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Tarkistus 219
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää valitettavana, että jälleen on 
toteutettu tiettyjä kansallisia toimia 
energiamarkkinoihin vaikuttamiseksi, 
erityisesti ponnisteluja sähkön 
toimittamisen turvaamiseksi, missä 
yhteydessä jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön kansallisia
kapasiteetinkorvausmekanismeja 
tutkimatta täysin rajat ylittävien 
ratkaisujen mahdollisuuksia ja siten 
estävät ja vääristävät 
markkinasuunnittelua;

14. panee merkille, että energiamarkkinat 
yksinään eivät ehkä tarjoa riittävää 
kapasiteettia toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi ja että kun otetaan 
huomioon sellaiset uudet tapahtumat kuin 
huippukuorman lisääntyminen tai 
uusiutuvan energian ajoittainen suuri 
osuus, toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi saatetaan tarvita tiettyjä
täydentäviä toimenpiteitä kansallisella 
tasolla niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat 
ottaneet tai ottavat parhaillaan käyttöön 
kansallisia kapasiteettimekanismeja;

Or. en

Tarkistus 220
Alejo Vidal-Quadras.

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää valitettavana, että jälleen on 
toteutettu tiettyjä kansallisia toimia 
energiamarkkinoihin vaikuttamiseksi, 
erityisesti ponnisteluja sähkön 
toimittamisen turvaamiseksi, missä
yhteydessä jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön kansallisia 
kapasiteetinkorvausmekanismeja 
tutkimatta täysin rajat ylittävien 
ratkaisujen mahdollisuuksia ja siten 
estävät ja vääristävät 
markkinasuunnittelua;

14. panee merkille, että tietyt jäsenvaltiot 
ovat jo ottaneet käyttöön tai suunnittelevat 
ottavansa käyttöön kansallisia
kapasiteetinkorvausmekanismeja sähkön 
toimittamisen turvaamiseksi; katsoo, että 
vaikka nämä mekanismit ovat
välttämättömiä silloin, kun vaikuttamassa 
on tekijöitä, jotka saattavat vääristää 
pelkän energian markkinoiden tehokasta 
toimintaa, EU:n tasolla on omaksuttava 
koordinoidumpi lähestymistapa, jotta 
voidaan varmistaa, että kyseiset 
mekanismit ovat tarpeellisia, toimivia, 
avoimia ja syrjimättömiä;
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Or. en

Tarkistus 221
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää valitettavana, että jälleen on 
toteutettu tiettyjä kansallisia toimia 
energiamarkkinoihin vaikuttamiseksi,
erityisesti ponnisteluja sähkön 
toimittamisen turvaamiseksi, missä 
yhteydessä jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön kansallisia 
kapasiteetinkorvausmekanismeja 
tutkimatta täysin rajat ylittävien 
ratkaisujen mahdollisuuksia ja siten 
estävät ja vääristävät 
markkinasuunnittelua;

14. pitää valitettavana, että jälleen on 
toteutettu kansallisia toimia 
energiamarkkinoihin vaikuttamiseksi, 
missä yhteydessä jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön kansallisia 
kapasiteetinkorvausmekanismeja 
tutkimatta asianmukaisesti kaikkia 
mahdollisia vaihtoehtoisia ratkaisuja, 
erityisesti joustavuuden lähteitä, kuten 
kysyntäpuolen hallintaa, varastointia ja
fyysisiä yhteenliitäntöjä, ja siten estävät ja 
vääristävät markkinasuunnittelua ja 
mahdollisesti luovat 
lukkiutumisvaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 222
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää valitettavana, että jälleen on 
toteutettu tiettyjä kansallisia toimia 
energiamarkkinoihin vaikuttamiseksi, 
erityisesti ponnisteluja sähkön 
toimittamisen turvaamiseksi, missä 
yhteydessä jäsenvaltiot ovat ottaneet
käyttöön kansallisia 
kapasiteetinkorvausmekanismeja
tutkimatta täysin rajat ylittävien 

14. panee merkille, että vaikka eräät
jäsenvaltiot ovat tietoisia rajatylittävien 
ratkaisujen mahdollisuuksista, ne ottavat
käyttöön kansallisia 
kapasiteetinkorvausmekanismeja pyrkien 
siten turvaamaan sähkön toimittamisen;
katsoo, että sellaisten mekanismien olisi 
oltava teknologiariippumattomia ja että 
ne eivät saisi vaikuttaa talousarvioon tai 
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ratkaisujen mahdollisuuksia ja siten 
estävät ja vääristävät 
markkinasuunnittelua;

kilpailuun;

Or. fr

Tarkistus 223
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää valitettavana, että jälleen on 
toteutettu tiettyjä kansallisia toimia 
energiamarkkinoihin vaikuttamiseksi,
erityisesti ponnisteluja sähkön 
toimittamisen turvaamiseksi, missä 
yhteydessä jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön kansallisia
kapasiteetinkorvausmekanismeja
tutkimatta täysin rajat ylittävien
ratkaisujen mahdollisuuksia ja siten 
estävät ja vääristävät 
markkinasuunnittelua;

14. pitää valitettavana, että jälleen on 
toteutettu tiettyjä kansallisia toimia 
energiamarkkinoihin vaikuttamiseksi; 
toteaa, että jäsenvaltiot voivat perustaa
kapasiteetinkorvausmekanismeja sillä 
edellytyksellä, että ne on suunniteltu 
edistämään uusiutuvia tai vähähiilisiä 
energiamuotoja ja että samalla käytetään 
mahdollisimman tehokkaasti hyväksi 
rajatylittävien ratkaisujen mahdollisuuksia;

Or. nl

Tarkistus 224
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää valitettavana, että jälleen on 
toteutettu tiettyjä kansallisia toimia 
energiamarkkinoihin vaikuttamiseksi, 
erityisesti ponnisteluja sähkön
toimittamisen turvaamiseksi, missä 
yhteydessä jäsenvaltiot ovat ottaneet 

14. pitää valitettavana, että jälleen on 
toteutettu tiettyjä kansallisia toimia 
energiamarkkinoihin vaikuttamiseksi, jotka 
saattavat johtaa yksittäisten 
teknologioiden lukkiintumiseen 
kansallisilla rajoilla – erityisesti, kun 
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käyttöön kansallisia 
kapasiteetinkorvausmekanismeja
tutkimatta täysin rajat ylittävien 
ratkaisujen mahdollisuuksia ja siten 
estävät ja vääristävät 
markkinasuunnittelua;

pyritään turvaamaan sähkön
toimittaminen – missä yhteydessä 
jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön 
kansallisia 
kapasiteetinkorvausmekanismeja, jotka 
eivät ole sisämarkkina- ja
kilpailusääntöjen mukaisia, ja siten 
estävät ja vääristävät 
markkinasuunnittelua; kehottaa komissiota 
laatimaan pikaisesti perusteellisen 
analyysin alueellisten järjestelmien 
riittävyydestä ja kansallisten 
kapasiteetinkorvausmekanismien 
mahdollisista kielteisistä vaikutuksista 
energian sisämarkkinoiden luomiseen;

Or. en

Tarkistus 225
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää valitettavana, että jälleen on 
toteutettu tiettyjä kansallisia toimia 
energiamarkkinoihin vaikuttamiseksi, 
erityisesti ponnisteluja sähkön 
toimittamisen turvaamiseksi, missä 
yhteydessä jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön kansallisia 
kapasiteetinkorvausmekanismeja 
tutkimatta täysin rajat ylittävien ratkaisujen 
mahdollisuuksia ja siten estävät ja 
vääristävät markkinasuunnittelua;

14. pitää valitettavana, että jälleen on 
toteutettu tiettyjä kansallisia toimia 
energiamarkkinoihin vaikuttamiseksi, 
erityisesti ponnisteluja sähkön 
toimittamisen turvaamiseksi, missä 
yhteydessä jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön kansallisia 
kapasiteetinkorvausmekanismeja 
tutkimatta täysin rajat ylittävien ratkaisujen 
mahdollisuuksia tai osallistumatta EU:n 
tason koordinointiin, ja siten estävät ja 
vääristävät markkinasuunnittelua; panee 
niin ikään merkille, että yhä kipeämmin 
tarvitaan vakaata poliittista kehystä, jossa 
energiakapasiteetista tulee taloudellisesti 
turvallinen, ja että tarvitaan myös 
asianmukainen energiahuoltorakenne; 
kehottaa kohdistamaan
energiamarkkinasuunnittelun unionin 
pitkän aikavälin energia- ja 
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ilmastopolitiikan tavoitteisiin ja tekemään 
mahdolliseksi uusiutuvien 
energiateknologioiden integroimisen 
samalla, kun annetaan energian 
sisämarkkinoiden kehittyä täyteen 
mittaansa;

Or. de

Tarkistus 226
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää valitettavana, että jälleen on 
toteutettu tiettyjä kansallisia toimia 
energiamarkkinoihin vaikuttamiseksi, 
erityisesti ponnisteluja sähkön 
toimittamisen turvaamiseksi, missä 
yhteydessä jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön kansallisia 
kapasiteetinkorvausmekanismeja 
tutkimatta täysin rajat ylittävien ratkaisujen 
mahdollisuuksia ja siten estävät ja 
vääristävät markkinasuunnittelua;

14. pitää valitettavana, että jälleen on 
toteutettu tiettyjä kansallisia toimia 
energiamarkkinoihin vaikuttamiseksi, 
erityisesti ponnisteluja sähkön 
toimittamisen turvaamiseksi, missä 
yhteydessä jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön kansallisia 
kapasiteetinkorvausmekanismeja 
tutkimatta täysin rajat ylittävien ratkaisujen 
mahdollisuuksia ja siten estävät ja 
vääristävät markkinasuunnittelua; katsoo, 
että tällaisten mekanismien 
käyttöönottaminen ei ole mahdotonta; 
pyytää näin ollen jäsenvaltioita 
toimimaan yhteistyössä komission kanssa 
niin, että voidaan ottaa käyttöön EU:n 
kattavat säännöt 
kapasiteettimarkkinamekanismien 
käyttöönottamiselle, mikäli ne katsotaan 
tarpeelliseksi, ja siten minimoida 
mekanismien sisämarkkinoita vääristävää 
vaikutusta; 

Or. en
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Tarkistus 227
Pilar del Castillo Vera

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää valitettavana, että jälleen on 
toteutettu tiettyjä kansallisia toimia 
energiamarkkinoihin vaikuttamiseksi, 
erityisesti ponnisteluja sähkön 
toimittamisen turvaamiseksi, missä 
yhteydessä jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön kansallisia 
kapasiteetinkorvausmekanismeja 
tutkimatta täysin rajat ylittävien ratkaisujen 
mahdollisuuksia ja siten estävät ja 
vääristävät markkinasuunnittelua;

14. pitää valitettavana, että jälleen on 
toteutettu tiettyjä kansallisia toimia 
energiamarkkinoihin vaikuttamiseksi, 
erityisesti ponnisteluja sähkön 
toimittamisen turvaamiseksi, missä 
yhteydessä jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön kansallisia 
kapasiteetinkorvausmekanismeja 
tutkimatta täysin rajat ylittävien ratkaisujen 
mahdollisuuksia ja siten estävät ja 
vääristävät markkinasuunnittelua; katsoo, 
että jos käyttöönottamista ei koordinoida 
EU:n tasolla, on vaara, että kansalliset 
kapasiteettimekanismit pirstovat unionin 
energiamarkkinoita entisestään, kun 
käytännössä sähkön tuontia syrjitään;

Or. en

Tarkistus 228
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää valitettavana, että jälleen on 
toteutettu tiettyjä kansallisia toimia 
energiamarkkinoihin vaikuttamiseksi, 
erityisesti ponnisteluja sähkön 
toimittamisen turvaamiseksi, missä 
yhteydessä jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön kansallisia 
kapasiteetinkorvausmekanismeja 
tutkimatta täysin rajat ylittävien ratkaisujen 
mahdollisuuksia ja siten estävät ja 
vääristävät markkinasuunnittelua;

14. pitää valitettavana, että jälleen on 
toteutettu tiettyjä kansallisia toimia 
energiamarkkinoihin vaikuttamiseksi, 
erityisesti ponnisteluja sähkön 
toimittamisen turvaamiseksi, missä 
yhteydessä jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön kansallisia 
kapasiteetinkorvausmekanismeja 
tutkimatta täysin rajat ylittävien ratkaisujen 
mahdollisuuksia ja siten estävät ja 
vääristävät markkinasuunnittelua erityisesti 
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kyseisten jäsenvaltioiden 
naapurijäsenvaltioissa ja aiheuttavat 
vaaran kansallisten markkinoiden 
välisestä jakautumisesta;

Or. de

Tarkistus 229
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää valitettavana, että jälleen on 
toteutettu tiettyjä kansallisia toimia 
energiamarkkinoihin vaikuttamiseksi, 
erityisesti ponnisteluja sähkön 
toimittamisen turvaamiseksi, missä 
yhteydessä jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön kansallisia 
kapasiteetinkorvausmekanismeja 
tutkimatta täysin rajat ylittävien ratkaisujen 
mahdollisuuksia ja siten estävät ja 
vääristävät markkinasuunnittelua;

14. pitää valitettavana, että jälleen on 
toteutettu tiettyjä kansallisia toimia 
energiamarkkinoihin vaikuttamiseksi, 
erityisesti ponnisteluja sähkön 
toimittamisen turvaamiseksi, missä 
yhteydessä jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön kansallisia 
kapasiteetinkorvausmekanismeja 
tutkimatta täysin rajat ylittävien ratkaisujen 
mahdollisuuksia ja siten estävät ja 
vääristävät markkinasuunnittelua; kehottaa 
jäsenvaltioita siksi välttämään tällaisten 
päätösten tekemistä; 

Or. sl

Tarkistus 230
Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää valitettavana, että jälleen on 
toteutettu tiettyjä kansallisia toimia 
energiamarkkinoihin vaikuttamiseksi, 
erityisesti ponnisteluja sähkön 
toimittamisen turvaamiseksi, missä 

14. pitää valitettavana, että jälleen on 
toteutettu tiettyjä kansallisia toimia 
energiamarkkinoihin vaikuttamiseksi, 
erityisesti ponnisteluja kaasun ja sähkön 
toimittamisen turvaamiseksi, missä 
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yhteydessä jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön kansallisia 
kapasiteetinkorvausmekanismeja 
tutkimatta täysin rajat ylittävien ratkaisujen 
mahdollisuuksia ja siten estävät ja 
vääristävät markkinasuunnittelua;

yhteydessä jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön kansallisia 
kapasiteetinkorvausmekanismeja 
tutkimatta täysin rajat ylittävien ratkaisujen 
mahdollisuuksia ja siten estävät ja 
vääristävät markkinasuunnittelua;

Or. en

Tarkistus 231
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. pitää valitettavana, että uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä annetulla direktiivillä 
2009/28/EY luotuja yhteistyömekanismeja 
ei ole vielä käytetty hyväksi; viittaa 
komission tuloksiin, joiden mukaan 
nykyisten yhteistyömahdollisuuksien 
hyödyntämisestä voitaisiin saada 
huomattavia kaupan edistämisen kaltaisia 
etuja; kehottaa jäsenvaltioita vastedes 
hyödyntämään yhteistyömekanismeja 
tarvittaessa paremmin ja lisäämään 
keskinäistä yhteydenpitoaan; 

Or. en

Tarkistus 232
Fiona Hall, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. toteaa, että pelkän energian 
markkinat aiheuttavat jatkossakin 
markkinalähtöisiä hintasignaaleja, jos 
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asianmukaista avoimuutta ja 
markkinoiden seurantaa ei ole 
varmistettu; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tarkastelemaan muita 
energiamarkkinoiden konsepteja, jotka –
toisin kuin nykyiset kansalliset 
kapasiteettimekanismit – voisivat tuottaa 
tuloja investoijille kaikista 
energiantuotannon muodoista ja niihin 
liittyvästä teknologiasta, ja varmistamaan, 
että joustavuutta ja energia-alan 
liitännäispalveluja tarjotaan 
kustannustehokkaimmalla ja 
syrjimättömimmällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 233
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
asettamaan mahdollisen 
kapasiteetinkorvausmekanismin 
käyttöönoton ehdoksi seuraavaa: kaikki 
joustavuustoimet, kuten kysyntäpuolen 
hallinta, sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto, varastointivaihtoehdot ja 
yhteenliittämiskapasiteetti, on tutkittava ja 
niitä on käytettävä ensin täysimääräisesti, 
tehdään etukäteen yksityiskohtainen 
kapasiteettiarvio, ja mahdollinen 
kapasiteetinkorvausmekanismi on 
suunniteltava ylikansallisella tasolla, 
rajattava ajallisesti ja kilpailutettava sekä 
siihen on liitettävä 
hiilidioksidivaatimuksia sekä 
mahdollisuus nopeisiin muutoksiin;

Or. en
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Tarkistus 234
Jens Rohde, Fiona Hall, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. tukee komission toimia 
rajatylittävien ratkaisujen löytämiseksi; 
korostaa, että ennen kuin päätetään 
mahdollisista alueellisista tai kansallisista 
toimenpiteistä, on tehtävä asianmukainen 
analyysi, jolla selvitetään, onko 
kapasiteettiongelmaa ja onko 
vaihtoehtoisia ratkaisuja, ja varmistetaan, 
että ehdotetuissa toimenpiteissä otetaan 
huomioon rajatylittävät vaikutukset; 

Or. en

Tarkistus 235
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
keskityttävä sähkön 
tasehallintamarkkinoiden kehittämiseen 
ennen kapasiteettimarkkinamekanismeja 
tai niiden rinnalla; panee merkille 
tällaisten markkinoiden roolin eräissä 
jäsenvaltioissa;

Or. en
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Tarkistus 236
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. kehottaa komissiota ja ACERia 
toimimaan ennakoivasti nopeasti 
syvenevillä alueellisilla sähkö- ja 
kaasumarkkinoilla käyttäen yhteisiä 
säännöksiä esimerkiksi 
sulkeutumisajankohdista;

Or. en

Tarkistus 237
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että riippumatta 
jäsenvaltioiden oikeudesta valita 
energialähteensä tai siitä, että parempaa 
EU:n laajuista koordinointia tarvitaan, 
EU:n on kokonaisuutena hyödynnettävä 
täysimääräisesti kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden käytettävissä olevien 
energialähteiden mahdollisuudet;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 238
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
15 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että riippumatta jäsenvaltioiden
oikeudesta valita energialähteensä tai siitä, 
että parempaa EU:n laajuista koordinointia
tarvitaan, EU:n on kokonaisuutena 
hyödynnettävä täysimääräisesti kaikkien 
EU:n jäsenvaltioiden käytettävissä olevien 
energialähteiden mahdollisuudet;

15. toteaa, että jäsenvaltioiden oikeus
valita energialähteensä on seurausta 
niiden käytettävissä olevien 
energialähteiden suuresta valikoimasta 
sekä tähän mennessä tehdyistä 
teknologia- ja investointivalinnoista; 
katsoo, että näiden laajojen 
mahdollisuuksien hyödyntämiseksi 
tarvitaan parempaa EU:n laajuista 
koordinointia, jossa noudatetaan 
kunniahimoisia ympäristö- ja 
ilmastokriteereitä;

Or. fr

Tarkistus 239
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että riippumatta jäsenvaltioiden 
oikeudesta valita energialähteensä tai siitä, 
että parempaa EU:n laajuista koordinointia 
tarvitaan, EU:n on kokonaisuutena 
hyödynnettävä täysimääräisesti kaikkien 
EU:n jäsenvaltioiden käytettävissä olevien
energialähteiden mahdollisuudet;

15. toteaa, että riippumatta jäsenvaltioiden 
oikeudesta valita energialähteensä tai siitä, 
että parempaa EU:n laajuista koordinointia 
tarvitaan, EU:n on kokonaisuutena
pyrittävä mahdollisimman suureen 
energiaomavaraisuuteen ja siksi 
hyödyntämään täysimääräisesti kaikki 
taloudellisesti ja ympäristön kannalta 
järkevät energian 
tuotantomahdollisuudet;

Or. fi
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Tarkistus 240
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että riippumatta jäsenvaltioiden 
oikeudesta valita energialähteensä tai siitä,
että parempaa EU:n laajuista koordinointia
tarvitaan, EU:n on kokonaisuutena 
hyödynnettävä täysimääräisesti kaikkien 
EU:n jäsenvaltioiden käytettävissä olevien 
energialähteiden mahdollisuudet;

15. toteaa, että jäsenvaltioilla on oikeus
valita energialähteensä ja että tarvitaan
parempaa EU:n laajuista koordinointia,
kun toteutetaan EU:n koko 
energiapolitiikan kolmea tavoitetta, jotka 
ovat kilpailukyky, kestävyys ja 
toimitusvarmuus;

Or. en

Tarkistus 241
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että riippumatta jäsenvaltioiden 
oikeudesta valita energialähteensä tai siitä, 
että parempaa EU:n laajuista
koordinointia tarvitaan, EU:n on 
kokonaisuutena hyödynnettävä 
täysimääräisesti kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden käytettävissä olevien 
energialähteiden mahdollisuudet;

15. toteaa, että riippumatta jäsenvaltioiden 
oikeudesta valita energialähteensä, niiden 
välillä tarvitaan parempaa energia-alan
koordinointia ja yhteistyötä;

Or. de

Tarkistus 242
Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
15 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että riippumatta jäsenvaltioiden 
oikeudesta valita energialähteensä tai siitä, 
että parempaa EU:n laajuista koordinointia 
tarvitaan, EU:n on kokonaisuutena 
hyödynnettävä täysimääräisesti kaikkien 
EU:n jäsenvaltioiden käytettävissä olevien 
energialähteiden mahdollisuudet;

15. toteaa, että riippumatta jäsenvaltioiden 
oikeudesta valita energialähteensä tai siitä, 
että parempaa EU:n laajuista koordinointia 
tarvitaan, EU:n on kokonaisuutena 
hyödynnettävä täysimääräisesti kaikkien 
EU:n jäsenvaltioiden käytettävissä olevien
kestävien energialähteiden mahdollisuudet;
korostaa tässä yhteydessä erityisesti 
vihreän teollisuuden ja maaseudun 
merkitystä pienimuotoisen ja kestävän 
energiantuotannon kannalta, kun 
siirrytään yhteiskuntaan, jossa ei käytetä 
fossiilisia polttoaineita;

Or. sv

Tarkistus 243
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että riippumatta jäsenvaltioiden 
oikeudesta valita energialähteensä tai siitä, 
että parempaa EU:n laajuista koordinointia 
tarvitaan, EU:n on kokonaisuutena 
hyödynnettävä täysimääräisesti kaikkien 
EU:n jäsenvaltioiden käytettävissä olevien 
energialähteiden mahdollisuudet;

