ja tietosuojasta;

17. on vakuuttunut siitä, että tieto- ja 
viestintätekniikka on jatkossa entistä 
tärkeämmässä asemassa uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa ohjauksessa; 
kehottaa komissiota antamaan pikaisesti 
ehdotuksia älykkäiden sähköverkkojen ja 
laskureiden kehittämistä, edistämistä ja 
standardointia varten; kehottaa Euroopan 
komissiota tukemaan erityisesti tämän 
alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa;
korostaa, että tarjoajia koskevan 
suunnitteluvarmuuden ohella on 
huolehdittava myös kuluttajilta saatavasta 
hyväksynnästä ja tietosuojasta;

Or. de

Tarkistus 294
Zofija Mazej Kukovič

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. on vakuuttunut siitä, että tieto- ja 
viestintätekniikka on jatkossa entistä 
tärkeämmässä asemassa uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa ohjauksessa; 
kehottaa komissiota antamaan pikaisesti 
ehdotuksia älykkäiden sähköverkkojen ja 
laskureiden kehittämistä, edistämistä ja 
standardointia varten; korostaa, että 
tarjoajia koskevan suunnitteluvarmuuden 

17. on vakuuttunut siitä, että tieto- ja 
viestintätekniikka on jatkossa entistä 
tärkeämmässä asemassa uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa ohjauksessa; 
kehottaa komissiota antamaan pikaisesti 
ehdotuksia älykkäiden sähköverkkojen ja 
laskureiden kehittämistä, edistämistä ja 
standardointia varten; toteaa, että 
rahoitusta on kohdennettava Verkkojen 
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ohella on huolehdittava myös kuluttajilta 
saatavasta hyväksynnästä ja tietosuojasta;

Eurooppa -ohjelman alaisuudessa 
verkkojen kehittämisen rahoittamiseen, 
jotta voidaan lisätä uusiutuvan energian 
yhtiöittämistä ja parantaa 
siirtojärjestelmien vakautta; korostaa, että 
tarjoajia koskevan suunnitteluvarmuuden 
ohella on huolehdittava myös kuluttajilta 
saatavasta hyväksynnästä ja tietosuojasta;

Or. sl

Tarkistus 295
Vicky Ford, Giles Chichester

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. on vakuuttunut siitä, että tieto- ja 
viestintätekniikka on jatkossa entistä 
tärkeämmässä asemassa uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa ohjauksessa; 
kehottaa komissiota antamaan pikaisesti 
ehdotuksia älykkäiden sähköverkkojen ja 
laskureiden kehittämistä, edistämistä ja 
standardointia varten; korostaa, että 
tarjoajia koskevan suunnitteluvarmuuden 
ohella on huolehdittava myös kuluttajilta 
saatavasta hyväksynnästä ja tietosuojasta;

17. on vakuuttunut siitä, että tieto- ja 
viestintätekniikka on jatkossa entistä 
tärkeämmässä asemassa uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa ohjauksessa; 
kehottaa komissiota antamaan pikaisesti 
ehdotuksia älykkäiden sähköverkkojen ja 
laskureiden kehittämistä, edistämistä ja 
standardointia varten, koska siten 
mahdollistetaan enenevässä määrin 
entistä useampien markkinatoimijoiden 
osallistuminen; korostaa, että tarjoajia 
koskevan suunnitteluvarmuuden ohella on 
huolehdittava myös kuluttajilta saatavasta 
hyväksynnästä ja tietosuojasta;

Or. en

Tarkistus 296
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
17 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. on vakuuttunut siitä, että tieto- ja 
viestintätekniikka on jatkossa entistä 
tärkeämmässä asemassa energian 
hankinnassa ja uusiutuvia energialähteitä 
koskevassa ohjauksessa; kehottaa 
komissiota antamaan pikaisesti ehdotuksia 
älykkäiden sähköverkkojen ja laskureiden 
kehittämistä, edistämistä ja standardointia 
varten; korostaa, että tarjoajia koskevan 
suunnitteluvarmuuden ohella on 
huolehdittava myös kuluttajilta saatavasta 
hyväksynnästä ja tietosuojasta;

17. on vakuuttunut siitä, että tieto- ja 
viestintätekniikka on jatkossa entistä 
tärkeämmässä asemassa energian 
hankintaa koskevassa ohjauksessa ja
uusiutuvia energialähteitä koskevassa 
ohjauksessa; kehottaa komissiota antamaan 
pikaisesti ehdotuksia älykkäiden 
sähköverkkojen ja laskureiden 
kehittämistä, edistämistä ja standardointia 
varten; korostaa, että tarjoajia koskevan 
suunnitteluvarmuuden ohella on 
huolehdittava myös kuluttajilta saatavasta 
hyväksynnästä ja tietosuojasta;

Or. pl

Tarkistus 297
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. on vakuuttunut siitä, että tieto- ja 
viestintätekniikka on jatkossa entistä 
tärkeämmässä asemassa uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa ohjauksessa; 
kehottaa komissiota antamaan pikaisesti 
ehdotuksia älykkäiden sähköverkkojen ja 
laskureiden kehittämistä, edistämistä ja 
standardointia varten; korostaa, että 
tarjoajia koskevan suunnitteluvarmuuden 
ohella on huolehdittava myös kuluttajilta 
saatavasta hyväksynnästä ja tietosuojasta;

17. on vakuuttunut siitä, että tieto- ja 
viestintätekniikka on jatkossa entistä 
tärkeämmässä asemassa uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa ohjauksessa; 
kehottaa komissiota antamaan pikaisesti 
ehdotuksia älykkäiden sähköverkkojen ja 
laskureiden kehittämistä, edistämistä, 
standardointia ja oikea-aikaista käyttöön 
ottamista varten; korostaa, että tarjoajia 
koskevan suunnitteluvarmuuden ohella on 
huolehdittava myös kuluttajilta saatavasta 
hyväksynnästä ja tietosuojasta;

Or. en
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Tarkistus 298
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. on vakuuttunut siitä, että tieto- ja 
viestintätekniikka on jatkossa entistä 
tärkeämmässä asemassa uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa ohjauksessa; 
kehottaa komissiota antamaan pikaisesti 
ehdotuksia älykkäiden sähköverkkojen ja 
laskureiden kehittämistä, edistämistä ja 
standardointia varten; korostaa, että 
tarjoajia koskevan suunnitteluvarmuuden 
ohella on huolehdittava myös kuluttajilta 
saatavasta hyväksynnästä ja tietosuojasta;

17. on vakuuttunut siitä, että tieto- ja 
viestintätekniikka on jatkossa entistä 
tärkeämmässä asemassa uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa ohjauksessa; 
kehottaa toteuttamaan lisää useamman eri 
sidosryhmän välisiä toimia älykkäiden 
sähköverkkojen ja laskureiden
standardoinnin alalla; korostaa, että 
tarjoajia koskevan suunnitteluvarmuuden 
ohella on huolehdittava myös kuluttajilta 
saatavasta hyväksynnästä ja tietosuojasta;

Or. en

Tarkistus 299
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. on vakuuttunut siitä, että tieto- ja 
viestintätekniikka on jatkossa entistä 
tärkeämmässä asemassa uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa ohjauksessa; 
kehottaa komissiota antamaan pikaisesti 
ehdotuksia älykkäiden sähköverkkojen ja 
laskureiden kehittämistä, edistämistä ja 
standardointia varten; korostaa, että 
tarjoajia koskevan suunnitteluvarmuuden 
ohella on huolehdittava myös kuluttajilta 
saatavasta hyväksynnästä ja tietosuojasta;

17. on vakuuttunut siitä, että tieto- ja 
viestintätekniikka on jatkossa entistä 
tärkeämmässä asemassa uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa ohjauksessa, 
jotta lisätään kuluttajien aktiivisuutta 
markkinoilla; kehottaa komissiota 
antamaan pikaisesti ehdotuksia älykkäiden 
sähköverkkojen ja laskureiden 
kehittämistä, edistämistä ja standardointia 
varten; korostaa, että tarjoajia koskevan 
suunnitteluvarmuuden ohella on 
huolehdittava myös kuluttajilta saatavasta 
hyväksynnästä ja tietosuojasta;

Or. en
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Tarkistus 300
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. on vakuuttunut siitä, että tieto- ja 
viestintätekniikka on jatkossa entistä 
tärkeämmässä asemassa uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa ohjauksessa; 
kehottaa komissiota antamaan pikaisesti 
ehdotuksia älykkäiden sähköverkkojen ja 
laskureiden kehittämistä, edistämistä ja 
standardointia varten; korostaa, että 
tarjoajia koskevan suunnitteluvarmuuden 
ohella on huolehdittava myös kuluttajilta 
saatavasta hyväksynnästä ja tietosuojasta;

17. on vakuuttunut siitä, että tieto- ja 
viestintätekniikka on jatkossa entistä 
tärkeämmässä asemassa uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa ohjauksessa; 
kehottaa komissiota antamaan energia-
alan kolmannen sisämarkkinapaketin 
huomioon ottaen pikaisesti ehdotuksia 
älykkäiden sähköverkkojen ja laskureiden 
kehittämistä, edistämistä ja standardointia 
varten; korostaa, että tarjoajia koskevan 
suunnitteluvarmuuden ohella on 
huolehdittava myös kuluttajilta saatavasta 
hyväksynnästä ja tietosuojasta;

Or. de

Tarkistus 301
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. on vakuuttunut siitä, että tieto- ja 
viestintätekniikka on jatkossa entistä 
tärkeämmässä asemassa uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa ohjauksessa; 
kehottaa komissiota antamaan pikaisesti 
ehdotuksia älykkäiden sähköverkkojen ja 
laskureiden kehittämistä, edistämistä ja 
standardointia varten; korostaa, että 
tarjoajia koskevan suunnitteluvarmuuden 
ohella on huolehdittava myös kuluttajilta 
saatavasta hyväksynnästä ja tietosuojasta;

17. on vakuuttunut siitä, että tieto- ja 
viestintätekniikka on jatkossa entistä 
tärkeämmässä asemassa uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa ohjauksessa; 
kehottaa komissiota antamaan pikaisesti 
ehdotuksia älykkäiden sähköverkkojen ja 
laskureiden kehittämistä, edistämistä ja 
standardointia varten; korostaa, että 
kaikkia älykkäitä laskureita 
suunniteltaessa ja asennettaessa olisi 
ensisijaisesti huomioitava kuluttajan etu 
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ainoana henkilönä, joka päättää 
kerättyjen tietojen käytöstä tietosuojaan 
liittyvistä syistä;

Or. en

Tarkistus 302
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. on vakuuttunut siitä, että tieto- ja 
viestintätekniikka on jatkossa entistä 
tärkeämmässä asemassa uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa ohjauksessa; 
kehottaa komissiota antamaan pikaisesti 
ehdotuksia älykkäiden sähköverkkojen ja 
laskureiden kehittämistä, edistämistä ja 
standardointia varten; korostaa, että 
tarjoajia koskevan suunnitteluvarmuuden 
ohella on huolehdittava myös kuluttajilta 
saatavasta hyväksynnästä ja tietosuojasta;

17. on vakuuttunut siitä, että tieto- ja 
viestintätekniikka on jatkossa entistä 
tärkeämmässä asemassa uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa ohjauksessa; 
kehottaa komissiota antamaan pikaisesti 
ehdotuksia älykkäiden sähköverkkojen ja 
laskureiden kehittämistä ja standardointia 
varten; korostaa, että on tarpeen suojata 
kuluttajien henkilötietoja; kehottaa 
komissiota arvioimaan huolellisesti 
älykkäiden laskureiden käyttöönottoa 
koskevia kansallisia kustannus-
hyötyanalyyseja ja erityisesti niissä 
esitettyjä arvioita älykkäiden laskureiden 
vaikutuksesta eri kuluttajaryhmiin; toteaa 
lisäksi, että kuluttajien tekemät valinnat 
ja osallistuminen ovat älykkäiden 
mittareiden käyttöönoton kannalta 
välttämättömiä ennakkoedellytyksiä;

Or. en

Tarkistus 303
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. toteaa, että kaasualan 
infrastruktuuri on tärkeässä asemassa 
kehitettäessä uusiutuvia energialähteitä 
kaikkialla unionissa; koska biokaasu on 
uusiutuva energialähde, sitä on tällä 
hetkellä helppo syöttää olemassa olevaan 
kaasuverkkoinfrastruktuuriin, samoin 
kuin biometaania; esimerkiksi "sähkön 
vedyksi muuttamista" ja "sähkön 
kaasuksi muuttamista" koskeva uusi 
tekniikka hyödyttää myös vähähiiliseen 
talouteen liittyvää tulevaa kehystä 
hyödyntämällä olemassa olevia ja uusia 
infrastruktuureja, joita olisi edistettävä ja 
kehitettävä;

Or. en

Tarkistus 304
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. toteaa, että kaasualan 
infrastruktuuri on tärkeässä asemassa 
kehitettäessä uusiutuvia energialähteitä 
kaikkialla unionissa, ensinnäkin 
biokaasun avulla, jota on uusiutuvana 
energialähteenä tällä hetkellä helppo 
syöttää olemassa olevaan 
kaasuverkkoinfrastruktuuriin, samoin 
kuin biometaania, ja toiseksi esimerkiksi 
"sähkön vedyksi muuttamista" ja 
"sähkön kaasuksi muuttamista" koskevan 
uuden tekniikan avulla, joka hyödyttää 
myös vähähiiliseen talouteen liittyvää 
tulevaa kehystä hyödyntämällä olemassa 
olevia ja uusia infrastruktuureja, joita 
olisi edistettävä ja kehitettävä;
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Or. en

Tarkistus 305
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden suunnitellussa 
kehittämisessä erityisesti vesivoimalla on 
oltava keskeinen asema ennen kaikkea 
uusiutuvan energian lisääntyvän 
tasoltaan vaihtelevan tuotannon 
tasapainottajana ja 
pumppuvoimalaitoksiin perustuvana 
sähkön varastointiratkaisuna; korostaa, 
että EU:n vesivoiman tuotannon ja 
pumppuvoimalaitosten 
kehittämismahdollisuudet on tästä syystä 
hyödynnettävä täysimääräisesti;

Or. de

Tarkistus 306
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. toteaa, että koska tieto- ja 
viestintätekniikan ala kuluttaa 
merkittävästi sähköä EU:ssa sijaitsevissa 
tietokonekeskuksissa, joiden osuus on 
jopa 1,5 prosenttia sähkön 
kokonaiskulutuksesta, ja koska kuluttajat 
ovat entistä tietoisempia tietotekniikan 
hiilijalanjäljestä ja tietotekniikan alalla 
käytetyistä pilvipalveluista, kyseinen ala 
voisi toimia energiatehokkuuden ja 
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uusiutuvien energialähteiden edistämisen 
roolimallina;

Or. en

Tarkistus 307
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. korostaa, että kansalaisten oma 
uusiutuvan energian tuotanto 
osuuskuntien välityksellä tai yhteisöjen 
omistamia malleja noudattaen on 
yhteiskunnallisesti entistä hyväksytympää, 
minkä myötä vähennetään 
täytäntöönpanon suunnitteluun kuluvaa 
aikaa ja lisätään kansalaisten tietämystä 
energia-alan muutoksista;

Or. en

Tarkistus 308
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. korostaa, että kansalaisten oma 
uusiutuvan energian tuotanto 
osuuskuntien välityksellä tai yhteisöjen 
omistamia malleja noudattaen on 
yhteiskunnallisesti entistä hyväksytympää, 
minkä myötä vähennetään 
täytäntöönpanon suunnitteluun kuluvaa 
aikaa ja lisätään kansalaisten tietämystä 
energia-alan muutoksista;
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Or. en

Tarkistus 309
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. painottaa uusiutuvan energian 
potentiaalia tarpeellisen infrastruktuurin 
järjestämiseksi, jotta voidaan varmistaa 
sähkö- tai hybridiautojen laajamittainen 
käyttö uusiutuvia energialähteitä 
hyödyntävän paikallisen 
sähköntuotannon avulla;

Or. ro

Tarkistus 310
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. viittaa säästömahdollisuuksiin, joita 
auringon kulkuradan ja Euroopan eri 
aikavyöhykkeiden huomioon ottaminen 
uusiutuvien energialähteiden 
kehittämisessä tarjoavat;

Or. de

Tarkistus 311
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
18 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen muuttaa
Euroopan maisemakuvaa pysyvästi;
toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
edellyttää avoimia alueidenkäytön 
suunnittelua ja rakentamista koskevia 
menettelyjä ja lupamenettelyjä, joihin 
otetaan mukaan kaikki sidosryhmät;

18. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen aiheuttaa 
pysyvää vahinkoa Euroopan 
maisemakuvalle ja tämän alan vapaa-
ajan toiminnalle;

Or. nl

Tarkistus 312
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen muuttaa
Euroopan maisemakuvaa pysyvästi; toteaa, 
että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
edellyttää avoimia alueidenkäytön 
suunnittelua ja rakentamista koskevia 
menettelyjä ja lupamenettelyjä, joihin 
otetaan mukaan kaikki sidosryhmät;

18. korostaa, että energian tuotanto- ja 
siirtolaitokset, kuten hiilikaivokset, 
voimalinjat tai tuulivoimalat ovat 
vaikuttaneet ja vaikuttavat Euroopan
maisemakuvaan; toteaa, että 
energiahankkeiden yhteiskunnallinen 
hyväksyttävyys edellyttää avoimia 
alueidenkäytön suunnittelua ja 
rakentamista koskevia menettelyjä ja 
lupamenettelyjä, joihin otetaan mukaan 
kaikki sidosryhmät; suhtautuu 
myönteisesti aloitteisiin, joita on toteutettu 
Belgian ja Tanskan kaltaisissa EU:n 
jäsenvaltioissa, joissa kansalaisten 
osallistumiselle uusiutuvia energialähteitä 
koskeviin hankkeisiin on asetettu 
vastaavasti 25:n ja 50 prosentin 
vähimmäistavoitteet; suosittelee, että 
muissakin jäsenvaltioissa vahvistetaan 
osuudet, jotka koskevat kansalaisten 
osallistumista uusien uusiutuvien 
energialähteiden kehittämiseen;
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Or. en

Tarkistus 313
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen muuttaa
Euroopan maisemakuvaa pysyvästi; toteaa, 
että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
edellyttää avoimia alueidenkäytön 
suunnittelua ja rakentamista koskevia 
menettelyjä ja lupamenettelyjä, joihin 
otetaan mukaan kaikki sidosryhmät;

18. korostaa, että energian tuotanto- ja 
siirtolaitokset, kuten hiilikaivokset, 
voimalinjat tai tuulivoimalat ovat 
vaikuttaneet ja vaikuttavat Euroopan
maisemakuvaan; toteaa, että 
energiahankkeiden yhteiskunnallinen 
hyväksyttävyys edellyttää avoimia 
alueidenkäytön suunnittelua ja 
rakentamista koskevia menettelyjä ja 
lupamenettelyjä, joihin otetaan mukaan 
kaikki sidosryhmät; suhtautuu 
myönteisesti aloitteisiin, joita on toteutettu 
Belgian ja Tanskan kaltaisissa EU:n 
jäsenvaltioissa, joissa kansalaisten 
osallistumiselle uusiutuvia energialähteitä 
koskeviin hankkeisiin on asetettu 
tavoitteet; suosittelee, että muissakin 
jäsenvaltioissa vahvistetaan osuudet, jotka 
koskevat kansalaisten osallistumista 
uusien uusiutuvien energialähteiden 
kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 314
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen muuttaa 

18. toivoo, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen ei johda 
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Euroopan maisemakuvaa pysyvästi; 
toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
edellyttää avoimia alueidenkäytön 
suunnittelua ja rakentamista koskevia 
menettelyjä ja lupamenettelyjä, joihin 
otetaan mukaan kaikki sidosryhmät;

ekologisiin haittoihin, mukaan luettuna
Natura 2000 -alueet, eikä muuta 
maisemansuojelualueita pysyvästi; toteaa 
siksi, että uusiutuvien energialähteiden
yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
edellyttää avoimia alueidenkäytön 
suunnittelua ja rakentamista koskevia 
menettelyjä ja lupamenettelyjä, joihin 
otetaan mukaan kaikki sidosryhmät;

Or. pl

Tarkistus 315
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen muuttaa 
Euroopan maisemakuvaa pysyvästi; 
toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
edellyttää avoimia alueidenkäytön 
suunnittelua ja rakentamista koskevia 
menettelyjä ja lupamenettelyjä, joihin 
otetaan mukaan kaikki sidosryhmät;

18. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden ja muun energia-alan 
tekniikan kehittämistä saattaa olla vaikea 
hyväksyä, mutta viittaa Eurobarometri-
tutkimuksen tuloksiin, joiden mukaan 
uusiutuvia energialähteitä pidetään 
yleisesti suosituimpana keinona tuottaa 
energiaa; toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden yhteiskunnallinen 
hyväksyttävyys edellyttää avoimia 
alueidenkäytön suunnittelua ja 
rakentamista koskevia menettelyjä ja 
lupamenettelyjä, joihin otetaan mukaan 
kaikki sidosryhmät, samoin kuin 
kansalaisten ja yhteisöjen valtuuttamista 
tuottamaan uusiutuvaa energiaa 
paikallisesti;

Or. en
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Tarkistus 316
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen muuttaa 
Euroopan maisemakuvaa pysyvästi; toteaa, 
että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
edellyttää avoimia alueidenkäytön 
suunnittelua ja rakentamista koskevia 
menettelyjä ja lupamenettelyjä, joihin 
otetaan mukaan kaikki sidosryhmät;

18. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen – samoin 
kuin uusiutumattomien energialähteiden 
käyttöön ottaminen – muuttaa Euroopan 
maisemakuvaa pysyvästi; toteaa, että 
uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
edellyttää avoimia alueidenkäytön 
suunnittelua ja rakentamista koskevia 
menettelyjä ja lupamenettelyjä, joihin 
otetaan mukaan kaikki sidosryhmät;

Or. en

Tarkistus 317
Struan Stevenson, Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen muuttaa 
Euroopan maisemakuvaa pysyvästi; toteaa, 
että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
edellyttää avoimia alueidenkäytön 
suunnittelua ja rakentamista koskevia 
menettelyjä ja lupamenettelyjä, joihin 
otetaan mukaan kaikki sidosryhmät;

18. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen muuttaa 
Euroopan maisemakuvaa pysyvästi; toteaa, 
että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
edellyttää avoimia alueidenkäytön 
suunnittelua ja rakentamista koskevia 
menettelyjä ja lupamenettelyjä pakollisine 
ja oikea-aikaisine julkisine 
kuulemisineen, joihin otetaan mukaan 
kaikki sidosryhmät alusta alkaen;

Or. en
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Tarkistus 318
Rachida Dati

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen muuttaa 
Euroopan maisemakuvaa pysyvästi; toteaa, 
että uusiutuvien energialähteiden
yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
edellyttää avoimia alueidenkäytön 
suunnittelua ja rakentamista koskevia 
menettelyjä ja lupamenettelyjä, joihin 
otetaan mukaan kaikki sidosryhmät;

18. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen muuttaa 
Euroopan maisemakuvaa pysyvästi; toteaa, 
että uusiutuvan energian infrastruktuurin
yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
edellyttää avoimia alueidenkäytön 
suunnittelua ja rakentamista koskevia 
menettelyjä ja lupamenettelyjä, joihin 
otetaan mukaan kaikki sidosryhmät;

Or. fr

Tarkistus 319
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen muuttaa 
Euroopan maisemakuvaa pysyvästi; toteaa, 
että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
edellyttää avoimia alueidenkäytön 
suunnittelua ja rakentamista koskevia 
menettelyjä ja lupamenettelyjä, joihin 
otetaan mukaan kaikki sidosryhmät;

18. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen muuttaa 
Euroopan maisemakuvaa pysyvästi; toteaa, 
että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
edellyttää avoimia ja koordinoituja 
alueidenkäytön suunnittelua ja 
rakentamista koskevia menettelyjä ja 
lupamenettelyjä, joihin otetaan ajoissa
mukaan kaikki sidosryhmät;

Or. de
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Tarkistus 320
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen muuttaa 
Euroopan maisemakuvaa pysyvästi; toteaa, 
että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
edellyttää avoimia alueidenkäytön 
suunnittelua ja rakentamista koskevia 
menettelyjä ja lupamenettelyjä, joihin 
otetaan mukaan kaikki sidosryhmät;

18. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen muuttaa 
Euroopan maisemakuvaa pysyvästi; toteaa, 
että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
edellyttää avoimia alueidenkäytön 
suunnittelua ja rakentamista koskevia 
menettelyjä ja lupamenettelyjä, joihin 
otetaan mukaan kaikki sidosryhmät; 
korostaa tässä yhteydessä, että hankkeet, 
joissa kansalaisilla on yhteisomistajuus, 
erityisesti osuuskuntien välityksellä, 
hyväksytään yleisesti paremmin; pitää 
tästä syystä tärkeänä, että kansalaisten 
osallistumista uusiutuvan energian 
hankkeisiin edistetään parhaana 
käytäntönä;

Or. nl

Tarkistus 321
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen muuttaa 
Euroopan maisemakuvaa pysyvästi; toteaa, 
että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
edellyttää avoimia alueidenkäytön 
suunnittelua ja rakentamista koskevia 
menettelyjä ja lupamenettelyjä, joihin 
otetaan mukaan kaikki sidosryhmät;

18. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen muuttaa 
Euroopan maisemakuvaa pysyvästi; toteaa, 
että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
edellyttää avoimia alueidenkäytön 
suunnittelua ja rakentamista koskevia 
menettelyjä ja lupamenettelyjä, joihin 
otetaan mukaan kaikki sidosryhmät; 
korostaa, että kansalaisten oma 
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uusiutuvan energian tuotanto 
osuuskuntien välityksellä tai yhteisöjen 
omistamia malleja noudattaen on 
yhteiskunnallisesti entistä hyväksytympää, 
minkä myötä vähennetään 
täytäntöönpanon suunnitteluun kuluvaa 
aikaa ja lisätään kansalaisten tietämystä 
energia-alan muutoksista;

Or. en

Tarkistus 322
Zofija Mazej Kukovič

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen muuttaa 
Euroopan maisemakuvaa pysyvästi; toteaa, 
että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
edellyttää avoimia alueidenkäytön 
suunnittelua ja rakentamista koskevia 
menettelyjä ja lupamenettelyjä, joihin 
otetaan mukaan kaikki sidosryhmät;

18. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden kehittäminen muuttaa 
Euroopan maisemakuvaa pysyvästi; toteaa, 
että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
edellyttää avoimia alueidenkäytön 
suunnittelua ja rakentamista koskevia 
menettelyjä ja lupamenettelyjä, joihin 
otetaan mukaan kaikki sidosryhmät; 
tähdentää, että menettelyjen on oltava
avoimia, yksinkertaisia ja entistä 
käyttäjäystävällisempiä kaikille 
käyttäjille;

Or. sl

Tarkistus 323
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että uusiutuvien 18. korostaa, että uusiutuvien 
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energialähteiden kehittäminen muuttaa 
Euroopan maisemakuvaa pysyvästi; toteaa, 
että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
edellyttää avoimia alueidenkäytön 
suunnittelua ja rakentamista koskevia 
menettelyjä ja lupamenettelyjä, joihin 
otetaan mukaan kaikki sidosryhmät;

energialähteiden kehittäminen muuttaa 
Euroopan maisemakuvaa; toteaa, että 
uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
edellyttää avoimia alueidenkäytön 
suunnittelua ja rakentamista koskevia 
menettelyjä ja lupamenettelyjä, joihin 
otetaan mukaan kaikki sidosryhmät, 
samoin kuin lisäämällä keskustelua 
hyödyistä, joita uusiutuvat energialähteet 
tuottavat paikallisille talouksille;

Or. en

Tarkistus 324
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kiinnittämään enemmän huomiota 
uusiutuvien energialähteiden 
käyttämättömään potentiaaliin 
lämmityksessä ja jäähdytyksessä sekä 
yhtäältä uusiutuvien energialähteiden 
jatkuvasti lisääntyvän käytön ja toisaalta 
energiatehokkuutta ja rakennuksia 
koskevien direktiivien täytäntöönpanon 
väliseen vuorovaikutukseen ja tähän 
liittyviin mahdollisuuksiin;

Or. de

Tarkistus 325
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa, että vesivoima 
kokonaisuudessaan edistää uusiutuvaan 
energiaan perustuvaa tulevaisuutta ja että 
sillä on energiantuotannon lisäksi myös 
muita arvokkaita tehtäviä, kuten 
tulvantorjunta ja juomavesihuollon 
toimitusvarmuuden edistäminen; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään 
yleistä tietoisuutta vesivoiman 
monikäyttöisyydestä;

Or. de

Tarkistus 326
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. katsoo, että olisi kiinnitettävä 
huomiota pienimuotoiseen tuotantoon ja 
erityisesti mikrotuotantoon; se edellyttää 
sellaisen sähköä ja lämmitystä tuottavan 
tekniikan käyttöönottoa, joka voidaan 
sijoittaa yksittäisiin kotitalouksiin ja jota 
voidaan käyttää niissä, kuten 
aurinkopaneelit, pienet tuuliturbiinit ja 
sähkön ja lämmön mikroyhteistuotanto;

Or. en

Tarkistus 327
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. muistuttaa, että monia uusiutuvan 
energian tuotantopaikkoja ei käytetä 
suunnitellulla teholla, koska verkko ei 
pysty ottamaan vastaan tällä tavalla 
tuotettua sähköä;

Or. ro

Tarkistus 328
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. toteaa, että Verkkojen Eurooppa 
-väline voi olla tärkeässä asemassa 
luotaessa EU:n energia-alan 
sisämarkkinoita, joilla nykyiset 
pullonkaulat ja esteet korvataan 
kilpailulla, avoimuudella ja rajat 
ylittävällä infrastruktuurilla;

Or. en

Tarkistus 329
Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 3 a (uusi) (ennen alaotsikkoa "Kansainvälinen yhteistyö ja kauppa")

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kuluttajien aseman vahvistaminen

Or. en
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Tarkistus 330
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. myöntää pienimuotoisten 
uusiutuvien energialähteiden merkityksen 
uusiutuvien energialähteiden osuuden 
lisäämisen kannalta; toteaa, että 
pienimuotoisten uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönotto 
mahdollistaa sen, että yksittäiset 
kotitaloudet, teollisuuden alat ja yhteisöt 
voivat tuottaa energiaa ja hankkia siten 
tietoa tehokkaista tavoista tuottaa ja 
kuluttaa energiaa; korostaa 
mikrotuotannon merkitystä 
energiatehokkuuden parantamisen 
kannalta; painottaa, että uusiutuvien 
energialähteiden pienimuotoinen 
käyttöönotto saattaa pienentää 
merkittävästi energialaskuja sekä johtaa 
uusien liiketoimintamallien ja 
työpaikkojen luomiseen;

Or. en

Tarkistus 331
Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
18 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 c. toteaa tässä yhteydessä, että on 
tärkeää kannustaa uusiutuvien 
energialähteiden alalla toimivia 
paikallisia osuuskuntia lisäämään 
kansalaisten osallistumista ja uusiutuvan 
energian saatavuutta sekä toteuttamaan 
taloudellisia sijoituksia;
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Or. en

Tarkistus 332
Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
18 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 d. painottaa, että pienimuotoisista 
uusiutuvista energialähteistä, 
varastoinnista, kysynnän hallinnasta ja 
energiatehokkuudesta muodostuva älykäs 
yhdistelmä saattaa johtaa 
paikallisverkkojen käytön vähenemiseen 
kulutushuippujen aikana, mikä pienentää 
myös sijoituksiin liittyviä 
kokonaiskustannuksia, joista 
jakeluverkonhaltijat vastaavat;

Or. en

Tarkistus 333
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
18 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 e. toteaa, että tehokkaan paikallisen 
energiankulutuksen ja -tuotannon 
edellytyksenä on niin 
"tuottajakuluttajan" kuin jakeluverkon 
kannalta, että otetaan käyttöön älykkäitä 
laskureita ja yleisemmin tarkasteltuna 
älykkäitä verkkoja;

Or. en
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Tarkistus 334
Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
18 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 f. painottaa, että kysynnän hallinnan 
käyttöönottoon liittyvä potentiaali – jolla 
lisätään järjestelmän joustavuutta – on 
edelleen laajalti hyödyntämättä ja että 
kysynnän hallintaa olisi toteutettava 
keskipitkällä aikavälillä teollisuuden 
alalla mutta myös pienimuotoisten 
kuluttajien ja jopa kotitalouksien parissa;

Or. en

Tarkistus 335
Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Päätöslauselmaesitys
18 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 g. suhtautuu myönteisesti komission 
ilmoitukseen, jonka mukaan se aikoo 
esittää energiatekniikkaa ja energia-alan 
innovaatioita koskevan ja 
mikrotuotantoon keskittyvän 
tiedonannon; painottaa kuitenkin tarvetta 
laatia mikrotuotantoa koskeva 
johdonmukainen unionin strategia, joka 
sisältää erityistoimia pienimuotoisten 
uusiutuvien energialähteiden 
kannustamiseksi, esimerkiksi 
vähentämällä lainsäädännöllistä rasitusta 
ja vaihtamalla verokannustimia koskevia 
parhaita käytäntöjä;

Or. en
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Tarkistus 336
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. toteaa, että on erityisen tärkeää, että 
uusiutuviin energialähteisiin sijoittavat 
tahot osallistuvat tiiviiden yhteyksien 
luomiseen paikallisyhteisöjen kanssa, 
erityisesti edeltävässä ex ante -vaiheessa;

Or. en

Tarkistus 337
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. huomauttaa, että joillakin alueilla, 
erityisesti pienissä yhteisöissä ja 
saarialueilla, on vastustettu julkisesti 
tuulivoimaloiden ja aurinkopaneelien 
käyttöönottoa; korostaa, että 
tuulivoimaloiden ja aurinkopaneelien 
katsotaan vaikuttavan kielteisesti 
matkailualaan sekä maaseutu- ja 
saariympäristön luontoon ja muotoon;

Or. en

Tarkistus 338
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 kohta



AM\920120FI.doc 179/273 PE500.604v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. ottaa huomioon, että uusiutuvia 
energialähteitä koskevat 
maailmanmarkkinat ovat kasvamassa, mikä 
vaikuttaa myönteisesti nykyisten 
teknologioiden kustannuksiin ja 
jatkokehittämiseen;

19. ottaa huomioon, että uusiutuvia 
energialähteitä koskevat 
maailmanmarkkinat ovat kasvamassa, mikä 
vaikuttaa myönteisesti unionin 
teollisuuteen, työpaikkojen luomiseen ja 
nykyisten ja uusien teknologioiden 
kustannuksiin ja jatkokehittämiseen 
maailmanlaajuisesti ja EU:ssa, mikäli 
sijoituskehys ja uusiutuville 
energialähteille myönnettävä tuki pysyvät 
odotuksenmukaisina;

Or. en

Tarkistus 339
Jens Rohde

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. ottaa huomioon, että uusiutuvia 
energialähteitä koskevat 
maailmanmarkkinat ovat kasvamassa, mikä 
vaikuttaa myönteisesti nykyisten 
teknologioiden kustannuksiin ja 
jatkokehittämiseen;

19. ottaa huomioon, että uusiutuvia 
energialähteitä koskevat 
maailmanmarkkinat ovat kasvamassa, mikä 
vaikuttaa myönteisesti nykyisten 
teknologioiden kustannuksiin ja 
jatkokehittämiseen sekä EU:n talouteen, 
olettaen, että EU:n poliittinen ja 
lainsäädännöllinen kehys mahdollistavat 
sen, että uusiutuvien energialähteiden ja 
puhtaan teknologian alalla EU:ssa 
toimivat yritykset säilyttävät 
kilpailuetunsa maailmanlaajuisiin 
vastapuoliinsa nähden;

Or. en
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Tarkistus 340
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. ottaa huomioon, että uusiutuvia 
energialähteitä koskevat 
maailmanmarkkinat ovat kasvamassa, mikä 
vaikuttaa myönteisesti nykyisten 
teknologioiden kustannuksiin ja 
jatkokehittämiseen;

19. ottaa huomioon, että uusiutuvia 
energialähteitä koskevat 
maailmanmarkkinat ovat kasvamassa, mikä 
vaikuttaa myönteisesti nykyisten 
teknologioiden kustannuksiin ja 
jatkokehittämiseen; katsoo, että myös 
muut kuin OECD:n jäsenvaltiot ovat 
tulevaisuudessa tärkeitä 
kauppakumppaneja, koska niillä on 
uusiutuvien energialähteiden alalla 
merkittävää potentiaalia, mikä johtuu 
siitä, että huoltovarmuus ohjaa 
uusiutuvien energialähteiden 
kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 341
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. ottaa huomioon, että uusiutuvia 
energialähteitä koskevat 
maailmanmarkkinat ovat kasvamassa, mikä 
vaikuttaa myönteisesti nykyisten 
teknologioiden kustannuksiin ja 
jatkokehittämiseen;

19. ottaa huomioon, että uusiutuvia 
energialähteitä koskevat 
maailmanmarkkinat ovat kasvamassa, mikä 
vaikuttaa myönteisesti nykyisten 
teknologioiden kustannuksiin ja 
jatkokehittämiseen; korostaa, että 
eurooppalaiset yritykset ovat tällä alalla 
tärkeitä toimijoita;

Or. de
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Tarkistus 342
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. ottaa huomioon, että uusiutuvia 
energialähteitä koskevat 
maailmanmarkkinat ovat kasvamassa, mikä 
vaikuttaa myönteisesti nykyisten 
teknologioiden kustannuksiin ja 
jatkokehittämiseen;

19. ottaa huomioon, että uusiutuvia 
energialähteitä koskevat 
maailmanmarkkinat ovat kasvamassa, mikä 
vaikuttaa myönteisesti nykyisten 
teknologioiden kustannuksiin ja 
jatkokehittämiseen; painottaa, että 
unionin on jatkettava tämän 
maailmanlaajuisen suuntauksen 
johtamista;

Or. en

Tarkistus 343
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. painottaa, että EU:n on kehitettävä 
kansainvälisten kumppanien ja erityisesti 
BRIC-maiden kanssa tiivistä tieteen alan 
yhteistyötä ja selkeää politiikkaa 
tutkimus- ja innovointiyhteistyön 
tekemiseksi uusiutuvien energialähteiden 
alalla;

Or. en

Tarkistus 344
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
20 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että markkinoilla ei voida 
hyväksyä vilpillistä kilpailun vääristymistä; 
kehottaa komissiota saattamaan käynnissä 
olevat kilpailumenettelyt päätökseen 
mahdollisimman nopeasti; korostaa, että 
vapaat ja globaalit markkinat tarjoavat 
parhaat edellytykset uusiutuvien 
energialähteiden käytön kasvulle;
korostaa, että kaupan rajoitteiden 
purkamista on jatkettava; kehottaa 
komissiota pidättymään kaupan esteiden 
asettamisesta valmiille tuotteille tai 
teknisille osille, joita käytetään uusiutuvia 
energialähteitä varten;

20. korostaa, että markkinoilla ei voida 
hyväksyä vilpillistä kilpailun vääristymistä; 
kehottaa komissiota saattamaan käynnissä 
olevat kilpailumenettelyt päätökseen 
mahdollisimman nopeasti; korostaa, että 
tällaisia vääristymiä on mahdoton 
hyväksyä myöskään maailmanlaajuisilla 
markkinoilla, ja kehottaa kaikkia 
toimijoita noudattamaan polkumyynnin 
vastaisia sääntöjä;

Or. en

Tarkistus 345
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että markkinoilla ei voida 
hyväksyä vilpillistä kilpailun vääristymistä; 
kehottaa komissiota saattamaan käynnissä 
olevat kilpailumenettelyt päätökseen 
mahdollisimman nopeasti; korostaa, että 
vapaat ja globaalit markkinat tarjoavat 
parhaat edellytykset uusiutuvien 
energialähteiden käytön kasvulle; korostaa, 
että kaupan rajoitteiden purkamista on 
jatkettava; kehottaa komissiota 
pidättymään kaupan esteiden asettamisesta 
valmiille tuotteille tai teknisille osille, joita 
käytetään uusiutuvia energialähteitä varten;

20. korostaa, että markkinoilla ei voida 
hyväksyä vilpillistä kilpailun vääristymistä; 
kehottaa komissiota saattamaan käynnissä 
olevat sopimattomia käytäntöjä koskevat 
menettelyt päätökseen mahdollisimman 
nopeasti; korostaa, että globaalit markkinat 
tarjoavat parhaat edellytykset uusiutuvien 
energialähteiden käytön kasvulle; korostaa, 
että kaupan rajoitteiden purkamista on 
jatkettava; kehottaa komissiota 
pidättymään kaupan esteiden asettamisesta 
valmiille tuotteille tai teknisille osille, joita 
käytetään uusiutuvia energialähteitä varten; 
kehottaa komissiota auttamaan EU:n 
yrityksiä kaikilla toimitusketjun tasoilla 
pääsemään EU:n ulkopuolisille 
markkinoille ja torjumaan väitettyjä 
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kaupan vääristymiä, myös laittomaan 
valtiontukeen nähden;

Or. en

Tarkistus 346
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että markkinoilla ei voida 
hyväksyä vilpillistä kilpailun vääristymistä; 
kehottaa komissiota saattamaan käynnissä 
olevat kilpailumenettelyt päätökseen
mahdollisimman nopeasti; korostaa, että 
vapaat ja globaalit markkinat tarjoavat 
parhaat edellytykset uusiutuvien 
energialähteiden käytön kasvulle; korostaa, 
että kaupan rajoitteiden purkamista on 
jatkettava; kehottaa komissiota 
pidättymään kaupan esteiden asettamisesta 
valmiille tuotteille tai teknisille osille, joita 
käytetään uusiutuvia energialähteitä varten;

20. korostaa, että markkinoilla ei voida 
hyväksyä vilpillistä kilpailun vääristymistä, 
sillä vain EU:n oikeudenmukaisen 
kilpailun avulla voidaan taata 
uusiutuvien energialähteiden alan 
teknologian järkevä hintataso; kehottaa 
komissiota saattamaan käynnissä olevat 
kilpailumenettelyt päätökseen 
mahdollisimman nopeasti; korostaa, että 
vapaat ja globaalit markkinat tarjoavat 
parhaat edellytykset uusiutuvien 
energialähteiden käytön kasvulle; korostaa, 
että kaupan rajoitteiden purkamista on 
jatkettava; kehottaa komissiota 
pidättymään kaupan esteiden asettamisesta 
valmiille tuotteille tai teknisille osille, joita 
käytetään uusiutuvia energialähteitä varten;

Or. de

Tarkistus 347
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että markkinoilla ei voida 
hyväksyä vilpillistä kilpailun vääristymistä; 
kehottaa komissiota saattamaan käynnissä 

20. korostaa, että markkinoilla ei voida 
hyväksyä vilpillistä kilpailun vääristymistä; 
kehottaa komissiota saattamaan käynnissä 
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olevat kilpailumenettelyt päätökseen 
mahdollisimman nopeasti; korostaa, että 
vapaat ja globaalit markkinat tarjoavat 
parhaat edellytykset uusiutuvien 
energialähteiden käytön kasvulle; korostaa, 
että kaupan rajoitteiden purkamista on 
jatkettava; kehottaa komissiota 
pidättymään kaupan esteiden asettamisesta 
valmiille tuotteille tai teknisille osille, joita 
käytetään uusiutuvia energialähteitä varten;

olevat kilpailumenettelyt päätökseen 
mahdollisimman nopeasti; korostaa, että 
vapaat ja globaalit markkinat tarjoavat 
parhaat edellytykset uusiutuvien 
energialähteiden käytön kasvulle; korostaa, 
että kaupan rajoitteiden purkamista on 
jatkettava; kehottaa komissiota 
pidättymään kaupan esteiden asettamisesta 
valmiille tuotteille tai teknisille osille, joita 
käytetään uusiutuvia energialähteitä varten; 
kehottaa komissiota reagoimaan 
vastaavalla tavalla kaupan esteisiin 
kolmansissa maissa sekä kolmansien 
maiden kilpailua vääristäviin 
käytäntöihin oikeudenmukaisen kilpailun 
takaamiseksi;

Or. de

Tarkistus 348
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että markkinoilla ei voida 
hyväksyä vilpillistä kilpailun vääristymistä; 
kehottaa komissiota saattamaan käynnissä 
olevat kilpailumenettelyt päätökseen 
mahdollisimman nopeasti; korostaa, että 
vapaat ja globaalit markkinat tarjoavat 
parhaat edellytykset uusiutuvien 
energialähteiden käytön kasvulle; korostaa, 
että kaupan rajoitteiden purkamista on 
jatkettava; kehottaa komissiota 
pidättymään kaupan esteiden 
asettamisesta valmiille tuotteille tai 
teknisille osille, joita käytetään uusiutuvia 
energialähteitä varten;

20. korostaa, että markkinoilla ei voida 
hyväksyä vilpillistä kilpailun vääristymistä; 
kehottaa komissiota saattamaan käynnissä 
olevat kilpailumenettelyt päätökseen 
mahdollisimman nopeasti; korostaa, että 
vapaat ja globaalit markkinat tarjoavat 
parhaat edellytykset uusiutuvien 
energialähteiden käytön kasvulle; korostaa, 
että kaupan rajoitteiden purkamista on 
jatkettava; kehottaa komissiota 
harkitsemaan kansainvälisten 
kauppasopimuksien allekirjoittamista, 
kuten esimerkiksi puhtaan teknologian 
tariffeja koskevan voimassa olevan 
APEC-sopimuksen laajentamisen 
tapauksessa;

Or. en
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Tarkistus 349
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että markkinoilla ei voida 
hyväksyä vilpillistä kilpailun vääristymistä; 
kehottaa komissiota saattamaan käynnissä 
olevat kilpailumenettelyt päätökseen 
mahdollisimman nopeasti; korostaa, että 
vapaat ja globaalit markkinat tarjoavat 
parhaat edellytykset uusiutuvien 
energialähteiden käytön kasvulle; 
korostaa, että kaupan rajoitteiden 
purkamista on jatkettava; kehottaa 
komissiota pidättymään kaupan esteiden 
asettamisesta valmiille tuotteille tai 
teknisille osille, joita käytetään uusiutuvia 
energialähteitä varten;

20. korostaa, että markkinoilla ei voida 
hyväksyä vilpillistä kilpailun vääristymistä; 
kehottaa komissiota saattamaan käynnissä 
olevat kilpailumenettelyt päätökseen 
mahdollisimman nopeasti; korostaa, että 
vapaat ja globaalit markkinat tarjoavat 
parhaat edellytykset uusiutuvien 
energialähteiden käytön kasvulle; 
painottaa, että kaupan rajoitteiden 
purkamista on jatkettava esimerkiksi 
sisältöä koskevien paikallisten 
vaatimuksien avulla; kehottaa komissiota 
pidättymään kaupan esteiden asettamisesta 
valmiille tuotteille tai teknisille osille, joita 
käytetään uusiutuvia energialähteitä varten;

Or. en

Tarkistus 350
Struan Stevenson

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että markkinoilla ei voida 
hyväksyä vilpillistä kilpailun vääristymistä; 
kehottaa komissiota saattamaan käynnissä 
olevat kilpailumenettelyt päätökseen 
mahdollisimman nopeasti; korostaa, että 
vapaat ja globaalit markkinat tarjoavat 
parhaat edellytykset uusiutuvien 
energialähteiden käytön kasvulle; korostaa, 
että kaupan rajoitteiden purkamista on 
jatkettava; kehottaa komissiota 

20. korostaa, että markkinoilla ei voida 
hyväksyä vilpillistä kilpailun vääristymistä; 
kehottaa komissiota saattamaan käynnissä 
olevat kilpailumenettelyt päätökseen 
mahdollisimman nopeasti; korostaa, että 
vapaat ja globaalit markkinat, joille ei 
myönnetä tukia, tarjoavat parhaat 
edellytykset uusiutuvien energialähteiden 
käytön kasvulle; korostaa, että kaupan 
rajoitteiden purkamista on jatkettava; 
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pidättymään kaupan esteiden asettamisesta 
valmiille tuotteille tai teknisille osille, joita 
käytetään uusiutuvia energialähteitä varten;

kehottaa komissiota pidättymään kaupan 
esteiden asettamisesta valmiille tuotteille 
tai teknisille osille, joita käytetään 
uusiutuvia energialähteitä varten;