15. toteaa, että riippumatta jäsenvaltioiden 
oikeudesta valita energialähteensä tai siitä, 
että parempaa EU:n laajuista koordinointia 
tarvitaan, EU:n on kokonaisuutena 
hyödynnettävä täysimääräisesti kaikkien 
EU:n jäsenvaltioiden käytettävissä olevien 
energialähteiden mahdollisuudet; korostaa, 
että EU:n politiikalla, vaikka siinä 
otetaan huomioon energia- ja 
ilmastotavoitteet, ei pitäisi pyrkiä 
”valitsemaan voittajia” tai edistämään 
yksittäisiä energialähteitä muiden 
kustannuksella;

Or. en



AM\935846FI.doc 17/135 PE510.735v01-00

FI

Tarkistus 244
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että riippumatta jäsenvaltioiden 
oikeudesta valita energialähteensä tai siitä, 
että parempaa EU:n laajuista koordinointia 
tarvitaan, EU:n on kokonaisuutena 
hyödynnettävä täysimääräisesti kaikkien 
EU:n jäsenvaltioiden käytettävissä olevien 
energialähteiden mahdollisuudet;

15. toteaa, että riippumatta jäsenvaltioiden 
oikeudesta valita energialähteensä – johon 
voi kuulua ydinenergia edellyttäen, että 
noudatetaan mahdollisimman korkeita 
turvallisuusnormeja – tai siitä, että 
parempaa EU:n laajuista koordinointia 
tarvitaan, EU:n on kokonaisuutena 
hyödynnettävä täysimääräisesti kaikkien 
EU:n jäsenvaltioiden käytettävissä olevien 
energialähteiden mahdollisuudet;

Or. lt

Tarkistus 245
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että riippumatta jäsenvaltioiden 
oikeudesta valita energialähteensä tai siitä, 
että parempaa EU:n laajuista koordinointia 
tarvitaan, EU:n on kokonaisuutena 
hyödynnettävä täysimääräisesti kaikkien 
EU:n jäsenvaltioiden käytettävissä olevien 
energialähteiden mahdollisuudet;

15. toteaa, että riippumatta jäsenvaltioiden 
oikeudesta valita energialähteensä tai siitä, 
että parempaa EU:n laajuista koordinointia 
tarvitaan, EU:n on kokonaisuutena 
hyödynnettävä täysimääräisesti kaikkien 
EU:n jäsenvaltioiden käytettävissä olevien 
energialähteiden mahdollisuudet, jotta 
voidaan vähentää EU:n ulkoista 
energiariippuvuutta ja piristää 
talouskasvua;

Or. en
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Tarkistus 246
Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että riippumatta jäsenvaltioiden 
oikeudesta valita energialähteensä tai siitä, 
että parempaa EU:n laajuista koordinointia 
tarvitaan, EU:n on kokonaisuutena 
hyödynnettävä täysimääräisesti kaikkien 
EU:n jäsenvaltioiden käytettävissä olevien 
energialähteiden mahdollisuudet;

15. toteaa, että riippumatta jäsenvaltioiden 
oikeudesta valita energialähteensä tai siitä, 
että parempaa EU:n laajuista koordinointia 
tarvitaan, EU:n on kokonaisuutena 
hyödynnettävä täysimääräisesti kaikkien 
EU:n jäsenvaltioiden käytettävissä olevien 
energialähteiden mahdollisuudet; korostaa, 
että on tärkeää järjestellä uudelleen ja 
koordinoida Euroopan energiapolitiikkaa 
EU:n tasolla;

Or. en

Tarkistus 247
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että riippumatta jäsenvaltioiden 
oikeudesta valita energialähteensä tai siitä, 
että parempaa EU:n laajuista koordinointia 
tarvitaan, EU:n on kokonaisuutena 
hyödynnettävä täysimääräisesti kaikkien 
EU:n jäsenvaltioiden käytettävissä olevien 
energialähteiden mahdollisuudet;

15. toteaa, että riippumatta jäsenvaltioiden 
oikeudesta valita energialähteensä tai siitä, 
että parempaa EU:n laajuista koordinointia 
tarvitaan, tai riippumatta pitkän aikavälin 
ilmasto- ja energiatavoitteista, EU:n on 
kokonaisuutena hyödynnettävä 
täysimääräisesti kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden käytettävissä olevien 
energialähteiden mahdollisuudet;

Or. en
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Tarkistus 248
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että riippumatta jäsenvaltioiden 
oikeudesta valita energialähteensä tai siitä, 
että parempaa EU:n laajuista koordinointia 
tarvitaan, EU:n on kokonaisuutena
hyödynnettävä täysimääräisesti kaikkien 
EU:n jäsenvaltioiden käytettävissä olevien 
energialähteiden mahdollisuudet;

15. painottaa, että riippumatta 
jäsenvaltioiden oikeudesta valita 
energialähteensä tai siitä, että parempaa 
EU:n laajuista koordinointia tarvitaan, 
EU:n olisi kokonaisuutena pyrittävä 
hyödyntämään täysimääräisesti kaikkien 
EU:n jäsenvaltioiden käytettävissä olevien 
energialähteiden mahdollisuudet;

Or. en

Tarkistus 249
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että riippumatta jäsenvaltioiden 
oikeudesta valita energialähteensä tai siitä, 
että parempaa EU:n laajuista koordinointia 
tarvitaan, EU:n on kokonaisuutena 
hyödynnettävä täysimääräisesti kaikkien 
EU:n jäsenvaltioiden käytettävissä olevien 
energialähteiden mahdollisuudet;

15. toteaa, että riippumatta jäsenvaltioiden 
oikeudesta valita energialähteensä tai siitä, 
että parempaa EU:n laajuista koordinointia 
tarvitaan, EU:n on kokonaisuutena 
hyödynnettävä täysimääräisesti kaikkien 
EU:n jäsenvaltioiden käytettävissä olevien
uusiutuvien energialähteiden 
mahdollisuudet;

Or. en

Tarkistus 250
Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa komissiota – kun otetaan 
huomioon, että ydinenergia on edelleen 
hyvin tärkeä erityisesti niissä 
jäsenvaltioissa, jotka ovat päättäneet 
kehittää sitä, ja että verrattuna muihin 
energiantuotannon muotoihin se tarjoaa 
parhaan tuoton rahoille ja vähentää siten 
energiajärjestelmien kustannuksia ja 
laskee sähkön hintaa – virallisesti 
tukemaan ydinenergian edelleen 
kehittämistä energia-alan 
etenemissuunnitelmasta 2050 komission 
antaman tiedonannon pohjalta;

Or. lt

Tarkistus 251
Jacek Saryusz-Wolski

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa, että SEU-sopimuksessa 
vaadittua jäsenvaltioiden välistä 
solidaarisuutta olisi sovellettava 
jokapäiväiseen työhön sekä sisäisen ja 
ulkoisen energiapolitiikan 
kriisinhallintaan; kehottaa komissiota 
määrittelemään selkeästi ”energia-alan 
solidaarisuuden” sen varmistamiseksi, 
että kaikki jäsenvaltiot noudattavat sitä;

Or. en
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Tarkistus 252
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa, että vaikka erilaisten 
uusiutuvien energialähteiden 
mahdollisuudet vaihtelevat 
jäsenvaltioissa, kaikki alueet voivat 
osallistua merkittävällä tavalla 
uusiutuvan energian tuotantoon;

Or. en

Tarkistus 253
Jacek Saryusz-Wolski

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. painottaa, että on tarpeen käsitellä 
kaasun ja sähkön kolmansista maista 
EU:hun tapahtuvan tuonnin odotettavissa 
olevaa kasvua lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä, jotta voidaan turvata energian 
toimitusvarmuus, jakaa rasitusta ja 
huolehtia sisämarkkinoiden 
asianmukaisesta toiminnasta; korostaa, 
että eräiden jäsenvaltioiden osalta tämä 
haaste liittyy läheisesti riippuvuuteen 
kaasun ja öljyn tuonnista vain yhdestä 
kolmannesta maasta ja että haasteeseen 
vastaaminen edellyttää toimia, joilla 
pyritään monipuolistamaan 
energiantoimittajien valikoimaa, reittejä 
ja lähteitä; toteaa, että strategisena 
tavoitteena tässä suhteessa on eteläisen 
kaasukäytävän toteuttaminen, mukaan 
luettuna Nabucco-kaasuputki, ja sellaisen 
toimitusreitin aikaansaaminen 
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vuoteen 2020 mennessä, jonka kautta EU 
saa noin 10–20 prosenttia tarvitsemastaan 
kaasusta, jotta kaikilla Euroopan alueilla 
olisi fyysinen yhteys vähintään kahteen 
eri kaasulähteeseen;

Or. en

Tarkistus 254
Jacek Saryusz-Wolski

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että avoimet sisämarkkinat, 
joilla kaikki EU:n ja kolmansien maiden 
yritykset noudattavat energia-alaa 
koskevaa yhteisön säännöstöä, voivat 
auttaa lujittamaan EU:n 
energiantoimittajien neuvotteluasemaa 
ulkoisiin kilpailijoihin nähden, mikä on 
erityisen tärkeää ajatellen mahdollisuuksia 
jatkaa ulkoisten energiaostojen koordinoida 
EU:n tasolla; toteaa, että suhteissa EU:n 
energian toimittajiin on käytettävä 
vastavuoroisuusperiaatetta;

16. katsoo, että avoimet sisämarkkinat, 
joilla kaikki EU:n ja kolmansien maiden 
yritykset noudattavat energia-alaa 
koskevaa yhteisön säännöstöä, voivat 
auttaa lujittamaan EU:n 
energiantoimittajien neuvotteluasemaa 
ulkoisiin kilpailijoihin nähden, mikä on 
erityisen tärkeää ajatellen mahdollisuuksia 
jatkaa ulkoisten energiaostojen koordinoida 
EU:n tasolla; kehottaa EU:ta 
harkitsemaan yhteisen 
kaasunhankintaviraston ja -mekanismien 
luomista, jotta voidaan luoda vastapaino 
hallitsevien ulkomaisten toimittajien 
monopoliasemalle; toteaa, että suhteissa 
EU:n energian toimittajiin on käytettävä 
vastavuoroisuusperiaatetta;

Or. en

Tarkistus 255
Rachida Dati

Päätöslauselmaesitys
16 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että avoimet sisämarkkinat, 
joilla kaikki EU:n ja kolmansien maiden 
yritykset noudattavat energia-alaa 
koskevaa yhteisön säännöstöä, voivat 
auttaa lujittamaan EU:n 
energiantoimittajien neuvotteluasemaa 
ulkoisiin kilpailijoihin nähden, mikä on 
erityisen tärkeää ajatellen mahdollisuuksia 
jatkaa ulkoisten energiaostojen koordinoida 
EU:n tasolla; toteaa, että suhteissa EU:n 
energian toimittajiin on käytettävä 
vastavuoroisuusperiaatetta;

16. katsoo, että avoimet sisämarkkinat, 
joilla kaikki EU:n ja kolmansien maiden 
yritykset noudattavat energia-alaa 
koskevaa yhteisön säännöstöä, voivat 
auttaa lujittamaan EU:n 
energiantoimittajien neuvotteluasemaa 
ulkoisiin kilpailijoihin nähden, mikä on 
erityisen tärkeää ajatellen mahdollisuuksia 
jatkaa ulkoisten energiaostojen koordinoida 
EU:n tasolla; toteaa, että suhteissa EU:n 
energian toimittajiin on käytettävä 
vastavuoroisuusperiaatetta; korostaa, että 
suhteissaan kolmansien maiden energian 
toimittajiin komission on tarpeen ottaa 
huomioon päätöstensä vaikutus 
kuluttajahintoihin ja myös tiedottaa 
niistä;

Or. fr

Tarkistus 256
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että avoimet sisämarkkinat,
joilla kaikki EU:n ja kolmansien maiden 
yritykset noudattavat energia-alaa 
koskevaa yhteisön säännöstöä, voivat 
auttaa lujittamaan EU:n 
energiantoimittajien neuvotteluasemaa 
ulkoisiin kilpailijoihin nähden, mikä on 
erityisen tärkeää ajatellen mahdollisuuksia 
jatkaa ulkoisten energiaostojen
koordinoida EU:n tasolla; toteaa, että 
suhteissa EU:n energian toimittajiin on 
käytettävä vastavuoroisuusperiaatetta;

16. katsoo, että avoimet sisämarkkinat, 
joilla kaikki EU:n ja kolmansien maiden 
yritykset noudattavat energia-alaa 
koskevaa yhteisön säännöstöä, voivat 
auttaa lujittamaan EU:n 
energiantoimittajien neuvotteluasemaa 
ulkoisiin kilpailijoihin nähden, mikä on 
erityisen tärkeää ajatellen mahdollisuuksia 
jatkaa ulkoisten energiaostojen
koordinointia EU:n tasolla; toteaa, että 
suhteissa EU:n energian toimittajiin on 
käytettävä vastavuoroisuusperiaatetta;

Or. fi
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Tarkistus 257
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että avoimet sisämarkkinat, 
joilla kaikki EU:n ja kolmansien maiden 
yritykset noudattavat energia-alaa 
koskevaa yhteisön säännöstöä, voivat 
auttaa lujittamaan EU:n 
energiantoimittajien neuvotteluasemaa 
ulkoisiin kilpailijoihin nähden, mikä on 
erityisen tärkeää ajatellen mahdollisuuksia 
jatkaa ulkoisten energiaostojen koordinoida 
EU:n tasolla; toteaa, että suhteissa EU:n 
energian toimittajiin on käytettävä 
vastavuoroisuusperiaatetta;

16. katsoo, että avoimet sisämarkkinat, 
joilla kaikki EU:n ja kolmansien maiden 
yritykset noudattavat energia-alaa 
koskevaa yhteisön säännöstöä, voivat 
auttaa lujittamaan EU:n 
energiantoimittajien neuvotteluasemaa 
ulkoisiin kilpailijoihin nähden, mikä on 
erityisen tärkeää ajatellen mahdollisuuksia 
jatkaa ulkoisten energiaostojen koordinoida 
EU:n tasolla; toteaa, että EU:n ja 
kolmansien maiden energian toimittajien 
suhteissa on käytettävä 
vastavuoroisuusperiaatetta;

Or. lt

Tarkistus 258
Jacek Saryusz-Wolski

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. katsoo, että komissiolle olisi 
annettava valtuudet käydä neuvotteluja 
strategisesti tärkeistä 
infrastruktuurihankkeista, jotka 
vaikuttavat toimitusvarmuuteen koko 
EU:ssa ja että tällaisia valtuuksia olisi 
harkittava myös sellaisten muiden 
hallitustenvälisten sopimusten yhteydessä, 
joilla katsotaan olevan huomattava 
vaikutus EU:n pitkä aikavälin 
energiapoliittisiin tavoitteisiin ja erityisesti 
energiaomavaraisuuteen; ilmaisee tässä 
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suhteessa tyytyväisyytensä komission 
johdolla EU:n, Azerbaidžanin ja 
Turkmenistanin välillä Kaspianmeren 
alueen kaasuputkiverkosta käytävissä 
neuvotteluissa saavutetun edistyksen 
johdosta;

Or. en

Tarkistus 259
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. panee merkille, että järjestelyt 
radioaktiivisen jätteen, käytetyn 
ydinpolttoaineen ja laitosten 
käytöstäpoiston pitkän aikavälin 
hallinnan rahoittamiseksi vaihtelevat 
unionissa suuresti ja että eräillä 
ydinvoimayhtiöillä ei ole riittäviä 
resursseja täyttää näitä tehtäviä, mikä on 
eräissä jäsenvaltiossa johtanut suuriin 
valtionapuvaatimuksiin; kehottaa siksi 
komissiota pikaisesti ehdottamaan 
yhteisiä ja sitovia vaatimuksia 
asianmukaisista standardeista ydinalan 
rasitteita koskevia rahoitussäännöksiä 
varten, jotta voidaan varmistaa reilu 
kilpailu energian sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 260
Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. painottaa, että jos jäsenvaltiot voivat 
valita, ilmoittavatko ne komissiolle 
voimassa olevista ja suunnitelluista 
energiasopimuksista Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksellä 
energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden hallitustenvälisiä 
sopimuksia koskevan 
tietojenvaihtomekanismin perustamisesta 
ei voida antaa takeita siitä, että EU:n 
todellinen energiatilanne on läpinäkyvä ja 
selkeä, mikä estää sisämarkkinoiden 
toteutumisen;

Or. lt

Tarkistus 261
Jacek Saryusz-Wolski

Päätöslauselmaesitys
16 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
osoittamaan paremmin, että ne eivät aio 
tehdä sisämarkkinalainsäädännön 
vastaisia sopimuksia, kun otetaan 
huomioon hallitustenvälisiä sopimuksia 
koskevan energiapoliittisten tietojen 
vaihtomekanismin perustaminen EU:n 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välille; katsoo, että komission olisi voitava 
selvittää, ovatko sopimusluonnokset 
yhteisön säännöstön mukaisia, ja 
osallistua tarvittaessa neuvotteluihin;

Or. en
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Tarkistus 262
Jacek Saryusz-Wolski

Päätöslauselmaesitys
16 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 c. korostaa, että 
energiayhteisösopimuksella on suuri 
merkitys yhteisön säännöstön 
periaatteisiin ja sisämarkkinoiden 
sääntöihin perustuvan yhteisen 
oikeudellisen alueen luomisessa; 
korostaa, että on tärkeää edelleen 
laajentaa energiayhteisöä erityisesti 
ehdokasvaltioihin ja itäisen 
kumppanuuden maihin, Keski-Aasiaan ja 
Välimeren alueelle ja luoda oikeudellisia 
valvontamekanismeja käsittelemään 
puutteellista säännöstön 
täytäntöönpanoa; kehottaa Euroopan 
unionia osoittamaan solidaarisuutta 
energiayhteisösopimuksen 
allekirjoittaneita maita kohtaan, jos niihin 
kohdistuu ulkoisia paineita sopimuksen 
periaatteiden soveltamisen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 263
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että uusiutuvia 
energialähteitä ja energiatehokkuutta 
koskevien aloitteiden ja 
lisäenergiakustannusten 
yhdenmukaistaminen kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden kesken – tai ainakin 
yhteensopivuuden parantaminen tässä 
suhteessa – on välttämätöntä hyvin 

Poistetaan.
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toimivien energian sisämarkkinoiden 
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 
olosuhteiden luomiseksi vähäpäästöisen 
energia-alan pitkän aikavälin 
kehittämiselle;

Or. en

Tarkistus 264
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että uusiutuvia energialähteitä 
ja energiatehokkuutta koskevien 
aloitteiden ja lisäenergiakustannusten 
yhdenmukaistaminen kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden kesken – tai ainakin
yhteensopivuuden parantaminen tässä 
suhteessa – on välttämätöntä hyvin 
toimivien energian sisämarkkinoiden 
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 
olosuhteiden luomiseksi vähäpäästöisen 
energia-alan pitkän aikavälin 
kehittämiselle;

17. korostaa, että kansalliset tuet ja muut 
aloitteet ovat merkittäviä uusiutuvien 
energialähteiden laaja-alaisen 
käyttöönoton kannalta kansallisilla 
energiamarkkinoilla; toteaa, että 
Euroopan unionissa on nykyisin monia 
erilaisia tukimekanismeja uusiutuvia 
energialähteitä varten, mikä johtuu 
kansallisten markkinoiden eroista, 
jäsenvaltioiden eri potentiaaleista ja
teknisten toimintamallien ja kypsyyden eri 
vaiheista; panee merkille, että
yhteensopivuuden parantaminen tässä 
suhteessa saattaa olla tärkeä tekijä hyvin 
toimivien energian sisämarkkinoiden 
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 
olosuhteiden luomiseksi vähäpäästöisen 
energia-alan pitkän aikavälin 
kehittämiselle;

Or. en
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Tarkistus 265
Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että uusiutuvia energialähteitä 
ja energiatehokkuutta koskevien aloitteiden
ja lisäenergiakustannusten 
yhdenmukaistaminen kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden kesken – tai ainakin 
yhteensopivuuden parantaminen tässä 
suhteessa – on välttämätöntä hyvin 
toimivien energian sisämarkkinoiden 
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 
olosuhteiden luomiseksi vähäpäästöisen 
energia-alan pitkän aikavälin 
kehittämiselle;

17. korostaa, että uusiutuvia energialähteitä 
ja energiatehokkuutta koskevien aloitteiden
olisi oltava markkinasuuntautuneempia, 
jotta voidaan välttää tai vähentää 
kaikenlaista hintojen vääristymistä, sillä 
se on välttämätöntä hyvin toimivien ja 
tehokkaiden energian sisämarkkinoiden 
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 
olosuhteiden luomiseksi vähäpäästöisen 
energia-alan pitkän aikavälin 
kehittämiselle;

Or. en

Tarkistus 266
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että uusiutuvia energialähteitä 
ja energiatehokkuutta koskevien 
aloitteiden ja lisäenergiakustannusten 
yhdenmukaistaminen kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden kesken – tai ainakin 
yhteensopivuuden parantaminen tässä 
suhteessa – on välttämätöntä hyvin 
toimivien energian sisämarkkinoiden
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 
olosuhteiden luomiseksi vähäpäästöisen 
energia-alan pitkän aikavälin 
kehittämiselle;

17. korostaa, että on tarpeen miettiä, miten 
voidaan koordinoidusti käsitellä
uusiutuvia energialähteitä ja 
energiatehokkuutta koskevia aloitteita ja 
lisäenergiakustannuksia kaikissa 
jäsenvaltioissa hyvin toimivien energian 
sisämarkkinoiden edistämiseksi sekä 
tukku- että vähittäiskaupassa ja suotuisien 
olosuhteiden luomiseksi vähäpäästöisen 
energia-alan pitkän aikavälin
kehittämiselle;
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Or. en

Tarkistus 267
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että uusiutuvia 
energialähteitä ja energiatehokkuutta 
koskevien aloitteiden ja 
lisäenergiakustannusten
yhdenmukaistaminen kaikkien EU:n
jäsenvaltioiden kesken – tai ainakin
yhteensopivuuden parantaminen tässä 
suhteessa – on välttämätöntä hyvin 
toimivien energian sisämarkkinoiden 
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 
olosuhteiden luomiseksi vähäpäästöisen 
energia-alan pitkän aikavälin 
kehittämiselle;

17. panee merkille, että uusiutuvia 
energialähteitä ja energiatehokkuutta 
koskevien aloitteiden ja 
lisäenergiakustannusten asteittainen 
lähentyminen vuoden 2020 jälkeen 
kaikissa EU:n jäsenvaltioissa – tai ainakin, 
että yhteensopivuus tässä suhteessa
parantuu – on välttämätöntä hyvin 
toimivien energian sisämarkkinoiden 
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 
olosuhteiden luomiseksi vähäpäästöisen 
energia-alan pitkän aikavälin 
kehittämiselle;

Or. en

Tarkistus 268
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että uusiutuvia energialähteitä 
ja energiatehokkuutta koskevien aloitteiden 
ja lisäenergiakustannusten 
yhdenmukaistaminen kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden kesken – tai ainakin 
yhteensopivuuden parantaminen tässä 
suhteessa – on välttämätöntä hyvin 
toimivien energian sisämarkkinoiden 
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 

17. korostaa, että uusiutuvia energialähteitä 
ja energiatehokkuutta koskevien aloitteiden 
ja lisäenergiakustannusten 
yhdenmukaistaminen kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden kesken – tai ainakin 
yhteensopivuuden parantaminen tässä 
suhteessa – on välttämätöntä hyvin 
toimivien energian sisämarkkinoiden 
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 
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olosuhteiden luomiseksi vähäpäästöisen 
energia-alan pitkän aikavälin 
kehittämiselle;

olosuhteiden luomiseksi uusiutuvien 
energialähteiden alan pitkän aikavälin 
kehittämiselle;

Or. en

Tarkistus 269
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith A. Merkies

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että uusiutuvia energialähteitä 
ja energiatehokkuutta koskevien aloitteiden 
ja lisäenergiakustannusten
yhdenmukaistaminen kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden kesken – tai ainakin 
yhteensopivuuden parantaminen tässä 
suhteessa – on välttämätöntä hyvin 
toimivien energian sisämarkkinoiden 
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 
olosuhteiden luomiseksi vähäpäästöisen 
energia-alan pitkän aikavälin 
kehittämiselle;

17. korostaa, että uusiutuvia energialähteitä 
ja energiatehokkuutta koskevien aloitteiden 
ja lisäenergiakustannusten asteittainen 
lähentyminen vuoden 2020 jälkeen EU:n 
jäsenvaltioiden ryhmien kesken – tai 
ainakin yhteensopivuuden parantaminen 
tässä suhteessa – on välttämätöntä hyvin 
toimivien energian sisämarkkinoiden 
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 
olosuhteiden luomiseksi uusiutuvien 
energialähteiden alan pitkän aikavälin 
kehittämiselle;

Or. en

Tarkistus 270
Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että uusiutuvia energialähteitä 
ja energiatehokkuutta koskevien aloitteiden 
ja lisäenergiakustannusten
yhdenmukaistaminen kaikkien EU:n 

17. korostaa, että uusiutuvia energialähteitä 
ja energiatehokkuutta koskevien aloitteiden 
ja lisäenergiakustannusten vertailtavuus
kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kesken on 
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jäsenvaltioiden kesken – tai ainakin 
yhteensopivuuden parantaminen tässä 
suhteessa – on välttämätöntä hyvin 
toimivien energian sisämarkkinoiden 
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 
olosuhteiden luomiseksi vähäpäästöisen 
energia-alan pitkän aikavälin 
kehittämiselle;

välttämätöntä hyvin toimivien energian 
sisämarkkinoiden kannalta ja koskee niin 
tukku- kuin vähittäiskauppaa, sekä 
suotuisien olosuhteiden luomiseksi 
vähäpäästöisen energia-alan pitkän 
aikavälin kehittämiselle;

Or. en

Tarkistus 271
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että uusiutuvia energialähteitä 
ja energiatehokkuutta koskevien aloitteiden 
ja lisäenergiakustannusten 
yhdenmukaistaminen kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden kesken – tai ainakin 
yhteensopivuuden parantaminen tässä 
suhteessa – on välttämätöntä hyvin 
toimivien energian sisämarkkinoiden 
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 
olosuhteiden luomiseksi vähäpäästöisen
energia-alan pitkän aikavälin 
kehittämiselle;

17. korostaa, että uusiutuvia energialähteitä 
ja energiatehokkuutta koskevien aloitteiden 
ja lisäenergiakustannusten 
yhdenmukaistaminen kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden kesken – tai ainakin 
yhteensopivuuden parantaminen tässä 
suhteessa – on välttämätöntä hyvin 
toimivien energian sisämarkkinoiden 
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 
olosuhteiden luomiseksi kestävän energia-
alan pitkän aikavälin kehittämiselle;

Or. en

Tarkistus 272
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
17 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että uusiutuvia energialähteitä 
ja energiatehokkuutta koskevien aloitteiden 
ja lisäenergiakustannusten 
yhdenmukaistaminen kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden kesken – tai ainakin 
yhteensopivuuden parantaminen tässä 
suhteessa – on välttämätöntä hyvin 
toimivien energian sisämarkkinoiden 
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 
olosuhteiden luomiseksi vähäpäästöisen 
energia-alan pitkän aikavälin 
kehittämiselle;

17. korostaa, että uusiutuvia energialähteitä 
ja energiatehokkuutta koskevien aloitteiden 
ja lisäenergiakustannusten 
yhdenmukaistaminen kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden kesken – tai ainakin 
yhteensopivuuden parantaminen tässä 
suhteessa – on välttämätöntä hyvin 
toimivien energian sisämarkkinoiden 
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 
olosuhteiden luomiseksi vähäpäästöisen 
energia-alan pitkän aikavälin 
kehittämiselle; kehottaa komissiota 
antamaan ehdotuksen suuntaviivoiksi 
kansallisten tukimekanismien 
koordinoimista varten ja esittämään 
lopullisen välitavoitteen yhteisen EU:n 
laajuisen mekanismin 
käyttöönottamiseksi vuoteen 2020 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 273
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että uusiutuvia energialähteitä 
ja energiatehokkuutta koskevien aloitteiden 
ja lisäenergiakustannusten 
yhdenmukaistaminen kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden kesken – tai ainakin 
yhteensopivuuden parantaminen tässä 
suhteessa – on välttämätöntä hyvin 
toimivien energian sisämarkkinoiden 
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 
olosuhteiden luomiseksi vähäpäästöisen 
energia-alan pitkän aikavälin 

17. korostaa, että uusiutuvia energialähteitä 
ja energiatehokkuutta koskevien aloitteiden 
ja lisäenergiakustannusten 
yhdenmukaistaminen kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden kesken – tai ainakin 
yhteensopivuuden parantaminen tässä 
suhteessa – on välttämätöntä hyvin 
toimivien energian sisämarkkinoiden 
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 
olosuhteiden luomiseksi vähäpäästöisen 
energia-alan pitkän aikavälin 
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kehittämiselle; kehittämiselle, ja että sisämarkkinat 
tarjoavat suuria mahdollisuuksia 
erityisesti uusiutuville energialähteille;

Or. de

Tarkistus 274
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että uusiutuvia energialähteitä 
ja energiatehokkuutta koskevien aloitteiden 
ja lisäenergiakustannusten 
yhdenmukaistaminen kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden kesken – tai ainakin 
yhteensopivuuden parantaminen tässä 
suhteessa – on välttämätöntä hyvin 
toimivien energian sisämarkkinoiden 
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 
olosuhteiden luomiseksi vähäpäästöisen 
energia-alan pitkän aikavälin 
kehittämiselle;

17. korostaa, että uusiutuvia energialähteitä 
ja energiatehokkuutta koskevien aloitteiden 
ja lisäenergiakustannusten 
yhdenmukaistaminen kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden kesken – tai ainakin 
yhteensopivuuden parantaminen tässä 
suhteessa – on välttämätöntä hyvin 
toimivien energian sisämarkkinoiden 
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 
olosuhteiden luomiseksi uusiutuvien 
energialähteiden alan pitkän aikavälin 
kehittämiselle;

Or. fr

Tarkistus 275
András Gyürk, Alajos Mészáros

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että uusiutuvia energialähteitä 
ja energiatehokkuutta koskevien aloitteiden 
ja lisäenergiakustannusten
yhdenmukaistaminen kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden kesken – tai ainakin 
yhteensopivuuden parantaminen tässä 

17. korostaa, että uusiutuvia energialähteitä 
ja energiatehokkuutta koskevien aloitteiden 
ja lisäenergian hinnoittelumenetelmien
yhdenmukaistaminen kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden kesken – tai ainakin 
yhteensopivuuden parantaminen tässä 
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suhteessa – on välttämätöntä hyvin 
toimivien energian sisämarkkinoiden 
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 
olosuhteiden luomiseksi vähäpäästöisen 
energia-alan pitkän aikavälin 
kehittämiselle;

suhteessa – on välttämätöntä hyvin 
toimivien energian sisämarkkinoiden 
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 
olosuhteiden luomiseksi vähäpäästöisen 
energia-alan pitkän aikavälin 
kehittämiselle;

Or. en

Tarkistus 276
Zofija Mazej Kukovič

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että uusiutuvia energialähteitä 
ja energiatehokkuutta koskevien aloitteiden
ja lisäenergiakustannusten 
yhdenmukaistaminen kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden kesken – tai ainakin 
yhteensopivuuden parantaminen tässä 
suhteessa – on välttämätöntä hyvin 
toimivien energian sisämarkkinoiden 
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 
olosuhteiden luomiseksi vähäpäästöisen 
energia-alan pitkän aikavälin 
kehittämiselle;

17. korostaa, että uusiutuvia energialähteitä 
ja energiatehokkuutta koskevien
tavoitteiden ja aloitteiden sekä
lisäenergiakustannusten pitkän aikavälin
yhdenmukaistaminen kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden kesken – tai ainakin 
yhteensopivuuden parantaminen tässä 
suhteessa – on välttämätöntä hyvin 
toimivien energian sisämarkkinoiden 
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 
olosuhteiden luomiseksi vähäpäästöisen 
energia-alan pitkän aikavälin 
kehittämiselle;

Or. en

Tarkistus 277
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että uusiutuvia energialähteitä (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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ja energiatehokkuutta koskevien aloitteiden 
ja lisäenergiakustannusten 
yhdenmukaistaminen kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden kesken – tai ainakin 
yhteensopivuuden parantaminen tässä 
suhteessa – on välttämätöntä hyvin 
toimivien energian sisämarkkinoiden 
kannalta ja koskee niin tukku- kuin 
vähittäiskauppaa, sekä suotuisien 
olosuhteiden luomiseksi vähäpäästöisen 
energia-alan pitkän aikavälin 
kehittämiselle;

versioon.)

Or. en

Tarkistus 278
Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa komissiota tekemään 
selvityksen tällä hetkellä suunnitteilla 
olevista energiahankkeista, erityisesti 
suunnitelmasta, joka koskee uutta 
nesteytetyn maakaasun tuontiterminaalia, 
jonka rakentamisen arvioidaan kestävän 
kymmenen vuotta; kehottaa komissiota 
arvioimiaan näiden hankkeiden 
taloudelliset hyödyt ja ottamaan 
arvioinnissa huomioon yksittäisissä 
jäsenvaltioissa jo rakenteilla tai 
suunnitteluvaiheessa olevat nesteytetyn 
maakaasun tuontiterminaalit, jotka 
lähitulevaisuudessa lisäävät energian 
toimitusvarmuutta energiasaarekkeiksi 
luokitelluissa jäsenvaltioissa, ja 
osallistumaan tällaisten hankkeiden 
rahoittamiseen;

Or. lt



AM\935846FI.doc 37/135 PE510.735v01-00

FI

Tarkistus 279
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. katsoo, että lyhyellä aikavälillä 
toisiaan lähellä olevien jäsenvaltioiden 
alueellisia ryhmittymiä olisi kannustettava 
siirtymään yhdenmukaistettuun tai 
yhteiseen alueelliseen uusiutuvien 
energialähteiden tukijärjestelmään 
kansallisten suunnitelmien sijasta;

Or. en

Tarkistus 280
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
17 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 b. kehottaa jäsenvaltioita tarkistamaan 
säännöllisin väliajoin syöttötariffinsa ja 
muut tukitariffinsa avoimella tavalla niin, 
että tariffeja voidaan muuttaa sitä mukaa 
kuin teknologia- tai toimituskustannukset 
laskevat;

Or. en

Tarkistus 281
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. on tietoinen käyttämättä jääneistä 18. on tietoinen siitä, että puiteohjelmista
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mahdollisuuksista – joita on luotu
puiteohjelmista tuetuilla EU:n yhteisillä 
tutkimushankkeilla ja SET-suunnitelman
kaltaisilla aloitteilla – kehittää uutta 
teknologiaa, joka mahdollistaa 
parannukset energiatehokkuuteen, 
uusiutuviin energialähteisiin, 
ydinvoimalaitosten turvallisuuteen, 
fossiilisten polttoaineiden vähäpäästöiseen 
käyttöön ja älykkäisiin verkkoihin, jotka 
kaikki ovat energiamarkkinoiden kannalta 
keskeisen tärkeitä;

tuettuja EU:n yhteisiä tutkimushankkeita
ja SET-suunnitelman kaltaisia aloitteita on 
usein käytetty liian vähän sellaisen uuden 
teknologian kehittämiseen, joka 
mahdollistaa parannukset 
energiatehokkuuteen, uusiutuviin 
energialähteisiin, ydinvoimalaitosten 
turvallisuuteen, fossiilisten polttoaineiden 
vähäpäästöiseen käyttöön ja älykkäisiin 
verkkoihin, jotka kaikki ovat 
energiamarkkinoiden kannalta keskeisen 
tärkeitä;

Or. fr

Tarkistus 282
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. on tietoinen käyttämättä jääneistä 
mahdollisuuksista – joita on luotu 
puiteohjelmista tuetuilla EU:n yhteisillä 
tutkimushankkeilla ja SET-suunnitelman 
kaltaisilla aloitteilla – kehittää uutta 
teknologiaa, joka mahdollistaa parannukset 
energiatehokkuuteen, uusiutuviin 
energialähteisiin, ydinvoimalaitosten 
turvallisuuteen, fossiilisten polttoaineiden 
vähäpäästöiseen käyttöön ja älykkäisiin 
verkkoihin, jotka kaikki ovat 
energiamarkkinoiden kannalta keskeisen 
tärkeitä;

18. on tietoinen käyttämättä jääneistä 
mahdollisuuksista – joita on luotu 
puiteohjelmista tuetuilla EU:n yhteisillä 
tutkimushankkeilla ja SET-suunnitelman 
kaltaisilla aloitteilla – kehittää uutta 
teknologiaa, joka mahdollistaa parannukset 
energiatehokkuuteen, uusiutuviin 
energialähteisiin, ydinvoimalaitosten
varmuuteen ja turvallisuuteen, fossiilisista 
polttoaineista aiheutuvien päästöjen 
vähentämiseen ja älykkäisiin verkkoihin
sekä kysyntäpuolen hallintavälineisiin, 
jotka kaikki ovat energiamarkkinoiden 
kannalta keskeisen tärkeitä;

Or. en
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Tarkistus 283
Fiona Hall, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. on tietoinen käyttämättä jääneistä 
mahdollisuuksista – joita on luotu 
puiteohjelmista tuetuilla EU:n yhteisillä 
tutkimushankkeilla ja SET-suunnitelman 
kaltaisilla aloitteilla – kehittää uutta 
teknologiaa, joka mahdollistaa parannukset 
energiatehokkuuteen, uusiutuviin 
energialähteisiin, ydinvoimalaitosten 
turvallisuuteen, fossiilisten polttoaineiden 
vähäpäästöiseen käyttöön ja älykkäisiin 
verkkoihin, jotka kaikki ovat 
energiamarkkinoiden kannalta keskeisen 
tärkeitä;

18. on tietoinen käyttämättä jääneistä 
mahdollisuuksista – joita on luotu 
puiteohjelmista tuetuilla EU:n yhteisillä 
tutkimushankkeilla ja SET-suunnitelman 
kaltaisilla aloitteilla – kehittää uutta 
teknologiaa, joka mahdollistaa parannukset 
energiatehokkuuteen, uusiutuviin 
energialähteisiin, ydinvoimalaitosten 
turvallisuuteen, hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin ja
älykkäisiin verkkoihin, jotka kaikki ovat 
energiamarkkinoiden kannalta keskeisen
tärkeitä;

Or. en

Tarkistus 284
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. on tietoinen käyttämättä jääneistä
mahdollisuuksista – joita on luotu 
puiteohjelmista tuetuilla EU:n yhteisillä 
tutkimushankkeilla ja SET-suunnitelman 
kaltaisilla aloitteilla – kehittää uutta 
teknologiaa, joka mahdollistaa parannukset 
energiatehokkuuteen, uusiutuviin 
energialähteisiin, ydinvoimalaitosten 
turvallisuuteen, fossiilisten polttoaineiden 
vähäpäästöiseen käyttöön ja älykkäisiin 
verkkoihin, jotka kaikki ovat 
energiamarkkinoiden kannalta keskeisen 
tärkeitä;

18. on tietoinen mahdollisuuksista – joita 
on luotu puiteohjelmista tuetuilla EU:n 
yhteisillä tutkimushankkeilla ja SET-
suunnitelman kaltaisilla aloitteilla –
kehittää uutta teknologiaa, joka 
mahdollistaa parannukset 
energiatehokkuuteen, uusiutuviin 
energialähteisiin, ydinvoimaan, fossiilisten 
polttoaineiden vähäpäästöiseen käyttöön ja 
älykkäisiin verkkoihin, jotka kaikki ovat 
energiamarkkinoiden kannalta keskeisen 
tärkeitä;
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Or. en

Tarkistus 285
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. on tietoinen käyttämättä jääneistä 
mahdollisuuksista – joita on luotu 
puiteohjelmista tuetuilla EU:n yhteisillä 
tutkimushankkeilla ja SET-suunnitelman 
kaltaisilla aloitteilla – kehittää uutta 
teknologiaa, joka mahdollistaa parannukset 
energiatehokkuuteen, uusiutuviin 
energialähteisiin, ydinvoimalaitosten 
turvallisuuteen, fossiilisten polttoaineiden 
vähäpäästöiseen käyttöön ja älykkäisiin 
verkkoihin, jotka kaikki ovat 
energiamarkkinoiden kannalta keskeisen 
tärkeitä;

18. toteaa, että olisi käytettävä paremmin 
mahdollisuuksia, joita on luotu 
puiteohjelmista tuetuilla EU:n yhteisillä 
tutkimushankkeilla ja SET-suunnitelman 
kaltaisilla aloitteilla, jotta voidaan kehittää 
uutta teknologiaa, joka mahdollistaa 
parannukset energiatehokkuuteen, 
uusiutuviin energialähteisiin, 
ydinvoimalaitosten turvallisuuteen, 
fossiilisten polttoaineiden vähäpäästöiseen 
käyttöön ja älykkäisiin verkkoihin, jotka 
kaikki ovat energiamarkkinoiden kannalta 
keskeisen tärkeitä;

Or. de

Tarkistus 286
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. on tietoinen käyttämättä jääneistä 
mahdollisuuksista – joita on luotu 
puiteohjelmista tuetuilla EU:n yhteisillä 
tutkimushankkeilla ja SET-suunnitelman 
kaltaisilla aloitteilla – kehittää uutta 
teknologiaa, joka mahdollistaa parannukset 
energiatehokkuuteen, uusiutuviin 
energialähteisiin, ydinvoimalaitosten 
turvallisuuteen, fossiilisten polttoaineiden 
vähäpäästöiseen käyttöön ja älykkäisiin 

18. on tietoinen käyttämättä jääneistä 
mahdollisuuksista – joita on luotu 
puiteohjelmista tuetuilla EU:n yhteisillä 
tutkimushankkeilla ja SET-suunnitelman 
kaltaisilla aloitteilla – kehittää uutta 
teknologiaa, joka mahdollistaa parannukset 
energiatehokkuuteen, uusiutuviin 
energialähteisiin, ydinvoimalaitosten 
turvallisuuteen, fossiilisten polttoaineiden 
vähäpäästöiseen käyttöön, energian 
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verkkoihin, jotka kaikki ovat 
energiamarkkinoiden kannalta keskeisen 
tärkeitä;

varastointiin ja älykkäisiin verkkoihin, 
jotka kaikki ovat energiamarkkinoiden 
kannalta keskeisen tärkeitä; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että tästä tehdään 
Horisontti 2020 -ohjelman painopiste, ja 
kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
täysimääräisesti tätä ohjelma-aluetta; 

Or. en

Tarkistus 287
Niki Tzavela, Claude Turmes

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. pitää tärkeänä, että tulevaisuuden 
sähkönsiirron valtaväylät edistyvät, 
erityisesti kaakosta pohjoiseen kulkeva 
sähkönsiirron valtaväylä (SENEH), joka 
auttaisi aurinkosähköfarmeissa, kuten 
Helios-hankkeessa, tuotetun energian 
siirrossa Kaakkois-Euroopasta pohjoiseen 
ja länteen;

Or. en

Tarkistus 288
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa, että reilu kilpailu EU:n 
sisällä on ainoa tapa varmistaa, että 
energiateknologiat hinnoitellaan 
järkevästi pitkällä aikavälillä; kehottaa 
komissiota tekemään ehdotuksen 
uusiutuvia energialähteitä koskevasta 
teollisuuspoliittisesta strategiasta, joka 



PE510.735v01-00 42/135 AM\935846FI.doc

FI

kattaa koko kehityskaaren tutkimuksesta 
ja kehityksestä rahoitukseen;

Or. de

Tarkistus 289
Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa että kaasun hinnan 
sitominen öljyn hintaan estää tehokkaan 
ja avoimen hinnanmuodostuksen kaasun 
sisämarkkinoilla ja pakottaa kuluttajat 
maksamaan korkeita hintoja; katsoo, että 
hinnan pitäisi määräytyä tarjonnan ja 
kysynnän tasapainon perustella;

Or. en

Tarkistus 290
Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 3

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Tarvitaan pikaisia toimia Tarvitaan pikaisia toimia

Kansallisten ja eurooppalaisten 
viranomaisten kannustaminen

Pitkälle yhdennetyt, avoimet ja hyvin 
säännellyt ja kilpailulliset energian 
sisämarkkinat

Or. en
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Tarkistus 291
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
energiapolitiikan alan kuuluvan EU:n 
lainsäädännön, erityisesti kolmannen 
energiapaketin, täysimääräisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöään;

19. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
energiapolitiikan alaan kuuluvan EU:n 
lainsäädännön, erityisesti kolmannen 
energiapaketin, kiireellisesti ja
täysimääräisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöään ja soveltamaan sitä 
kiireellisesti ja täysimääräisesti; kehottaa 
komissiota toteuttamaan niihin 
jäsenvaltioihin kohdistuvia toimia, joissa 
täytäntöönpano on perusteettomasti 
viivästynyt;

Or. en

Tarkistus 292
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
energiapolitiikan alan kuuluvan EU:n 
lainsäädännön, erityisesti kolmannen 
energiapaketin, täysimääräisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöään;

19. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
energiapolitiikan alan kuuluvan EU:n 
lainsäädännön, erityisesti kolmannen 
energiapaketin, täysimääräisesti ja 
asetetussa määräajassa osaksi kansallista 
lainsäädäntöään ja panemaan sen 
asianmukaisesti täytäntöön;

Or. lt
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Tarkistus 293
András Gyürk, Alajos Mészáros

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. kehottaa jäsenvaltioita antamaan 
kansallisille sääntelyviranomaisille 
toimivallan ja niiden tehtävien 
hoitamiseen tarvittavat resurssit, myös 
sellaiset, joiden avulla ne voivat käsitellä 
tehokkaasti kuluttajien esittämiä 
valituksia; pyytää komissiota esittämään 
suosituksia siitä, miten 
sääntelyviranomaisten valvontavaltaa 
voidaan parantaa;

Or. en

Tarkistus 294
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
Paragraph 19 – point 1 (new)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa komissiota asettamaan 
painopisteeksi voimassa olevan 
lainsäädännön täytäntöönpanon ja pitää 
ilahduttavana sitä, että komissio on 
käynnistänyt rikkomismenettelyn eräitä 
jäsenvaltioita vastaan kolmannen 
energiapaketin täytäntöön panematta 
jättämisestä;

Or. da
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Tarkistus 295
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. vaatii komissiota valvomaan tiiviisti 
EU:n energialainsäädännön 
täytäntöönpanon tehokkuutta, ja erityisesti 
tämä koskee säännöksiä, joilla luodaan 
keskeisiä kuluttajien oikeuksia, ja 
säännöksiä, jotka koskevat 
verkonhaltijoita, kansallisia 
sääntelyviranomaisia ja kilpailusääntöjä, 
sekä säännöksiä, joiden tavoitteena on 
vähentää silmukkavirtojen ilmiötä, joka on 
energian sisämarkkinoiden kannalta 
merkittävä haaste, koska se heikentää 
energiajärjestelmien turvallisuutta;
kehottaa komissiota käyttämään kaikkia 
käytettävissään olevia 
tarkoituksenmukaisia keinoja puuttua asiaa 
koskevan EU:n lainsäädännön 
mahdolliseen jatkuvaan noudattamatta 
jättämiseen;

20. vaatii komissiota valvomaan tiiviisti 
EU:n energialainsäädännön 
täytäntöönpanon tehokkuutta, ja erityisesti 
tämä koskee säännöksiä, joilla luodaan 
keskeisiä kuluttajien oikeuksia, ja 
säännöksiä, jotka koskevat 
verkonhaltijoita, kansallisia 
sääntelyviranomaisia ja kilpailusääntöjä,
myös valtiontukia, sekä säännöksiä, joiden 
tavoitteena on vähentää silmukkavirtojen 
ilmiötä, joka on energian sisämarkkinoiden 
kannalta merkittävä haaste, koska se 
heikentää energiajärjestelmien 
turvallisuutta; kehottaa tässä yhteydessä 
ottamaan kyseisellä alueella 
virtauspohjaiset siirtokapasiteetin 
jakamismenetelmät tärkeimmäksi 
korjaavaksi toimenpiteeksi verkon 
vahvistamisen rinnalla; kehottaa 
komissiota käyttämään kaikkia 
käytettävissään olevia 
tarkoituksenmukaisia keinoja puuttua asiaa 
koskevan EU:n lainsäädännön 
mahdolliseen jatkuvaan noudattamatta 
jättämiseen;

Or. en

Tarkistus 296
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. vaatii komissiota valvomaan tiiviisti 20. vaatii komissiota valvomaan tiiviisti 
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EU:n energialainsäädännön
täytäntöönpanon tehokkuutta, ja erityisesti 
tämä koskee säännöksiä, joilla luodaan 
keskeisiä kuluttajien oikeuksia, ja 
säännöksiä, jotka koskevat 
verkonhaltijoita, kansallisia 
sääntelyviranomaisia ja kilpailusääntöjä, 
sekä säännöksiä, joiden tavoitteena on 
vähentää silmukkavirtojen ilmiötä, joka on 
energian sisämarkkinoiden kannalta
merkittävä haaste, koska se heikentää 
energiajärjestelmien turvallisuutta;
kehottaa komissiota käyttämään kaikkia 
käytettävissään olevia 
tarkoituksenmukaisia keinoja puuttua asiaa 
koskevan EU:n lainsäädännön 
mahdolliseen jatkuvaan noudattamatta 
jättämiseen;

EU:n energialainsäädännön 
täytäntöönpanon tehokkuutta, ja erityisesti 
tämä koskee säännöksiä, joilla luodaan 
keskeisiä kuluttajien oikeuksia, ja 
säännöksiä, jotka koskevat 
verkonhaltijoita, kansallisia 
sääntelyviranomaisia ja kilpailusääntöjä, 
sekä säännöksiä, joiden tavoitteena on 
vähentää silmukkavirtojen ilmiötä ja sen 
luomia markkinaesteitä, joka on
merkittävä haaste energiajärjestelmän 
turvallisuuden ja energian 
sisämarkkinoiden kannalta; kehottaa 
komissiota käyttämään kaikkia 
käytettävissään olevia 
tarkoituksenmukaisia keinoja puuttua asiaa 
koskevan EU:n lainsäädännön 
mahdolliseen jatkuvaan noudattamatta 
jättämiseen;

Or. en

Tarkistus 297
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. vaatii komissiota valvomaan tiiviisti 
EU:n energialainsäädännön 
täytäntöönpanon tehokkuutta, ja erityisesti 
tämä koskee säännöksiä, joilla luodaan 
keskeisiä kuluttajien oikeuksia, ja 
säännöksiä, jotka koskevat 
verkonhaltijoita, kansallisia 
sääntelyviranomaisia ja kilpailusääntöjä, 
sekä säännöksiä, joiden tavoitteena on 
vähentää silmukkavirtojen ilmiötä, joka on 
energian sisämarkkinoiden kannalta 
merkittävä haaste, koska se heikentää 
energiajärjestelmien turvallisuutta;
kehottaa komissiota käyttämään kaikkia 
käytettävissään olevia 
tarkoituksenmukaisia keinoja puuttua asiaa 

20. vaatii komissiota valvomaan tiiviisti 
EU:n energialainsäädännön 
täytäntöönpanon tehokkuutta, ja erityisesti 
tämä koskee säännöksiä, joilla luodaan 
keskeisiä kuluttajien oikeuksia, ja 
säännöksiä, jotka koskevat 
verkonhaltijoita, kansallisia 
sääntelyviranomaisia ja kilpailusääntöjä, 
sekä säännöksiä, joiden tavoitteena on 
vähentää silmukkavirtojen ilmiötä, joka on 
energian sisämarkkinoiden kannalta 
merkittävä haaste, koska se heikentää 
energiajärjestelmien turvallisuutta; katsoo, 
että tämä haaste on kuitenkin helposti 
hallittavissa; panee merkille, että 
silmukkavirrat johtuvat 
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koskevan EU:n lainsäädännön 
mahdolliseen jatkuvaan noudattamatta 
jättämiseen;

varastointimahdollisuuksien puutteesta ja 
verkkokapasiteetin riittämättömyydestä;
kehottaa komissiota käyttämään kaikkia 
käytettävissään olevia 
tarkoituksenmukaisia keinoja puuttua asiaa 
koskevan EU:n lainsäädännön 
mahdolliseen jatkuvaan noudattamatta 
jättämiseen;

Or. de

Tarkistus 298
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. vaatii komissiota valvomaan tiiviisti 
EU:n energialainsäädännön 
täytäntöönpanon tehokkuutta, ja erityisesti 
tämä koskee säännöksiä, joilla luodaan 
keskeisiä kuluttajien oikeuksia, ja 
säännöksiä, jotka koskevat 
verkonhaltijoita, kansallisia 
sääntelyviranomaisia ja kilpailusääntöjä, 
sekä säännöksiä, joiden tavoitteena on 
vähentää silmukkavirtojen ilmiötä, joka on 
energian sisämarkkinoiden kannalta 
merkittävä haaste, koska se heikentää 
energiajärjestelmien turvallisuutta;
kehottaa komissiota käyttämään kaikkia 
käytettävissään olevia 
tarkoituksenmukaisia keinoja puuttua asiaa 
koskevan EU:n lainsäädännön 
mahdolliseen jatkuvaan noudattamatta 
jättämiseen;

20. vaatii komissiota valvomaan tiiviisti 
EU:n energialainsäädännön 
täytäntöönpanon tehokkuutta, ja erityisesti 
tämä koskee säännöksiä, joilla luodaan 
keskeisiä kuluttajien oikeuksia, ja 
säännöksiä, jotka koskevat 
verkonhaltijoita, kansallisia 
sääntelyviranomaisia ja kilpailusääntöjä, 
sekä säännöksiä, joiden tavoitteena on 
vähentää silmukkavirtojen ilmiötä
(erityisesti parantamalla uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönottamistahdin 
yhdenmukaistamista), joka on energian 
sisämarkkinoiden kannalta merkittävä 
haaste, koska se heikentää 
energiajärjestelmien turvallisuutta;
kehottaa komissiota käyttämään kaikkia 
käytettävissään olevia 
tarkoituksenmukaisia keinoja puuttua asiaa 
koskevan EU:n lainsäädännön 
mahdolliseen jatkuvaan noudattamatta 
jättämiseen;

Or. fr



PE510.735v01-00 48/135 AM\935846FI.doc

FI

Tarkistus 299
Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. vaatii komissiota valvomaan tiiviisti 
EU:n energialainsäädännön 
täytäntöönpanon tehokkuutta, ja erityisesti 
tämä koskee säännöksiä, joilla luodaan 
keskeisiä kuluttajien oikeuksia, ja 
säännöksiä, jotka koskevat 
verkonhaltijoita, kansallisia 
sääntelyviranomaisia ja kilpailusääntöjä, 
sekä säännöksiä, joiden tavoitteena on 
vähentää silmukkavirtojen ilmiötä, joka on 
energian sisämarkkinoiden kannalta 
merkittävä haaste, koska se heikentää 
energiajärjestelmien turvallisuutta;
kehottaa komissiota käyttämään kaikkia 
käytettävissään olevia 
tarkoituksenmukaisia keinoja puuttua asiaa 
koskevan EU:n lainsäädännön 
mahdolliseen jatkuvaan noudattamatta 
jättämiseen;

20. vaatii komissiota valvomaan tiiviisti 
EU:n energialainsäädännön 
täytäntöönpanon tehokkuutta, ja erityisesti 
tämä koskee säännöksiä, joilla luodaan 
keskeisiä kuluttajien oikeuksia, ja 
säännöksiä, jotka koskevat 
verkonhaltijoita, kansallisia 
sääntelyviranomaisia ja kilpailusääntöjä, 
sekä säännöksiä, joiden tavoitteena on 
vähentää silmukkavirtojen ilmiötä sähkön 
sisämarkkinoilla, mikä on energian 
sisämarkkinoiden kannalta merkittävä 
haaste, koska se heikentää 
energiajärjestelmien turvallisuutta;
kehottaa komissiota käyttämään kaikkia 
käytettävissään olevia 
tarkoituksenmukaisia keinoja puuttua asiaa 
koskevan EU:n lainsäädännön 
mahdolliseen jatkuvaan noudattamatta 
jättämiseen;

Or. en

Tarkistus 300
András Gyürk, Alajos Mészáros

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. panee merkille, että tähän mennessä 
sähkökatkokset ovat johtuneet 
toimintahäiriöistä, eivät kapasiteetin 
puutteesta; panee merkille, että 
talouslaman, maakaasun korkeiden 
hintojen ja uusiutuvista energialähteistä 
tuotettavan sähkön ajoittain kasvavan 
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osuuden vuoksi Euroopan unionin 
sijoittajat ovat huomattavan epävarmoja, 
kun kehitetään joustavaa 
sähköntuotantokapasiteettia; kehottaa 
komissiota teettämään yhdenmukaisilla 
menetelmillä kattavan arvioinnin 
tuotannon riittävyydestä ja antamaan 
ohjeita siitä, miten voidaan lisätä 
joustavuutta ja säilyttää toimitusvarmuus;

Or. en

Tarkistus 301
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, António Fernando Correia de Campos

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
yhdessä arvioimaan tarvittavia 
investointeja ja vähentämään hiilen 
osuutta energia-alalla sekä kehittämään 
EU:n strategian, jossa painopisteinä ovat 
energiatehokkuus, kustannustehokas 
uusiutuvien energialähteiden integrointi 
ja markkinoiden yhdentyminen;

Or. en

Tarkistus 302
Zofija Mazej Kukovič

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa budjettivallan käyttäjää 
antamaan energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle
(ACER) välineet, joiden avulla se voi 
huolehtia velvoitteistaan ja saavuttaa 
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energian tukkumarkkinoiden eheydestä, 
tarkasteltavuudesta ja tehokkuudesta 
annetussa asetuksessa asetetut tavoitteet; 
toteaa, että tämä on tarpeen kattavien ja 
avointen sähkön ja kaasun 
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi vuoteen 
2014 mennessä;

Or. en

Tarkistus 303
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
koordinoimaan infrastruktuurihankkeita 
aikaisempaa paremmin ja varmistamaan 
samalla niiden kattavan järjestelmään 
liitettävyyden ja kustannustehokkuuden;
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan yhteistä eurooppalaista etua 
koskevien hankkeiden ripeän arvioinnin, 
valinnan ja täytäntöönpanon etenkin, kun 
kyseessä ovat rajat ylittävät 
sähköyhdysjohdot ja kaasuyhdysputket, 
nesteytetty maakaasu ja varastointi-
infrastruktuuri, jotka ovat hyvin 
integroitujen ja hyvin toimivien 
energiamarkkinoiden kannalta ensisijaisen 
tärkeitä;

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
koordinoimaan infrastruktuurihankkeita 
aikaisempaa paremmin ja varmistamaan 
samalla niiden kattavan järjestelmään 
liitettävyyden ja kustannustehokkuuden;
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan yhteistä eurooppalaista etua 
koskevien hankkeiden ripeän arvioinnin, 
valinnan ja täytäntöönpanon; katsoo, että 
tällaisia hankkeita ovat muun muassa 
nesteytettyä maakaasua ja varastointi-
infrastruktuuria koskevat hankkeet ja 
hankkeet, joilla energiaa varastoidaan 
kaasun kautta, ja että ne ovat hyvin 
integroitujen ja hyvin toimivien 
energiamarkkinoiden kannalta ensisijaisen 
tärkeitä;

Or. fr

Tarkistus 304
Jacek Saryusz-Wolski

Päätöslauselmaesitys
21 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
koordinoimaan infrastruktuurihankkeita 
aikaisempaa paremmin ja varmistamaan 
samalla niiden kattavan järjestelmään 
liitettävyyden ja kustannustehokkuuden;
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan yhteistä eurooppalaista etua 
koskevien hankkeiden ripeän arvioinnin, 
valinnan ja täytäntöönpanon etenkin, kun 
kyseessä ovat rajat ylittävät 
sähköyhdysjohdot ja kaasuyhdysputket,
nesteytetty maakaasu ja varastointi-
infrastruktuuri, jotka ovat hyvin 
integroitujen ja hyvin toimivien 
energiamarkkinoiden kannalta ensisijaisen 
tärkeitä;

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
koordinoimaan infrastruktuurihankkeita 
aikaisempaa paremmin ja varmistamaan 
samalla niiden kattavan järjestelmään 
liitettävyyden ja kustannustehokkuuden;
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan yhteistä eurooppalaista etua 
koskevien hankkeiden ripeän arvioinnin, 
valinnan ja täytäntöönpanon etenkin, kun 
kyseessä ovat rajat ylittävät 
sähköyhdysjohdot ja kaasuyhdysputket,
LNG ja varastointi-infrastruktuuri, jotka 
ovat hyvin integroitujen ja hyvin toimivien 
energiamarkkinoiden kannalta ensisijaisen 
tärkeitä; kehottaa EU:ta harkitsemaan 
strategisten ulkoisten 
infrastruktuurihankkeiden kuten 
Nabuccon suoraa yhteistä rahoitusta 
EU:n määrärahoista; 

Or. en

Tarkistus 305
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
koordinoimaan infrastruktuurihankkeita 
aikaisempaa paremmin ja varmistamaan 
samalla niiden kattavan järjestelmään 
liitettävyyden ja kustannustehokkuuden;
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan yhteistä eurooppalaista etua 
koskevien hankkeiden ripeän arvioinnin, 
valinnan ja täytäntöönpanon etenkin, kun 
kyseessä ovat rajat ylittävät 
sähköyhdysjohdot ja kaasuyhdysputket, 
nesteytetty maakaasu ja varastointi-
infrastruktuuri, jotka ovat hyvin 

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
koordinoimaan infrastruktuurihankkeita 
aikaisempaa paremmin ja varmistamaan 
samalla niiden kattavan järjestelmään 
liitettävyyden ja kustannustehokkuuden;
toteaa, että tämä edellyttää integroitua 
lähestymistapaa ja pienten 
jakeluverkonhaltijoiden osallistumista; 
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan yhteistä eurooppalaista etua 
koskevien hankkeiden ripeän arvioinnin, 
valinnan ja täytäntöönpanon etenkin, kun 
kyseessä ovat rajat ylittävät 
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integroitujen ja hyvin toimivien 
energiamarkkinoiden kannalta ensisijaisen 
tärkeitä;

sähköyhdysjohdot ja kaasuyhdysputket, 
nesteytetty maakaasu ja varastointi-
infrastruktuuri, jotka ovat hyvin 
integroitujen ja hyvin toimivien 
energiamarkkinoiden kannalta ensisijaisen
tärkeitä;

Or. de

Tarkistus 306
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
koordinoimaan infrastruktuurihankkeita 
aikaisempaa paremmin ja varmistamaan 
samalla niiden kattavan järjestelmään 
liitettävyyden ja kustannustehokkuuden;
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan yhteistä eurooppalaista etua 
koskevien hankkeiden ripeän arvioinnin, 
valinnan ja täytäntöönpanon etenkin, kun 
kyseessä ovat rajat ylittävät 
sähköyhdysjohdot ja kaasuyhdysputket, 
nesteytetty maakaasu ja varastointi-
infrastruktuuri, jotka ovat hyvin 
integroitujen ja hyvin toimivien 
energiamarkkinoiden kannalta ensisijaisen 
tärkeitä;

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
koordinoimaan infrastruktuurihankkeita 
aikaisempaa paremmin ja varmistamaan 
samalla niiden kattavan järjestelmään 
liitettävyyden ja kustannustehokkuuden;
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan yhteistä eurooppalaista etua 
koskevien hankkeiden ripeän arvioinnin, 
valinnan ja täytäntöönpanon etenkin, kun 
kyseessä ovat rajat ylittävät 
sähköyhdysjohdot ja kaasuyhdysputket, 
nesteytetty maakaasu ja varastointi-
infrastruktuuri sekä älykkäät siirto- ja 
jakeluverkot, jotka ovat hyvin integroitujen 
ja hyvin toimivien energiamarkkinoiden 
kannalta ensisijaisen tärkeitä;

Or. en

Tarkistus 307
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
21 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
koordinoimaan infrastruktuurihankkeita 
aikaisempaa paremmin ja varmistamaan 
samalla niiden kattavan järjestelmään 
liitettävyyden ja kustannustehokkuuden;
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan yhteistä eurooppalaista etua 
koskevien hankkeiden ripeän arvioinnin, 
valinnan ja täytäntöönpanon etenkin, kun 
kyseessä ovat rajat ylittävät 
sähköyhdysjohdot ja kaasuyhdysputket, 
nesteytetty maakaasu ja varastointi-
infrastruktuuri, jotka ovat hyvin 
integroitujen ja hyvin toimivien 
energiamarkkinoiden kannalta ensisijaisen 
tärkeitä;

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
koordinoimaan infrastruktuurihankkeita 
aikaisempaa paremmin ja varmistamaan 
samalla niiden kattavan järjestelmään 
liitettävyyden ja kustannustehokkuuden;
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan yhteistä eurooppalaista etua 
koskevien hankkeiden ripeän arvioinnin, 
valinnan ja täytäntöönpanon etenkin, kun 
kyseessä ovat rajat ylittävät 
sähköyhdysjohdot ja kaasuyhdysputket, 
nesteytetty maakaasu ja varastointi-
infrastruktuuri – mukaan luettuina 
käänteisvirtausjärjestelyt – jotka ovat 
hyvin integroitujen ja hyvin toimivien 
energiamarkkinoiden kannalta ensisijaisen 
tärkeitä;

Or. en

Tarkistus 308
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
koordinoimaan infrastruktuurihankkeita 
aikaisempaa paremmin ja varmistamaan 
samalla niiden kattavan järjestelmään 
liitettävyyden ja kustannustehokkuuden;
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan yhteistä eurooppalaista etua 
koskevien hankkeiden ripeän arvioinnin, 
valinnan ja täytäntöönpanon etenkin, kun 
kyseessä ovat rajat ylittävät 
sähköyhdysjohdot ja kaasuyhdysputket, 
nesteytetty maakaasu ja varastointi-
infrastruktuuri, jotka ovat hyvin 
integroitujen ja hyvin toimivien 
energiamarkkinoiden kannalta ensisijaisen 

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
koordinoimaan infrastruktuurihankkeita 
aikaisempaa paremmin ja varmistamaan 
samalla niiden kattavan järjestelmään 
liitettävyyden ja kustannustehokkuuden;
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan yhteistä eurooppalaista etua 
koskevien hankkeiden ripeän arvioinnin, 
valinnan ja täytäntöönpanon etenkin, kun 
kyseessä ovat rajat ylittävät 
sähköyhdysjohdot ja kaasuyhdysputket, 
nesteytetty maakaasu ja varastointi-
infrastruktuuri, jotka ovat hyvin 
integroitujen ja hyvin toimivien 
energiamarkkinoiden kannalta ensisijaisen 
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tärkeitä; tärkeitä, ja että vuoden 2015 jälkeen ei 
enää ole niin sanottuja 
energiasaarekkeita;

Or. lt

Tarkistus 309
András Gyürk, Alajos Mészáros

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
koordinoimaan infrastruktuurihankkeita 
aikaisempaa paremmin ja varmistamaan
samalla niiden kattavan järjestelmään 
liitettävyyden ja kustannustehokkuuden;
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan yhteistä eurooppalaista etua 
koskevien hankkeiden ripeän arvioinnin, 
valinnan ja täytäntöönpanon etenkin, kun 
kyseessä ovat rajat ylittävät 
sähköyhdysjohdot ja kaasuyhdysputket, 
nesteytetty maakaasu ja varastointi-
infrastruktuuri, jotka ovat hyvin 
integroitujen ja hyvin toimivien 
energiamarkkinoiden kannalta ensisijaisen 
tärkeitä;