Or. en

Tarkistus 351
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että markkinoilla ei voida 
hyväksyä vilpillistä kilpailun vääristymistä; 
kehottaa komissiota saattamaan käynnissä 
olevat kilpailumenettelyt päätökseen 
mahdollisimman nopeasti; korostaa, että 
vapaat ja globaalit markkinat tarjoavat 
parhaat edellytykset uusiutuvien 
energialähteiden käytön kasvulle; korostaa, 
että kaupan rajoitteiden purkamista on 
jatkettava; kehottaa komissiota 
pidättymään kaupan esteiden asettamisesta 
valmiille tuotteille tai teknisille osille, joita 
käytetään uusiutuvia energialähteitä varten;

20. korostaa, että markkinoilla ei voida 
hyväksyä vilpillistä kilpailun vääristymistä; 
kehottaa komissiota saattamaan käynnissä 
olevat kilpailumenettelyt päätökseen 
mahdollisimman nopeasti; korostaa, että 
vapaat ja avoimet globaalit markkinat 
tarjoavat parhaat edellytykset uusiutuvien 
energialähteiden käytön kasvulle; korostaa, 
että kaupan rajoitteiden purkamista on 
jatkettava; kehottaa komissiota 
pidättymään kaupan esteiden asettamisesta 
valmiille tuotteille tai teknisille osille, joita 
käytetään uusiutuvia energialähteitä varten;

Or. en

Tarkistus 352
Pilar del Castillo Vera

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että EU:n on tehostettava 
energiapoliittista yhteistyötä 
naapurimaidensa kanssa; korostaa, että 
etenkin Välimeren alue tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet tuottaa sähkövirtaa 

21. korostaa, että EU:n on tehostettava 
energiapoliittista yhteistyötä 
naapurimaidensa kanssa; on edistettävä 
uusiutuvan energian ylijäämän käyttöä ja 
kauppaa EU:ssa sekä hyödynnettävä sitä 
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uusiutuvien energialähteiden avulla; 
muistuttaa Desertecin ja Heliosin kaltaisten 
hankkeiden potentiaalista sekä vesivoiman 
kehittämisestä Norjassa ja Sveitsissä;

EU:n pohjoisissa ja eteläisissä 
jäsenvaltioissa, jotta olisi mahdollista 
hyödyntää jatkossa ja johdonmukaisesti 
Välimeren alueen potentiaalia; muistuttaa 
Desertecin ja Heliosin kaltaisten 
hankkeiden potentiaalista sekä vesivoiman 
kehittämisestä Norjassa ja Sveitsissä; 
tällaisen yhteistyön kehittäminen 
edellyttää yhteenliitettävyyden 
vahvistamisen arvioimista, jotta 
ylläpidetään jäsenvaltioiden 
sähkövirtajärjestelmien taattua ja 
tehokasta toimintaa, ja kauttakulkumaille 
aiheutuvien asianomaisten kustannuksien 
arvioimista;

Or. en

Tarkistus 353
Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että EU:n on tehostettava 
energiapoliittista yhteistyötä 
naapurimaidensa kanssa; korostaa, että 
etenkin Välimeren alue tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet tuottaa sähkövirtaa 
uusiutuvien energialähteiden avulla;
muistuttaa Desertecin ja Heliosin kaltaisten 
hankkeiden potentiaalista sekä vesivoiman 
kehittämisestä Norjassa ja Sveitsissä;

21. korostaa, että EU:n on tehostettava 
energiapoliittista yhteistyötä 
naapurimaidensa kanssa, edistäen 
uusiutuvan energian ylijäämän käyttöä ja 
kauppaa EU:ssa sekä hyödyntäen sitä 
EU:n pohjoisissa ja eteläisissä 
jäsenvaltioissa, jotta olisi mahdollista 
hyödyntää jatkossa ja johdonmukaisesti 
Välimeren alueen potentiaalia; muistuttaa 
Desertecin ja Heliosin kaltaisten 
hankkeiden potentiaalista sekä vesivoiman 
kehittämisestä Norjassa ja Sveitsissä;
muistuttaa, että eteläisen Välimeren 
alueen uusiutuvien energialähteiden 
integrointi edellyttää rajat ylittävän 
yhteenliitettävyyden vahvistamista EU:ssa 
ja kauttakulkumaille aiheutuvien 
asianomaisten kustannuksien arvioimista 
taaten samanaikaisesti jäsenvaltioiden 
sähkövirtajärjestelmien varman ja 
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tehokkaan toiminnan; 

Or. en

Tarkistus 354
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että EU:n on tehostettava 
energiapoliittista yhteistyötä 
naapurimaidensa kanssa; korostaa, että 
etenkin Välimeren alue tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet tuottaa sähkövirtaa 
uusiutuvien energialähteiden avulla; 
muistuttaa Desertecin ja Heliosin 
kaltaisten hankkeiden potentiaalista sekä 
vesivoiman kehittämisestä Norjassa ja 
Sveitsissä;

21. korostaa, että EU:n on tehostettava 
uusiutuvia energialähteitä koskevaa 
poliittista yhteistyötä naapurimaidensa 
kanssa; korostaa, että kaikki Euroopan 
valtiot sekä Välimeren alue tarjoavat hyvät 
mahdollisuudet tuottaa sähkövirtaa 
uusiutuvien energialähteiden avulla; 
muistuttaa muiden kuin valtioiden 
sisäisten hankkeiden potentiaalista, minkä 
ei kuitenkaan pitäisi heikentää unionin 
uusiutuviin energialähteisiin liittyvän 
potentiaalin kehittämistä ja siihen liittyviä 
huoltovarmuutta koskevia etuja, sekä 
vesivoiman kehittämisestä Norjassa ja 
Sveitsissä;

Or. en

Tarkistus 355
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että EU:n on tehostettava 
energiapoliittista yhteistyötä 
naapurimaidensa kanssa; korostaa, että 
etenkin Välimeren alue tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet tuottaa sähkövirtaa 

21. korostaa, että EU:n on tehostettava 
energiapoliittista yhteistyötä 
naapurimaidensa kanssa; korostaa, että 
etenkin Välimeren alue tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet tuottaa sähkövirtaa 
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uusiutuvien energialähteiden avulla; 
muistuttaa Desertecin ja Heliosin kaltaisten 
hankkeiden potentiaalista sekä vesivoiman 
kehittämisestä Norjassa ja Sveitsissä;

uusiutuvien energialähteiden avulla; 
muistuttaa Desertecin ja Heliosin kaltaisten 
hankkeiden potentiaalista sekä vesivoiman 
kehittämisestä Norjassa ja Sveitsissä; 
korostaa merkittävän paikallisen 
lisäarvon tarvetta näissä uusiutuvia 
energialähteitä koskevissa laajamittaisissa 
hankkeissa ja niiden mukauttamista 
kansallisiin kehitysstrategioihin;

Or. en

Tarkistus 356
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että EU:n on tehostettava 
energiapoliittista yhteistyötä 
naapurimaidensa kanssa; korostaa, että 
etenkin Välimeren alue tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet tuottaa sähkövirtaa 
uusiutuvien energialähteiden avulla; 
muistuttaa Desertecin ja Heliosin kaltaisten 
hankkeiden potentiaalista sekä vesivoiman 
kehittämisestä Norjassa ja Sveitsissä;

21. korostaa, että EU:n on tehostettava 
energiapoliittista yhteistyötä 
naapurimaidensa kanssa; korostaa, että 
etenkin Välimeren alue tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet tuottaa sähkövirtaa 
uusiutuvien energialähteiden avulla; 
muistuttaa Desertecin, Medgridin ja 
Heliosin kaltaisten hankkeiden 
potentiaalista sekä vesivoiman 
kehittämisestä Norjassa ja Sveitsissä;

Or. en

Tarkistus 357
Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että EU:n on tehostettava 
energiapoliittista yhteistyötä 
naapurimaidensa kanssa; korostaa, että 

21. korostaa, että EU:n on tehostettava 
energiapoliittista yhteistyötä 
naapurimaidensa kanssa; korostaa, että 
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etenkin Välimeren alue tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet tuottaa sähkövirtaa 
uusiutuvien energialähteiden avulla; 
muistuttaa Desertecin ja Heliosin kaltaisten 
hankkeiden potentiaalista sekä vesivoiman 
kehittämisestä Norjassa ja Sveitsissä;

etenkin Välimeren alue tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet tuottaa sähkövirtaa 
uusiutuvien energialähteiden avulla; 
muistuttaa Desertecin ja Heliosin kaltaisten 
hankkeiden potentiaalista, vesivoiman 
kehittämisestä Norjassa ja Sveitsissä ja 
yksityisten rahoitusvälineiden käytön 
edistämisestä; mainittakoon esimerkiksi 
Co-op Model -malli, jota Suomessa 
käytetään liittyen sen sitoutumiseen 
hiilineutraaliin tulevaisuuteen;

Or. en

Tarkistus 358
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että EU:n on tehostettava 
energiapoliittista yhteistyötä 
naapurimaidensa kanssa; korostaa, että 
etenkin Välimeren alue tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet tuottaa sähkövirtaa 
uusiutuvien energialähteiden avulla; 
muistuttaa Desertecin ja Heliosin kaltaisten 
hankkeiden potentiaalista sekä vesivoiman 
kehittämisestä Norjassa ja Sveitsissä;

21. painottaa, että EU:n on tehostettava 
energiapoliittista yhteistyötä 
naapurimaidensa kanssa; korostaa, että 
etenkin Välimeren alue tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet tuottaa sähkövirtaa 
uusiutuvien energialähteiden avulla; 
muistuttaa Desertecin ja Heliosin kaltaisten 
hankkeiden potentiaalista sekä vesivoiman 
kehittämisestä Norjassa ja Sveitsissä 
(mukaan lukien pumppuvoiman 
hyödyntäminen uusiutuvien 
energialähteiden tasapainottamiseksi);

Or. en

Tarkistus 359
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. kehottaa koordinoimaan toimintaa 
muiden tekniikan alalla johtoasemassa 
olevien tahojen (Yhdysvaltojen ja 
Japanin) kanssa, jotta olisi mahdollista 
vastata esiin tuleviin haasteisiin, kuten 
raaka-ainepulaan ja harvinaisten 
maametallien puutteeseen, mitkä 
vaikuttavat uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvan tekniikan käyttöönottoon;

Or. en

Tarkistus 360
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. korostaa, että sekä EU:n sisällä että 
EU:n naapurivaltioiden kanssa tehtävän 
energiapoliittisen yhteistyön tehostamista 
koskevan tavoitteen on liityttävä läheisesti 
välttämättömään energiainfrastruktuurin 
kehittämiseen;

Or. de

Tarkistus 361
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
21 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 b. korostaa, että kolmansien maiden 
kanssa tehtävien energiasopimusten 
yhteydessä jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
EU:n komission kanssa kirjattava niihin 
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uusiutuvien energialähteiden kehittämistä 
koskevan EU:n politiikan tavoitteet;

Or. de

Tarkistus 362
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 5

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 Innovointi sekä tutkimus ja kehitys Innovointi, tutkimus ja kehitys sekä 
teollisuuspolitiikka

Or. en

Tarkistus 363
Béla Kovács

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi) (alaotsikon "Innovointi sekä tutkimus ja kehitys" jälkeen)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. toteaa, että uusiutuvia 
energialähteitä ja energiatehokkuutta 
koskevat ongelmat ovat erittäin tärkeitä 
pk-yrityksien kannalta;

Or. en

Tarkistus 364
Béla Kovács

Päätöslauselmaesitys
21 b kohta (uusi) (alaotsikon "Innovointi sekä tutkimus ja kehitys" jälkeen)



AM\920120FI.doc 193/273 PE500.604v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
muuttamaan puiteohjeita, jotta 
pk-yrityksille myönnettäisiin 
etuoikeusasema tukineen ja vakuuksineen 
suuryrityksiin nähden;

Or. en

Tarkistus 365
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. toteaa, että teknologisesti EU on 
kärjessä uusiutuvien energialähteiden 
alalla; korostaa, että tähän 
myötävaikuttavat erityisesti pk-yritykset; 
tähdentää, että unionin johtoasema 
uusiutuvia energialähteitä koskevan 
teknologian markkinoilla voidaan säilyttää 
ainoastaan tutkimukseen ja kehitykseen 
perustuvan innovoinnin avulla;

22. toteaa, että EU:n on toteutettava 
toimia edistääkseen teollista sekä 
tutkimusta ja kehitystä koskevaa 
kapasiteettiaan, mikäli se haluaa pysytellä
kärjessä uusiutuvien energialähteiden 
alalla; painottaa pk-yrityksien merkitystä 
näiden toimien yhteydessä; tähdentää, että 
unionin johtoasema uusiutuvia 
energialähteitä koskevan teknologian 
markkinoilla voidaan säilyttää ainoastaan 
tutkimukseen ja kehitykseen perustuvan 
innovoinnin avulla;

Or. en

Tarkistus 366
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. toteaa, että teknologisesti EU on 22. toteaa, että teknologisesti EU on 
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kärjessä uusiutuvien energialähteiden 
alalla; korostaa, että tähän 
myötävaikuttavat erityisesti pk-yritykset;
tähdentää, että unionin johtoasema 
uusiutuvia energialähteitä koskevan 
teknologian markkinoilla voidaan säilyttää 
ainoastaan tutkimukseen ja kehitykseen 
perustuvan innovoinnin avulla;

kärjessä uusiutuvien energialähteiden 
alalla; katsoo, että energia-ala on 
erityisesti pk-yrityksien myötävaikutuksen 
vuoksi liikkeelle paneva voima unionin 
muiden talouden sektorien kannalta, joita 
ovat metalli, sähkö ja sähkölaitteet, 
tietotekniikka, rakentaminen, liikenne ja 
rahoituspalvelut, mutta energia-alaan 
nähden ei vielä noudateta teollista 
strategiaa; kehottaa Euroopan komissiota 
laatimaan teollisen strategian uusiutuvia 
energialähteitä koskevaa teknologiaa 
varten, koska unionin johtoasema 
uusiutuvia energialähteitä koskevan 
teknologian markkinoilla voidaan säilyttää 
ainoastaan viimeksi mainitun ja 
tutkimukseen ja kehitykseen perustuvan 
innovoinnin avulla;

Or. en

Tarkistus 367
Zofija Mazej Kukovič

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. toteaa, että teknologisesti EU on 
kärjessä uusiutuvien energialähteiden 
alalla; korostaa, että tähän 
myötävaikuttavat erityisesti pk-yritykset;
tähdentää, että unionin johtoasema 
uusiutuvia energialähteitä koskevan 
teknologian markkinoilla voidaan säilyttää 
ainoastaan tutkimukseen ja kehitykseen 
perustuvan innovoinnin avulla;

22. toteaa, että teknologisesti EU on 
kärjessä uusiutuvien energialähteiden 
alalla; korostaa, että tähän 
myötävaikuttavat erityisesti pk-yritykset;
korostaa tarvetta helpottaa 
kilpailuympäristöä pk-yritysten toimintaa 
ja kansainvälistymistä varten ja tarvetta 
pyrkiä vähentämään byrokraattisia 
esteitä; tähdentää, että unionin johtoasema 
uusiutuvia energialähteitä koskevan 
teknologian markkinoilla voidaan säilyttää 
ainoastaan tutkimukseen ja kehitykseen 
perustuvan innovoinnin avulla;

Or. sl
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Tarkistus 368
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. toteaa, että teknologisesti EU on 
kärjessä uusiutuvien energialähteiden 
alalla; korostaa, että tähän 
myötävaikuttavat erityisesti pk-yritykset; 
tähdentää, että unionin johtoasema 
uusiutuvia energialähteitä koskevan 
teknologian markkinoilla voidaan säilyttää 
ainoastaan tutkimukseen ja kehitykseen 
perustuvan innovoinnin avulla;

22. toteaa, että teknologisesti EU on 
kärjessä uusiutuvien energialähteiden 
alalla; korostaa, että tähän 
myötävaikuttavat erityisesti pk-yritykset; 
tähdentää, että unionin johtoasema 
uusiutuvia energialähteitä koskevan 
teknologian markkinoilla voidaan säilyttää 
ainoastaan tutkimukseen ja kehitykseen 
perustuvan innovoinnin avulla; korostaa, 
että koska uusiutuville energialähteille ei 
ole tällä hetkellä myönnetty tutkimus- ja 
kehitystoiminnan julkista rahoitusta, 
paras tapa edistää innovointia on 
varmistaa pitkän aikavälin 
toimintavarmuus yksityisten sijoittajien 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 369
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. tähdentää, että kansainvälisen 
yhteistyön pohjana on oltava vankka 
sääntelykehys ja uusiutuvia 
energialähteitä koskeva unionin 
säännöstö, kuten energiayhteisössä on, 
tällaisen yhteistyön vakauden ja 
luotettavuuden lisäämiseksi.

Or. pl
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Tarkistus 370
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. toteaa, että kestävät tieteelliset ja 
tekniset innovaatiot siirtyvät Euroopasta 
maailman muihin osiin, mikä saattaa 
johtaa siihen, että EU menettää tekniikan 
alalla saavuttamansa etumatkan 
uusiutuvien energialähteiden alalla ja 
muuttuu tällaisen tekniikan ja siihen 
liittyvien lopputuotteiden nettotuojaksi; 
painottaa tämänsuuntaisesti unionin 
lisäarvon merkitystä uusiutuvia 
energialähteitä koskevan tekniikan ja sen 
tuotteiden kehittämisen ja valtioiden 
sisäisen tuotannon kannalta;

Or. en

Tarkistus 371
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden alalla on luotu yli 
500 000 työpaikkaa ja että unionin 
kilpailuetua eli korkeasti koulutettua 
työvoimaa olisi tulevaisuudessa 
hyödynnettävä, jotta varmistetaan 
nykyinen johtoasema tekniikan alalla ja 
edistetään työpaikkojen luomista;

Or. en
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Tarkistus 372
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. tähdentää, että on tärkeää investoida 
uusien materiaalien ja sähkön 
varastointiteknologian tutkimiseen ja 
kehittämiseen;

Or. ro

Tarkistus 373
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
22 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 b. painottaa, että koulutettua 
työvoimaa tuottavat koulutuslaitokset ja 
uusiutuvia energialähteitä koskevan 
tekniikan alan tutkijoiden ja innovoijien 
seuraava sukupolvi ovat keskeisiä 
painopistealoja; muistuttaa tässä 
yhteydessä Horisontti 2020 -aloitteen ja 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin tärkeästä asemasta 
koulutuksen, tutkimuksen ja 
täytäntöönpanon välisen kuilun umpeen 
kuromiseksi uusiutuvan energian alalla;

Or. en

Tarkistus 374
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 b. korostaa EU:n teollisuuden alan 
johtoasemaa maalla tuotettavaan 
tuulivoimaan liittyen ja unionin offshore-
tuulivoiman alan suurta potentiaalia, jotta 
edistetään Itämeren ja Pohjanmeren 
rannikoilla sijaitsevien jäsenvaltioiden 
uudelleen teollistamista;

Or. en

Tarkistus 375
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
22 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 c. pitää erittäin tärkeänä 
yhteistoimintaa eurooppalaisten 
patenttisuojajärjestelmien 
koordinoinnissa energiansäästön ja 
uusiutuvan energian alalla, jotta voidaan 
parantaa arvokkaan ja 
hyödyntämättömän henkisen omaisuuden 
käyttömahdollisuuksia; painottaa 
eurooppapatentin patenttijulkaisun 
tarvetta ensisijaisena tavoitteena 
energiansäästön ja uusiutuvan energian 
aloilla;

Or. el

Tarkistus 376
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. on huolissaan siitä, että osa uusiutuviin 23. on huolissaan siitä, että osa uusiutuviin 
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energialähteisiin liittyvästä teollisuudesta 
on laiminlyönyt tutkimuksen ja kehityksen, 
mikä on osittain aiheuttanut taloudellisia 
vaikeuksia; korostaa, että on investoitava 
nykyisen teknologian jatkokehittämiseen, 
jotta pysyttäisiin kilpailukykyisinä tai 
tultaisiin kilpailukykyisiksi;

energialähteisiin, kuten esimerkiksi 
aurinkosähkön alaan, liittyvästä 
teollisuudesta on laiminlyönyt tutkimuksen 
ja kehityksen, mikä on osittain aiheuttanut 
taloudellisia vaikeuksia johtuen 
laajamittaista taloutta koskevan 
kokemuksen puutteesta; kehottaa tästä 
syystä komissiota sisällyttämään 
aurinkosähköyksikköjen aurinkokennojen 
valmistusta koskevat laajamittaiset 
(+2 500 MW) hankkeet sen 
painopistealoihin kokeiluhankkeiden, 
teknisten alustojen tai muiden ohjelmien 
välityksellä; korostaa, että on investoitava 
kehittymässä olevan ja nykyisen 
teknologian – kuten integroitujen 
aurinkosähköratkaisujen massatuotanto, 
maaseutualueita varten tarkoitetut 
erillisratkaisut, jotka perustuvat 
aurinkosähköllä toimiviin 
mikroverkkoihin, ja muut hajautetut 
uusiutuvat energialähteet sekä 
järjestelmien integroiminen liikenne- ja 
energia-alan välillä – jatkokehittämiseen, 
jotta pysyttäisiin kilpailukykyisinä tai 
tultaisiin kilpailukykyisiksi;

Or. en

Tarkistus 377
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. on huolissaan siitä, että osa uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvästä teollisuudesta 
on laiminlyönyt tutkimuksen ja kehityksen, 
mikä on osittain aiheuttanut taloudellisia 
vaikeuksia; korostaa, että on investoitava 
nykyisen teknologian jatkokehittämiseen, 
jotta pysyttäisiin kilpailukykyisinä tai 
tultaisiin kilpailukykyisiksi;

23. katsoo, että on tehostettava 
tutkimuksen ja kehityksen kohdistamista 
olemassa olevien välineiden avulla ja on 
huolissaan siitä, että osa uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvästä teollisuudesta 
on laiminlyönyt tutkimuksen ja kehityksen, 
mikä on johtanut kaupallistamista 
koskeviin ongelmiin; korostaa, että on 
investoitava nykyisen teknologian 
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jatkokehittämiseen, jotta tultaisiin 
kilpailukykyisiksi ja varmistetaan, että 
teknologian elinkaari säilyy kestävänä;

Or. en

Tarkistus 378
Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. on huolissaan siitä, että osa uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvästä teollisuudesta 
on laiminlyönyt tutkimuksen ja kehityksen, 
mikä on osittain aiheuttanut taloudellisia 
vaikeuksia; korostaa, että on investoitava 
nykyisen teknologian jatkokehittämiseen, 
jotta pysyttäisiin kilpailukykyisinä tai 
tultaisiin kilpailukykyisiksi;

23. on huolissaan siitä, että osa uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvästä teollisuudesta 
on laiminlyönyt tutkimuksen ja kehityksen, 
mikä on osittain aiheuttanut taloudellisia 
vaikeuksia; korostaa, että innovatiivisen 
uuden tekniikan käyttöönoton ohella on 
investoitava nykyisen teknologian 
jatkokehittämiseen, jotta säilytetään 
kilpailukyky;

Or. en

Tarkistus 379
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. on huolissaan siitä, että osa uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvästä teollisuudesta 
on laiminlyönyt tutkimuksen ja kehityksen, 
mikä on osittain aiheuttanut taloudellisia 
vaikeuksia; korostaa, että on investoitava 
nykyisen teknologian jatkokehittämiseen, 
jotta pysyttäisiin kilpailukykyisinä tai 
tultaisiin kilpailukykyisiksi;

23. on huolissaan siitä, että osa uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvästä teollisuudesta 
on laiminlyönyt tutkimuksen ja kehityksen, 
mikä on osittain aiheuttanut taloudellisia 
vaikeuksia; korostaa, että on investoitava 
nykyisen teknologian jatkokehittämiseen, 
jotta pysyttäisiin kilpailukykyisinä tai 
tultaisiin kilpailukykyisiksi; painottaa, että 
uutta tekniikkaa tai vanhaa tekniikkaa 
koskevia uusia käsityksiä olisi 
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tarkasteltava ja tuettava;

Or. en

Tarkistus 380
Zofija Mazej Kukovič

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. on huolissaan siitä, että osa uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvästä teollisuudesta 
on laiminlyönyt tutkimuksen ja kehityksen, 
mikä on osittain aiheuttanut taloudellisia 
vaikeuksia; korostaa, että on investoitava 
nykyisen teknologian jatkokehittämiseen, 
jotta pysyttäisiin kilpailukykyisinä tai 
tultaisiin kilpailukykyisiksi;

23. on huolissaan siitä, että osa uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvästä teollisuudesta 
on laiminlyönyt tutkimuksen ja kehityksen, 
mikä on osittain aiheuttanut taloudellisia 
vaikeuksia; korostaa, että on investoitava 
nykyisen teknologian jatkokehittämiseen, 
jotta pysyttäisiin kilpailukykyisinä tai 
tultaisiin kilpailukykyisiksi; korostaa 
investoimista uusiutuvan energian 
tutkimukseen ja kehitykseen, etenkin 
kapasiteetin, tehokkuuden ja tilaa 
koskevan jalanjäljen vähentämisen 
aloilla;

Or. sl

Tarkistus 381
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
olemaan asettamatta erityisesti hyväksi 
havaittua vesivoimaa epäsuotuisaan 
asemaan muihin uusiutuvan energian 
tuotantoteknologioihin nähden ja 
ottamaan sen huomioon esimerkiksi 
muuttuvanopeuksisia pumppuvoimaloita 
koskevassa tutkimuksessa, kehittämisessä 
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ja demonstroinnissa, sillä tällaiset 
pumppuvoimalat mahdollistavat 
varastointinopeuden joustavamman 
säätelyn ja ne voidaan siten liittää 
verkkoon nopeammin ja 
kohdennetummin;

Or. de

Tarkistus 382
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. katsoo, että strategisen 
energiateknologiasuunnitelman (SET) 
myötä on mahdollista jatkaa uusien ja 
kehittyvien uusiutuvien energialähteiden, 
kuten merienergian, edistämistä ja 
kehittämistä sekä vastata haasteisiin, 
jotka liittyvät tasapainottamiseen, 
älykkäisiin energiaratkaisuihin ja 
varastointiin;

Or. en

Tarkistus 383
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
investoimaan tutkimukseen, joka 
perustuu uusiutuvan energian käyttöön 
teollisissa sovelluksissa, esimerkiksi 
autoteollisuuden alalla;

Or. ro
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Tarkistus 384
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää myönteisenä, että komissio aikoo 
esittää vuonna 2013 
energiatekniikkapolitiikkaa koskevan 
tiedonannon; kehottaa komissiota 
keskittymään tiedonannossaan 
varastointiteknologiaan;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 385
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää myönteisenä, että komissio aikoo 
esittää vuonna 2013 
energiatekniikkapolitiikkaa koskevan 
tiedonannon; kehottaa komissiota 
keskittymään tiedonannossaan
varastointiteknologiaan;

24. pitää myönteisenä, että komissio aikoo 
esittää vuonna 2013 
energiatekniikkapolitiikkaa koskevan 
tiedonannon; kehottaa komissiota 
keskittymään strategisen 
energiateknologiasuunnitelman (SET) 
täytäntöönpanoon ja
varastointiteknologiaan;

Or. en

Tarkistus 386
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää myönteisenä, että komissio aikoo 
esittää vuonna 2013 
energiatekniikkapolitiikkaa koskevan 
tiedonannon; kehottaa komissiota 
keskittymään tiedonannossaan
varastointiteknologiaan;

24. pitää myönteisenä, että komissio aikoo 
esittää vuonna 2013 
energiatekniikkapolitiikkaa koskevan 
tiedonannon; kehottaa komissiota tässä 
yhteydessä olemaan asettamatta hyväksi 
havaittuja ja jo pitkään käytettyjä 
uusiutuvan energian teknologioita 
epäsuotuisaan asemaan ja keskittymään 
varastointiteknologiaan;

Or. de

Tarkistus 387
Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää myönteisenä, että komissio aikoo 
esittää vuonna 2013 
energiatekniikkapolitiikkaa koskevan 
tiedonannon; kehottaa komissiota 
keskittymään tiedonannossaan 
varastointiteknologiaan;

24. pitää myönteisenä, että komissio aikoo 
esittää vuonna 2013 
energiatekniikkapolitiikkaa koskevan 
tiedonannon; kehottaa komissiota 
keskittymään tiedonannossaan 
teknologiaan, jolla parannetaan 
uusiutuvien energialähteiden 
kilpailukykyä ja niiden integroimista 
energiajärjestelmään, kuten 
varastointiteknologiaan;

Or. en

Tarkistus 388
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää myönteisenä, että komissio aikoo 
esittää vuonna 2013 
energiatekniikkapolitiikkaa koskevan 
tiedonannon; kehottaa komissiota 
keskittymään tiedonannossaan 
varastointiteknologiaan;

24. pitää myönteisenä, että komissio aikoo 
esittää vuonna 2013 
energiatekniikkapolitiikkaa koskevan 
tiedonannon; kehottaa komissiota 
keskittymään tiedonannossaan 
sähköverkon hallintaan ja 
varastointiteknologiaan, joustavaan 
hajautettuun tuotantoon, 
mikrotuotantoon ja erityisesti 
energiatehokkaisiin ratkaisuihin;

Or. en

Tarkistus 389
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää myönteisenä, että komissio aikoo 
esittää vuonna 2013 
energiatekniikkapolitiikkaa koskevan 
tiedonannon; kehottaa komissiota 
keskittymään tiedonannossaan 
varastointiteknologiaan;

24. pitää myönteisenä, että komissio aikoo 
esittää vuonna 2013 
energiatekniikkapolitiikkaa koskevan 
tiedonannon; kehottaa komissiota 
keskittymään tiedonannossaan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman (SET) 
täytäntöönpanoon, uusiutuvien 
energialähteiden käyttöön perustuvan 
lämmitykseen ja jäähdytykseen sekä 
varastointiteknologiaan;

Or. en

Tarkistus 390
Zofija Mazej Kukovič

Päätöslauselmaesitys
24 kohta



PE500.604v01-00 206/273 AM\920120FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää myönteisenä, että komissio aikoo 
esittää vuonna 2013 
energiatekniikkapolitiikkaa koskevan 
tiedonannon; kehottaa komissiota 
keskittymään tiedonannossaan 
varastointiteknologiaan;

24. pitää myönteisenä, että komissio aikoo 
esittää vuonna 2013 
energiatekniikkapolitiikkaa koskevan 
tiedonannon; kehottaa komissiota 
keskittymään tiedonannossaan energian ja 
hiilidioksidin varastointiteknologiaan;

Or. sl

Tarkistus 391
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää myönteisenä, että komissio aikoo 
esittää vuonna 2013 
energiatekniikkapolitiikkaa koskevan 
tiedonannon; kehottaa komissiota 
keskittymään tiedonannossaan 
varastointiteknologiaan;

24. pitää myönteisenä, että komissio aikoo 
esittää vuonna 2013 
energiatekniikkapolitiikkaa koskevan 
tiedonannon; kehottaa komissiota 
keskittymään tiedonannossaan 
lämmitykseen ja jäähdytykseen sekä 
varastointiteknologiaan;

Or. en

Tarkistus 392
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. toteaa, että strateginen 
energiateknologiasuunnitelma (SET) on 
johtanut sellaisten uusiutuvia 
energialähteitä koskevien 
teollisuusaloitteiden käynnistämiseen, 



AM\920120FI.doc 207/273 PE500.604v01-00

FI

joissa laaditaan selkeitä ja 
yksityiskohtaisia tutkimuksen ja 
kehityksen alan toimintasuunnitelmia; 
painottaa, että on sisällytettävä muita 
innovatiivisia uusiutuvia energialähteitä 
koskevia tekniikan aloja, kuten 
merienergia ja aaltovoima, ja rahoitettava 
näitä aloitteita SET-suunnitelman 
talousarvion kehyksessä luotujen 
erityisten budjettikohtien välityksellä;

Or. en

Tarkistus 393
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. kehottaa Euroopan komissiota 
kehittämään teollisen strategian 
uusiutuvia energialähteitä ja erityisesti 
tuulivoimaa varten ottaen mukaan 
asianomaiset alueelliset ja paikalliset 
toimijat (teollisuus ja hallinto); kehottaa 
perustamaan strategian olemassa oleville 
julkisille ja yksityisille sitoumuksille, jotka 
liittyvät teknisiin innovaatioihin, 
toimitusketjujen pullonkauloihin ja 
rahoitukseen, jotta hiljattain luodut 
taloudelliset tilaisuudet olisivat 
kauaskantoisia ja unioni säilyttäisi 
maailmanlaajuisen johtoasemansa tällä 
alalla;

Or. en

Tarkistus 394
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa komissiota laatimaan 
uusiutuvia energialähteitä koskevan 
teollisuuspoliittisen strategian, joka kattaa 
kaikki asiaan liittyvät seikat tutkimuksesta 
ja kehittämisestä rahoitukseen, jotta 
varmistetaan Euroopan unionin 
teknologinen johtoasema uusiutuvien 
energialähteiden alalla;

Or. de

Tarkistus 395
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. korostaa, että tutkimus on 
keskeisessä asemassa uuden ja puhtaan 
teknologian kehittämisen ja 
kohtuuhintaisuuden kannalta; katsoo, 
että SET-suunnitelman avulla on 
mahdollista edistää tärkeällä tavalla 
uusiutuvien energialähteiden 
kohtuuhintaisuutta ja kilpailukykyä;

Or. en

Tarkistus 396
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 6

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävä eurooppalainen järjestelmä

EU 2020 -tavoitteiden saavuttaminen
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Or. en

Tarkistus 397
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 6

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävä eurooppalainen järjestelmä

Uusiutuvia energialähteitä koskevien 
tavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2020 
mennessä

Or. en

Tarkistus 398
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi) (alaotsikon "Uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävä 
eurooppalainen järjestelmä" jälkeen)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. katsoo, että uusiutuvia 
energialähteitä koskevan yleistavoitteen 
olisi myös muodostettava uusiutuvia 
energialähteitä koskevan EU:n tulevan 
politiikan perusta;

Or. en

Tarkistus 399
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät 25. korostaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät 



PE500.604v01-00 210/273 AM\920120FI.doc

FI

nykyisin lähes 170:tä erilaista 
tukijärjestelmää; tähdentää, että tukeminen 
on johtanut voimakkaaseen kasvuun, mutta 
osa tukijärjestelmistä on hyvin kalliita ja 
niistä aiheutuu kuluttajille huomattavaa 
taloudellista rasitusta eivätkä he ole 
voineet tehdä valintaa etukäteen; toteaa, 
että tuista huolimatta uusiutuvat 
energialähteet ovat toistaiseksi vain 
joillain osa-alueilla tai edullisissa 
maantieteellisissä olosuhteissa 
kilpailukykyisiä verrattuna perinteisiin 
tuotantomenetelmiin;

nykyisin lähes 170:tä erilaista 
tukijärjestelmää; tähdentää, että tukeminen 
on johtanut voimakkaaseen kasvuun, mutta 
joissakin tapauksissa tukijärjestelmät ovat 
olleet epävakaita tai hyvin kalliita ja niistä 
aiheutuu kuluttajille huomattavaa 
taloudellista rasitusta;

Or. en

Tarkistus 400
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät 
nykyisin lähes 170:tä erilaista 
tukijärjestelmää; tähdentää, että tukeminen 
on johtanut voimakkaaseen kasvuun, mutta 
osa tukijärjestelmistä on hyvin kalliita ja 
niistä aiheutuu kuluttajille huomattavaa
taloudellista rasitusta eivätkä he ole 
voineet tehdä valintaa etukäteen; toteaa, 
että tuista huolimatta uusiutuvat 
energialähteet ovat toistaiseksi vain 
joillain osa-alueilla tai edullisissa 
maantieteellisissä olosuhteissa 
kilpailukykyisiä verrattuna perinteisiin 
tuotantomenetelmiin;

25. korostaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät 
nykyisin lähes 170:tä erilaista 
tukijärjestelmää; tähdentää, että tukeminen 
on johtanut voimakkaaseen kasvuun, mutta 
osa tukijärjestelmistä osoittautui 
vajavaisiksi, mikä johtui puutteellisesta 
kokemuksesta alasta; toteaa kuitenkin, 
että toisinaan – osittain näiden 
tukitoimien ansiosta – on lisätty 
uusiutuvien energialähteiden 
kilpailukykyä perinteisiin 
energiantuotantomenetelmiin nähden; 
painottaa, että tasapuolisen kilpailun 
luomiseksi markkinoilla perinteisille 
tekniikan aloille myönnetyt jäljellä olevat 
tuet on poistettava vaiheittain käytöstä, 
samoin kuin uusiutuville energialähteille 
myönnetyt tuet, mikäli niitä ei enää tarvita 
ja kun kaikki markkinoiden vääristymät 
on poistettu, jotta kaikki tekniikan alat 
voivat kilpailla yhtäläisten edellytyksien 
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vallitessa;

Or. en

Tarkistus 401
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät 
nykyisin lähes 170:tä erilaista 
tukijärjestelmää; tähdentää, että tukeminen 
on johtanut voimakkaaseen kasvuun, mutta 
osa tukijärjestelmistä on hyvin kalliita ja 
niistä aiheutuu kuluttajille huomattavaa 
taloudellista rasitusta eivätkä he ole 
voineet tehdä valintaa etukäteen; toteaa, 
että tuista huolimatta uusiutuvat 
energialähteet ovat toistaiseksi vain 
joillain osa-alueilla tai edullisissa 
maantieteellisissä olosuhteissa 
kilpailukykyisiä verrattuna perinteisiin 
tuotantomenetelmiin;

25. korostaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät 
nykyisin monenlaisia tukijärjestelmiä 
riippuen kansallisista oloista ja 
tavoitteista; tähdentää, että tukeminen on 
johtanut voimakkaaseen kasvuun, mutta 
osaa tukijärjestelmistä ei ole mukautettu 
oikea-aikaisesti, mikä on johtanut 
tilapäisten tehottomien tukitoimien 
toteuttamiseen, ja niistä aiheutuu 
kuluttajille huomattavaa taloudellista 
rasitusta, koska sähkönhintaan 
sisällytetään lisätekijöitä, jotka eivät liity 
mitenkään uusiutuville energialähteille 
myönnettyyn asianmukaiseen tukeen;
kehottaa tästä syystä jäsenvaltioita 
varmistamaan täyden avoimuuden näiden 
kustannuksien osuuteen ja alkuperään 
nähden verrattuna muille 
energiamuodoille myönnettyyn tukeen, 
samoin kuin fossiilisten polttoaineiden 
hinnoista johtuvan energialaskujen 
kasvamisen suhteelliseen osuuteen 
nähden; kehottaa myös tarkastelemaan 
avoimemmin eri energiamuotojen 
aiheuttamia yhteiskunnallisia 
kustannuksia;

Or. en

Tarkistus 402
Bernd Lange
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Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät 
nykyisin lähes 170:tä erilaista 
tukijärjestelmää; tähdentää, että tukeminen 
on johtanut voimakkaaseen kasvuun, mutta 
osa tukijärjestelmistä on hyvin kalliita ja 
niistä aiheutuu kuluttajille huomattavaa 
taloudellista rasitusta eivätkä he ole 
voineet tehdä valintaa etukäteen; toteaa, 
että tuista huolimatta uusiutuvat 
energialähteet ovat toistaiseksi vain joillain 
osa-alueilla tai edullisissa 
maantieteellisissä olosuhteissa 
kilpailukykyisiä verrattuna perinteisiin 
tuotantomenetelmiin;

25. korostaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät 
nykyisin lähes 170:tä erilaista 
tukijärjestelmää; tähdentää, että tukeminen 
on johtanut voimakkaaseen kasvuun, mutta 
jotkin tukijärjestelmät eivät ole kyenneet 
sopeutumaan eräiden teknologioiden 
kustannusten laskuun riittävän 
joustavasti ja ne ovat osittain luoneet 
liikakapasiteettia, joka aiheuttaa 
kuluttajille joskus huomattavaa 
taloudellista rasitusta; toteaa tyytyväisenä, 
että tukien ansiosta eräät uusiutuvat 
energialähteet ovat joillain osa-alueilla tai 
edullisissa maantieteellisissä olosuhteissa 
kilpailukykyisiä verrattuna perinteisiin 
tuotantomenetelmiin;

Or. de

Tarkistus 403
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät 
nykyisin lähes 170:tä erilaista 
tukijärjestelmää; tähdentää, että tukeminen 
on johtanut voimakkaaseen kasvuun, mutta 
osa tukijärjestelmistä on hyvin kalliita ja 
niistä aiheutuu kuluttajille huomattavaa 
taloudellista rasitusta eivätkä he ole 
voineet tehdä valintaa etukäteen; toteaa, 
että tuista huolimatta uusiutuvat 
energialähteet ovat toistaiseksi vain 
joillain osa-alueilla tai edullisissa 
maantieteellisissä olosuhteissa 
kilpailukykyisiä verrattuna perinteisiin 

25. korostaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät 
nykyisin lähes 170:tä erilaista 
tukijärjestelmää; tähdentää, että tukeminen 
on johtanut voimakkaaseen kasvuun, mutta 
osa tukijärjestelmistä on huonosti 
suunniteltuja, minkä vuoksi korvauksia 
on maksettu liikaa, ja niistä aiheutuu 
kuluttajille huomattavaa taloudellista 
rasitusta; toteaa, että asianmukaisesti 
suunniteltujen tukijärjestelmien 
vauhdittamien sijoituksien avulla voidaan 
alentaa kustannuksia; painottaa, että 
tällaiset tukijärjestelmät lisäävät 
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tuotantomenetelmiin; uusiutuvien energialähteiden 
kilpailukykyä entisestään verrattuna 
perinteisiin tuotantomenetelmiin, erityisesti 
edullisissa maantieteellisissä ja 
markkinoihin liittyvissä olosuhteissa; 

Or. en

Tarkistus 404
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät 
nykyisin lähes 170:tä erilaista 
tukijärjestelmää; tähdentää, että tukeminen 
on johtanut voimakkaaseen kasvuun, mutta 
osa tukijärjestelmistä on hyvin kalliita ja 
niistä aiheutuu kuluttajille huomattavaa 
taloudellista rasitusta eivätkä he ole voineet 
tehdä valintaa etukäteen; toteaa, että tuista 
huolimatta uusiutuvat energialähteet ovat 
toistaiseksi vain joillain osa-alueilla tai 
edullisissa maantieteellisissä olosuhteissa 
kilpailukykyisiä verrattuna perinteisiin 
tuotantomenetelmiin;

25. korostaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät 
nykyisin lähes 170:tä erilaista 
tukijärjestelmää; tähdentää, että tukeminen 
on johtanut voimakkaaseen kasvuun, mutta 
osa tukijärjestelmistä on hyvin kalliita ja 
niistä aiheutuu kuluttajille huomattavaa 
taloudellista rasitusta eivätkä he ole voineet 
tehdä valintaa etukäteen; toteaa, että tukien 
ansiosta uusiutuvat energialähteet ovat 
toistaiseksi vain joillain osa-alueilla tai 
edullisissa maantieteellisissä olosuhteissa –
joissa pääomaa on helposti saatavilla ja 
hallinnollinen rasitus on vähäisin –
kilpailukykyisiä verrattuna perinteisiin 
tuotantomenetelmiin;

Or. en

Tarkistus 405
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät 
nykyisin lähes 170:tä erilaista 

25. korostaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät 
nykyisin lähes 170:tä erilaista 
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tukijärjestelmää; tähdentää, että tukeminen 
on johtanut voimakkaaseen kasvuun, mutta 
osa tukijärjestelmistä on hyvin kalliita ja 
niistä aiheutuu kuluttajille huomattavaa 
taloudellista rasitusta eivätkä he ole voineet 
tehdä valintaa etukäteen; toteaa, että tuista 
huolimatta uusiutuvat energialähteet ovat
toistaiseksi vain joillain osa-alueilla tai 
edullisissa maantieteellisissä olosuhteissa 
kilpailukykyisiä verrattuna perinteisiin 
tuotantomenetelmiin;

tukijärjestelmää; tähdentää, että tukeminen 
on johtanut voimakkaaseen kasvuun, mutta 
osa tukijärjestelmistä on hyvin kalliita ja 
niistä aiheutuu kuluttajille huomattavaa 
taloudellista rasitusta eivätkä he ole voineet 
tehdä valintaa etukäteen; toteaa, että tuista 
huolimatta uusiutuvista energialähteistä 
tuotettu sähkö on toistaiseksi vain joillain 
osa-alueilla tai edullisissa 
maantieteellisissä olosuhteissa 
kilpailukykyistä verrattuna perinteisiin 
tuotantomenetelmiin;

Or. en

Tarkistus 406
Struan Stevenson

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät 
nykyisin lähes 170:tä erilaista 
tukijärjestelmää; tähdentää, että tukeminen 
on johtanut voimakkaaseen kasvuun, mutta 
osa tukijärjestelmistä on hyvin kalliita ja 
niistä aiheutuu kuluttajille huomattavaa 
taloudellista rasitusta eivätkä he ole voineet 
tehdä valintaa etukäteen; toteaa, että tuista 
huolimatta uusiutuvat energialähteet ovat 
toistaiseksi vain joillain osa-alueilla tai
edullisissa maantieteellisissä olosuhteissa 
kilpailukykyisiä verrattuna perinteisiin 
tuotantomenetelmiin;

25. korostaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät 
nykyisin lähes 170:tä erilaista 
tukijärjestelmää; tähdentää, että tukeminen 
on johtanut voimakkaaseen kasvuun, mutta 
osa tukijärjestelmistä on hyvin kalliita ja 
niistä aiheutuu kuluttajille huomattavaa 
taloudellista rasitusta eivätkä he ole voineet 
tehdä valintaa etukäteen; toteaa, että tuista 
huolimatta uusiutuvat energialähteet eivät 
ole vielä – edes edullisissa 
maantieteellisissä olosuhteissa –
kilpailukykyisiä verrattuna perinteisiin 
tuotantomenetelmiin;

Or. en

Tarkistus 407
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan 
toimien toteuttamista saavuttaakseen 
tavoitteet vuoteen 2020 mennessä; on 
huolestunut yhä useammin tapahtuvista 
äkillisistä uusiutuvan energian 
kansallisten tukimekanismien 
muutoksista, erityisesti retroaktiivisista 
muutoksista tai tukien jäädyttämisestä; 
kehottaa komissiota seuraamaan tarkasti 
uusiutuvasta energiasta annetun 
direktiivin täytäntöönpanoa ja 
puuttumaan siihen tarvittaessa; kehottaa 
jäsenvaltioita luomaan vakaat 
toimintapuitteet uusiutuvien 
energialähteiden sijoituksille, mukaan 
lukien säännöllisesti tarkasteltavat 
tukijärjestelmät ja kevyemmät 
hallinnolliset menettelyt;

Or. en

Tarkistus 408
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. arvostelee Espanjassa esille tullutta 
tukijärjestelmiä koskevaa tapausta: siinä 
on väärin perustein syytetty uusiutuvia 
energialähteitä korkeasta 
sähkönhinnasta, joka johtuu itse asiassa 
kansallisista ominaispiirteistä ja 
poliittisista valinnoista, kuten perinteisille 
energialähteille myönnetyistä tuista ja 
satunnaisista voitoista (kotimaisen hiilen 
käyttövelvoite, perinteisen tekniikan 
tuottamat poolihintoja korkeammat tulot, 
monopolinomaiset tuotantorakenteet), 
Espanjan saarien 
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sähköverkkojärjestelmiin liittyvistä 
kustannuksista, kapasiteettimaksuista ja 
muista kustannuksista, mikä on johtanut 
täydelliseen avoimuuden ja yhtäläisten 
toimintamahdollisuuksien puutteeseen;

Or. en

Tarkistus 409
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
25 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 b. toteaa, että koska monet EU:n 
voimalaitokset on poistettava käytöstä tai 
niitä on uudistettava seuraavien 
kymmenen vuoden aikana, energiahinnat 
nousevat energiayhdistelmästä 
riippumatta; painottaa, että jotkin 
uusiutuvat energialähteet, kuten maalla 
tuotettava tuulivoima ja aurinkosähkö 
ovat jo nyt hintoihin nähden 
kilpailukykyisiä verrattuna ydinvoimaan 
ja hiilen talteenottoon ja varastointiin, 
minkä vuoksi ne ovat kaikkein 
kustannustehokkain vähähiilisyyttä 
edistävä vaihtoehto; toteaa, että 
energialaskujen nousemista olisi 
ensisijaisesti torjuttava 
energiatehokkuutta lisäävillä toimilla ja 
säästötoimilla;