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
koordinoimaan infrastruktuurihankkeita 
aikaisempaa paremmin ja siten
varmistamaan varojen paras mahdollinen 
käyttö, turvaamaan kattavan järjestelmään 
liitettävyyden ja kustannustehokkuuden;
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan yhteistä eurooppalaista etua 
koskevien hankkeiden ripeän arvioinnin, 
valinnan ja täytäntöönpanon etenkin, kun 
kyseessä ovat rajat ylittävät 
sähköyhdysjohdot ja kaasuyhdysputket, 
nesteytetty maakaasu ja varastointi-
infrastruktuuri, jotka ovat hyvin 
integroitujen ja hyvin toimivien 
energiamarkkinoiden kannalta ensisijaisen 
tärkeitä;

Or. en

Tarkistus 310
András Gyürk, Alajos Mészáros

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
koordinoimaan infrastruktuurihankkeita 

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
koordinoimaan infrastruktuurihankkeita 
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aikaisempaa paremmin ja varmistamaan 
samalla niiden kattavan järjestelmään 
liitettävyyden ja kustannustehokkuuden;
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan yhteistä eurooppalaista etua 
koskevien hankkeiden ripeän arvioinnin, 
valinnan ja täytäntöönpanon etenkin, kun 
kyseessä ovat rajat ylittävät 
sähköyhdysjohdot ja kaasuyhdysputket, 
nesteytetty maakaasu ja varastointi-
infrastruktuuri, jotka ovat hyvin 
integroitujen ja hyvin toimivien 
energiamarkkinoiden kannalta ensisijaisen 
tärkeitä;

aikaisempaa paremmin ja varmistamaan 
samalla niiden kattavan järjestelmään 
liitettävyyden ja kustannustehokkuuden;
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan yhteistä eurooppalaista etua 
koskevien hankkeiden ripeän arvioinnin, 
valinnan, nopeutetun luvan myöntämisen
ja täytäntöönpanon etenkin, kun kyseessä 
ovat rajat ylittävät sähköyhdysjohdot ja 
kaasuyhdysputket, nesteytetty maakaasu ja 
varastointi-infrastruktuuri, jotka ovat hyvin 
integroitujen ja hyvin toimivien 
energiamarkkinoiden kannalta ensisijaisen 
tärkeitä;

Or. en

Tarkistus 311
Zofija Mazej Kukovič

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
koordinoimaan infrastruktuurihankkeita 
aikaisempaa paremmin ja varmistamaan 
samalla niiden kattavan järjestelmään 
liitettävyyden ja kustannustehokkuuden;
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan yhteistä eurooppalaista etua 
koskevien hankkeiden ripeän arvioinnin, 
valinnan ja täytäntöönpanon etenkin, kun 
kyseessä ovat rajat ylittävät 
sähköyhdysjohdot ja kaasuyhdysputket, 
nesteytetty maakaasu ja varastointi-
infrastruktuuri, jotka ovat hyvin 
integroitujen ja hyvin toimivien 
energiamarkkinoiden kannalta ensisijaisen 
tärkeitä;

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
koordinoimaan infrastruktuurihankkeita 
aikaisempaa paremmin ja varmistamaan 
samalla niiden kattavan järjestelmään 
liitettävyyden ja kustannustehokkuuden;
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan yhteistä eurooppalaista etua 
koskevien hankkeiden ripeän arvioinnin, 
valinnan ja täytäntöönpanon etenkin, kun 
kyseessä ovat rajat ylittävät 
sähköyhdysjohdot ja kaasuyhdysputket ja
energian varastointi-infrastruktuuri, jotka 
ovat hyvin integroitujen ja hyvin toimivien 
energiamarkkinoiden kannalta ensisijaisen 
tärkeitä;

Or. en
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Tarkistus 312
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
koordinoimaan infrastruktuurihankkeita 
aikaisempaa paremmin ja varmistamaan 
samalla niiden kattavan järjestelmään 
liitettävyyden ja kustannustehokkuuden;
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan yhteistä eurooppalaista etua 
koskevien hankkeiden ripeän arvioinnin, 
valinnan ja täytäntöönpanon etenkin, kun 
kyseessä ovat rajat ylittävät 
sähköyhdysjohdot ja kaasuyhdysputket, 
nesteytetty maakaasu ja varastointi-
infrastruktuuri, jotka ovat hyvin 
integroitujen ja hyvin toimivien 
energiamarkkinoiden kannalta ensisijaisen 
tärkeitä;

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
koordinoimaan infrastruktuurihankkeita 
aikaisempaa paremmin ja varmistamaan 
samalla niiden kattavan järjestelmään 
liitettävyyden ja kustannustehokkuuden;
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan yhteistä eurooppalaista etua 
koskevien hankkeiden ripeän arvioinnin, 
valinnan ja täytäntöönpanon etenkin, kun 
kyseessä ovat niihin liittyvät rajat ylittävät 
sähköyhdysjohdot ja kaasuyhdysputket, 
nesteytetty maakaasu ja varastointi-
infrastruktuuri, jotka ovat hyvin 
integroitujen ja hyvin toimivien 
energiamarkkinoiden kannalta ensisijaisen 
tärkeitä;

Or. en

Tarkistus 313
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. korostaa, että verkkojen Eurooppa 
-välineestä saatavaa rajallista rahoitusta 
ja Euroopan laajuisten 
energiainfrastruktuurien suuntaviivoja on 
käytettävä viisaasti pitäen eurooppalaisia 
sisämarkkinoita yhtenä yksikkönä; katsoo 
siten, että komission olisi asetettava 
rahoitusvaihtoehtoja koskevassa työssään 
etusijalle sellaiset sisämarkkinoiden 
alueet, joilla ei ole edes 
perustavanalaatuista fyysistä 



AM\935846FI.doc 57/135 PE510.735v01-00

FI

infrastruktuuria, etenkin 
rajayhdysjohtoja;

Or. en

Tarkistus 314
Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. painottaa, että lupamenettelyjen 
yksinkertaistaminen jäsenvaltioissa auttaa 
osaltaan kehittämään 
infrastruktuuriverkostoja ja 
vapauttamaan investointeja; korostaa 
tässä yhteydessä, että paikallis- ja 
alueviranomaisilla olisi oltava tärkeä 
rooli, kun yksinkertaistetaan 
suunnittelumenettelyjä ja integroidaan 
energiainfrastruktuuria paikallisiin ja 
alueellisiin suunnittelujärjestelmiin;

Or. en

Tarkistus 315
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
luomaan tehokkaan 
ruuhkanhallintajärjestelmän, jotta 
voidaan tehostaa kaasun ja sähkön 
olemassa olevan siirtokapasiteetin 
käyttöä, supistaa kasvavan 
verkkokapasiteetin kustannuksia ja 
edistää uusiutuvista energialähteistä 
tapahtuvan tuotannon liittämistä 
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sähköverkkoon;

Or. en

Tarkistus 316
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. kehottaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään täysimääräisesti verkkojen 
Eurooppa -välineen tarjoamat 
mahdollisuudet soveltaen Euroopan 
laajuisten energiainfrastruktuurien 
suuntaviivoja, jotta voidaan vahvistaa 
Euroopan unionin energiavarmuutta ja 
monipuolistaa Euroopan unionin 
energianhankintalähteitä ja verkostoja;

Or. ro

Tarkistus 317
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tarjoamaan riittävät taloudelliset 
voimavarat soveltuvan 
lainsäädäntöympäristön luomista ja 
tiettyjen infrastruktuurihankkeiden, jotka 
eivät ole kaupallisesti kiinnostavia, 
yhteisrahoittamista varten, 

Or. sl
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Tarkistus 318
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Päätöslauselmaesitys
21 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 b. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön rajaylittävät ja alueelliset 
integroidut seuraavan vuorokauden ja 
päivänsisäiset markkinat sekä 
tasehallintamarkkinat, jotta voidaan 
parantaa järjestelmän joustavuutta ja 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön laajamittaista käyttöönottoa sekä 
kysynnänohjausresurssien käyttöä 
tuotannon rinnalla.

Or. en

Tarkistus 319
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään 
sääntelemästä energian kansallisia 
vähittäishintoja julkisten tukien avulla, 
koska tällaiset toimenpiteet uhkaavat 
vakavasti tulevia investointeja 
infrastruktuuriin;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 320
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
22 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään 
sääntelemästä energian kansallisia 
vähittäishintoja julkisten tukien avulla, 
koska tällaiset toimenpiteet uhkaavat 
vakavasti tulevia investointeja 
infrastruktuuriin;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 321
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään
sääntelemästä energian kansallisia 
vähittäishintoja julkisten tukien avulla, 
koska tällaiset toimenpiteet uhkaavat 
vakavasti tulevia investointeja 
infrastruktuuriin;

22. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään
kansallisten vähittäishintojen sääntelystä, 
joka saattaa estää markkinoiden kehitystä 
ja vääristää kilpailua, johtaa 
harhaanjohtaviin investointisignaaleihin 
ja uhata infrastruktuurin kehitystä 
tulevaisuudessa, jos säännellyt hinnat 
asetetaan markkinahinnan alapuolelle tai 
aiheutuneita kustannuksia pienemmiksi;
korostaa, että kun on erityisiä perusteita 
pitää yllä jonkinlaisia säänneltyjä hintoja, 
näiden perusteiden on oltava selkeästi 
määriteltyjä, avoimia, syrjimättömiä ja 
varmennettavia ja niillä on turvattava 
kuluttajien tasa-arvoinen pääsy, kun 
siirrytään täysin kilpailluille 
markkinoille;

Or. en
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Tarkistus 322
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään 
sääntelemästä energian kansallisia 
vähittäishintoja julkisten tukien avulla, 
koska tällaiset toimenpiteet uhkaavat 
vakavasti tulevia investointeja 
infrastruktuuriin;

22. kehottaa jäsenvaltioita
mahdollisimman pian pidättymään 
sääntelemästä energian kansallisia 
vähittäishintoja, mutta katsoo, että tällä 
hetkellä on tärkeää, että jäsenvaltioilla on 
edelleen mahdollisuus säännellä hintoja 
kotimaisten kotitalouksien ja pk-yritysten 
osalta, sillä jäsenvaltioiden olisi kyettävä 
jatkuvasti arvioimaan, mikä on 
oikeudenmukainen ja kohtuullinen 
tuottoaste, jotta voidaan estää kuluttajien 
hyväksikäyttö;

Or. en

Tarkistus 323
András Gyürk, Alajos Mészáros

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään 
sääntelemästä energian kansallisia 
vähittäishintoja julkisten tukien avulla,
koska tällaiset toimenpiteet uhkaavat 
vakavasti tulevia investointeja 
infrastruktuuriin;

22. panee merkille, että energian 
sisämarkkinat eivät vielä toimi 
tehokkaasti ja että keskimääräiset 
tukkuhinnat vaihtelevat voimakkaasti 
jäsenvaltioiden välillä; kehottaa 
jäsenvaltioita harkitsemaan energian
kansallisten vähittäishintojen sääntelyn 
asteittaista lopettamista julkisten ja 
rajatylittävien tukien avulla heti, kun 
energian sisämarkkinat ovat täysin 
toimivat ja kun kansalliset hinnat ovat 
lähempänä toisiaan;

Or. en
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Tarkistus 324
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään
sääntelemästä energian kansallisia 
vähittäishintoja julkisten tukien avulla, 
koska tällaiset toimenpiteet uhkaavat 
vakavasti tulevia investointeja 
infrastruktuuriin;

22. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään
hintakattojen, säänneltyjen hintojen tai 
muiden toimenpiteiden käyttämisestä
energian hintojen kansalliseen sääntelyyn, 
koska tällaiset toimenpiteet uhkaavat 
vakavasti tulevia investointeja
kapasiteettiin ja infrastruktuuriin;

Or. en

Tarkistus 325
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään 
sääntelemästä energian kansallisia 
vähittäishintoja julkisten tukien avulla, 
koska tällaiset toimenpiteet uhkaavat 
vakavasti tulevia investointeja 
infrastruktuuriin;

22. kehottaa jäsenvaltioita asteittain
pidättymään sääntelemästä energian 
kansallisia vähittäishintoja julkisten tukien 
avulla, koska tällaiset toimenpiteet
saattavat vääristää tulevia investointeja 
infrastruktuuriin; katsoo, että tällaisissa 
toimissa on otettava huomioon heikossa 
asemassa olevien kuluttajien edut, koska 
he eivät aina kykene hyötymään energian 
vähittäismarkkinoiden aidosta kilpailusta;

Or. en
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Tarkistus 326
Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään 
sääntelemästä energian kansallisia 
vähittäishintoja julkisten tukien avulla, 
koska tällaiset toimenpiteet uhkaavat
vakavasti tulevia investointeja 
infrastruktuuriin;

22. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään 
sääntelemästä energian kansallisia 
vähittäishintoja, koska tällainen sääntely 
voi vääristää kilpailua, johtaa 
harhaanjohtaviin investointisignaaleihin 
ja energiatariffien vajeisiin sekä vakavasti
uhata tulevia investointeja 
infrastruktuuriin ja energian käytön 
tehokkuuteen;

Or. en

Tarkistus 327
Jolanta Emilia Hibner

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään 
sääntelemästä energian kansallisia 
vähittäishintoja julkisten tukien avulla, 
koska tällaiset toimenpiteet uhkaavat
vakavasti tulevia investointeja 
infrastruktuuriin;

22. kehottaa jäsenvaltioita arvioimaan 
uudelleen, onko jatkossa tarpeen säilyttää
energian kansallisten vähittäishintojen 
sääntely, koska sellaiset toimenpiteet
saattavat uhata vakavasti tulevia 
investointeja infrastruktuuriin;

Or. en

Tarkistus 328
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
22 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään 
sääntelemästä energian kansallisia 
vähittäishintoja julkisten tukien avulla, 
koska tällaiset toimenpiteet uhkaavat 
vakavasti tulevia investointeja 
infrastruktuuriin;

22. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään 
sääntelemästä energian kansallisia 
vähittäishintoja julkisten tukien avulla, 
koska tällaiset toimenpiteet vääristävät 
hintasignaaleja, uhkaavat vakavasti 
tulevia investointeja infrastruktuuriin ja 
vahingoittavat vapaata kilpailua;

Or. de

Tarkistus 329
Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään 
sääntelemästä energian kansallisia 
vähittäishintoja julkisten tukien avulla, 
koska tällaiset toimenpiteet uhkaavat 
vakavasti tulevia investointeja
infrastruktuuriin;

22. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään 
sääntelemästä energian kansallisia 
vähittäishintoja valtion interventioiden
avulla, koska tällaiset toimenpiteet 
uhkaavat vakavasti energia-alan tulevia 
investointeja;

Or. en

Tarkistus 330
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. on tyytyväinen komission 
määrätietoisuuteen kilpailunrajoitus- ja 
valtiontukisääntöjen täytäntöönpanossa, 
millä varmistetaan, että kaikille 
markkinatoimijoille luodaan tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja yhtäläiset 

23. on tyytyväinen komission 
määrätietoisuuteen kilpailunrajoitus- ja 
valtiontukisääntöjen täytäntöönpanossa, 
millä varmistetaan, että kaikille 
markkinatoimijoille luodaan tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja yhtäläiset 
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markkinoille pääsyn ehdot; markkinoille pääsyn ehdot; suhtautuu 
myönteisesti ilmoitukseen, että komissio 
antaa opastusta parhaista käytänteistä ja 
uusiutuvien energialähteiden 
tukijärjestelmistä mutta ei pakota 
jäsenvaltioita muuttamaan tukea jyrkästi, 
sillä se tekisi markkinoista epävakaat ja 
lisäisi kustannuksia; katsoo, että 
tukimekanismeja olisi mukautettava 
kasvavaan markkinapenetraatioon ja 
laskeviin tuotantokustannuksiin;

Or. en

Tarkistus 331
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. on tyytyväinen komission 
määrätietoisuuteen kilpailunrajoitus- ja 
valtiontukisääntöjen täytäntöönpanossa, 
millä varmistetaan, että kaikille 
markkinatoimijoille luodaan tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja yhtäläiset 
markkinoille pääsyn ehdot;

23. on tyytyväinen komission 
määrätietoisuuteen kilpailunrajoitus- ja 
valtiontukisääntöjen täytäntöönpanossa, 
millä varmistetaan, että kaikille 
markkinatoimijoille luodaan tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja yhtäläiset 
markkinoille pääsyn ehdot; suhtautuu 
tässä yhteydessä myönteisesti siihen, että 
komissio tutkii Gazpromin Keski-
Euroopassa ja muualla toteuttamia 
mahdollisesti kilpailunvastaisia toimia 
kaasun sisämarkkinoilla; 

Or. en

Tarkistus 332
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
23 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. on tyytyväinen komission 
määrätietoisuuteen kilpailunrajoitus- ja 
valtiontukisääntöjen täytäntöönpanossa, 
millä varmistetaan, että kaikille 
markkinatoimijoille luodaan tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja yhtäläiset 
markkinoille pääsyn ehdot;

23. on tyytyväinen komission 
määrätietoisuuteen kilpailunrajoitus- ja 
valtiontukisääntöjen täytäntöönpanossa, 
millä varmistetaan, että kaikille 
markkinatoimijoille luodaan tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja yhtäläiset 
markkinoille pääsyn ehdot ja pyritään 
siten suojelemaan kuluttajia; kehottaa 
komissiota antamaan ohjeet siitä, miten 
arvioidaan hallitsevan aseman 
väärinkäyttöä kaasun ja sähkön 
vähittäismarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 333
Jacek Saryusz-Wolski

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. on tyytyväinen komission 
määrätietoisuuteen kilpailunrajoitus- ja 
valtiontukisääntöjen täytäntöönpanossa, 
millä varmistetaan, että kaikille 
markkinatoimijoille luodaan tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja yhtäläiset 
markkinoille pääsyn ehdot;

23. on tyytyväinen komission 
määrätietoisuuteen kilpailunrajoitus- ja 
valtiontukisääntöjen täytäntöönpanossa
kaikkien energia-alan yritysten ja niiden 
Euroopan unionissa toimivien 
tytäryritysten osalta, millä pyritään 
varmistamaan, että kaikille 
markkinatoimijoille luodaan tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja yhtäläiset 
markkinoille pääsyn ehdot;

Or. en

Tarkistus 334
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Päätöslauselmaesitys
23 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. on tyytyväinen komission 
määrätietoisuuteen kilpailunrajoitus- ja 
valtiontukisääntöjen täytäntöönpanossa, 
millä varmistetaan, että kaikille 
markkinatoimijoille luodaan tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja yhtäläiset 
markkinoille pääsyn ehdot;

23. on tyytyväinen komission 
määrätietoisuuteen kilpailunrajoitus- ja 
valtiontukisääntöjen täytäntöönpanossa ja 
sen valvomisessa, että kolmansien maiden 
osallistujat energiamarkkinoilla 
noudattavat näitä sääntöjä, millä 
varmistetaan, että kaikille 
markkinatoimijoille luodaan tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja yhtäläiset 
markkinoille pääsyn ehdot;

Or. lt

Tarkistus 335
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. korostaa tässä yhteydessä, että on 
varmistettava tasavertaiset 
toimintaedellytykset 
energiantuotantoinvestointien välillä 
erityisesti siten, että omaksutaan yleinen 
kehdosta kehtoon lähestymistapa, johon 
sisältyy kattava vastuujärjestelmä, 
vakuutus, jätteen sijoittamisen 
kustannukset ja muut 
ympäristökustannukset sekä 
tuotantolaitosten muuttaminen 
viheralueiksi kaikissa investoinneissa;

Or. en
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Tarkistus 336
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa komissiota tarkistamaan 
valtiontukisääntöjä kansallisten 
energiatehokkuustoimenpiteiden osalta
sekä niiden energiahankkeiden osalta, 
joita yhteisrahoitetaan koheesiopolitiikan 
puitteissa, jotta voidaan varmistaa, että 
useammat näistä toimista voivat saada 
valtion rahoitusta ja siten useampi hanke 
toteutuu;

Or. en

Tarkistus 337
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. pitää ilahduttavana sitä, että 
komissio on käynnistänyt viralliset 
menettelyt tutkiakseen, estääkö Gazprom 
kilpailua Keski- ja Itä-Euroopan 
kaasumarkkinoilla ja rikkooko se siten 
kilpailuoikeutta koskevia EU:n sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 338
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. muistuttaa, että Lissabonin 
sopimuksen 194 artiklassa todetaan, että 
EU:lla on oikeus toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan tasolla energiahuollon 
varmuuden takaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 339
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
23 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 b. suosittelee, että komissio käyttäisi 
valtiontukien valvontavaltaansa siten, että 
se kannustaa kehittämään rajatylittävää 
infrastruktuuria; katsoo, että komissio 
voisi asettaa kansallisten 
tukimekanismien (kapasiteetti tai 
uusiutuvat energialähteet) hyväksymisen 
ehdoksi sen, että jäsenvaltio sitoutuu 
rahoittamaan ja rakentamaan tiettyjä 
rajatylittäviä infrastruktuureita; katsoo, 
että tällaiset yhdysrakenteet ovat 
keskeisen tärkeitä, jotta voidaan parantaa 
kykyä käyttää naapurivaltion tarjontaa 
hätätapauksessa tai energiaepätasapainon 
ilmetessä ja ajan myötä vähentää tukia;

Or. en

Tarkistus 340
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. tukee voimakkaasti komission 
pyrkimyksiä ottaa yhdenmukaiset 
verkkosäännöt ja -normit suunnitellusti 
käyttöön ja varmistaa energian 
sisämarkkinoiden sääntelykehyksen 
vakaus;

24. tukee voimakkaasti komission 
pyrkimyksiä ottaa yhdenmukaiset 
verkkosäännöt ja -normit suunnitellusti 
käyttöön ja varmistaa energian 
sisämarkkinoiden sääntelykehyksen 
vakaus; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että tarvittavat 
toimenpiteet toteutetaan nopeasti ja 
kohdennetusti; toteaa myös, että tässä 
yhteydessä on luotava läheisempi yhteys 
EU:n sääntöjen ja niiden kanssa samaan 
aikaan laadittujen kansallisten 
säännösten välille;

Or. de

Tarkistus 341
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. tukee voimakkaasti komission 
pyrkimyksiä ottaa yhdenmukaiset 
verkkosäännöt ja -normit suunnitellusti 
käyttöön ja varmistaa energian 
sisämarkkinoiden sääntelykehyksen
vakaus;

24. tukee voimakkaasti komission 
pyrkimyksiä ottaa yhdenmukaiset 
verkkosäännöt ja -normit suunnitellusti 
käyttöön ja varmistaa energian 
sisämarkkinoiden sääntelykehyksen vakaus
ja parantaa sen innovaatioystävällisyyttä;