Or. en

Tarkistus 410
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
26 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. korostaa, että loppukäyttäjien ja 
teollisuuden sähköstä maksamat hinnat 
ovat eräissä jäsenvaltioissa verrattain 
suuria valtion vaikutuksesta; muistuttaa, 
että 22 prosenttia EU:n kotitalouksista oli 
vuonna 2010 huolissaan siitä, etteivät ne 
pysty maksamaan sähkölaskuaan, ja 
olettaa, että tilanne on tällä välin kiristynyt 
entisestään; tähdentää, että on vältettävä 
energiaköyhyyttä ja että teollisuuden 
kilpailukykyä ei pidä heikentää;

26. korostaa, että valtion vaikutus 
kohdistuu energian vähittäismyynnin 
hinnoitteluun; muistuttaa, että 
22 prosenttia EU:n kotitalouksista oli 
vuonna 2010 huolissaan siitä, etteivät ne 
pysty maksamaan sähkölaskuaan, ja 
olettaa, että tilanne on tällä välin kiristynyt 
entisestään; tähdentää, että on vältettävä 
energiaköyhyyttä ja että teollisuuden 
kilpailukykyä ei pidä heikentää;

Or. en

Tarkistus 411
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. korostaa, että loppukäyttäjien ja 
teollisuuden sähköstä maksamat hinnat 
ovat eräissä jäsenvaltioissa verrattain 
suuria valtion vaikutuksesta; muistuttaa, 
että 22 prosenttia EU:n kotitalouksista oli 
vuonna 2010 huolissaan siitä, etteivät ne 
pysty maksamaan sähkölaskuaan, ja 
olettaa, että tilanne on tällä välin kiristynyt 
entisestään; tähdentää, että on vältettävä 
energiaköyhyyttä ja että teollisuuden 
kilpailukykyä ei pidä heikentää;

26. korostaa, että loppukäyttäjien ja 
teollisuuden sähköstä maksamat hinnat 
ovat eräissä jäsenvaltioissa verrattain 
suuria valtion vaikutuksesta; muistuttaa, 
että 22 prosenttia EU:n kotitalouksista oli 
vuonna 2010 huolissaan siitä, etteivät ne 
pysty maksamaan sähkölaskuaan, ja 
olettaa, että tilanne on tällä välin kiristynyt 
entisestään; tähdentää, että energian on 
oltava kaikkien saatavilla ja että on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
haavoittuvassa asemassa oleviin 
kuluttajiin ja pienituloisiin kotitalouksiin; 
kehottaa jäsenvaltioita määrittelemään 
haavoittuvassa asemassa olevien 
asiakkaiden käsitteen ja toteuttamaan 
tarvittavia toimia sen varmistamiseksi, 
että näitä kuluttajia suojataan 
asianmukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 412
Struan Stevenson

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. korostaa, että loppukäyttäjien ja 
teollisuuden sähköstä maksamat hinnat 
ovat eräissä jäsenvaltioissa verrattain 
suuria valtion vaikutuksesta; muistuttaa, 
että 22 prosenttia EU:n kotitalouksista oli 
vuonna 2010 huolissaan siitä, etteivät ne 
pysty maksamaan sähkölaskuaan, ja 
olettaa, että tilanne on tällä välin kiristynyt 
entisestään; tähdentää, että on vältettävä 
energiaköyhyyttä ja että teollisuuden 
kilpailukykyä ei pidä heikentää;

26. korostaa, että loppukäyttäjien ja 
teollisuuden sähköstä maksamat hinnat 
ovat eräissä jäsenvaltioissa kestämättömän 
suuria valtion vaikutuksesta; muistuttaa, 
että 22 prosenttia EU:n kotitalouksista oli 
vuonna 2010 huolissaan siitä, etteivät ne 
pysty maksamaan sähkölaskuaan, ja 
olettaa, että tilanne on tällä välin kiristynyt 
entisestään; tähdentää, että on vältettävä 
energiaköyhyyttä ja että teollisuuden 
kilpailukykyä ei pidä heikentää;

Or. en

Tarkistus 413
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. korostaa, että loppukäyttäjien ja 
teollisuuden sähköstä maksamat hinnat 
ovat eräissä jäsenvaltioissa verrattain 
suuria valtion vaikutuksesta; muistuttaa, 
että 22 prosenttia EU:n kotitalouksista oli 
vuonna 2010 huolissaan siitä, etteivät ne 
pysty maksamaan sähkölaskuaan, ja 
olettaa, että tilanne on tällä välin kiristynyt 
entisestään; tähdentää, että on vältettävä 
energiaköyhyyttä ja että teollisuuden 
kilpailukykyä ei pidä heikentää;

26. korostaa, että loppukäyttäjien ja 
teollisuuden sähköstä maksamat hinnat 
ovat eräissä jäsenvaltioissa verrattain
suuria oligopolististen markkinaolojen ja 
muiden markkinoiden vääristymien
vaikutuksesta; toteaa, että joissakin 
jäsenvaltioissa kotitalouksien 
maksettaviksi lankeavat energialaskut 
ovat keinotekoisen suuria johtuen 
kustannuksien epätasapuolisesta 
jakautumisesta, epäasianmukaisista 
hinnoittelumekanismeista ja perinteiselle 
energiatekniikalle myönnetyistä tuista; 
muistuttaa, että 22 prosenttia EU:n 
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kotitalouksista oli vuonna 2010 huolissaan 
siitä, etteivät ne pysty maksamaan 
sähkölaskuaan, ja olettaa, että tilanne on 
tällä välin kiristynyt entisestään; tähdentää, 
että on vältettävä energiaköyhyyttä ja että 
teollisuuden kilpailukykyä ei pidä 
heikentää, ja että energiatehokkuutta 
lisäävät toimet ovat tältä osin 
ratkaisevassa asemassa ja edullisin tapa 
pienentää energialaskuja;

Or. en

Tarkistus 414
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. korostaa, että loppukäyttäjien ja 
teollisuuden sähköstä maksamat hinnat 
ovat eräissä jäsenvaltioissa verrattain 
suuria valtion vaikutuksesta; muistuttaa, 
että 22 prosenttia EU:n kotitalouksista oli 
vuonna 2010 huolissaan siitä, etteivät ne 
pysty maksamaan sähkölaskuaan, ja 
olettaa, että tilanne on tällä välin kiristynyt 
entisestään; tähdentää, että on vältettävä 
energiaköyhyyttä ja että teollisuuden 
kilpailukykyä ei pidä heikentää;

26. korostaa, että loppukäyttäjien ja 
teollisuuden sähköstä maksamat hinnat 
ovat eräissä jäsenvaltioissa verrattain 
suuria valtion vaikutuksesta; muistuttaa, 
että 22 prosenttia EU:n kotitalouksista oli 
vuonna 2010 huolissaan siitä, etteivät ne 
pysty maksamaan sähkölaskuaan, ja 
olettaa, että tilanne on tällä välin kiristynyt 
entisestään; tähdentää, että on vältettävä 
energiaköyhyyttä ja että teollisuuden 
kilpailukykyä ei pidä heikentää; korostaa 
tässä yhteydessä myös uusiutuvan 
energian alan osuuskuntien asemaa, 
koska ne voivat yhteisten ostojen ja 
tuotannon avulla alentaa kuluttajahintoja 
ja vaikuttaa tällä tavoin 
energiaköyhyyteen; pitää myös tärkeänä, 
että näiden osuuskuntien jäsenten 
tietoisuutta uusiutuvista energialähteistä 
ja energian järkevästä käytöstä lisätään;

Or. nl
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Tarkistus 415
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. korostaa, että loppukäyttäjien ja 
teollisuuden sähköstä maksamat hinnat 
ovat eräissä jäsenvaltioissa verrattain 
suuria valtion vaikutuksesta; muistuttaa, 
että 22 prosenttia EU:n kotitalouksista oli 
vuonna 2010 huolissaan siitä, etteivät ne 
pysty maksamaan sähkölaskuaan, ja 
olettaa, että tilanne on tällä välin kiristynyt 
entisestään; tähdentää, että on vältettävä 
energiaköyhyyttä ja että teollisuuden 
kilpailukykyä ei pidä heikentää;

26. korostaa, että loppukäyttäjien ja 
teollisuuden sähköstä maksamat hinnat 
ovat eräissä jäsenvaltioissa verrattain 
suuria valtion ja fossiilisten polttoaineiden 
hintojen nousemisen kaltaisten tekijöiden 
vaikutuksesta; muistuttaa, että 
22 prosenttia EU:n kotitalouksista oli 
vuonna 2010 huolissaan siitä, etteivät ne 
pysty maksamaan sähkölaskuaan, ja 
olettaa, että tilanne on tällä välin kiristynyt 
entisestään; tähdentää, että on vältettävä 
energiaköyhyyttä ja että teollisuuden 
kilpailukykyä ei pidä heikentää; painottaa, 
että energiatehokkuutta koskevat 
politiikat, joissa keskitytään 
tarkastelemaan koko energian tarjontaa 
ja kysyntää koskevaa ketjua, mukaan 
lukien muuntaminen, siirtäminen, jakelu 
ja tarjonta, teollisuuden, rakennusalan ja 
kotitalouksien kulutuksen ohella, 
saattavat tosiasiallisesti edistää 
energiaköyhyyden vähentämistä; korostaa 
lisäksi, että osuuskuntien omistamien 
uusiutuvaa energiaa tuottavien laitoksien 
avulla voidaan alentaa hintoja 
kansalaisten kannalta kehittämällä ja 
edistämällä "älykkäitä kuluttajia" 
energia-alalla toteutettavien 
yhteishankintojen välityksellä ja 
antamalle jäsenille tietoa uusiutuvista 
energialähteistä ja energiatehokkuutta 
lisäävistä toimista;

Or. en

Tarkistus 416
Marita Ulvskog
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Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. korostaa, että loppukäyttäjien ja 
teollisuuden sähköstä maksamat hinnat 
ovat eräissä jäsenvaltioissa verrattain 
suuria valtion vaikutuksesta; muistuttaa, 
että 22 prosenttia EU:n kotitalouksista oli 
vuonna 2010 huolissaan siitä, etteivät ne 
pysty maksamaan sähkölaskuaan, ja 
olettaa, että tilanne on tällä välin kiristynyt 
entisestään; tähdentää, että on vältettävä 
energiaköyhyyttä ja että teollisuuden 
kilpailukykyä ei pidä heikentää;

26. korostaa, että loppukäyttäjien ja 
teollisuuden sähköstä maksamat hinnat 
ovat eräissä jäsenvaltioissa verrattain 
suuria valtion vaikutuksesta; muistuttaa, 
että 22 prosenttia EU:n kotitalouksista oli 
vuonna 2010 huolissaan siitä, etteivät ne 
pysty maksamaan sähkölaskuaan, ja 
olettaa, että tilanne on tällä välin kiristynyt 
entisestään; tähdentää, että on vältettävä 
energiaköyhyyttä edistämällä yleistä 
hyvinvointipolitiikkaa energiapolitiikan 
sijaan ja että teollisuuden kilpailukykyä ei 
pidä heikentää;

Or. en

Tarkistus 417
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. korostaa, että loppukäyttäjien ja 
teollisuuden sähköstä maksamat hinnat 
ovat eräissä jäsenvaltioissa verrattain 
suuria valtion vaikutuksesta; muistuttaa, 
että 22 prosenttia EU:n kotitalouksista oli 
vuonna 2010 huolissaan siitä, etteivät ne 
pysty maksamaan sähkölaskuaan, ja 
olettaa, että tilanne on tällä välin kiristynyt 
entisestään; tähdentää, että on vältettävä 
energiaköyhyyttä ja että teollisuuden 
kilpailukykyä ei pidä heikentää;

26. korostaa, että uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
tehostunut tuotanto ja verkkoon 
syöttäminen on auttanut laskemaan 
tukkuhintoja, mutta loppukäyttäjien ja 
teollisuuden sähköstä maksamat hinnat 
ovat eräissä jäsenvaltioissa verrattain 
suuria valtion vaikutuksesta; muistuttaa, 
että 22 prosenttia EU:n kotitalouksista oli 
vuonna 2010 huolissaan siitä, etteivät ne 
pysty maksamaan sähkölaskuaan, ja 
olettaa, että tilanne on tällä välin kiristynyt 
entisestään; tähdentää, että on vältettävä 
energiaköyhyyttä ja että teollisuuden 
kilpailukykyä ei pidä heikentää; toteaa 
lisäksi, että kuluttajien on voitava hyötyä 
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tukkuhintojen laskusta;

Or. de

Tarkistus 418
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. korostaa, että loppukäyttäjien ja 
teollisuuden sähköstä maksamat hinnat 
ovat eräissä jäsenvaltioissa verrattain 
suuria valtion vaikutuksesta; muistuttaa, 
että 22 prosenttia EU:n kotitalouksista oli 
vuonna 2010 huolissaan siitä, etteivät ne 
pysty maksamaan sähkölaskuaan, ja 
olettaa, että tilanne on tällä välin kiristynyt 
entisestään; tähdentää, että on vältettävä 
energiaköyhyyttä ja että teollisuuden 
kilpailukykyä ei pidä heikentää;

26. korostaa, että loppukäyttäjien ja 
teollisuuden sähköstä maksamat hinnat 
ovat eräissä jäsenvaltioissa verrattain 
suuria valtion vaikutuksesta; muistuttaa, 
että 22 prosenttia EU:n kotitalouksista oli 
vuonna 2010 huolissaan siitä, etteivät ne 
pysty maksamaan sähkölaskuaan, ja 
olettaa, että tilanne on tällä välin kiristynyt 
entisestään; tähdentää, että on vältettävä 
energiaköyhyyttä ja että teollisuuden 
kilpailukykyä ei pidä heikentää; korostaa, 
että osuuskuntien omistamien energiaa 
tuottavien laitoksien avulla voidaan 
alentaa hintoja kansalaisten kannalta 
energiaköyhyyden torjumiseksi 
kehittämällä ja edistämällä "älykkäitä 
kuluttajia" energia-alalla toteutettavien 
yhteishankintojen välityksellä ja 
antamalle jäsenille tietoa uusiutuvista 
energialähteistä ja energiatehokkuutta 
lisäävistä toimista;

Or. en

Tarkistus 419
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
26 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. korostaa, että loppukäyttäjien ja 
teollisuuden sähköstä maksamat hinnat 
ovat eräissä jäsenvaltioissa verrattain 
suuria valtion vaikutuksesta; muistuttaa, 
että 22 prosenttia EU:n kotitalouksista oli 
vuonna 2010 huolissaan siitä, etteivät ne 
pysty maksamaan sähkölaskuaan, ja 
olettaa, että tilanne on tällä välin kiristynyt 
entisestään; tähdentää, että on vältettävä 
energiaköyhyyttä ja että teollisuuden 
kilpailukykyä ei pidä heikentää;

26. korostaa, että loppukäyttäjien ja 
teollisuuden sähköstä maksamat hinnat 
ovat eräissä jäsenvaltioissa verrattain 
suuria valtion sekä öljyn ja kaasun 
maailmanlaajuisten hintojen vaihtelun 
vaikutuksesta; muistuttaa, että 
22 prosenttia EU:n kotitalouksista oli 
vuonna 2010 huolissaan siitä, etteivät ne 
pysty maksamaan sähkölaskuaan, ja 
olettaa, että tilanne on tällä välin kiristynyt 
entisestään; tähdentää, että on vältettävä 
energiaköyhyyttä ja että teollisuuden
kilpailukykyä ei pidä heikentää;

Or. en

Tarkistus 420
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. arvostelee sitä, että monissa 
jäsenvaltioissa sääntelyn kohteena olevat 
keinotekoisen alhaiset energiahinnat ovat 
aiheuttaneet hinnoitteluun liittyviä 
merkittäviä alijäämiä, joita uusiutuvan 
energian tuottajia kehotetaan nyt 
korvaamaan, samalla kun usein jatketaan 
perinteisten tekniikan alojen tukemista 
eikä niitä velvoiteta osallistumaan näihin 
toimiin;

Or. en

Tarkistus 421
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. varoittaa siitä, että liian suuret 
tukimäärät saattavat ylikompensaatiosta 
johtuen jarruttaa teknistä kehitystä ja 
haitata markkinoiden yhdentymistä, koska 
ne vähentävät motivaatiota innovatiivisten 
ja huokeiden tuotteiden kehittämiseen;

27. varoittaa siitä, että liian suuret 
tukimäärät saattavat ylikompensaatiosta 
johtuen jarruttaa teknistä kehitystä ja 
haitata markkinoiden yhdentymistä, koska 
ne vähentävät motivaatiota innovatiivisten 
ja huokeiden tuotteiden kehittämiseen; 
toteaa, että ylikompensaatio johtuu usein 
epäasianmukaisesti suunnitelluista 
tukijärjestelmistä, joita ei ole pystytty 
riittävästi mukauttamaan kustannuksien 
alenemiseen jollakin tietyllä tekniikan 
alalla;

Or. en

Tarkistus 422
Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. varoittaa siitä, että liian suuret 
tukimäärät saattavat ylikompensaatiosta 
johtuen jarruttaa teknistä kehitystä ja 
haitata markkinoiden yhdentymistä, koska 
ne vähentävät motivaatiota innovatiivisten 
ja huokeiden tuotteiden kehittämiseen;

27. varoittaa siitä, että liian suuret 
tukimäärät saattavat ylikompensaatiosta 
johtuen jarruttaa teknistä kehitystä ja 
haitata markkinoiden yhdentymistä, koska 
ne vähentävät motivaatiota innovatiivisten 
ja huokeiden tuotteiden kehittämiseen; 
katsoo, että mahdollisimman nopea 
siirtyminen järjestelmiin, joissa tuottajien 
toiminta perustuu markkinahintoihin, 
kannustaa parantamaan teknistä 
kilpailukykyä;

Or. en
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Tarkistus 423
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. varoittaa siitä, että liian suuret 
tukimäärät saattavat ylikompensaatiosta 
johtuen jarruttaa teknistä kehitystä ja 
haitata markkinoiden yhdentymistä, koska 
ne vähentävät motivaatiota innovatiivisten 
ja huokeiden tuotteiden kehittämiseen;

27. varoittaa siitä, että liian suuret 
tukimäärät saattavat ylikompensaatiosta 
johtuen jarruttaa teknistä kehitystä ja 
haitata markkinoiden yhdentymistä, koska 
ne vähentävät motivaatiota innovatiivisten 
ja huokeiden tuotteiden kehittämiseen; on 
tästä syystä vakuuttunut siitä, että tuet 
olisi rajoitettava etenkin taloudellisesti 
järkevimpiin laitoksiin, jotta uusiutuvat 
energialähteet saavuttavat nopeammin 
markkinoiden edellyttämän tason;

Or. de

Tarkistus 424
András Gyürk

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. varoittaa siitä, että liian suuret 
tukimäärät saattavat ylikompensaatiosta 
johtuen jarruttaa teknistä kehitystä ja 
haitata markkinoiden yhdentymistä, koska 
ne vähentävät motivaatiota innovatiivisten 
ja huokeiden tuotteiden kehittämiseen;

27. varoittaa siitä, että liian suuret 
tukimäärät saattavat ylikompensaatiosta 
johtuen jarruttaa teknistä kehitystä ja 
haitata markkinoiden yhdentymistä, koska 
ne vähentävät motivaatiota innovatiivisten 
ja huokeiden tuotteiden kehittämiseen; 
korostaa, että avoimet sääntelykehykset ja 
nopeutetut kansalliset lupamenettelyt ovat 
uusiutuvien energialähteiden kasvun 
tärkeitä ennakkoedellytyksiä;

Or. en
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Tarkistus 425
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. varoittaa siitä, että liian suuret 
tukimäärät saattavat ylikompensaatiosta 
johtuen jarruttaa teknistä kehitystä ja 
haitata markkinoiden yhdentymistä, koska 
ne vähentävät motivaatiota innovatiivisten 
ja huokeiden tuotteiden kehittämiseen;

27. varoittaa siitä, että liian suuret 
tukimäärät saattavat ylikompensaatiosta 
johtuen jarruttaa teknistä kehitystä ja 
haitata markkinoiden yhdentymistä, koska 
ne vähentävät motivaatiota innovatiivisten 
ja huokeiden tuotteiden kehittämiseen; 
näin suositaan kustannustehokkaita 
tukijärjestelmiä, jotka reagoivat 
markkinoiden antamiin signaaleihin;

Or. en

Tarkistus 426
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. on vakuuttunut siitä, että komission 
olisi tuettava jäsenvaltioita määritettäessä 
kustannustehokkainta uusiutuvaa 
energialähdettä ja parasta tapaa 
hyödyntää potentiaalia; muistuttaa, että 
kustannustehokkuudeltaan optimaaliset 
politiikat vaihtelevat mallin ja tarjontaan 
liittyvän potentiaalisen ja paikallisen 
taloudellisen tilanteen mukaan;

Or. en

Tarkistus 427
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. korostaa hyötyä, joka liittyy 
tukijärjestelmiä koskevien parhaiden 
käytäntöjen vaihtoon jäsenvaltioiden 
välillä; toteaa, että Yhdistynyt 
kuningaskunta ja Italia ovat hiljattain 
ilmoittaneet muuttavansa 
tukijärjestelmäänsä kiintiöjärjestelmästä 
syöttöjärjestelmäksi, koska vastaavilta 
maantieteellisiltä alueilta saadut todisteet 
osoittavat, että syöttöjärjestelmä on 
edullisempi; kehottaa komissiota 
sisällyttämään nämä näkökulmat sen 
valmistelemaan analyysiin¹ ja sen 
tulevaan suuntaviivoja koskevaan 
ehdotukseen;
___________
¹ COM(2012)0271 final ja siihen liitetyt 
oheisasiakirjat; SEC(2008)0057; IEE 
("Älykäs energiahuolto Euroopassa") 
Studies Reshaping Quo(ta) vadis, 
Europe? -tutkimus.

Or. en

Tarkistus 428
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että EU:n jäsenvaltiot panevat uusiutuvaa 
energiaa koskevan direktiivin 2009/28/EY 
sekä kolmannen energian 
sisämarkkinapaketin kaikilta osin 
täytäntöön, jotta niillä on käytössään 
tarvittavat puite-edellytykset lisätoimille 
uusiutuvien energialähteiden alalla;
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Or. de

Tarkistus 429
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
27 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 b. painottaa tässä käsiteltävän 
tiedonannon vaikutustenarvioinnin ja 
ilmasto- ja energiapaketista saatujen 
kokemusten perusteella, että myös vuoden 
2020 jälkeen tarvitaan uusiutuvan 
energian osuutta energian 
loppukulutuksesta koskevaa EU:n 
laajuista sitovaa tavoitetta, jotta 
sijoittajille annetaan ajoissa selvyyttä ja 
varmuutta ja edistetään siten uusiutuvien 
energialähteiden kehittämistä; vaatii, että 
tämän uusiutuvan energian osuutta 
energian loppukulutuksessa koskevan, 
vuoteen 2030 mennessä saavutettavan 
EU:n laajuisen sitovan tavoitteen on 
oltava vähintään 40–45 prosenttia ja se on 
saavutettava EU:n jäsenvaltioiden 
sitovilla kehittämistavoitteilla;

Or. de

Tarkistus 430
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
27 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 b. toteaa, että bioenergian osuuden 
odotetaan olevan yli 50 prosenttia 
uusiutuvia energialähteitä koskevista 
EU:n tavoitteista vuoteen 2020 mennessä 
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jäsenvaltioiden arvioiden mukaisesti; 
korostaa näin ollen kestävyyttä koskevien 
vakaiden perusteiden käyttöönottoa, jotta 
taataan biomassan kestävyys uusiutuvana 
energialähteenä; painottaa, että 
komission tulevaan ehdotukseen 
biomassan kestävyyttä koskevista 
perusteista on sisällytettävä 
asianmukainen hiilikirjanpito, jotta 
varmistetaan todellisten 
kasvihuonekaasusäästöjen 
saavuttaminen; kehottaa komissiota 
julkaisemaan ehdotuksen 
mahdollisimman nopeasti; vaatii 
komissiota tarkastelemaan epäsuoria 
maankäytön muutoksia koskevia 
vaikutuksia soveltamalla epäsuoriin 
maankäytön muutoksiin liittyviä tekijöitä 
biopolttoaineisiin ja biomassaan 
raportointia koskevien velvoitteiden 
lisäksi;

Or. en

Tarkistus 431
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
27 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 b. toteaa, että lupien myöntämistä, 
rekisteröintiä tai suunnittelua koskevat 
menettelyt ja tukijärjestelmien muutokset 
saattavat lisätä hankkeisiin liittyviä 
riskejä, jotka aiheuttavat 
pääomakustannuksien nousun; painottaa, 
että vallitsevissa taloudellisissa oloissa ja 
pääomamarkkinoiden ollessa 
jännitystilassa korkeat 
pääomakustannukset heikentävät 
merkittävästi uusiutuvia energialähteitä 
koskevien hankkeiden kilpailukykyä; 
kehottaa Euroopan komissiota 
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tarkastelemaan lähemmin innovatiivisia 
rahoitusvälineitä sekä Euroopan 
investointipankin ja kansallisten julkisten 
toimielimien laajamittaisempaa roolia 
uusiutuvia energialähteitä koskevien
hankkeiden rahoituksen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 432
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
27 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 c. kehottaa komissiota ehdottamaan 
kattavaa vastuujärjestelmää kaikille 
sisämarkkinoilla tehdyille uusille energia-
alan investoinneille;

Or. en

Tarkistus 433
Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. pitää myönteisenä komission 
ilmoitusta, että se aikoo laatia 
suuntaviivat uusiutuvia energialähteitä 
koskevien kansallisten tukijärjestelyjen 
hyväksi havaituista käytänteistä ja 
kyseisten järjestelyjen uudistamisesta; 
kehottaa komissiota esittämään 
suuntaviivat mahdollisimman pian, mutta 
on samalla vakuuttunut siitä, että hyviksi 
havaittuja käytänteitä koskevat 
suuntaviivat merkitsevät vain ensimmäistä 

Poistetaan.
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askelta ja että on pyrittävä kansallisten 
tukijärjestelmien lopettamiseen, mutta 
niitä ei saa taannehtivasti muuttaa tai 
keskeyttää, koska näin annettaisiin 
tuhoisa signaali investoijille;

Or. fi

Tarkistus 434
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. pitää myönteisenä komission 
ilmoitusta, että se aikoo laatia 
suuntaviivat uusiutuvia energialähteitä 
koskevien kansallisten tukijärjestelyjen 
hyväksi havaituista käytänteistä ja 
kyseisten järjestelyjen uudistamisesta; 
kehottaa komissiota esittämään 
suuntaviivat mahdollisimman pian, mutta 
on samalla vakuuttunut siitä, että hyviksi 
havaittuja käytänteitä koskevat 
suuntaviivat merkitsevät vain ensimmäistä 
askelta ja että on pyrittävä kansallisten 
tukijärjestelmien lopettamiseen, mutta 
niitä ei saa taannehtivasti muuttaa tai 
keskeyttää, koska näin annettaisiin 
tuhoisa signaali investoijille;

28. pitää tärkeänä, että uusiutuvista 
energialähteistä on realistinen kuva; 
toteaa, että tuuliturbiinien lavat 
valmistetaan polyesterin ja polyuretaanin 
yhdistelmästä, jota on vaikea kierrättää 
käytön jälkeen; toteaa, että tuuliturbiinin 
lavan käyttöikä on vain 15–20 vuotta, 
joten vanhojen lapojen vaikutus 
jätehuoltoon on tuntuva; toteaa tästä 
syystä, että tuuliturbiinien rakentaminen 
aiheuttaa kielteisten ympäristövaikutusten 
lisäksi sen, että suunniteltuja 
ympäristötavoitteita ei saavuteta;

Or. nl

Tarkistus 435
Jens Rohde

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. pitää myönteisenä komission 28. pitää myönteisenä komission 
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ilmoitusta, että se aikoo laatia suuntaviivat 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
kansallisten tukijärjestelyjen hyväksi 
havaituista käytänteistä ja kyseisten 
järjestelyjen uudistamisesta; kehottaa 
komissiota esittämään suuntaviivat 
mahdollisimman pian, mutta on samalla 
vakuuttunut siitä, että hyviksi havaittuja 
käytänteitä koskevat suuntaviivat 
merkitsevät vain ensimmäistä askelta ja 
että on pyrittävä kansallisten 
tukijärjestelmien lopettamiseen, mutta 
niitä ei saa taannehtivasti muuttaa tai 
keskeyttää, koska näin annettaisiin tuhoisa 
signaali investoijille;

ilmoitusta, että se aikoo laatia suuntaviivat 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
kansallisten tukijärjestelmien hyväksi 
havaituista käytänteistä ja kyseisten 
järjestelyjen uudistamisesta; kehottaa 
komissiota esittämään suuntaviivat 
mahdollisimman pian, jotta varmistetaan, 
että eri kansalliset järjestelmät eivät 
vääristä kilpailua ja luo esteitä kaupalle 
ja sijoituksille EU:ssa; korostaa tältä osin, 
että on tarkasteltava mahdollisia sisältöä 
koskevia paikallisia vaatimuksia EU:ssa 
joidenkin markkinatoimijoiden 
kokemuksiin perustuen, ja kehottaa 
komissiota varmistamaan, että 
jäsenvaltiot noudattavat täysimääräisesti 
sisämarkkinoita koskevaa säännöstöä; 
kehottaa myös komissiota sisällyttämään 
uusiutuvista energialähteistä annetun 
direktiivin (2009/28/EY) 13 artiklaa 
koskevan tulkinnan sen varmistamiseksi, 
että jäsenvaltiot panevat direktiivin 
asianmukaisesti täytäntöön ja estävät 
julkisia viranomaisia käyttämästä 
hyväksyntä- ja toimilupamenettelyjä 
tavalla, joka vääristää kilpailua; on 
vakuuttunut siitä, että hyviksi havaittuja 
käytänteitä koskevat suuntaviivat ovat 
tärkeä vaihe, jolla varmistetaan energia-
alan sisämarkkinoiden toimivuus, ja 
katsoo, että suuntaviivoja olisi 
mahdollista täydentää kansallisesti 
laatimalla arvio nykyisten kansallisten 
järjestelmien kustannustehokkuudesta; 
painottaa, että mahdollisia muutoksia ei 
saa taannehtivasti muuttaa tai keskeyttää, 
koska näin annettaisiin tuhoisa signaali 
investoijille ja saatettaisiin aiheuttaa 
vakavaa taloudellista haittaa 
yksityishenkilöille, jotka ovat sijoittaneet 
esimerkiksi aurinkopaneeleihin 
kansallisten järjestelmien perusteella;

Or. en
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Tarkistus 436
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. pitää myönteisenä komission 
ilmoitusta, että se aikoo laatia suuntaviivat 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
kansallisten tukijärjestelyjen hyväksi 
havaituista käytänteistä ja kyseisten 
järjestelyjen uudistamisesta; kehottaa 
komissiota esittämään suuntaviivat 
mahdollisimman pian, mutta on samalla 
vakuuttunut siitä, että hyviksi havaittuja 
käytänteitä koskevat suuntaviivat
merkitsevät vain ensimmäistä askelta ja 
että on pyrittävä kansallisten 
tukijärjestelmien lopettamiseen, mutta 
niitä ei saa taannehtivasti muuttaa tai 
keskeyttää, koska näin annettaisiin tuhoisa 
signaali investoijille;

28. pitää myönteisenä komission 
ilmoitusta, että se aikoo laatia suuntaviivat 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
kansallisten tukijärjestelyjen hyväksi 
havaituista käytänteistä ja kyseisten 
järjestelyjen uudistamisesta; kehottaa 
komissiota esittämään suuntaviivat 
mahdollisimman pian, mutta on samalla 
vakuuttunut siitä, että näiden hyviksi 
havaittuja käytänteitä koskevien 
suuntaviivojen on oltava jäsenvaltioiden 
kannalta sitovampia, mutta sitä vastoin 
jäsenvaltioiden olisi sallittava perustaa 
erityisiä tukijärjestelyjä, joilla 
mahdollistetaan paikallisten ja 
alueellisten resurssien etsintä ja 
hyödyntäminen; nykyisiä kansallisia 
tukijärjestelmiä ei kuitenkaan saa 
taannehtivasti muuttaa tai keskeyttää, 
koska näin annettaisiin tuhoisa signaali 
investoijille;

Or. de

Tarkistus 437
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. pitää myönteisenä komission 
ilmoitusta, että se aikoo laatia suuntaviivat 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
kansallisten tukijärjestelyjen hyväksi 
havaituista käytänteistä ja kyseisten 
järjestelyjen uudistamisesta; kehottaa 

28. pitää myönteisenä komission 
ilmoitusta, että se aikoo laatia suuntaviivat 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
kansallisten tukijärjestelyjen hyväksi 
havaituista käytänteistä ja kyseisten 
järjestelyjen uudistamisesta; kehottaa 
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komissiota esittämään suuntaviivat 
mahdollisimman pian, mutta on samalla 
vakuuttunut siitä, että hyviksi havaittuja 
käytänteitä koskevat suuntaviivat 
merkitsevät vain ensimmäistä askelta ja 
että on pyrittävä kansallisten 
tukijärjestelmien lopettamiseen, mutta 
niitä ei saa taannehtivasti muuttaa tai 
keskeyttää, koska näin annettaisiin 
tuhoisa signaali investoijille;

komissiota esittämään suuntaviivat 
mahdollisimman pian, jotta vältetään 
liiallisten tukien myöntäminen ja taataan 
vertailukelpoisuus, parempi koordinointi 
ja vaiheittainen lähentyminen 
kansallisten tukimekanismien välillä, 
välttäen samalla taannehtivat muutokset 
tai keskeytykset, jotka antavat tuhoisan 
signaalin investoijille;

Or. en

Tarkistus 438
Pilar del Castillo Vera

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. pitää myönteisenä komission 
ilmoitusta, että se aikoo laatia suuntaviivat 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
kansallisten tukijärjestelyjen hyväksi 
havaituista käytänteistä ja kyseisten 
järjestelyjen uudistamisesta; kehottaa 
komissiota esittämään suuntaviivat 
mahdollisimman pian, mutta on samalla 
vakuuttunut siitä, että hyviksi havaittuja 
käytänteitä koskevat suuntaviivat 
merkitsevät vain ensimmäistä askelta ja 
että on pyrittävä kansallisten 
tukijärjestelmien lopettamiseen, mutta niitä 
ei saa taannehtivasti muuttaa tai 
keskeyttää, koska näin annettaisiin tuhoisa 
signaali investoijille;

28. pitää myönteisenä komission 
ilmoitusta, että se aikoo laatia suuntaviivat 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
kansallisten tukijärjestelyjen hyväksi 
havaituista käytänteistä ja kannustaa 
ennustettavuutta ja 
kustannustehokkuutta, välttää 
ylikompensaatiota ja kehittää enemmän 
johdonmukaisuutta kaikkialla 
jäsenvaltioissa; kehottaa komissiota 
esittämään suuntaviivat mahdollisimman 
pian, mutta on samalla vakuuttunut siitä, 
että hyviksi havaittuja käytänteitä koskevat 
suuntaviivat merkitsevät vain ensimmäistä 
askelta ja että on pyrittävä kansallisten 
tukijärjestelmien lopettamiseen, mutta niitä 
ei saa taannehtivasti muuttaa tai 
keskeyttää, koska näin annettaisiin tuhoisa 
signaali investoijille;

Or. en
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Tarkistus 439
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. pitää myönteisenä komission 
ilmoitusta, että se aikoo laatia suuntaviivat 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
kansallisten tukijärjestelyjen hyväksi 
havaituista käytänteistä ja kyseisten 
järjestelyjen uudistamisesta; kehottaa 
komissiota esittämään suuntaviivat 
mahdollisimman pian, mutta on samalla 
vakuuttunut siitä, että hyviksi havaittuja 
käytänteitä koskevat suuntaviivat 
merkitsevät vain ensimmäistä askelta ja 
että on pyrittävä kansallisten 
tukijärjestelmien lopettamiseen, mutta 
niitä ei saa taannehtivasti muuttaa tai 
keskeyttää, koska näin annettaisiin tuhoisa 
signaali investoijille;

28. pitää myönteisenä komission 
ilmoitusta, että se aikoo laatia suuntaviivat 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
kansallisten tukijärjestelyjen hyväksi 
havaituista käytänteistä ja kyseisten 
järjestelyjen uudistamisesta; kehottaa 
komissiota esittämään suuntaviivat 
mahdollisimman pian ja mahdollisesti 
sisällyttämään järjestelmään liittyvistä 
palveluista maksettavat palkkiot, mutta on 
samalla vakuuttunut siitä, että hyviksi 
havaittuja käytänteitä koskevat 
suuntaviivat merkitsevät vain ensimmäistä 
askelta ja että näiden suuntaviivojen 
täytäntöönpano jäsenvaltioissa on 
ratkaisevan tärkeää, jotta niitä ei 
taannehtivasti muuteta tai keskeytetä, 
koska näin annettaisiin tuhoisa signaali 
investoijille;

Or. en

Tarkistus 440
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. pitää myönteisenä komission 
ilmoitusta, että se aikoo laatia suuntaviivat 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
kansallisten tukijärjestelyjen hyväksi 
havaituista käytänteistä ja kyseisten 
järjestelyjen uudistamisesta; kehottaa 
komissiota esittämään suuntaviivat 

28. pitää myönteisenä komission 
ilmoitusta, että se aikoo laatia suuntaviivat 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
kansallisten tukijärjestelyjen hyväksi 
havaituista käytänteistä ja kyseisten 
järjestelyjen uudistamisesta; kehottaa 
komissiota esittämään suuntaviivat 
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mahdollisimman pian, mutta on samalla 
vakuuttunut siitä, että hyviksi havaittuja 
käytänteitä koskevat suuntaviivat 
merkitsevät vain ensimmäistä askelta ja 
että on pyrittävä kansallisten 
tukijärjestelmien lopettamiseen, mutta 
niitä ei saa taannehtivasti muuttaa tai 
keskeyttää, koska näin annettaisiin 
tuhoisa signaali investoijille;

mahdollisimman pian, mutta on samalla 
vakuuttunut siitä, että hyviksi havaittuja 
käytänteitä koskevat suuntaviivat 
merkitsevät vain ensimmäistä askelta ja 
että on pyrittävä kansallisten 
tukijärjestelmien asianmukaiseen 
koordinoimiseen; toteaa, että tuen 
äkillinen muuttaminen tai keskeyttäminen 
olisi haitallista investoijien näkyvyyden ja 
varmuuden kannalta;

Or. en

Tarkistus 441
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. pitää myönteisenä komission 
ilmoitusta, että se aikoo laatia suuntaviivat 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
kansallisten tukijärjestelyjen hyväksi 
havaituista käytänteistä ja kyseisten 
järjestelyjen uudistamisesta; kehottaa 
komissiota esittämään suuntaviivat 
mahdollisimman pian, mutta on samalla 
vakuuttunut siitä, että hyviksi havaittuja 
käytänteitä koskevat suuntaviivat 
merkitsevät vain ensimmäistä askelta ja 
että on pyrittävä kansallisten 
tukijärjestelmien lopettamiseen, mutta 
niitä ei saa taannehtivasti muuttaa tai 
keskeyttää, koska näin annettaisiin tuhoisa 
signaali investoijille;

28. pitää myönteisenä komission 
ilmoitusta, että se aikoo laatia suuntaviivat 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
kansallisten tukijärjestelyjen hyväksi 
havaituista käytänteistä ja kyseisistä 
järjestelyistä; kehottaa komissiota 
esittämään suuntaviivat mahdollisimman 
pian, mutta on samalla vakuuttunut siitä, 
että hyviksi havaittuja käytänteitä koskevat 
suuntaviivat merkitsevät vain ensimmäistä 
askelta ja että on pyrittävä kansallisten 
tukijärjestelmien lopettamiseen vasta, kun 
tekniikan alat ovat vakiinnuttaneet 
asemansa markkinoilla; kannattaa sitä, 
että tukijärjestelmiä ei saa taannehtivasti 
muuttaa tai keskeyttää, koska näin 
annettaisiin tuhoisa signaali investoijille;

Or. en

Tarkistus 442
Rachida Dati
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Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. pitää myönteisenä komission 
ilmoitusta, että se aikoo laatia suuntaviivat 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
kansallisten tukijärjestelyjen hyväksi 
havaituista käytänteistä ja kyseisten 
järjestelyjen uudistamisesta; kehottaa 
komissiota esittämään suuntaviivat 
mahdollisimman pian, mutta on samalla 
vakuuttunut siitä, että hyviksi havaittuja 
käytänteitä koskevat suuntaviivat 
merkitsevät vain ensimmäistä askelta ja 
että on pyrittävä kansallisten 
tukijärjestelmien lopettamiseen, mutta 
niitä ei saa taannehtivasti muuttaa tai 
keskeyttää, koska näin annettaisiin tuhoisa 
signaali investoijille;

28. pitää myönteisenä komission 
ilmoitusta, että se aikoo laatia suuntaviivat 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
kansallisten tukijärjestelyjen hyväksi 
havaituista käytänteistä ja kyseisten 
järjestelyjen uudistamisesta; katsoo, että 
tämä on tehtävä tiiviissä yhteistyössä 
markkinatoimijoiden kanssa, jotta 
varmistetaan sääntöjen ennustettavuus ja
asiaa koskevien toimijoiden luottamus;
kehottaa komissiota esittämään 
suuntaviivat mahdollisimman pian, mutta 
on samalla vakuuttunut siitä, että hyviksi 
havaittuja käytänteitä koskevat 
suuntaviivat merkitsevät vain ensimmäistä 
askelta ja että on pyrittävä
yhdenmukaistamiseen lopettamalla 
kansalliset tukijärjestelmät asteittain, 
mutta niitä ei saa taannehtivasti muuttaa tai 
keskeyttää, koska näin annettaisiin tuhoisa 
signaali investoijille;

Or. fr

Tarkistus 443
Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. pitää myönteisenä komission 
ilmoitusta, että se aikoo laatia suuntaviivat 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
kansallisten tukijärjestelyjen hyväksi 
havaituista käytänteistä ja kyseisten 
järjestelyjen uudistamisesta; kehottaa 
komissiota esittämään suuntaviivat 
mahdollisimman pian, mutta on samalla 
vakuuttunut siitä, että hyviksi havaittuja 

28. pitää myönteisenä komission 
ilmoitusta, että se aikoo laatia suuntaviivat 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
kansallisten tukijärjestelyjen hyväksi 
havaituista käytänteistä ja kyseisten 
järjestelyjen uudistamisesta, jotta
kannustetaan ennustettavuutta ja 
kustannustehokkuutta, vältetään 
ylikompensaatiota ja kehitetään enemmän 
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käytänteitä koskevat suuntaviivat 
merkitsevät vain ensimmäistä askelta ja 
että on pyrittävä kansallisten 
tukijärjestelmien lopettamiseen, mutta niitä 
ei saa taannehtivasti muuttaa tai 
keskeyttää, koska näin annettaisiin tuhoisa 
signaali investoijille;

johdonmukaisuutta kaikkialla 
jäsenvaltioissa; kehottaa komissiota 
esittämään suuntaviivat mahdollisimman 
pian, mutta on samalla vakuuttunut siitä, 
että hyviksi havaittuja käytänteitä koskevat 
suuntaviivat merkitsevät vain ensimmäistä 
askelta ja että on pyrittävä kansallisten 
tukijärjestelmien lopettamiseen, mutta niitä 
ei saa taannehtivasti muuttaa tai 
keskeyttää, koska näin annettaisiin tuhoisa 
signaali investoijille;

Or. en

Tarkistus 444
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. pitää myönteisenä komission 
ilmoitusta, että se aikoo laatia suuntaviivat 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
kansallisten tukijärjestelyjen hyväksi 
havaituista käytänteistä ja kyseisten 
järjestelyjen uudistamisesta; kehottaa 
komissiota esittämään suuntaviivat 
mahdollisimman pian, mutta on samalla 
vakuuttunut siitä, että hyviksi havaittuja 
käytänteitä koskevat suuntaviivat 
merkitsevät vain ensimmäistä askelta ja 
että on pyrittävä kansallisten 
tukijärjestelmien lopettamiseen, mutta niitä 
ei saa taannehtivasti muuttaa tai 
keskeyttää, koska näin annettaisiin tuhoisa 
signaali investoijille;

28. pitää myönteisenä komission 
ilmoitusta, että se aikoo laatia suuntaviivat 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
kansallisten tukijärjestelyjen hyväksi 
havaituista käytänteistä ja kyseisten 
järjestelyjen uudistamisesta; kehottaa 
komissiota esittämään suuntaviivat 
mahdollisimman pian, mutta on samalla 
vakuuttunut siitä, että hyviksi havaittuja 
käytänteitä koskevat suuntaviivat 
merkitsevät vain ensimmäistä askelta ja 
että on pyrittävä kansallisten 
tukijärjestelmien lopettamiseen, mutta niitä 
ei saa taannehtivasti muuttaa tai 
keskeyttää, koska näin annettaisiin tuhoisa 
signaali investoijille; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan keinoja, joilla uusista 
suuntaviivoista tehdään jäsenvaltioita 
sitovia ja lähennetään siten 
tukimekanismeja;

Or. en
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Tarkistus 445
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. pitää myönteisenä komission 
ilmoitusta, että se aikoo laatia suuntaviivat 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
kansallisten tukijärjestelyjen hyväksi 
havaituista käytänteistä ja kyseisten 
järjestelyjen uudistamisesta; kehottaa 
komissiota esittämään suuntaviivat 
mahdollisimman pian, mutta on samalla 
vakuuttunut siitä, että hyviksi havaittuja 
käytänteitä koskevat suuntaviivat 
merkitsevät vain ensimmäistä askelta ja 
että on pyrittävä kansallisten 
tukijärjestelmien lopettamiseen, mutta niitä 
ei saa taannehtivasti muuttaa tai 
keskeyttää, koska näin annettaisiin tuhoisa 
signaali investoijille;

28. pitää myönteisenä komission 
ilmoitusta, että se aikoo laatia 
sitomattomat suuntaviivat uusiutuvia 
energialähteitä koskevien kansallisten 
tukijärjestelyjen hyväksi havaituista 
käytänteistä ja kyseisten järjestelyjen 
uudistamisesta; kehottaa komissiota 
esittämään suuntaviivat mahdollisimman 
pian, mutta on samalla vakuuttunut siitä, 
että hyviksi havaittuja käytänteitä koskevat 
suuntaviivat merkitsevät vain ensimmäistä 
askelta ja että on pyrittävä kansallisten 
tukijärjestelmien lopettamiseen asteittain, 
mutta niitä ei saa taannehtivasti muuttaa tai 
keskeyttää, koska näin annettaisiin tuhoisa 
signaali investoijille;

Or. pl

Tarkistus 446
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. katsoo, että pääoman saatavuutta 
helpottamalla edistetään ennestään 
uusiutuvien energialähteiden 
kilpailukykyä; toteaa, että pitkän 
aikavälin varmuus ja tavoitteen 
asettaminen vuoteen 2030 uusiutuvien 
energialähteiden kohdalla olisivat paras 
tapa taata sijoittajien luottamus ja 
vähentää sijoittajien riskiä; kehottaa 
komissiota kehittämään innovatiivisia 
rahoitusvälineitä sekä laajentamaan 
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Euroopan investointipankin, kansallisten 
rahoituslaitosten ja pitkän aikavälin 
vieraaseen pääomaan perustuvien 
laitoksien (long-term liability institutions), 
kuten eläkerahastojen ja 
vakuutusyhtiöiden, roolia rahoitettaessa 
uusiutuvia energialähteitä koskevia 
hankkeita;

Or. en

Tarkistus 447
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. painottaa, että suuntaviivojen 
huomioon ottaminen merkitsee 
ensimmäistä askelta kohti uusiutuvien 
energialähteiden eurooppalaisten 
tukijärjestelmien suurempaa 
lähentymistä, jolla pyritään saamaan 
aikaan teknologisesti optimaalinen, 
varma ja kohtuuhintainen energiahuolto 
sekä vahvistamaan Euroopan unionin 
kilpailu- ja innovointikykyä;

Or. de

Tarkistus 448
Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. kehottaa komissiota esittämään 
uusiutuvaa lämmitys- ja 
jäähdytysteknologiaa koskevan 
toimintasuunnitelman, jossa arvioidaan, 
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millainen kysyntä EU:ssa on 
lämmittämisen ja jäähdyttämisen alalla, 
sekä annetaan esimerkkejä parhaista 
käytännöistä tämän sektorin tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 449
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. toteaa, että uusiutuvat 
energialähteet ovat monissa 
jäsenvaltioissa jo saavuttaneet yli 
20 prosentin markkinaosuuden ja että 
valtioiden asettamat syöttö- ja 
etusijasäännöt aiheuttavat tällä hetkellä 
kilpailun vääristymistä;

Or. de

Tarkistus 450
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 6 a (uusi) (28 kohdan jälkeen)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Uusiutuvia energialähteitä koskeva kehys 
vuoden 2020 jälkeen 

Or. en

Tarkistus 451
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta



PE500.604v01-00 242/273 AM\920120FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 6 a (uusi) (28 kohdan jälkeen)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Uusiutuvien energialähteiden edistämistä 
koskeva unionin kehys vuoden 2020
jälkeen

Or. en

Tarkistus 452
Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia 
kyetään hyödyntämään 
kustannustehokkaimmin eurooppalaisen 
tukijärjestelmän avulla; katsoo, että 
ratkaisevaa etua saadaan uusiutuvia 
energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että 
määrättyihin osuuksiin voidaan päästä 
käymällä kauppaa sertifikaateilla tätä 
tarkoitusta varten luoduilla markkinoilla; 
toteaa, että jäsenvaltioista saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että kyseisiin 
osuuksiin pääseminen voidaan taata 
ainoastaan asettamalla suuret sakot 
osuustavoitteiden täyttämättä jäämisestä;

Poistetaan.