Or. en

Tarkistus 342
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. tukee voimakkaasti komission 
pyrkimyksiä ottaa yhdenmukaiset 
verkkosäännöt ja -normit suunnitellusti 
käyttöön ja varmistaa energian 
sisämarkkinoiden sääntelykehyksen 
vakaus;

24. tukee voimakkaasti komission 
pyrkimyksiä, jotka perustuvat ENTSOjen 
tekemään koordinoituun työhön, ottaa 
yhdenmukaiset verkkosäännöt ja -normit 
suunnitellusti käyttöön ja varmistaa 
energian sisämarkkinoiden 
sääntelykehyksen vakaus;

Or. en

Tarkistus 343
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. tukee voimakkaasti komission 
pyrkimyksiä ottaa yhdenmukaiset 
verkkosäännöt ja -normit suunnitellusti 
käyttöön ja varmistaa energian 
sisämarkkinoiden sääntelykehyksen 
vakaus;

24. tukee voimakkaasti komission ja 
sähkö-ENTSO:n pyrkimyksiä ottaa 
yhdenmukaiset verkkosäännöt ja -normit 
suunnitellusti käyttöön ja varmistaa 
energian sisämarkkinoiden 
sääntelykehyksen vakaus;

Or. fr

Tarkistus 344
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. tukee voimakkaasti EU:n ja 
kansallisten viranomaisten toteuttamia 
sääntelytoimenpiteitä rajat ylittävän 
energiakaupan edistämiseksi, 
parantamiseksi ja yksinkertaistamiseksi 
sekä eri jäsenvaltioiden 

Poistetaan.
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energiajärjestelmien välisten erojen 
kaventamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 345
András Gyürk, Alajos Mészáros

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. tukee voimakkaasti EU:n ja 
kansallisten viranomaisten toteuttamia
sääntelytoimenpiteitä rajat ylittävän 
energiakaupan edistämiseksi, 
parantamiseksi ja yksinkertaistamiseksi 
sekä eri jäsenvaltioiden 
energiajärjestelmien välisten erojen 
kaventamiseksi;

25. tukee voimakkaasti ACERin ja 
kansallisten sääntelyviranomaisten
toteuttamia toimenpiteitä rajat ylittävän 
energiakaupan avoimuuden lisäämiseksi 
seuraamalla tukkukaupan transaktioita ja 
tunnistamalla sisäpiirikaupan käytäntöjä 
ja pyrkimyksiä markkinoiden 
manipuloimiseen; korostaa, että näiden 
toimien toteuttamiseksi ACER ja 
kansalliset viranomaiset tarvitsevat 
riittävästi henkilöstöä, jolla on tarvittava 
pätevyys, kokemus ja asiantuntemus;

Or. en

Tarkistus 346
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. tukee voimakkaasti EU:n ja 
kansallisten viranomaisten toteuttamia 
sääntelytoimenpiteitä rajat ylittävän 
energiakaupan edistämiseksi, 
parantamiseksi ja yksinkertaistamiseksi 
sekä eri jäsenvaltioiden 
energiajärjestelmien välisten erojen 
kaventamiseksi;

25. tukee voimakkaasti EU:n ja 
kansallisten viranomaisten toteuttamia 
sääntelytoimenpiteitä rajat ylittävän 
energiakaupan edistämiseksi, 
parantamiseksi ja yksinkertaistamiseksi 
sekä eri jäsenvaltioiden 
energiajärjestelmien välisten erojen 
kaventamiseksi edistämällä 
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yhdysrakenteiden avointa käyttöä ja 
laajentamalla entisestään 
siirtoverkonhaltijoiden ja 
sääntelyviranomaisten välistä 
yhdenmukaisuutta;

Or. en

Tarkistus 347
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. tukee voimakkaasti EU:n ja 
kansallisten viranomaisten toteuttamia 
sääntelytoimenpiteitä rajat ylittävän 
energiakaupan edistämiseksi, 
parantamiseksi ja yksinkertaistamiseksi 
sekä eri jäsenvaltioiden 
energiajärjestelmien välisten erojen 
kaventamiseksi;

25. tukee voimakkaasti EU:n ja 
kansallisten viranomaisten toteuttamia 
sääntelytoimenpiteitä rajat ylittävän 
energiakaupan, myös päivänsisäisen ja 
seuraavan päivän markkinoiden,
edistämiseksi, parantamiseksi ja 
yksinkertaistamiseksi sekä eri 
jäsenvaltioiden energiajärjestelmien 
välisten erojen kaventamiseksi;

Or. en

Tarkistus 348
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. tukee voimakkaasti EU:n ja
kansallisten viranomaisten toteuttamia 
sääntelytoimenpiteitä rajat ylittävän 
energiakaupan edistämiseksi, 
parantamiseksi ja yksinkertaistamiseksi 
sekä eri jäsenvaltioiden 
energiajärjestelmien välisten erojen 
kaventamiseksi;

25. tukee voimakkaasti kansallisten 
viranomaisten toteuttamia 
sääntelytoimenpiteitä rajat ylittävän 
energiakaupan edistämiseksi, 
parantamiseksi ja yksinkertaistamiseksi 
sekä eri jäsenvaltioiden 
energiajärjestelmien välisten erojen 
kaventamiseksi;
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Or. en

Tarkistus 349
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. korostaa, että pyrkimyksen 
tiiviimpään energiapoliittiseen 
yhteistyöhön on vaikutettava myös 
ulkoiseen energiapolitiikkaan, ja kehottaa 
siksi tekemään energiasopimukset 
kolmansien maiden kanssa EU:n tasolla 
ja vahvistamaan EU:n energiapolitiikan 
tavoitteet;

Or. de

Tarkistus 350
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa komissiota tutkimaan 
kansallisten tuotantokapasiteettien 
riittävyyden ja joustavuuden lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä ja raportoimaan 
sovellettujen kapasiteetin arviointiin ja 
energian sisämarkkinoita koskevaan 
kehittämissuunnitteluun liittyvien 
kansallisten toimenpiteiden vaikutuksesta 
ottaen huomioon tämän täydentävän 
markkinasuunnittelupolitiikan rajatylittävät 
näkökohdat;

26. kehottaa komissiota tutkimaan 
kansallisten tuotantokapasiteettien verkon
riittävyyden lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
ottaen huomioon kaikki joustavuuden 
lähteet, joiden avulla voidaan lisätä 
verkon riittävyyttä ennen kuin arvioidaan 
tuotannon riittävyyttä, laatimaan EU:n 
laajuisen strategian ja raportoimaan 
sovellettujen kapasiteetin arviointiin ja 
energian sisämarkkinoita koskevaan 
kehittämissuunnitteluun liittyvien 
kansallisten toimenpiteiden vaikutuksesta 
ottaen huomioon tämän täydentävän 
markkinasuunnittelupolitiikan rajatylittävät 
näkökohdat; kehottaa tässä yhteydessä 
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tehostamaan toimia, joilla tuetaan 
energian varastointitekniikkojen 
käyttöönottoa tulevaisuudessa ja 
kysyntäpuolen reagointikykyä, jotka ovat 
joustavuuden lisälähteitä; 

Or. en

Tarkistus 351
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa komissiota tutkimaan
kansallisten tuotantokapasiteettien 
riittävyyden ja joustavuuden lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä ja raportoimaan
sovellettujen kapasiteetin arviointiin ja 
energian sisämarkkinoita koskevaan 
kehittämissuunnitteluun liittyvien 
kansallisten toimenpiteiden vaikutuksesta 
ottaen huomioon tämän täydentävän 
markkinasuunnittelupolitiikan rajatylittävät 
näkökohdat;

26. kehottaa komissiota tutkimaan tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa EU:n
tuotantokapasiteettien riittävyyden ja 
joustavuuden lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 
ja raportoimaan tuotantokapasiteetin 
ongelmista, mahdollisista 
kapasiteettimekanismeja koskevista 
vaihtoehdoista, myös niiden vaikutuksesta 
energian sisämarkkinoihin, ja ottamaan 
tässä huomioon sekä toimitusvarmuutta 
koskevat seuraukset että tämän 
täydentävän markkinasuunnittelupolitiikan 
rajatylittävät näkökohdat;

Or. en

Tarkistus 352
Fiona Hall, Kent Johansson, Jens Rohde

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa komissiota tutkimaan 
kansallisten tuotantokapasiteettien 
riittävyyden ja joustavuuden lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä ja raportoimaan 

26. kehottaa komissiota tutkimaan 
kansallisten tuotantokapasiteettien
riittävyyden ja joustavuuden lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä ottaen täysimääräisesti 
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sovellettujen kapasiteetin arviointiin ja 
energian sisämarkkinoita koskevaan 
kehittämissuunnitteluun liittyvien 
kansallisten toimenpiteiden vaikutuksesta 
ottaen huomioon tämän täydentävän 
markkinasuunnittelupolitiikan rajatylittävät 
näkökohdat;

huomioon, miten tuottamaton kapasiteetti 
vaikuttaa kysynnän reaktioihin, energian 
varastointiin ja yhteenliittämiseen, ja
raportoimaan sovellettujen kapasiteetin 
arviointiin ja energian sisämarkkinoita 
koskevaan kehittämissuunnitteluun 
liittyvien kansallisten toimenpiteiden 
vaikutuksesta ottaen huomioon tämän 
täydentävän markkinasuunnittelupolitiikan 
rajatylittävät näkökohdat;

Or. en

Tarkistus 353
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa komissiota tutkimaan 
kansallisten tuotantokapasiteettien 
riittävyyden ja joustavuuden lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä ja raportoimaan 
sovellettujen kapasiteetin arviointiin ja 
energian sisämarkkinoita koskevaan 
kehittämissuunnitteluun liittyvien 
kansallisten toimenpiteiden vaikutuksesta 
ottaen huomioon tämän täydentävän 
markkinasuunnittelupolitiikan rajatylittävät 
näkökohdat;

26. kehottaa komissiota tutkimaan 
kansallisten tuotantokapasiteettien 
riittävyyden ja joustavuuden lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä ja raportoimaan 
sovellettujen kapasiteetin arviointiin ja 
energian sisämarkkinoita koskevaan 
kehittämissuunnitteluun liittyvien 
kansallisten toimenpiteiden vaikutuksesta 
ottaen huomioon tämän täydentävän 
markkinasuunnittelupolitiikan rajatylittävät 
näkökohdat ja esittäen suosituksia siitä, 
miten EU voisi tukea ja tehostaa 
ponnistuksia tällä alalla;

Or. lt

Tarkistus 354
Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
26 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa komissiota tutkimaan 
kansallisten tuotantokapasiteettien 
riittävyyden ja joustavuuden lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä ja raportoimaan 
sovellettujen kapasiteetin arviointiin ja 
energian sisämarkkinoita koskevaan 
kehittämissuunnitteluun liittyvien 
kansallisten toimenpiteiden vaikutuksesta 
ottaen huomioon tämän täydentävän 
markkinasuunnittelupolitiikan rajatylittävät 
näkökohdat;

26. kehottaa komissiota sähkön 
sisämarkkinoiden osalta tutkimaan 
kansallisten tuotantokapasiteettien 
riittävyyden ja joustavuuden lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä ja raportoimaan 
sovellettujen kapasiteetin arviointiin ja 
energian sisämarkkinoita koskevaan 
kehittämissuunnitteluun liittyvien 
kansallisten toimenpiteiden vaikutuksesta 
ottaen huomioon tämän täydentävän 
markkinasuunnittelupolitiikan rajatylittävät 
näkökohdat;

Or. en

Tarkistus 355
Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa komissiota tutkimaan 
kansallisten tuotantokapasiteettien 
riittävyyden ja joustavuuden lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä ja raportoimaan 
sovellettujen kapasiteetin arviointiin ja 
energian sisämarkkinoita koskevaan 
kehittämissuunnitteluun liittyvien 
kansallisten toimenpiteiden vaikutuksesta 
ottaen huomioon tämän täydentävän 
markkinasuunnittelupolitiikan rajatylittävät 
näkökohdat;

26. kehottaa komissiota tutkimaan 
kansallisten tuotantokapasiteettien 
riittävyyden ja joustavuuden lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä ja raportoimaan 
sovellettujen kapasiteetin ja joustavuuden
arviointiin ja energian sisämarkkinoita 
koskevaan kehittämissuunnitteluun 
liittyvien kansallisten toimenpiteiden 
vaikutuksesta ottaen huomioon tämän 
täydentävän markkinasuunnittelupolitiikan 
rajatylittävät näkökohdat;

Or. en
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Tarkistus 356
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. katsoo, että EU:lla ja jäsenvaltioilla 
on yhdessä vastuu toimitusvarmuudesta ja 
riittävien tuotantotapojen varmistamisesta 
esimerkiksi kapasiteettimekanismeilla, 
jotka mieluiten ovat teknologianeutraaleja 
eivätkä vaikuta talousarvioon ja 
kilpailuun;

Or. fr

Tarkistus 357
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. kehottaa komissiota selvittämään 
tulevaisuuden energiamarkkinoiden 
muotoja, jotka toisin kuin nykyiset 
kansalliset kapasiteettimekanismit voisivat 
tuottaa syrjimättömiä lisätuloja 
investoijille kaikista energiantuotannon 
muodoista ja varmistaa, että joustavuutta 
tarjotaan kustannustehokkaimmalla 
tavalla;

Or. en

Tarkistus 358
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. kehottaa komissiota ja sähkö-
ENTSOa kehittämään yhtenäisen ja 
yhteensovitetun menetelmän tuotannon 
riittävyydelle Euroopassa, ottaen 
huomioon myös uusiutuvien 
energialähteiden ja varsinkin vaihtelevasti 
uusiutuvien energialähteiden positiivisen 
osuuden; 

Or. en

Tarkistus 359
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Päätöslauselmaesitys
26 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 b. kehottaa komissiota laatimaan 
ohjeet siitä, miten jäsenvaltioiden olisi 
arvioitava 
kapasiteetinkorvausmekanismien tarvetta 
ja näiden mekanismien ominaisuuksia, 
jotta voidaan minimoida energian 
sisämarkkinoiden vääristyminen; katsoo, 
että mekanismien olisi oltava erityisesti ja 
muun muassa peruttavissa olevia ja että 
niiden ehtona olisi oltava kaikkien 
aiempien joustavuuskapasiteettien käyttö 
loppuun;

Or. en

Tarkistus 360
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
26 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 b. kehottaa komissiota laatimaan 
ohjeet joustavuuden lähteiden, kuten 
kysyntäpuolen hallinnan, varastoinnin ja 
fyysisten infrastruktuurien, rajatylittävät 
infrastruktuurit mukaan luettuina, 
käyttöönotolle ja käytölle, jotta 
jäsenvaltiot voivat laatia ja ottaa käyttöön 
kansallisia strategioita joustavuuden 
lähteiden käyttöönottamiseksi omalla 
alueellaan;

Or. en

Tarkistus 361
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
26 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 c. kehottaa komissiota laatimaan 
liitännäispalvelujen markkinoiden 
edelleen kehittämiseksi säännöt, jotka 
sallivat kaikkien energialähteiden, myös 
uusiutuvien energialähteiden, 
osallistumisen;

Or. en

Tarkistus 362
Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. vaatii komissiota, jäsenvaltioita ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä tarjoamaan 

27. vaatii komissiota, jäsenvaltioita ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä tarjoamaan 
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kannustimia ja tukemaan alueellisia 
aloitteita ja kumppanuuksia, kuten 
perustamaan alueellisia energiapörssejä,
kaasukaupan keskuksia ja markkinoiden 
yhteenkytkennän mekanismeja;

kannustimia ja tukemaan alueellisia 
aloitteita ja kumppanuuksia, joilla pyritään 
markkinoiden tiiviimpään yhdentymiseen, 
perustamalla alueellisia energiapörssejä ja
kaasukaupan keskuksia sekä ottamalla 
käyttöön yhdenmukaisempia sääntöjä 
kaasukaupalle, ja markkinoiden 
yhteenkytkennän mekanismeja;

Or. en

Tarkistus 363
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. vaatii komissiota, jäsenvaltioita ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä tarjoamaan 
kannustimia ja tukemaan alueellisia 
aloitteita ja kumppanuuksia, kuten 
perustamaan alueellisia energiapörssejä, 
kaasukaupan keskuksia ja markkinoiden 
yhteenkytkennän mekanismeja;

27. vaatii komissiota, jäsenvaltioita ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä tarjoamaan 
kannustimia ja tukemaan alueellisia 
aloitteita ja kumppanuuksia, kuten 
perustamaan alueellisia energiapörssejä, 
kaasukaupan keskuksia ja markkinoiden 
yhteenkytkennän mekanismeja, joihin 
sovelletaan erilaisia määräaikoja, ja 
ottamaan käyttöön riittävä 
markkinalikviditeetti ja avoimuus;

Or. en

Tarkistus 364
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
luomaan sääntöjä, joilla rajoitetaan 
sellaisten pitkäkestoisten 
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kaasusopimusten tekemistä, joissa kaasun 
hinta on sidottu öljyn hintaan, ja 
suosimaan sopimuksia, jotka perustuvat 
spot-markkinahintoihin, tai muita 
mekanismeja, jotka mahdollistavat sen, 
että sopimushinnoissa otetaan huomioon 
sisämarkkinoiden tarjonnan ja kysynnän 
mahdolliset muutokset ja hintoja 
mukautetaan;

Or. en

Tarkistus 365
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
27 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 b. painottaa, että 
sisämarkkinatoimenpiteillä olisi 
edistettävä sekä kotimaisten että 
ulkomaisten energialähteiden 
monipuolistamista ja niissä ei pitäisi 
keskittyä ensisijaisesti nykyisten reittien ja 
toimitusten edelleen kehittämiseen ja 
laajentamiseen; 

Or. en

Tarkistus 366
Jacek Saryusz-Wolski

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. vaatii komissiota käyttämään 
ulkopoliittisia välineitään energian 
sisämarkkinoiden sääntöjen ja normien 
edistämiseen suhteessa kolmansiin maihin 
ja erityisesti EU:n naapuristoon; kehottaa 

28. vaatii komissiota käyttämään
yhteistyössä Euroopan 
ulkosuhdehallinnon kanssa ulkopoliittisia 
välineitään energian sisämarkkinoiden 
sääntöjen ja normien edistämiseen 
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komissiota sopimaan kahdenvälisessä 
vuoropuhelussa asiaankuuluvien 
kolmansien maiden kanssa rajat ylittävien 
kaasuyhteyksien ylikuormituksen hallintaa 
koskevien sääntöjen selkeyttämisestä;
vaatii komissiota varmistamaan sen 
suhteissa ulkoisiin kumppaneihin, että 
EU:n yritysten on mahdollista kilpailla 
maailmanlaajuisesti tasavertaisesti;

suhteessa kolmansiin maihin; on 
vakuuttunut siitä, että energian 
sisämarkkinat ovat jatkossakin 
epätäydelliset ja että sen tavoitteita ei 
voida saavuttaa, elleivät ulkoiset 
energiantoimittajat ja välittäjät noudata 
täysimääräisesti energian 
sisämarkkinoiden keskeisiä periaatteita,
erityisesti kolmannessa energiapaketissa 
olevia periaatteita, ja sitoudu niihin;
kehottaa komissiota sopimaan 
kahdenvälisessä vuoropuhelussa 
asiaankuuluvien kolmansien maiden kanssa 
rajat ylittävien kaasuyhteyksien 
ylikuormituksen hallintaa koskevien 
sääntöjen selkeyttämisestä; vaatii 
komissiota varmistamaan sen suhteissa 
ulkoisiin kumppaneihin, että EU:n 
yritysten on mahdollista kilpailla 
maailmanlaajuisesti tasavertaisesti;

Or. en

Tarkistus 367
András Gyürk, Alajos Mészáros

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. vaatii komissiota käyttämään 
ulkopoliittisia välineitään energian 
sisämarkkinoiden sääntöjen ja normien 
edistämiseen suhteessa kolmansiin maihin 
ja erityisesti EU:n naapuristoon; kehottaa 
komissiota sopimaan kahdenvälisessä 
vuoropuhelussa asiaankuuluvien 
kolmansien maiden kanssa rajat ylittävien 
kaasuyhteyksien ylikuormituksen hallintaa 
koskevien sääntöjen selkeyttämisestä;
vaatii komissiota varmistamaan sen 
suhteissa ulkoisiin kumppaneihin, että 
EU:n yritysten on mahdollista kilpailla 
maailmanlaajuisesti tasavertaisesti;

28. vaatii komissiota käyttämään 
ulkopoliittisia välineitään energian 
sisämarkkinoiden sääntöjen ja normien 
edistämiseen suhteessa kolmansiin maihin 
ja erityisesti EU:n naapuristoon; kehottaa 
komissiota sopimaan kahdenvälisessä 
vuoropuhelussa asiaankuuluvien 
kolmansien maiden kanssa rajat ylittävien 
kaasuyhteyksien ylikuormituksen hallintaa 
koskevien sääntöjen selkeyttämisestä ja 
kolmansien osapuolten pääsystä 
siirtoverkkoihin; antaa komissiolle 
voimakkaan tukensa sellaisten 
toimenpiteiden toteuttamisessa, joilla 
estetään kolmansien maiden yritysten 
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kilpailunvastaisia käytäntöjä, jotka 
saattavat johtaa kilpailun rajoittumiseen, 
hintojen nousuun tai energian 
toimitusvarmuuden heikentymiseen;
vaatii komissiota varmistamaan sen 
suhteissa ulkoisiin kumppaneihin, että 
EU:n yritysten on mahdollista kilpailla 
maailmanlaajuisesti tasavertaisesti;

Or. en

Tarkistus 368
Rachida Dati

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. vaatii komissiota käyttämään 
ulkopoliittisia välineitään energian 
sisämarkkinoiden sääntöjen ja normien 
edistämiseen suhteessa kolmansiin maihin 
ja erityisesti EU:n naapuristoon; kehottaa 
komissiota sopimaan kahdenvälisessä 
vuoropuhelussa asiaankuuluvien 
kolmansien maiden kanssa rajat ylittävien 
kaasuyhteyksien ylikuormituksen hallintaa 
koskevien sääntöjen selkeyttämisestä;
vaatii komissiota varmistamaan sen 
suhteissa ulkoisiin kumppaneihin, että 
EU:n yritysten on mahdollista kilpailla 
maailmanlaajuisesti tasavertaisesti;

28. vaatii komissiota käyttämään 
ulkopoliittisia välineitään energian 
sisämarkkinoiden sääntöjen ja normien 
edistämiseen suhteessa kolmansiin maihin 
ja erityisesti EU:n naapuristoon; kehottaa 
komissiota sopimaan kahdenvälisessä 
vuoropuhelussa asiaankuuluvien 
kolmansien maiden kanssa rajat ylittävien 
kaasuyhteyksien ylikuormituksen hallintaa 
koskevien sääntöjen selkeyttämisestä;
vaatii komissiota varmistamaan sen 
suhteissa ulkoisiin kumppaneihin, että 
EU:n yritysten on mahdollista kilpailla 
maailmanlaajuisesti tasavertaisesti;
kehottaa komissiota tiedottamaan kaikista 
tekijöistä, jotka vielä aiheuttavat ongelmia 
kolmannen energiapaketin 
täytäntöönpanossa sekä esittämään 
selkeät luvut niiden vaikutuksesta 
kuluttajahintoihin;

Or. fr
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Tarkistus 369
Algirdas Saudargas

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. vaatii komissiota käyttämään 
ulkopoliittisia välineitään energian 
sisämarkkinoiden sääntöjen ja normien 
edistämiseen suhteessa kolmansiin maihin 
ja erityisesti EU:n naapuristoon; kehottaa 
komissiota sopimaan kahdenvälisessä 
vuoropuhelussa asiaankuuluvien 
kolmansien maiden kanssa rajat ylittävien 
kaasuyhteyksien ylikuormituksen hallintaa 
koskevien sääntöjen selkeyttämisestä;
vaatii komissiota varmistamaan sen 
suhteissa ulkoisiin kumppaneihin, että 
EU:n yritysten on mahdollista kilpailla 
maailmanlaajuisesti tasavertaisesti;

28. vaatii komissiota käyttämään 
ulkopoliittisia välineitään energian 
sisämarkkinoiden sääntöjen ja normien 
edistämiseen suhteessa kolmansiin maihin 
ja erityisesti EU:n naapuristoon; kehottaa 
komissiota sopimaan kahdenvälisessä 
vuoropuhelussa asiaankuuluvien 
kolmansien maiden kanssa rajat ylittävien 
kaasuyhteyksien ylikuormituksen hallintaa 
koskevien sääntöjen selkeyttämisestä;
vaatii komissiota varmistamaan sen 
suhteissa ulkoisiin kumppaneihin, että 
EU:n yritysten on mahdollista kilpailla 
maailmanlaajuisesti tasavertaisesti;
kehottaa komissiota laajentamaan 
ydinturvallisuutta koskevaa yhteistyötä 
EU:n naapurimaiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 370
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. vaatii komissiota käyttämään 
ulkopoliittisia välineitään energian 
sisämarkkinoiden sääntöjen ja normien 
edistämiseen suhteessa kolmansiin maihin 
ja erityisesti EU:n naapuristoon; kehottaa 
komissiota sopimaan kahdenvälisessä 
vuoropuhelussa asiaankuuluvien 
kolmansien maiden kanssa rajat ylittävien 
kaasuyhteyksien ylikuormituksen hallintaa 
koskevien sääntöjen selkeyttämisestä;

28. vaatii komissiota käyttämään 
ulkopoliittisia välineitään energian 
sisämarkkinoiden sääntöjen ja normien ja 
mahdollisimman korkeiden 
ydinturvallisuusnormien tarpeellisen 
noudattamisen edistämiseen ja suhteessa 
kolmansiin maihin ja erityisesti EU:n 
naapuristoon; kehottaa komissiota 
sopimaan kahdenvälisessä vuoropuhelussa 
asiaankuuluvien kolmansien maiden kanssa 
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vaatii komissiota varmistamaan sen 
suhteissa ulkoisiin kumppaneihin, että 
EU:n yritysten on mahdollista kilpailla 
maailmanlaajuisesti tasavertaisesti;

rajat ylittävien kaasuyhteyksien 
ylikuormituksen hallintaa koskevien 
sääntöjen selkeyttämisestä; vaatii 
komissiota varmistamaan sen suhteissa 
ulkoisiin kumppaneihin, että EU:n 
yritysten on mahdollista kilpailla 
maailmanlaajuisesti tasavertaisesti;

Or. lt

Tarkistus 371
Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. vaatii komissiota käyttämään 
ulkopoliittisia välineitään energian 
sisämarkkinoiden sääntöjen ja normien 
edistämiseen suhteessa kolmansiin maihin 
ja erityisesti EU:n naapuristoon; kehottaa 
komissiota sopimaan kahdenvälisessä 
vuoropuhelussa asiaankuuluvien 
kolmansien maiden kanssa rajat ylittävien
kaasuyhteyksien ylikuormituksen hallintaa 
koskevien sääntöjen selkeyttämisestä;
vaatii komissiota varmistamaan sen 
suhteissa ulkoisiin kumppaneihin, että 
EU:n yritysten on mahdollista kilpailla 
maailmanlaajuisesti tasavertaisesti;

28. vaatii komissiota käyttämään 
ulkopoliittisia välineitään energian 
sisämarkkinoiden sääntöjen ja normien 
edistämiseen suhteessa kolmansiin maihin 
ja erityisesti EU:n naapuristoon; kehottaa 
komissiota sopimaan kahdenvälisessä 
vuoropuhelussa asiaankuuluvien 
kolmansien maiden kanssa rajat ylittävien
kaasu- ja sähköyhteyksien
ylikuormituksen hallintaa koskevien 
sääntöjen selkeyttämisestä; vaatii 
komissiota varmistamaan sen suhteissa 
ulkoisiin kumppaneihin, että EU:n 
yritysten on mahdollista kilpailla 
maailmanlaajuisesti tasavertaisesti;

Or. en

Tarkistus 372
Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. kehottaa komissiota kaasun 
sisämarkkinoiden osalta tarkastelemaan 
kaikkia kaasusopimuksia, jotka 
perustuvat vanhentuneisiin 
hinnoittelumekanismeihin, erityisesti 
hinnan sitomiseen öljyn hintaan, joka 
pakottaa kuluttajat maksamaan korkeita 
hintoja, ja kehottaa komissiota auttamaan 
sen selvittämisessä, miten nämä 
sopimukset voidaan neuvotella uudelleen 
eikä pelkästään jatkamaan niiden 
voimassaoloa; painottaa, että on 
kehitettävä ja tuettava kaikkia tuotteita ja 
mekanismeja, joilla pyritään tehostamaan 
kaasukaupan lyhyen aikavälin 
kapasiteettia; korostaa, että nämä 
toimenpiteet ovat ratkaisevan tärkeitä 
kaasutoimitusten todellisen hintakilpailun 
varmistamiselle kaikille kuluttajille 
kaasun sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 373
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. kehottaa komissiota noudattamaan 
täysimääräisesti periaatteita, jotka ovat 
hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan 
tietojenvaihtomekanismin perustamista 
koskevan päätöksen taustalla, ja 
toteuttamaan toimia, jotka ylittävä 
päätöksessä asetetut minimivaatimukset; 
kehottaa jäsenvaltioita ja unionin 
yrityksiä ottamaan komissio mukaan 
energianeuvotteluihin ennen kuin 
neuvottelut päätetään; pyytää myös, että 
asiakirjat toimitetaan komissiolle ennen 
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niiden allekirjoittamista tai 
allekirjoittamisen aikana eikä vasta sitten 
kun ne ratifioidaan kansallisissa 
parlamenteissa; 

Or. en

Tarkistus 374
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
28 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 b. muistuttaa komissiota siitä, että 
sisämarkkinat eivät ole riippumattomat 
maailmanlaajuisista markkinoista; pyytää 
komissiota sisämarkkinatoimia 
suunnitellessaan ottamaan 
täysimääräisesti huomioon parlamentin 
suositukset energiapolitiikan ulkoisesta 
ulottuvuudesta1; pyytää komissiota yhä 
kehittämään lisätoimia ulkoisen 
energiapolitiikan alalla vaikka vahvistaa 
samalla tukensa sille, että ainoastaan 
täysin toimivat sisämarkkinat antavat 
unionille mahdollisuuden puhua 
globaalisti yhdellä äänellä; 
__________________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0238.

Or. en

Tarkistus 375
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
28 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 c. katsoo, että tulevaan Euroopan 
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unionin ja Yhdysvaltojen väliseen 
vapaakauppasopimukseen olisi 
sisällytettävä luku, jossa keskitytään 
yksinomaan energiakysymyksiin, joilla 
saattaa olla vaikutusta sisämarkkinoihin 
ja joita ovat: energian tukkukauppa, 
hyödykekauppa, meriliikenteen 
energiakuljetuksia koskevat säännöt, 
päästökauppajärjestelmät, polttoaineen 
turvallisuusnormit, kirjanpitokäytännöt, 
valtion energiatuet ja energian etsimistä, 
tuotantoa ja jalostamista koskevien 
teollis- ja tekijänoikeuksien siirto sekä 
elinkaarensa loppuun tulleet tuotteet;

Or. en

Tarkistus 376
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
28 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 d. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
lisäämään poliittista ja taloudellista tukea 
energiayhteisölle ja toteuttamaan 
lisätoimia, joilla tuetaan 
sisämarkkinasääntöjen soveltamisen 
laajentamista Kaakkois- ja Itä-
Eurooppaan;

Or. en

Tarkistus 377
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 4



PE510.735v01-00 90/135 AM\935846FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 Apu kuluttajille Tehokas kuluttajansuoja ja tuki
kuluttajille

Or. en

Tarkistus 378
Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä parantamaan 
kuluttajille tarjotun tiedon laatua ja 
saatavuutta, järjestämään heitä varten 
selkeät ja avoimet laskutusmenetelmät ja 
luomaan hintavertailuvälineitä, joiden 
avulla he voivat tehdä tietoisia valintoja, 
sekä ottamaan käyttöön helppokäyttöisiä 
mekanismeja toimittajien kanssa syntyviä 
riita-asioita varten; on tyytyväinen 
komission ehdotukseen perustaa kuluttajien 
oikeuksia koskeva opastussivusto;

29. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä parantamaan 
kuluttajille tarjotun tiedon laatua ja 
saatavuutta, järjestämään heitä varten 
selkeät ja avoimet laskutusmenetelmät ja 
luomaan hintavertailuvälineitä, joiden 
avulla he voivat tehdä tietoisia valintoja ja 
joiden avulla heidät saadaan tietoisiksi 
keinoista valvoa kulutusta,
energiansäästöä ja energiatehokkuutta 
koskevista mahdollisuuksista ja 
pienmuotoisesta energiantuotannosta,
sekä ottamaan käyttöön helppokäyttöisiä 
mekanismeja toimittajien kanssa syntyviä 
riita-asioita varten; on tyytyväinen 
komission ehdotukseen perustaa kuluttajien 
oikeuksia koskeva opastussivusto;
suosittelee, että komissio ja jäsenvaltiot 
käynnistävät kuluttajaystävällisiä 
tiedotuskampanjoita, joissa paikallis- ja 
aluehallintojen ja asiaankuuluvien 
alueellisten kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen olisi oltava aktiivisesti 
mukana;

Or. en
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Tarkistus 379
András Gyürk, Alajos Mészáros

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä parantamaan 
kuluttajille tarjotun tiedon laatua ja 
saatavuutta, järjestämään heitä varten 
selkeät ja avoimet laskutusmenetelmät ja 
luomaan hintavertailuvälineitä, joiden 
avulla he voivat tehdä tietoisia valintoja, 
sekä ottamaan käyttöön helppokäyttöisiä 
mekanismeja toimittajien kanssa syntyviä 
riita-asioita varten; on tyytyväinen 
komission ehdotukseen perustaa kuluttajien 
oikeuksia koskeva opastussivusto;

29. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä parantamaan
avoimuutta, kuluttajille tarjotun tiedon 
laatua ja saatavuutta, järjestämään heitä 
varten selkeät ja avoimet 
laskutusmenetelmät ja luomaan 
hintavertailuvälineitä, joiden avulla he 
voivat tehdä tietoisia valintoja, sekä 
ottamaan käyttöön helppokäyttöisiä 
mekanismeja toimittajien kanssa syntyviä 
riita-asioita varten; kehottaa jäsenvaltioita 
panemaan täytäntöön vaihtoehtoisista 
riidanratkaisumenettelyistä annetussa 
direktiivissä ja verkkovälitteisestä 
riidanratkaisusta kuluttajariidoissa 
annetussa asetuksessa esitetyt 
toimenpiteet; on tyytyväinen komission 
ehdotukseen perustaa kuluttajien oikeuksia 
koskeva opastussivusto;

Or. en

Tarkistus 380
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä parantamaan 
kuluttajille tarjotun tiedon laatua ja 
saatavuutta, järjestämään heitä varten 
selkeät ja avoimet laskutusmenetelmät ja 
luomaan hintavertailuvälineitä, joiden 
avulla he voivat tehdä tietoisia valintoja, 
sekä ottamaan käyttöön helppokäyttöisiä 

29. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä parantamaan 
kuluttajille tarjotun tiedon laatua ja 
saatavuutta, järjestämään heitä varten 
selkeät ja avoimet laskutusmenetelmät, 
helpottamaan laskutusta säännöllisin 
väliajoin ja luomaan hintavertailuvälineitä, 
joiden avulla he voivat tehdä tietoisia 
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mekanismeja toimittajien kanssa syntyviä 
riita-asioita varten; on tyytyväinen 
komission ehdotukseen perustaa kuluttajien 
oikeuksia koskeva opastussivusto;

valintoja, sekä ottamaan käyttöön 
helppokäyttöisiä mekanismeja toimittajien 
kanssa syntyviä riita-asioita varten;
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään energiantoimittajan 
vaihtamisen mahdollisimman helpoksi 
kuluttajille; on tyytyväinen komission 
ehdotukseen perustaa kuluttajien oikeuksia 
koskeva opastussivusto;

Or. nl

Tarkistus 381
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä parantamaan 
kuluttajille tarjotun tiedon laatua ja 
saatavuutta, järjestämään heitä varten 
selkeät ja avoimet laskutusmenetelmät ja 
luomaan hintavertailuvälineitä, joiden 
avulla he voivat tehdä tietoisia valintoja, 
sekä ottamaan käyttöön helppokäyttöisiä 
mekanismeja toimittajien kanssa syntyviä 
riita-asioita varten; on tyytyväinen 
komission ehdotukseen perustaa kuluttajien 
oikeuksia koskeva opastussivusto;

29. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä parantamaan 
kuluttajille tarjotun tiedon laatua ja 
saatavuutta, järjestämään heitä varten 
selkeät ja avoimet laskutusmenetelmät ja 
luomaan hintavertailuvälineitä, joiden 
avulla he voivat tehdä tietoisia valintoja, 
sekä ottamaan käyttöön tehokkaita 
valitustenkäsittelymenettelyjä ja 
riippumattomia 
riidanratkaisumekanismeja; on 
tyytyväinen komission ehdotukseen 
perustaa kuluttajien oikeuksia koskeva 
opastussivusto;

Or. en

Tarkistus 382
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
30 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
laatimaan kattavan strategian, jonka 
tavoitteena on kannustaa kuluttajia ja 
tuottajakuluttajia osallistumaan aktiivisesti 
energiamarkkinoihin muun muassa 
osallistamalla heidät nykyisen 
lainsäädännön avulla sekä panemalla 
täytäntöön energiatehokkuusdirektiivin 
asiaa koskevat säännökset;

30. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
laatimaan kattavan strategian, jonka 
tavoitteena on kannustaa kuluttajia ja 
tuottajakuluttajia osallistumaan aktiivisesti 
energiamarkkinoihin muun muassa 
osallistamalla heidät nykyisen 
lainsäädännön avulla sekä panemalla 
täytäntöön energiatehokkuusdirektiivin 
asiaa koskevat säännökset; ehdottaa, että 
verkonkäytön hintasignaalia 
mukautetaan säännöllisin väliajoin, jotta 
voidaan antaa sekä nykyisille että tuleville 
käyttäjille tarvittavaa opastusta ja siten 
sovittaa yhteen verkon kehittäminen ja 
yksityishenkilöiden päätökset; 

Or. fr

Tarkistus 383
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa komissiota edistämään 
yhteistyötä energia-alan ja tieto- ja 
viestintätekniikan alan kesken ja 
arvioimaan energiaan liittyvien 
innovaatioiden rahoittamiseen tarkoitettuja 
olemassa olevia välineitä, jotta kaikki 
kuluttajat voivat hyötyä älykkäiden 
verkkojen käyttöönotosta ja jotta niiden 
käyttö voidaan tehdä helpommaksi ja 
käyttäjäystävällisemmäksi;

31. kehottaa komissiota edistämään 
yhteistyötä energia-alan ja tieto- ja 
viestintätekniikan alan kesken ja 
arvioimaan energiaan liittyvien 
innovaatioiden rahoittamiseen tarkoitettuja 
olemassa olevia välineitä, jotta kaikki 
kuluttajat voivat hyötyä älykkäiden 
verkkojen käyttöönotosta ja jotta niiden 
käyttö voidaan tehdä helpommaksi ja 
käyttäjäystävällisemmäksi; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään 
vipuvaikutuksia, jotka houkuttavat 
teollisuuden yksityissektoria rahoittamaan 
tulevaisuuden älykästä 
verkkoinfrastruktuuria;

Or. fr
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Tarkistus 384
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa komissiota edistämään 
yhteistyötä energia-alan ja tieto- ja 
viestintätekniikan alan kesken ja 
arvioimaan energiaan liittyvien 
innovaatioiden rahoittamiseen tarkoitettuja 
olemassa olevia välineitä, jotta kaikki 
kuluttajat voivat hyötyä älykkäiden 
verkkojen käyttöönotosta ja jotta niiden 
käyttö voidaan tehdä helpommaksi ja 
käyttäjäystävällisemmäksi;

31. kehottaa komissiota edistämään 
yhteistyötä energia-alan ja tieto- ja 
viestintätekniikan alan kesken ja 
arvioimaan energiaan liittyvien 
innovaatioiden rahoittamiseen tarkoitettuja 
olemassa olevia välineitä, jotta kaikki 
kuluttajat voivat hyötyä älykkäiden 
verkkojen käyttöönotosta ja jotta niiden 
käyttö voidaan tehdä helpommaksi ja 
käyttäjäystävällisemmäksi; kehottaa 
tekemään yhteistyötä älykkäiden 
verkkojen kehittämiseksi 
eurooppalaisella, kansallisella ja 
alueellisella tasolla ja laatimaan 
eurooppalaisia standardeja älykkäitä 
verkkoja varten;

Or. en

Tarkistus 385
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa komissiota edistämään 
yhteistyötä energia-alan ja tieto- ja 
viestintätekniikan alan kesken ja 
arvioimaan energiaan liittyvien 
innovaatioiden rahoittamiseen 
tarkoitettuja olemassa olevia välineitä, 
jotta kaikki kuluttajat voivat hyötyä 
älykkäiden verkkojen käyttöönotosta ja 
jotta niiden käyttö voidaan tehdä 
helpommaksi ja 

31. kehottaa komissiota edistämään 
yhteistyötä energia-alan ja tieto- ja 
viestintätekniikan alan kesken ja 
arvioimaan olemassa olevia energiaan 
liittyviä innovaatioita edistäviä olemassa 
olevia sääntelykehyksiä, jotta kaikki 
kuluttajat voivat hyötyä älykkäiden 
verkkojen käyttöönotosta ja jotta niiden 
käyttö voidaan tehdä, helpommaksi, 
käyttäjäystävällisemmäksi, 
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käyttäjäystävällisemmäksi; turvallisemmaksi ja luotettavammaksi, 
kuluttajan yksityisyys huomioon ottaen;

Or. en

Tarkistus 386
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa komissiota edistämään 
yhteistyötä energia-alan ja tieto- ja 
viestintätekniikan alan kesken ja
arvioimaan energiaan liittyvien 
innovaatioiden rahoittamiseen tarkoitettuja
olemassa olevia välineitä, jotta kaikki 
kuluttajat voivat hyötyä älykkäiden 
verkkojen käyttöönotosta ja jotta niiden 
käyttö voidaan tehdä helpommaksi ja 
käyttäjäystävällisemmäksi;

31. kehottaa komissiota edistämään 
yhteistyötä energia-alan ja tieto- ja 
viestintätekniikan alan kesken ja
tarjoamaan rahoittamiseen tarkoitettuja 
välineitä, jotta kaikki kuluttajat voivat 
hyötyä älykkäiden verkkojen 
käyttöönotosta ja jotta niiden käyttö 
voidaan tehdä helpommaksi ja 
käyttäjäystävällisemmäksi;

Or. nl

Tarkistus 387
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa komissiota edistämään 
yhteistyötä energia-alan ja tieto- ja 
viestintätekniikan alan kesken ja 
arvioimaan energiaan liittyvien 
innovaatioiden rahoittamiseen tarkoitettuja 
olemassa olevia välineitä, jotta kaikki 
kuluttajat voivat hyötyä älykkäiden 
verkkojen käyttöönotosta ja jotta niiden 
käyttö voidaan tehdä helpommaksi ja 
käyttäjäystävällisemmäksi;

31. kehottaa komissiota edistämään 
yhteistyötä energia-alan ja tieto- ja 
viestintätekniikan alan kesken ja 
arvioimaan energiaan liittyvien 
innovaatioiden rahoittamiseen tarkoitettuja 
olemassa olevia välineitä, jotta kaikki 
kuluttajat voivat hyötyä älykkäiden 
verkkojen käyttöönotosta ja jotta niiden 
käyttö voidaan tehdä helpommaksi ja 
käyttäjäystävällisemmäksi ilman 
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käyttäjälle aiheutuvaa taloudellista 
rasitusta;

Or. fr

Tarkistus 388
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. kehottaa jäsenvaltioita sekä alueellisia 
ja paikallisia viranomaisia edistämään 
älykkäissä verkoissa tieto- ja 
viestintätekniikan ratkaisuja ja pyrkimään 
tuottajakuluttajien markkinoihin ja 
ottamaan siinä huomioon jouston, 
energiatehokkuuden ja/tai energiasäästön ja 
kysyntäpuolen osallistumisen lisääntyvän 
tarpeen;

32. kehottaa jäsenvaltioita sekä alueellisia 
ja paikallisia viranomaisia edistämään 
älykkäissä verkoissa tieto- ja 
viestintätekniikan ratkaisuja ja pyrkimään 
tuottajakuluttajien markkinoihin ja 
ottamaan siinä huomioon jouston, 
energiatehokkuuden ja/tai energiasäästön ja 
kysyntäpuolen osallistumisen lisääntyvän 
tarpeen; kehottaa ottamaan uusissa 
markkinamekanismeissa huomioon 
jakelijan uuden vastuun paikallisten 
järjestelmien hallinnasta, jotta 
toimitusvarmuus voidaan säilyttää, ja 
korostaa, että on tarpeen määritellä tiedot 
julkiseksi palveluksi niin, että voidaan 
varmistaa syrjimättömyys tietojen 
saamisessa;