Or. fi

Tarkistus 453
Giles Chichester, Vicky Ford
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Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia 
kyetään hyödyntämään 
kustannustehokkaimmin eurooppalaisen 
tukijärjestelmän avulla; katsoo, että 
ratkaisevaa etua saadaan uusiutuvia 
energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että 
määrättyihin osuuksiin voidaan päästä 
käymällä kauppaa sertifikaateilla tätä 
tarkoitusta varten luoduilla markkinoilla; 
toteaa, että jäsenvaltioista saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että kyseisiin 
osuuksiin pääseminen voidaan taata 
ainoastaan asettamalla suuret sakot 
osuustavoitteiden täyttämättä jäämisestä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 454
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia 
kyetään hyödyntämään 
kustannustehokkaimmin eurooppalaisen 
tukijärjestelmän avulla; katsoo, että 
ratkaisevaa etua saadaan uusiutuvia 
energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 

29. on vakuuttunut siitä, että myös 
tulevaisuudessa tarvitaan tekniikka-, 
alue- ja segmenttikohtaisia 
tukijärjestelmiä, jotta taataan resurssien 
ja kulutuskeskittymien lähellä sijaitsevien 
soveltuvien maa-alojen optimaalinen 
hyödyntäminen; toteaa myös 
painokkaasti, että uusiutuvien 
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markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että 
määrättyihin osuuksiin voidaan päästä 
käymällä kauppaa sertifikaateilla tätä 
tarkoitusta varten luoduilla markkinoilla; 
toteaa, että jäsenvaltioista saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että kyseisiin 
osuuksiin pääseminen voidaan taata 
ainoastaan asettamalla suuret sakot 
osuustavoitteiden täyttämättä jäämisestä;

energialähteiden täyttä potentiaalia 
voidaan hyödyntää 
kustannustehokkaimmin ainoastaan 
EU:n laajuisen politiikan avulla; katsoo, 
että ratkaisevaa etua saadaan EU:n 
tavoitteesta, joka koskee kansalaisten 
omistuksessa olevaa uusiutuvan energian 
tuotantoa, ottaen huomioon yhteisöjen ja 
osuuskuntien omistamien uusiutuvia 
energialähteitä koskevien järjestelmien
takaamat hyödyt;

Or. en

Tarkistus 455
Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia 
kyetään hyödyntämään 
kustannustehokkaimmin eurooppalaisen 
tukijärjestelmän avulla; katsoo, että 
ratkaisevaa etua saadaan uusiutuvia 
energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että 
määrättyihin osuuksiin voidaan päästä 
käymällä kauppaa sertifikaateilla tätä 
tarkoitusta varten luoduilla markkinoilla; 
toteaa, että jäsenvaltioista saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että kyseisiin 
osuuksiin pääseminen voidaan taata 
ainoastaan asettamalla suuret sakot 
osuustavoitteiden täyttämättä jäämisestä;

29. on vakuuttunut siitä, että olemassa 
olevassa uusiutuvasta energiasta 
annetussa direktiivissä, jolla edistetään 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä, 
yhdistetään onnistuneesti kansalliset 
tavoitteet ja kansalliset tukijärjestelmät 
samalla, kun hallitukset voivat myös 
hyödyntää yhteisiä tukijärjestelmiä;
toteaa, että joistakin EU:n valtioista eli 
Ruotsista ja Norjasta saadut kokemukset 
ovat menestyksellisesti osoittaneet, että 
integroiduilla sähköalan markkinoilla 
noudatettu yhteinen lähestymistapa 
mahdollistaa kaikkia osapuolia 
hyödyttävän innovoinnin kansallisten 
järjestelmien välillä;

Or. en



AM\920120FI.doc 245/273 PE500.604v01-00

FI

Tarkistus 456
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia 
kyetään hyödyntämään 
kustannustehokkaimmin eurooppalaisen 
tukijärjestelmän avulla; katsoo, että 
ratkaisevaa etua saadaan uusiutuvia 
energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että 
määrättyihin osuuksiin voidaan päästä 
käymällä kauppaa sertifikaateilla tätä 
tarkoitusta varten luoduilla markkinoilla; 
toteaa, että jäsenvaltioista saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että kyseisiin 
osuuksiin pääseminen voidaan taata 
ainoastaan asettamalla suuret sakot 
osuustavoitteiden täyttämättä jäämisestä;

29. kehottaa komissiota arvioimaan 
vuoden 2020 jälkeisen ja 
kunnianhimoisiin ja sitoviin uusiutuvia 
energialähteitä koskeviin tavoitteisiin 
perustuvan oikeudellisen kehyksen 
yhteydessä, tarjoaisiko EU:n laajuinen 
järjestelmä, jolla edistetään uusiutuvia 
energialähteitä, kustannustehokkaamman 
kehyksen niiden täysimääräisen 
potentiaalin täytäntöön panemiseksi; 
toteaa, että teknologianeutraalilla unionin 
politiikalla, joka perustuu ainoastaan 
kasvihuonekaasupäästöjä koskevaan 
tavoitteeseen, edistettäisiin vain kaikkein 
edullisinta tekniikkaa aiheuttaen haittaa 
innovoinnille ja unionin pitkän aikavälin 
ilmasto- ja energiatavoitteiden 
saavuttamiselle;

Or. en

Tarkistus 457
Rachida Dati

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia kyetään 
hyödyntämään kustannustehokkaimmin 
eurooppalaisen tukijärjestelmän avulla; 
katsoo, että ratkaisevaa etua saadaan 

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia kyetään 
hyödyntämään kustannustehokkaimmin 
eurooppalaisen tukijärjestelmän avulla; 
katsoo, että ratkaisevaa etua saadaan 
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uusiutuvia energialähteitä koskevista
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että 
määrättyihin osuuksiin voidaan päästä 
käymällä kauppaa sertifikaateilla tätä 
tarkoitusta varten luoduilla markkinoilla;
toteaa, että jäsenvaltioista saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että kyseisiin 
osuuksiin pääseminen voidaan taata 
ainoastaan asettamalla suuret sakot 
osuustavoitteiden täyttämättä jäämisestä;

teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
energia-alan markkinoista, joilla 
energiantuottajien on saavutettava 
etukäteen vahvistettu ja selkeä yksittäinen 
tavoite;

Or. fr

Tarkistus 458
Struan Stevenson

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia kyetään 
hyödyntämään kustannustehokkaimmin 
eurooppalaisen tukijärjestelmän avulla; 
katsoo, että ratkaisevaa etua saadaan 
uusiutuvia energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että 
määrättyihin osuuksiin voidaan päästä 
käymällä kauppaa sertifikaateilla tätä 
tarkoitusta varten luoduilla markkinoilla;
toteaa, että jäsenvaltioista saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että kyseisiin 
osuuksiin pääseminen voidaan taata 
ainoastaan asettamalla suuret sakot 
osuustavoitteiden täyttämättä jäämisestä;

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia kyetään 
hyödyntämään kustannustehokkaimmin 
eurooppalaisen tukijärjestelmän avulla; 
katsoo, että ratkaisevaa etua saadaan 
uusiutuvia energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista;

Or. en
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Tarkistus 459
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia 
kyetään hyödyntämään 
kustannustehokkaimmin eurooppalaisen 
tukijärjestelmän avulla; katsoo, että 
ratkaisevaa etua saadaan uusiutuvia 
energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että 
määrättyihin osuuksiin voidaan päästä 
käymällä kauppaa sertifikaateilla tätä 
tarkoitusta varten luoduilla markkinoilla; 
toteaa, että jäsenvaltioista saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että kyseisiin 
osuuksiin pääseminen voidaan taata 
ainoastaan asettamalla suuret sakot 
osuustavoitteiden täyttämättä jäämisestä;

29. on vakuuttunut siitä, että ainoastaan 
vuoteen 2030 asetettu uusiutuvan 
energian tavoite – jonka mukaan 
45 prosenttia lopullisesta 
energiankulutuksesta olisi oltava peräisin 
uusiutuvista energialähteistä, mikä 
tarkoittaisi lisäystä 20 prosentin osuuteen 
vuoteen 2020 mennessä – on 
yhdenmukainen EU:n pitkän aikavälin 
tavoitteen kanssa, joka koskee unionin 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 80–
95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, 
muodostaa tärkeän virstanpylvään tällä 
kehityspolulla antaen ratkaisevan 
signaalin sijoittajille ja tarjoaa 
kustannustehokkaimman kehyksen, jossa 
uusiutuvien energialähteiden 
täysimääräinen potentiaali voidaan panna 
täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 460
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia kyetään 
hyödyntämään kustannustehokkaimmin 
eurooppalaisen tukijärjestelmän avulla; 
katsoo, että ratkaisevaa etua saadaan 

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia kyetään 
hyödyntämään kustannustehokkaimmin 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävän EU:n yhteisen lähestymistavan 
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uusiutuvia energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että 
määrättyihin osuuksiin voidaan päästä 
käymällä kauppaa sertifikaateilla tätä 
tarkoitusta varten luoduilla markkinoilla; 
toteaa, että jäsenvaltioista saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että kyseisiin 
osuuksiin pääseminen voidaan taata 
ainoastaan asettamalla suuret sakot 
osuustavoitteiden täyttämättä jäämisestä;

avulla; kannattaa uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä koskevien 
kansallisten tukijärjestelmien vaiheittaista 
lähentämistä, jotta vältetään kilpailun 
vääristyminen, joka johtuu erillisistä ja 
erilaisista kansallisista aloitteista, 
kunnioittaen jäsenvaltioiden 
energiayhdistelmien erityispiirteitä;

Or. en

Tarkistus 461
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia kyetään 
hyödyntämään kustannustehokkaimmin 
eurooppalaisen tukijärjestelmän avulla;
katsoo, että ratkaisevaa etua saadaan 
uusiutuvia energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että 
määrättyihin osuuksiin voidaan päästä 
käymällä kauppaa sertifikaateilla tätä 
tarkoitusta varten luoduilla markkinoilla; 
toteaa, että jäsenvaltioista saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että kyseisiin 
osuuksiin pääseminen voidaan taata 
ainoastaan asettamalla suuret sakot 
osuustavoitteiden täyttämättä jäämisestä;

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia kyetään 
pitkällä aikavälillä hyödyntämään 
kustannustehokkaimmin ja 
oikeudenmukaisin kilpailuedellytyksin 
tukijärjestelmien voimakkaamman 
lähentymisen avulla; katsoo, että lyhyellä 
aikavälillä on jäsenvaltioiden nykyisten 
tukijärjestelmien suuren määrän vuoksi 
edistettävä edelleen keskustelua sopivasta 
eurooppalaisesta tukijärjestelmästä;

Or. de
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Tarkistus 462
Peter van Dalen, Giles Chichester, Vicky Ford

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia 
kyetään hyödyntämään 
kustannustehokkaimmin eurooppalaisen 
tukijärjestelmän avulla; katsoo, että 
ratkaisevaa etua saadaan uusiutuvia 
energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että 
määrättyihin osuuksiin voidaan päästä 
käymällä kauppaa sertifikaateilla tätä 
tarkoitusta varten luoduilla markkinoilla; 
toteaa, että jäsenvaltioista saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että kyseisiin 
osuuksiin pääseminen voidaan taata 
ainoastaan asettamalla suuret sakot 
osuustavoitteiden täyttämättä jäämisestä;

29. katsoo, että mahdollista etua saadaan 
uusiutuvia energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista kansallisista 
markkinoista, joilla sähköntuottajat 
olisivat velvollisia kattamaan edeltä käsin 
vahvistetun osuuden 
sähköntuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja täyttäisivät 
velvoitteensa esittämällä sertifikaatteja, 
joilla voidaan käydä kauppaa tätä 
tarkoitusta varten luoduilla markkinoilla; 
toteaa, että jäsenvaltioista saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että olisi 
otettava käyttöön sekä kannustimien että 
rangaistuksien yhdistelmä, jotta 
varmistetaan, että velvoitteet täytetään;

Or. en

Tarkistus 463
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia 
kyetään hyödyntämään 
kustannustehokkaimmin eurooppalaisen 
tukijärjestelmän avulla; katsoo, että 

29. kehottaa tehostamaan uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönottoa EU:ssa 
siten, että pyritään ottamaan käyttöön 
uusiutuvia energialähteitä koskeva EU:n 
laajuinen kannustinjärjestelmä, joka 
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ratkaisevaa etua saadaan uusiutuvia 
energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että määrättyihin 
osuuksiin voidaan päästä käymällä 
kauppaa sertifikaateilla tätä tarkoitusta 
varten luoduilla markkinoilla; toteaa, että 
jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että kyseisiin osuuksiin 
pääseminen voidaan taata ainoastaan 
asettamalla suuret sakot osuustavoitteiden 
täyttämättä jäämisestä;

perustuu kansallisten 
alkuperäsertifikaattien 
teknologianeutraaliin 
markkinavaihtojärjestelmään; näiden 
sertifikaattien perusteella voidaan ottaa 
käyttöön tiettyjä uusiutuvien 
energialähteiden tyyppejä alueilla, joilla 
ne ovat tehokkaimpia, alentaen siten 
niiden edistämiskustannuksia ja taaten 
toimivan rahoituksen myöntämisen; 
kannattaa edeltä käsin vahvistettujen 
kansallisten osuuksien luomista 
uusiutuvien energialähteiden avulla 
tapahtuvaa energiantuotantoa varten ja 
sitä, että määrättyihin osuuksiin voidaan 
päästä käymällä kauppaa sertifikaateilla 
edellä mainituilla markkinoilla; toteaa, että 
jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että kyseisiin osuuksiin 
pääseminen voidaan taata ainoastaan 
asettamalla suuret sakot osuustavoitteiden 
täyttämättä jäämisestä;

Or. en

Tarkistus 464
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia 
kyetään hyödyntämään 
kustannustehokkaimmin eurooppalaisen 
tukijärjestelmän avulla; katsoo, että 
ratkaisevaa etua saadaan uusiutuvia 
energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että määrättyihin 
osuuksiin voidaan päästä käymällä 

29. toteaa, että ratkaisevaa etua saadaan 
uusiutuvia energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että määrättyihin 
osuuksiin voidaan päästä käymällä 
kauppaa sertifikaateilla tätä tarkoitusta 
varten luoduilla markkinoilla; toteaa, että 
jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että kyseisiin osuuksiin 
pääseminen voidaan taata ainoastaan 
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kauppaa sertifikaateilla tätä tarkoitusta 
varten luoduilla markkinoilla; toteaa, että 
jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että kyseisiin osuuksiin 
pääseminen voidaan taata ainoastaan 
asettamalla suuret sakot osuustavoitteiden 
täyttämättä jäämisestä;

asettamalla suuret sakot osuustavoitteiden 
täyttämättä jäämisestä;

Or. en

Tarkistus 465
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia kyetään 
hyödyntämään kustannustehokkaimmin 
eurooppalaisen tukijärjestelmän avulla; 
katsoo, että ratkaisevaa etua saadaan 
uusiutuvia energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että 
määrättyihin osuuksiin voidaan päästä 
käymällä kauppaa sertifikaateilla tätä 
tarkoitusta varten luoduilla markkinoilla; 
toteaa, että jäsenvaltioista saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että kyseisiin 
osuuksiin pääseminen voidaan taata 
ainoastaan asettamalla suuret sakot 
osuustavoitteiden täyttämättä jäämisestä;

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia kyetään 
hyödyntämään kustannustehokkaimmin 
eurooppalaisen tukijärjestelmän avulla; 
katsoo, että ratkaisevaa etua saadaan 
uusiutuvia energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla; toteaa, että 
jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että kyseisiin osuuksiin 
pääseminen voidaan taata ainoastaan 
asettamalla suuret sakot osuustavoitteiden 
täyttämättä jäämisestä;

Or. en

Tarkistus 466
Gunnar Hökmark
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Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia 
kyetään hyödyntämään 
kustannustehokkaimmin eurooppalaisen 
tukijärjestelmän avulla; katsoo, että 
ratkaisevaa etua saadaan uusiutuvia 
energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että määrättyihin 
osuuksiin voidaan päästä käymällä 
kauppaa sertifikaateilla tätä tarkoitusta 
varten luoduilla markkinoilla; toteaa, että 
jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että kyseisiin osuuksiin 
pääseminen voidaan taata ainoastaan 
asettamalla suuret sakot osuustavoitteiden 
täyttämättä jäämisestä;

29. unioni tarvitsee kustannuksiltaan 
kilpailukykyisiä energiahintoja ja siten 
uusiutuvia energialähteitä koskevia 
kustannuksiltaan kilpailukykyisiä 
järjestelmiä; tämä voidaan saavuttaa niin 
kansallisten järjestelmien kehyksessä kuin 
EU:n laajuisen järjestelmän avulla;
katsoo, että ratkaisevaa etua saadaan 
uusiutuvia energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että määrättyihin 
osuuksiin voidaan päästä käymällä 
kauppaa sertifikaateilla tätä tarkoitusta 
varten luoduilla markkinoilla; toteaa, että 
jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että kyseisiin osuuksiin 
pääseminen voidaan taata ainoastaan 
asettamalla suuret sakot osuustavoitteiden 
täyttämättä jäämisestä;

Or. en

Tarkistus 467
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia kyetään
hyödyntämään kustannustehokkaimmin 
ainoastaan eurooppalaisen tukijärjestelmän 
avulla; katsoo, että ratkaisevaa etua 
saadaan uusiutuvia energialähteitä 
koskevista teknologianeutraaleista 
eurooppalaisista markkinoista, joilla 

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia 
kyettäisiin hyödyntämään 
kustannustehokkaimmin eurooppalaisen 
tukijärjestelmän avulla; katsoo, että 
ratkaisevaa etua saadaan uusiutuvia 
energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
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energiantuottajien on katettava edeltä käsin 
vahvistettu osuus energiantuotannostaan 
uusiutuvien energialähteiden avulla ja että 
määrättyihin osuuksiin voidaan päästä 
käymällä kauppaa sertifikaateilla tätä 
tarkoitusta varten luoduilla markkinoilla; 
toteaa, että jäsenvaltioista saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että kyseisiin 
osuuksiin pääseminen voidaan taata 
ainoastaan asettamalla suuret sakot 
osuustavoitteiden täyttämättä jäämisestä;

markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että määrättyihin 
osuuksiin voidaan päästä käymällä 
kauppaa sertifikaateilla tätä tarkoitusta 
varten luoduilla markkinoilla; toteaa, että 
jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että kyseisiin osuuksiin 
pääseminen voidaan taata ainoastaan 
asettamalla suuret sakot osuustavoitteiden 
täyttämättä jäämisestä;

Or. pl

Tarkistus 468
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia kyetään 
hyödyntämään kustannustehokkaimmin 
eurooppalaisen tukijärjestelmän avulla; 
katsoo, että ratkaisevaa etua saadaan 
uusiutuvia energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että määrättyihin 
osuuksiin voidaan päästä käymällä 
kauppaa sertifikaateilla tätä tarkoitusta 
varten luoduilla markkinoilla; toteaa, että 
jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että kyseisiin osuuksiin 
pääseminen voidaan taata ainoastaan 
asettamalla suuret sakot osuustavoitteiden 
täyttämättä jäämisestä;

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia kyetään 
hyödyntämään kustannustehokkaimmin 
eurooppalaisen tukijärjestelmän avulla; 
katsoo, että mahdollista etua saadaan 
uusiutuvia energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että määrättyihin 
osuuksiin voidaan päästä käymällä 
kauppaa sertifikaateilla tätä tarkoitusta 
varten luoduilla markkinoilla; toteaa, että 
jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että kyseisiin osuuksiin 
pääseminen voidaan taata ainoastaan 
asettamalla suuret sakot osuustavoitteiden 
täyttämättä jäämisestä; toteaa, että 
tällaisen markkinaperustaisen 
järjestelmän vaikutuksia yritysten 
kilpailukykyyn on tutkittava 
perusteellisesti ja että joka tapauksessa 
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olisi esiteltävä myös muita tukimalleja;

Or. de

Tarkistus 469
Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia kyetään 
hyödyntämään kustannustehokkaimmin 
eurooppalaisen tukijärjestelmän avulla; 
katsoo, että ratkaisevaa etua saadaan 
uusiutuvia energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että määrättyihin 
osuuksiin voidaan päästä käymällä 
kauppaa sertifikaateilla tätä tarkoitusta 
varten luoduilla markkinoilla; toteaa, että 
jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että kyseisiin osuuksiin 
pääseminen voidaan taata ainoastaan 
asettamalla suuret sakot osuustavoitteiden 
täyttämättä jäämisestä;

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia kyetään 
hyödyntämään kustannustehokkaimmin 
eurooppalaisen tukijärjestelmän avulla; 
ottaen huomioon maantieteellisten olojen 
vuoksi vaihtelevan jäsenvaltioiden 
potentiaalin, joka liittyy uusiutuvia 
energialähteitä koskeviin eri tekniikan 
aloihin, korostaa tarvetta kannustaa 
uusiutuviin energialähteisiin tehtäviä 
sijoituksia alueilla, joilla niihin liittyy 
eniten potentiaalia, jotta varmistetaan 
julkisen rahoituksen tehokas käyttö;
katsoo, että ratkaisevaa etua saadaan 
uusiutuvia energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että määrättyihin 
osuuksiin voidaan päästä käymällä 
kauppaa sertifikaateilla tätä tarkoitusta 
varten luoduilla markkinoilla; toteaa, että 
jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että kyseisiin osuuksiin 
pääseminen voidaan taata ainoastaan 
asettamalla suuret sakot osuustavoitteiden 
täyttämättä jäämisestä;

Or. en
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Tarkistus 470
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia kyetään 
hyödyntämään kustannustehokkaimmin 
eurooppalaisen tukijärjestelmän avulla; 
katsoo, että ratkaisevaa etua saadaan 
uusiutuvia energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että määrättyihin 
osuuksiin voidaan päästä käymällä 
kauppaa sertifikaateilla tätä tarkoitusta 
varten luoduilla markkinoilla; toteaa, että 
jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että kyseisiin osuuksiin 
pääseminen voidaan taata ainoastaan 
asettamalla suuret sakot osuustavoitteiden 
täyttämättä jäämisestä;

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia kyetään 
hyödyntämään kustannustehokkaimmin 
eurooppalaisen tukijärjestelmän avulla, 
mutta muistuttaa jäsenvaltioiden ja 
alueiden omista vahvuuksista ja tarpeesta 
jatkaa jäsenvaltiokohtaista 
tukipolitiikkaa; katsoo, että ratkaisevaa 
etua saadaan uusiutuvia energialähteitä
koskevista teknologianeutraaleista 
eurooppalaisista markkinoista, joilla 
energiantuottajien on katettava edeltä käsin 
vahvistettu osuus energiantuotannostaan 
uusiutuvien energialähteiden avulla ja että 
määrättyihin osuuksiin voidaan päästä 
käymällä kauppaa sertifikaateilla tätä 
tarkoitusta varten luoduilla markkinoilla; 
toteaa kuitenkin, että sertifikaattien 
järjestelmä ei välttämättä ole optimaalisin 
vaihtoehto joissain jäsenmaissa; toteaa, 
että jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että kyseisiin osuuksiin 
pääseminen voidaan taata ainoastaan 
asettamalla suuret sakot osuustavoitteiden 
täyttämättä jäämisestä;

Or. fi

Tarkistus 471
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia kyetään 

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia kyetään 
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hyödyntämään kustannustehokkaimmin 
eurooppalaisen tukijärjestelmän avulla; 
katsoo, että ratkaisevaa etua saadaan 
uusiutuvia energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että määrättyihin 
osuuksiin voidaan päästä käymällä 
kauppaa sertifikaateilla tätä tarkoitusta 
varten luoduilla markkinoilla; toteaa, että 
jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että kyseisiin osuuksiin 
pääseminen voidaan taata ainoastaan 
asettamalla suuret sakot osuustavoitteiden 
täyttämättä jäämisestä;

hyödyntämään kustannustehokkaimmin 
eurooppalaisen tukijärjestelmän avulla, 
mukaan lukien kansallisten 
tukijärjestelmien lähentäminen; katsoo, 
että ratkaisevaa etua saadaan uusiutuvia 
energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että määrättyihin 
osuuksiin voidaan päästä käymällä 
kauppaa sertifikaateilla tätä tarkoitusta 
varten luoduilla markkinoilla; toteaa, että 
jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että kyseisiin osuuksiin 
pääseminen voidaan taata ainoastaan 
asettamalla suuret sakot osuustavoitteiden 
täyttämättä jäämisestä;

Or. en

Tarkistus 472
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia kyetään 
hyödyntämään kustannustehokkaimmin 
eurooppalaisen tukijärjestelmän avulla; 
katsoo, että ratkaisevaa etua saadaan 
uusiutuvia energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että määrättyihin 
osuuksiin voidaan päästä käymällä 
kauppaa sertifikaateilla tätä tarkoitusta 
varten luoduilla markkinoilla; toteaa, että 
jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että kyseisiin osuuksiin 

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia kyetään 
hyödyntämään kustannustehokkaimmin 
eurooppalaisen tukijärjestelmän avulla, 
joka on sisällytetty yleiseen vähähiilisyyttä 
koskevaan tavoitteeseen yhdessä kaikkien 
muiden EU:n ilmastopoliittisten pilarien 
kanssa; katsoo, että ratkaisevaa etua 
saadaan uusiutuvia energialähteitä 
koskevista teknologianeutraaleista 
eurooppalaisista markkinoista, joilla 
energiantuottajien on katettava edeltä käsin 
vahvistettu osuus energiantuotannostaan 
uusiutuvien energialähteiden avulla ja että 
määrättyihin osuuksiin voidaan päästä 
käymällä kauppaa sertifikaateilla tätä 
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pääseminen voidaan taata ainoastaan 
asettamalla suuret sakot osuustavoitteiden 
täyttämättä jäämisestä;

tarkoitusta varten luoduilla markkinoilla; 
toteaa, että jäsenvaltioista saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että kyseisiin 
osuuksiin pääseminen voidaan taata 
ainoastaan asettamalla suuret sakot 
osuustavoitteiden täyttämättä jäämisestä;

Or. en

Tarkistus 473
Struan Stevenson

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia kyetään 
hyödyntämään kustannustehokkaimmin 
eurooppalaisen tukijärjestelmän avulla; 
katsoo, että ratkaisevaa etua saadaan 
uusiutuvia energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että määrättyihin 
osuuksiin voidaan päästä käymällä 
kauppaa sertifikaateilla tätä tarkoitusta 
varten luoduilla markkinoilla; toteaa, että 
jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että kyseisiin osuuksiin 
pääseminen voidaan taata ainoastaan 
asettamalla suuret sakot osuustavoitteiden 
täyttämättä jäämisestä;

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden ja muiden vähähiilisten 
tekniikan alojen täyttä potentiaalia kyetään 
hyödyntämään kustannustehokkaimmin 
eurooppalaisen tukijärjestelmän avulla; 
katsoo, että ratkaisevaa etua saadaan 
uusiutuvia energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että määrättyihin 
osuuksiin voidaan päästä käymällä 
kauppaa sertifikaateilla tätä tarkoitusta 
varten luoduilla markkinoilla; toteaa, että 
jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että kyseisiin osuuksiin 
pääseminen voidaan taata ainoastaan 
asettamalla suuret sakot osuustavoitteiden 
täyttämättä jäämisestä;

Or. en

Tarkistus 474
Niki Tzavela
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Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia kyetään 
hyödyntämään kustannustehokkaimmin 
eurooppalaisen tukijärjestelmän avulla; 
katsoo, että ratkaisevaa etua saadaan 
uusiutuvia energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että määrättyihin 
osuuksiin voidaan päästä käymällä 
kauppaa sertifikaateilla tätä tarkoitusta 
varten luoduilla markkinoilla; toteaa, että 
jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että kyseisiin osuuksiin 
pääseminen voidaan taata ainoastaan 
asettamalla suuret sakot osuustavoitteiden 
täyttämättä jäämisestä;

29. on vakuuttunut siitä, että uusiutuvien 
energialähteiden täyttä potentiaalia kyetään
hyödyntämään kustannustehokkaimmin 
eurooppalaisen tukijärjestelmän avulla; 
katsoo, että ratkaisevaa etua saadaan 
uusiutuvia energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu osuus 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja että määrättyihin 
osuuksiin voidaan päästä käymällä 
kauppaa sertifikaateilla tätä tarkoitusta 
varten luoduilla markkinoilla; näin 
varmistetaan puolestaan uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvien sijoituksien 
ennustettavuus ja toteuttamiskelpoisuus; 
toteaa, että jäsenvaltioista saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että kyseisiin 
osuuksiin pääseminen voidaan taata 
ainoastaan asettamalla suuret sakot 
osuustavoitteiden täyttämättä jäämisestä;

Or. en

Tarkistus 475
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. toteaa, että uusiutuvia 
energialähteitä koskevat tavoitteet ovat 
osoittautuneet menestyksellisiksi 
pyrittäessä vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä ja parantamaan 
EU:n huoltovarmuutta ja kilpailukykyä; 
kehottaa Euroopan komissiota täyttämään 
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Euroopan unionin pitkän aikavälin 
ilmastositoumuksen ehdottamalla sitovaa 
EU:n tavoitetta, jonka mukaan 
uusiutuvan energian osuuden on oltava 
vähintään 45 prosenttia vuoteen 2030 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 476
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. vaatii, että uusiutuvaa energiaa 
koskevan EU:n tukikiellon kansalliset 
poikkeukset peruutetaan ilmenneiden 
kilpailun vääristymien vuoksi valtioissa, 
joissa markkinaosuus on yli 20 prosenttia; 
suhtautuu uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian verkkoon 
syöttämistä tietyistä markkinaosuuksista 
alkaen koskeviin etusijasääntöihin 
kriittisesti, koska ne saattavat aiheuttaa 
verkkojen epävakautta ja kilpailun 
vääristymistä;

Or. de

Tarkistus 477
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. on vakuuttunut, että ainoastaan 
unionin laajuisella eriytetyllä 
lähestymistavalla uusiutuvan energian 
edistämiseen, mukaan lukien yhteisöjen ja 
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osuuskuntien uusiutuvaa energiaa 
koskevat hankkeet, saadaan aikaan 
kustannustehokkain kehys, jossa voidaan 
hyödyntää kaikki mahdollisuudet;

Or. nl

Tarkistus 478
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. kehottaa komissiota laatimaan 
uusiutuvaa lämmitys- ja 
jäähdytysteknologiaa koskevan 
toimintasuunnitelman, jossa arvioidaan, 
millainen kysyntä EU:ssa on 
lämmittämisen ja jäähdyttämisen alalla, 
sekä annetaan esimerkkejä parhaista 
käytännöistä tämän sektorin tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 479
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. katsoo, että ratkaisevaa etua 
saadaan EU:n tavoitteesta, joka koskee 
kansalaisten omistuksessa olevan 
uusiutuvan energian tuotannon 
20 prosentin suuruisen osuuden 
saavuttamista vuoteen 2020 mennessä, 
ottaen huomioon yhteisöjen ja 
osuuskuntien omistamien uusiutuvia 
energialähteitä koskevien järjestelmien 
takaamat hyödyt;
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Or. en

Tarkistus 480
Zofija Mazej Kukovič

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. korostaa, että siirtymäkausi on 
tarpeen eurooppalaisten tukijärjestelmien 
perustamiseksi;

Or. sl

Tarkistus 481
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
29 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 b. toteaa, että kaikissa näkymissä, joita 
tarkastellaan komission energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050, oletetaan, 
että uusiutuvan energian osuus EU:n 
energiayhdistelmän kulutuksesta kasvaa 
noin 30 prosenttia vuonna 2030 ja 
vähintään 55–75 prosenttia vuonna 2050; 
huomauttaa kuitenkin, että yksikään 
näistä näkymistä ei perustu siihen, että 
olisi pyrittävä lisäämään sekä uusiutuvan 
energian osuutta että energiatehokkuuden 
parantamiseksi toteutettavia toimia; 
korostaa tästä syystä, että 
kunnianhimoinen energiatehokkuus ja 
energiansäästöpolitiikka voivat johtaa 
uusiutuvien energialähteiden osuuden 
kasvamiseen jopa 45 prosenttiin 
vuoteen 2030 mennessä ja 
mahdollistaisivat sen, että EU:sta tulisi 
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lähes täysin uusiutuvan energian 
käyttöön perustuva talous vuoteen 2050 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 482
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa komissiota tekemään 
mahdollisimman pian ehdotuksen 
eurooppalaisesta tukijärjestelmästä, jossa 
uusiutuvia energialähteitä koskeva 
sertifikaattimerkintä mahdollistaa sen, 
että erilaiset teknologiat kilpailevat 
keskenään Euroopan laajuisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 483
Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa komissiota tekemään 
mahdollisimman pian ehdotuksen 
eurooppalaisesta tukijärjestelmästä, jossa 
uusiutuvia energialähteitä koskeva 
sertifikaattimerkintä mahdollistaa sen, 
että erilaiset teknologiat kilpailevat 
keskenään Euroopan laajuisesti;

Poistetaan.

Or. fi
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Tarkistus 484
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa komissiota tekemään 
mahdollisimman pian ehdotuksen 
eurooppalaisesta tukijärjestelmästä, jossa 
uusiutuvia energialähteitä koskeva 
sertifikaattimerkintä mahdollistaa sen, 
että erilaiset teknologiat kilpailevat 
keskenään Euroopan laajuisesti;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 485
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa komissiota tekemään 
mahdollisimman pian ehdotuksen 
eurooppalaisesta tukijärjestelmästä, jossa 
uusiutuvia energialähteitä koskeva 
sertifikaattimerkintä mahdollistaa sen, 
että erilaiset teknologiat kilpailevat 
keskenään Euroopan laajuisesti;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 486
Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa komissiota tekemään 
mahdollisimman pian ehdotuksen 
eurooppalaisesta tukijärjestelmästä, jossa 
uusiutuvia energialähteitä koskeva 

30. kehottaa komissiota olemaan 
esittämättä ehdotuksia uusiutuvaa 
energiaa koskevasta EU:n laajuisesta 
tukijärjestelmästä; katsoo, että tulevien 
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sertifikaattimerkintä mahdollistaa sen, 
että erilaiset teknologiat kilpailevat 
keskenään Euroopan laajuisesti;

politiikkojen olisi perustuttava näihin 
tukijärjestelmiin, jotka ovat osoittautuneet 
tehokkaiksi keinoiksi saavuttaa 
uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteet, 
ja kehottaa komissiota auttamaan 
jäsenvaltioita parantamaan jo käytössä 
olevia kansallisia järjestelmiä;

Or. en

Tarkistus 487
Rachida Dati

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa komissiota tekemään 
mahdollisimman pian ehdotuksen 
eurooppalaisesta tukijärjestelmästä, jossa 
uusiutuvia energialähteitä koskeva 
sertifikaattimerkintä mahdollistaa sen, 
että erilaiset teknologiat kilpailevat 
keskenään Euroopan laajuisesti;

30. kehottaa komissiota vähentämään 
välittömästi ympäristöalan lainsäädännön 
suurta määrää vakauden, 
yksinkertaisuuden ja selkeyden 
edistämiseksi; katsoo, että päällekkäisten 
ympäristöalan tavoitteiden lisääntyminen 
voi vaikeuttaa niiden saavuttamista; 
katsoo, että on varmistettava tehokkaat ja 
vakaat eurooppalaiset 
hiilidioksidimarkkinat, joilla 
kannustetaan investointeja puhtaaseen ja 
uusiutuvaan energiaan;

Or. fr

Tarkistus 488
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa komissiota tekemään 
mahdollisimman pian ehdotuksen
eurooppalaisesta tukijärjestelmästä, jossa 
uusiutuvia energialähteitä koskeva 
sertifikaattimerkintä mahdollistaa sen, 

30. kehottaa komissiota tekemään 
vuonna 2014 toteutettavan 
yhteistyömekanismien tarkistustoimen 
yhteydessä ehdotuksia, jotka koskevat 
vapaaehtoisia alueellisia tukijärjestelmiä, 
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että erilaiset teknologiat kilpailevat 
keskenään Euroopan laajuisesti;

kuten esimerkiksi Pohjanmeren 
offshore-allasta (offshore basin);

Or. en

Tarkistus 489
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa komissiota tekemään 
mahdollisimman pian ehdotuksen 
eurooppalaisesta tukijärjestelmästä, jossa 
uusiutuvia energialähteitä koskeva 
sertifikaattimerkintä mahdollistaa sen, 
että erilaiset teknologiat kilpailevat 
keskenään Euroopan laajuisesti;

30. kehottaa komissiota tekemään 
mahdollisimman pian ehdotuksen ilmasto-
ja energiapaketista vuodeksi 2030, johon 
sisältyy sitovia ja kunnianhimoisia 
tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, energiatehokkuuteen ja 
uusiutuvaan energiaan liittyen, jotta 
EU:sta tulee erittäin tehokas ja lähes 
sataprosenttisesti uusiutuvan energian 
käyttöön perustuva talous vuoteen 2050 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 490
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa komissiota tekemään 
mahdollisimman pian ehdotuksen 
eurooppalaisesta tukijärjestelmästä, jossa 
uusiutuvia energialähteitä koskeva 
sertifikaattimerkintä mahdollistaa sen, 
että erilaiset teknologiat kilpailevat
keskenään Euroopan laajuisesti;

30. kehottaa komissiota tekemään 
mahdollisimman pian ehdotuksen 
uusiutuvaa energiaa koskevaksi unionin 
kehykseksi vuodeksi 2030, jotta sijoittajille 
annetaan suunniteltujen sijoituksien 
edellyttämät takeet ja taataan vakaus
vuoden 2020 jälkeen;
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Or. en

Tarkistus 491
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa komissiota tekemään 
mahdollisimman pian ehdotuksen 
eurooppalaisesta tukijärjestelmästä, jossa 
uusiutuvia energialähteitä koskeva 
sertifikaattimerkintä mahdollistaa sen, 
että erilaiset teknologiat kilpailevat 
keskenään Euroopan laajuisesti;

30. kehottaa komissiota tekemään 
mahdollisimman pian ehdotuksen 
fossiilisille polttoaineille ja ydinvoimalle 
myönnettävien tehottomien tukien 
vaiheittaisesta käytöstä poistamisesta, 
ottaen mukaan kaikki ulkoiset tekijät, 
joita ei tällä hetkellä ole sisällytetty, ja 
poistaen kaikki muut markkinoiden 
vääristymät, millä mahdollistetaan se, että 
erilaiset teknologiat kilpailevat keskenään 
tasapuolisesti Euroopan laajuisesti;

Or. en

Tarkistus 492
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa komissiota tekemään 
mahdollisimman pian ehdotuksen 
eurooppalaisesta tukijärjestelmästä, jossa 
uusiutuvia energialähteitä koskeva 
sertifikaattimerkintä mahdollistaa sen, 
että erilaiset teknologiat kilpailevat 
keskenään Euroopan laajuisesti;

30. kehottaa komissiota tekemään kattavan 
kuulemisen ja EU:ssa sovellettavien 
tukijärjestelmien analyyttisen vertailun 
jälkeen ehdotuksen eurooppalaisesta 
tukijärjestelmästä vuoden 2020 jälkeiseksi 
ajaksi; toteaa kuitenkin jo nyt, että 
menneisyydessä syöttöjärjestelmät ovat 
osoittautuneet erityisen joustaviksi ja 
lupaaviksi yhdessä teknologian 
laajapohjaisen kehittämisen kanssa;

Or. de
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Tarkistus 493
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa komissiota tekemään 
mahdollisimman pian ehdotuksen 
eurooppalaisesta tukijärjestelmästä, jossa 
uusiutuvia energialähteitä koskeva 
sertifikaattimerkintä mahdollistaa sen, että 
erilaiset teknologiat kilpailevat keskenään 
Euroopan laajuisesti;

30. kehottaa komissiota tekemään 
kiireellisesti ehdotuksen eurooppalaisesta 
tukijärjestelmästä, jossa uusiutuvia 
energialähteitä koskeva 
sertifikaattimerkintä mahdollistaa sen, että 
erilaiset teknologiat kilpailevat keskenään 
Euroopan laajuisesti; kehottaa komissiota 
hyväksymään ehdotuksen viimeistään 
kesäkuuhun 2013 mennessä;

Or. en

Tarkistus 494
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. vaatii, että eräissä valtioissa 
peruskuormituksen ylläpitämiseksi 
suunniteltuja tai käyttöön otettuja 
perinteisten voimalaitosten 
kapasiteettipalkkioita on tutkittava, sillä 
ne saattavat olla unionin 
kilpailusääntöjen vastaisia; kehottaa 
jäsenvaltioita ja energiantuottajia sen 
sijaan organisoimaan sisämarkkinoilla 
yhdessä uusiutuvien energialähteiden 
kanssa peruskuormitusyhtymiä 
markkinatalouden periaatteiden 
mukaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan peruskuormituksen 
varmistamiseksi tuotantopaikkayhtymiä 
koskevan oikeuskehyksen;
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Or. de

Tarkistus 495
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. Korostaa, että bioenergia on 
merkittävin uusiutuvan energian lähde 
Euroopan unionissa; pitää tärkeänä, että 
komission suunnitelmat kiinteän 
biomassan kestävyyskriteereistä eivät 
vaikeuta EU:ssa ja jäsenmaissa tuotetun 
kestävän bioenergian käyttöä ja 
mahdollisten kriteerien tulisi perustua 
pitkälti jo olemassa olevaan 
lainsäädäntöön sekä inventointi- ja 
seurantatyökaluihin; muistuttaa, että 
biomassan kestävyyskriteereitä 
suunniteltaessa pitää varmistaa paitsi 
ekologinen kestävyys niin myös muut 
kestävän kehityksen alat, kuten 
taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ja 
lisäksi on tarkasteltava vaihtoehtoisten 
energialähteiden vastaavat vaikutukset; 
muistuttaa, että direktiivin 2003/87/EY 
mukaan biomassan päästökerroin on 
nolla;

Or. fi

Tarkistus 496
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. suhtautuu myönteisesti komission 
vaikutustenarvioinnissa tehtyihin 
havaintoihin, joiden mukaan vuoden 2020 
jälkeistä jaksoa koskeva kehys, joka 
perustuu sitoviin kansallisiin tavoitteisiin 
ja koordinoidumpaan lähestymistapaan, 
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mahdollistaisi uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvän laajemman 
taloudellisen toiminnan, vähentäisi 
fossiilisen polttoaineen tuontia, lisäisi 
innovointia kaikilla tekniikan aloilla sekä 
lisäisi työpaikkojen määrää ja 
kilpailukykyä pitkällä aikavälillä; 
kehottaa komissiota asettamaan 
uusiutuvaa energiaa koskevan 
kunnianhimoisen ja sitovan EU 2030 
-tavoitteen vuoden 2020 jälkeisen 
uusiutuvia energialähteitä koskevan 
lainsäädäntökehyksen kulmakiveksi;

Or. en

Tarkistus 497
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. kehottaa Euroopan komissiota 
arvioimaan, millainen olisi kaikkein 
kustannustehokkain ja vaikuttavin 
vuoden 2020 jälkeinen EU:n kehys, joka 
perustuu vuodeksi 2030 asetettuun 
uusiutuvaa energiaa koskevaan 
tavoitteeseen; toteaa, että jäsenvaltiot 
voivat tällaisessa EU:n kehyksessä 
vapaasti ottaa käyttöön kansallisia 
suunnitteluun liittyviä ja jäsenvaltioiden 
kansallisiin oloihin parhaiten soveltuvia 
tekijöitä, kuten tukitasoja, mikäli ne ovat 
EU:n uusien lähentymistä koskevien 
suuntaviivojen mukaisia;

Or. en

Tarkistus 498
Niki Tzavela
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Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. painottaa, että täsmällisiä 
vuotta 2030 koskevia virstanpylväitä 
voidaan suunnitella vasta, kun on 
arvioitu, millainen energia- ja 
ilmastopolitiikan tilanne on vuoden 2020 
jälkeen, mikä on kilpailun aste Euroopan 
sähkö- sekä lämmitys- ja 
jäähdytysmarkkinoilla ja liikenteen 
polttoaineiden markkinoilla sekä 
millainen energiamuotojen valikoiman ja 
teknologisen innovoinnin asteen oletetaan 
olevan vuoteen 2020 mennessä;

Or. en

Tarkistus 499
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. ehdottaa, että toimenpiteiden 
perustana käytetään yhteisen 
tukijärjestelmän kaltaisia aloitteita; 
yhteinen tukijärjestelmä on pantu 
Norjassa ja Ruotsissa täytäntöön, jotta 
voitaisiin kehittää mahdollisuuksien 
mukaan vaiheittain alueellisia yhteisiä 
tukijärjestelmiä, jotka perustuvat yhteisiin 
energiamarkkinoihin, kuten Nord Pool 
-markkinat;

Or. en

Tarkistus 500
Marisa Matias, Sabine Wils
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Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. kehottaa komissiota asettamaan 
sitovan tavoitteen, jonka mukaan 
uusiutuvan energian osuuden on 
tarkoitus olla 45 prosentin suuruinen 
vuoteen 2030 mennessä ja joka perustuu 
ilmasto- ja energiapaketin yhteydessä 
hyväksytyn menestyksellisen 
lähestymistavan jatkamiseen, jotta 
taataan pitkän aikavälin varmuus 
sijoittajille ja luodaan miljoonia 
työpaikkoja kriisin jälkeisenä aikana;

Or. en

Tarkistus 501
Ioannis A. Tsoukalas

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 502
Fiona Hall
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Päätöslauselmaesitys
30 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 b. jakaa komission huolenaiheen, 
jonka mukaan uusiutuvien 
energialähteiden voimakas vuotuinen 
kasvu, jota vuoteen 2020 ulottuvat 
tavoitteet edistävät, saattaa romahtaa 
kuudesta prosentista yhteen prosenttiin, 
jos tilanne jatkuu ennallaan vuoden 2020 
jälkeen;

Or. en

Tarkistus 503
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
30 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 b. toteaa, että syöttötariffia koskevat 
järjestelmät saattavat edistää paikallisten 
ja alueellisten uusiutuvien 
energialähteiden kuluttajajohtoista 
kehittämistä, mikä johtaisi sijoituksien ja 
omistajuuden aitoon demokratisointiin 
EU:n energiamarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 504
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
30 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 c. korostaa, että kaikenlainen 
tukijärjestelmien lähentäminen onnistuu 
ainoastaan täysin vapautetuilla ja 
integroiduilla energia-alan 
sisämarkkinoilla; toteaa, että 
koordinoituihin tai yhteisiin järjestelmiin 
perustuvan uusiutuvan energian 
tuotannon ennakkoedellytyksenä on 
kustannuksien yhdenmukaisuus 
jäsenvaltioissa, mistä voidaan päätellä, 
että tällainen koordinointi onnistuu 
ainoastaan makroalueellisesti eli 
sellaisten jäsenvaltioiden kesken, joiden 
maantieteelliset ominaispiirteet ja siten 
uusiutuvan energian 
tuotantokustannukset ovat samanlaiset; 
kannattaa tässä tarkoituksessa 
viidenvälisten energiamarkkinoiden 
kaltaisten aloitteiden kehittämistä; 

Or. en