Or. fr

Tarkistus 389
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. kehottaa jäsenvaltioita sekä alueellisia 
ja paikallisia viranomaisia edistämään 
älykkäissä verkoissa tieto- ja

32. kehottaa jäsenvaltioita sekä alueellisia 
ja paikallisia viranomaisia edistämään
innovatiivisia teknisiä ratkaisuja
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viestintätekniikan ratkaisuja ja pyrkimään 
tuottajakuluttajien markkinoihin ja 
ottamaan siinä huomioon jouston, 
energiatehokkuuden ja/tai energiasäästön
ja kysyntäpuolen osallistumisen 
lisääntyvän tarpeen;

älykkäissä verkoissa ja pyrkimään 
tuottajakuluttajien markkinoihin, mikä 
johtaa lisääntyneeseen joustavuuteen, 
energiatehokkuuteen ja/tai
energiansäästöön ja kysyntäpuolen
osallistumiseen;

Or. en

Tarkistus 390
Jens Rohde, Kent Johansson, Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. kehottaa jäsenvaltioita sekä alueellisia 
ja paikallisia viranomaisia edistämään
älykkäissä verkoissa tieto- ja 
viestintätekniikan ratkaisuja ja pyrkimään 
tuottajakuluttajien markkinoihin ja 
ottamaan siinä huomioon jouston,
energiatehokkuuden ja/tai energiasäästön ja 
kysyntäpuolen osallistumisen lisääntyvän 
tarpeen;

32. kehottaa jäsenvaltioita sekä alueellisia 
ja paikallisia viranomaisia edistämään ja 
luomaan taloudellisia kannustimia tieto-
ja viestintätekniikan ratkaisuja koskeviin 
investointeihin älykkäissä verkoissa ja 
pyrkimään tuottajakuluttajien markkinoihin 
ja ottamaan siinä huomioon jouston, 
energiatehokkuuden ja/tai energiasäästön ja 
kysyntäpuolen osallistumisen lisääntyvän 
tarpeen;

Or. en

Tarkistus 391
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. kehottaa jäsenvaltioita sekä alueellisia 
ja paikallisia viranomaisia edistämään 
älykkäissä verkoissa tieto- ja 
viestintätekniikan ratkaisuja ja pyrkimään 
tuottajakuluttajien markkinoihin ja 
ottamaan siinä huomioon jouston, 

32. kehottaa jäsenvaltioita sekä alueellisia 
ja paikallisia viranomaisia edistämään 
älykkäissä verkoissa tieto- ja 
viestintätekniikan ratkaisuja, jotka 
tähtäävät kuluttajien etuun, ja pyrkimään 
tuottajakuluttajien markkinoihin ja 
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energiatehokkuuden ja/tai energiasäästön ja 
kysyntäpuolen osallistumisen lisääntyvän 
tarpeen;

ottamaan siinä huomioon jouston, 
energiatehokkuuden ja/tai energiasäästön ja 
kysyntäpuolen osallistumisen lisääntyvän 
tarpeen;

Or. en

Tarkistus 392
Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. kehottaa jäsenvaltioita sekä alueellisia 
ja paikallisia viranomaisia edistämään 
älykkäissä verkoissa tieto- ja 
viestintätekniikan ratkaisuja ja pyrkimään 
tuottajakuluttajien markkinoihin ja 
ottamaan siinä huomioon jouston, 
energiatehokkuuden ja/tai energiasäästön ja 
kysyntäpuolen osallistumisen lisääntyvän 
tarpeen;

32. kehottaa jäsenvaltioita sekä alueellisia 
ja paikallisia viranomaisia sisällyttämään 
älykkäisiin verkkoihin tieto- ja 
viestintätekniikan ratkaisuja ja pyrkimään 
tuottajakuluttajien markkinoihin ja 
ottamaan siinä huomioon jouston, 
energiatehokkuuden ja/tai energiasäästön ja 
kysyntäpuolen osallistumisen lisääntyvän 
tarpeen;

Or. nl

Tarkistus 393
Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. kehottaa jäsenvaltioita sekä alueellisia 
ja paikallisia viranomaisia edistämään 
älykkäissä verkoissa tieto- ja 
viestintätekniikan ratkaisuja ja pyrkimään 
tuottajakuluttajien markkinoihin ja 
ottamaan siinä huomioon jouston, 
energiatehokkuuden ja/tai energiasäästön ja 
kysyntäpuolen osallistumisen lisääntyvän 
tarpeen;

32. kehottaa jäsenvaltioita sekä alueellisia 
ja paikallisia viranomaisia edistämään 
älykkäissä verkoissa tieto- ja 
viestintätekniikan ratkaisuja ja pyrkimään 
tuottajakuluttajien markkinoihin ja 
ottamaan siinä huomioon jouston, 
energiatehokkuuden ja/tai energiasäästön ja 
kysyntäpuolen vapaaehtoisen
osallistumisen lisääntyvän tarpeen;
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Or. en

Tarkistus 394
Niki Tzavela

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. panee merkille, että älykkäiden 
mittareiden käyttöönoton olisi oltava 
kuluttajille vapaaehtoista; kehottaa 
jäsenvaltioita laatimaan käyttöönoton 
strategioita, myös kansallisia ja paikallisia 
tiedotuskampanjoita, joissa selitetään 
mittarien käyttö;

Or. en

Tarkistus 395
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. kehottaa komissiota tarkistamaan 
olemassa olevaa sääntelykehystä, jolla 
kannustetaan energiaan liittyviä 
innovaatioita ja investointeja, jotta 
älykkäiden verkkojen käyttöönotto 
voidaan tehdä helpommaksi ja 
käyttäjäystävällisemmäksi;

Or. en
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Tarkistus 396
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. odottaa komission suuntaviivoja 
avuksi kunnianhimoisten poliittisten 
tavoitteiden asettamisessa muita 
heikommassa asemassa olevat kuluttajien 
suhteen, ja ne myös auttavat jäsenvaltioita 
määrittelemään paremmin tämän 
kuluttajaryhmän; vaatii komissiota 
samanaikaisesti tarkastelemaan näiden 
kuluttajien suojelun nykyisiä 
mekanismeja ja välineitä sekä tarvittaessa 
ehdottamaan toimia, joiden tavoitteena on 
yhtenäisempi ja kokonaisvaltaisempi 
EU:n tason lähestymistapa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 397
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. odottaa komission suuntaviivoja avuksi 
kunnianhimoisten poliittisten tavoitteiden 
asettamisessa muita heikommassa 
asemassa olevat kuluttajien suhteen, ja ne 
myös auttavat jäsenvaltioita 
määrittelemään paremmin tämän 
kuluttajaryhmän; vaatii komissiota 
samanaikaisesti tarkastelemaan näiden 
kuluttajien suojelun nykyisiä 
mekanismeja ja välineitä sekä tarvittaessa 
ehdottamaan toimia, joiden tavoitteena on 
yhtenäisempi ja kokonaisvaltaisempi 
EU:n tason lähestymistapa;

33. odottaa komission suuntaviivoja avuksi 
kunnianhimoisten poliittisten tavoitteiden 
asettamisessa muita heikommassa 
asemassa olevat kuluttajien suhteen, ja ne 
myös auttavat jäsenvaltioita 
määrittelemään suunnitelmansa tätä 
kuluttajaryhmää varten olemassa olevan 
toimivaltajärjestelmän puitteissa;
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Or. de

Tarkistus 398
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. odottaa komission suuntaviivoja avuksi 
kunnianhimoisten poliittisten tavoitteiden 
asettamisessa muita heikommassa 
asemassa olevat kuluttajien suhteen, ja ne 
myös auttavat jäsenvaltioita
määrittelemään paremmin tämän 
kuluttajaryhmän; vaatii komissiota 
samanaikaisesti tarkastelemaan näiden 
kuluttajien suojelun nykyisiä mekanismeja 
ja välineitä sekä tarvittaessa ehdottamaan 
toimia, joiden tavoitteena on yhtenäisempi 
ja kokonaisvaltaisempi EU:n tason 
lähestymistapa;

33. odottaa komission suuntaviivoja avuksi 
kunnianhimoisten poliittisten tavoitteiden 
asettamisessa muita heikommassa 
asemassa olevat kuluttajien suhteen, ja 
jäsenvaltioiden auttamiseksi
määrittelemään paremmin tämän 
kuluttajaryhmän; vaatii komissiota 
samanaikaisesti tarkastelemaan näiden 
kuluttajien suojelun nykyisiä mekanismeja 
ja välineitä sekä tarvittaessa ehdottamaan 
toimia, joiden tavoitteena on yhtenäisempi 
ja kokonaisvaltaisempi EU:n tason 
lähestymistapa; korostaa, että tällä 
yhdenmukaistamista koskevalla 
lähestymistavalla ei saa olla 
minkäänlaisia kielteisiä vaikutuksia 
kuluttajiin, joilla jo on tehokkaita 
suojamekanismeja ja -välineitä;

Or. fr

Tarkistus 399
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. odottaa komission suuntaviivoja avuksi 
kunnianhimoisten poliittisten tavoitteiden 
asettamisessa muita heikommassa 
asemassa olevat kuluttajien suhteen, ja ne 
myös auttavat jäsenvaltioita 

33. odottaa komission suuntaviivoja avuksi 
kunnianhimoisten poliittisten tavoitteiden 
asettamisessa muita heikommassa 
asemassa olevat kuluttajien suhteen, ja ne 
myös auttavat jäsenvaltioita 
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määrittelemään paremmin tämän 
kuluttajaryhmän; vaatii komissiota 
samanaikaisesti tarkastelemaan näiden 
kuluttajien suojelun nykyisiä mekanismeja 
ja välineitä sekä tarvittaessa ehdottamaan 
toimia, joiden tavoitteena on yhtenäisempi 
ja kokonaisvaltaisempi EU:n tason 
lähestymistapa;

määrittelemään paremmin tämän 
kuluttajaryhmän; vaatii komissiota 
samanaikaisesti tarkastelemaan näiden 
kuluttajien suojelun nykyisiä mekanismeja 
ja välineitä sekä tarvittaessa ehdottamaan 
toimia, joiden tavoitteena on yhtenäisempi 
ja kokonaisvaltaisempi EU:n tason 
lähestymistapa; korostaa kattavien 
neuvontapalvelujen tärkeää roolia tämän 
kuluttajaryhmän kannalta sekä hyvien 
käytäntöjen vaihtamisen merkitystä; 

Or. de

Tarkistus 400
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. odottaa komission suuntaviivoja avuksi 
kunnianhimoisten poliittisten tavoitteiden 
asettamisessa muita heikommassa 
asemassa olevat kuluttajien suhteen, ja ne 
myös auttavat jäsenvaltioita 
määrittelemään paremmin tämän 
kuluttajaryhmän; vaatii komissiota
samanaikaisesti tarkastelemaan näiden 
kuluttajien suojelun nykyisiä mekanismeja 
ja välineitä sekä tarvittaessa ehdottamaan 
toimia, joiden tavoitteena on yhtenäisempi 
ja kokonaisvaltaisempi EU:n tason
lähestymistapa;

33. odottaa komission suuntaviivoja avuksi 
kunnianhimoisten poliittisten tavoitteiden 
asettamisessa muita heikommassa 
asemassa olevat kuluttajien suhteen; 
katsoo, että suuntaviivat auttavat 
jäsenvaltioita määrittelemään paremmin 
tämän kuluttajaryhmän; vaatii komissiota
laatimaan nämä suuntaviivat ottaen 
asianmukaisesti huomioon näiden 
kuluttajien suojelun nykyiset kansalliset 
mekanismit ja välineet, jotta voidaan 
saavuttaa yhtenäisempi ja 
kokonaisvaltaisempi monialainen
lähestymistapa erilaisissa kansallisissa 
järjestelmissä;

Or. en
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Tarkistus 401
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. odottaa komission suuntaviivoja avuksi 
kunnianhimoisten poliittisten tavoitteiden 
asettamisessa muita heikommassa 
asemassa olevat kuluttajien suhteen, ja ne 
myös auttavat jäsenvaltioita 
määrittelemään paremmin tämän 
kuluttajaryhmän; vaatii komissiota 
samanaikaisesti tarkastelemaan näiden
kuluttajien suojelun nykyisiä mekanismeja 
ja välineitä sekä tarvittaessa ehdottamaan 
toimia, joiden tavoitteena on yhtenäisempi 
ja kokonaisvaltaisempi EU:n tason 
lähestymistapa;

33. odottaa komission suuntaviivoja avuksi 
kunnianhimoisten poliittisten tavoitteiden 
asettamisessa muita heikommassa 
asemassa olevat kuluttajien suhteen, ja ne 
myös auttavat jäsenvaltioita 
määrittelemään paremmin tämän 
kuluttajaryhmän; vaatii komissiota 
samanaikaisesti tarkastelemaan erilaisissa 
vaikeissa elämäntilanteissa olevien
kuluttajien suojelun nykyisiä mekanismeja 
ja välineitä sekä tarvittaessa ehdottamaan 
toimia, joiden tavoitteena on yhtenäisempi 
ja kokonaisvaltaisempi EU:n tason 
lähestymistapa; katsoo, että 
jäsenvaltioiden tehtävänä on valita 
soveltuvimmat tukivälineet;

Or. en

Tarkistus 402
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. odottaa komission suuntaviivoja avuksi 
kunnianhimoisten poliittisten tavoitteiden 
asettamisessa muita heikommassa 
asemassa olevat kuluttajien suhteen, ja ne 
myös auttavat jäsenvaltioita 
määrittelemään paremmin tämän 
kuluttajaryhmän; vaatii komissiota 
samanaikaisesti tarkastelemaan näiden 
kuluttajien suojelun nykyisiä mekanismeja 
ja välineitä sekä tarvittaessa ehdottamaan 
toimia, joiden tavoitteena on yhtenäisempi 

33. odottaa komission suuntaviivoja avuksi 
kunnianhimoisten poliittisten tavoitteiden 
asettamisessa muita heikommassa 
asemassa olevat kuluttajien suhteen, ja ne 
myös auttavat jäsenvaltioita 
määrittelemään paremmin tämän 
kuluttajaryhmän; vaatii komissiota 
samanaikaisesti tarkastelemaan näiden 
kuluttajien suojelun nykyisiä mekanismeja 
ja välineitä sekä tarvittaessa ehdottamaan 
toimia, joiden tavoitteena on yhtenäisempi 
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ja kokonaisvaltaisempi EU:n tason 
lähestymistapa;

ja kokonaisvaltaisempi EU:n tason 
lähestymistapa, jotta voidaan poistaa 
energiaköyhyys kaikista jäsenvaltioista;

Or. en

Tarkistus 403
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. korostaa, että energia-alan 
etenemissuunnitelmassa 2050 todetaan, 
että merkittävän osan energian 
tarjonnasta vuonna 2050 on tultava 
uusiutuvista energialähteistä; katsoo, että 
ilmasto- ja energiapaketista saatujen 
kokemusten mukaan tarvitaan EU:n 
laajuinen, uusiutuvien energialähteiden 
osuutta lopullisessa energiankulutuksessa 
koskeva sitova tavoite vuodelle 2030; 
kehottaa asettamaan tämän EU:n 
laajuisen tavoitteen, jossa uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lopullisessa 
energiankulutuksessa on oltava vähintään 
40 – 50 prosenttia; kehottaa vaatimaan, 
että jäsenvaltiot saavuttavat tämän tason 
käyttäen sitovia kehitystavoitteita;

Or. de

Tarkistus 404
Niki Tzavela, Claude Turmes

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. suhtautuu myönteisesti komission 
odotettavissa olevaan analyysiin 
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energiaköyhyydestä EU:ssa; katsoo, että 
tässä analyysissä komission olisi myös 
pyrittävä varmistamaan, että 
energiaköyhyyden torjunnasta tulee osa 
eurooppalaisten sosiaalipalvelujen 
kokonaisuutta esimerkiksi sosiaali- ja 
koheesiorahaston kautta; vaatii, että 
nykyisissä ja uusissa 
energiatehokkuusohjelmissa aina 
kiinnitetään erityistä huomiot 
pienituloisiin ryhmiin;

Or. en

Tarkistus 405
Jens Rohde, Fiona Hall, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. vaatii komissiota laatimaan ja 
suosittelemaan asianmukaista 
toimittajaan keskittyvää 
vähittäismarkkinamallia, jolla 
yhdenmukaistetaan unionin 
vähittäismarkkinoita ja siten helpotetaan 
kuluttajille tulevaa hallinnollista 
rasitusta, kun toimittajat velottava kaikki 
maksut suoraan sähkölaskussa;

Or. en

Tarkistus 406
Zofija Mazej Kukovič

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä muuttamaan 

Poistetaan.
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tarpeelliset tukijärjestelmät avoimiksi, 
yhtenäisiksi ja markkinalähtöisiksi 
mekanismeiksi vaaditut tukiominaisuudet 
– kuten energiatehokkuuden, 
tuottajakuluttajat, yhteistuotannon, 
uusiutuvat energialähteet ja lisäpalvelut –
käsittävien yhteismarkkinoiden 
luomiseksi tavalla, joka takaa niiden 
yhteensopivuuden;

Or. en

Tarkistus 407
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä muuttamaan 
tarpeelliset tukijärjestelmät avoimiksi, 
yhtenäisiksi ja markkinalähtöisiksi 
mekanismeiksi vaaditut tukiominaisuudet –
kuten energiatehokkuuden, 
tuottajakuluttajat, yhteistuotannon, 
uusiutuvat energialähteet ja lisäpalvelut –
käsittävien yhteismarkkinoiden luomiseksi 
tavalla, joka takaa niiden 
yhteensopivuuden;

34. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä muuttamaan 
tarpeelliset tukijärjestelmät avoimiksi, 
yhtenäisiksi ja markkinalähtöisiksi 
mekanismeiksi vaaditut tukiominaisuudet –
kuten energiatehokkuuden, 
tuottajakuluttajat, yhteistuotannon,
joustavuuden, uusiutuvat energialähteet ja 
lisäpalvelut – käsittävien 
yhteismarkkinoiden luomiseksi tavalla, 
joka takaa niiden yhteensopivuuden;
toteaa, että tällaiset mekanismit eivät saa 
olla päällekkäisiä ja että niiden on oltava 
mahdollisimman yksinkertaisia;

Or. sl

Tarkistus 408
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
34 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä muuttamaan 
tarpeelliset tukijärjestelmät avoimiksi,
yhtenäisiksi ja markkinalähtöisiksi 
mekanismeiksi vaaditut tukiominaisuudet 
– kuten energiatehokkuuden, 
tuottajakuluttajat, yhteistuotannon, 
uusiutuvat energialähteet ja lisäpalvelut –
käsittävien yhteismarkkinoiden 
luomiseksi tavalla, joka takaa niiden 
yhteensopivuuden;

34. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä muuttamaan 
tarpeelliset tukijärjestelmät avoimiksi ja 
lähentyvämmiksi mekanismeiksi, jotta 
voidaan varmistaa reilu kilpailu ja luoda
vaaditut tukiominaisuudet – kuten 
energiatehokkuuden, tuottajakuluttajat, 
yhteistuotannon, uusiutuvat energialähteet 
ja lisäpalvelut – käsittävät yhteismarkkinat
tavalla, joka takaa niiden 
yhteensopivuuden;

Or. de

Tarkistus 409
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä muuttamaan 
tarpeelliset tukijärjestelmät avoimiksi, 
yhtenäisiksi ja markkinalähtöisiksi
mekanismeiksi vaaditut tukiominaisuudet –
kuten energiatehokkuuden, 
tuottajakuluttajat, yhteistuotannon, 
uusiutuvat energialähteet ja lisäpalvelut –
käsittävien yhteismarkkinoiden luomiseksi 
tavalla, joka takaa niiden 
yhteensopivuuden;

34. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä muuttamaan 
tarpeelliset tukijärjestelmät avoimiksi ja 
ennakoitaviksi mekanismeiksi vaaditut 
tukiominaisuudet – kuten 
energiatehokkuuden, tuottajakuluttajat, 
yhteistuotannon, uusiutuvat energialähteet 
ja lisäpalvelut – käsittävien 
yhteismarkkinoiden luomiseksi tavalla, 
joka takaa niiden yhteensopivuuden;

Or. en
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Tarkistus 410
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä muuttamaan 
tarpeelliset tukijärjestelmät avoimiksi, 
yhtenäisiksi ja markkinalähtöisiksi 
mekanismeiksi vaaditut tukiominaisuudet –
kuten energiatehokkuuden, 
tuottajakuluttajat, yhteistuotannon, 
uusiutuvat energialähteet ja lisäpalvelut –
käsittävien yhteismarkkinoiden luomiseksi 
tavalla, joka takaa niiden 
yhteensopivuuden;

34. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä muuttamaan
kaikkia energiantuottajia koskevat
tarpeelliset tukijärjestelmät avoimiksi, 
yhtenäisiksi ja markkinalähtöisiksi 
mekanismeiksi vaaditut tukiominaisuudet –
kuten energiatehokkuuden, 
tuottajakuluttajat, yhteistuotannon, 
uusiutuvat energialähteet ja
verkkotukipalvelut – käsittävien 
yhteismarkkinoiden luomiseksi tavalla, 
joka takaa niiden yhteensopivuuden;

Or. en

Tarkistus 411
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä muuttamaan
tarpeelliset tukijärjestelmät avoimiksi, 
yhtenäisiksi ja markkinalähtöisiksi 
mekanismeiksi vaaditut tukiominaisuudet –
kuten energiatehokkuuden, 
tuottajakuluttajat, yhteistuotannon, 
uusiutuvat energialähteet ja lisäpalvelut –
käsittävien yhteismarkkinoiden luomiseksi 
tavalla, joka takaa niiden 
yhteensopivuuden;

34. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä muuttamaan
kansalliset tukijärjestelmät avoimiksi, 
yhtenäisiksi ja markkinalähtöisiksi 
mekanismeiksi vaaditut tukiominaisuudet –
kuten energiatehokkuuden, 
tuottajakuluttajat, yhteistuotannon, 
uusiutuvat energialähteet ja lisäpalvelut –
käsittävien yhteismarkkinoiden luomiseksi 
tavalla, joka takaa niiden 
yhteensopivuuden;

Or. en
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Tarkistus 412
Fiona Hall, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä muuttamaan 
tarpeelliset tukijärjestelmät avoimiksi,
yhtenäisiksi ja markkinalähtöisiksi 
mekanismeiksi vaaditut tukiominaisuudet –
kuten energiatehokkuuden, 
tuottajakuluttajat, yhteistuotannon, 
uusiutuvat energialähteet ja lisäpalvelut –
käsittävien yhteismarkkinoiden luomiseksi 
tavalla, joka takaa niiden 
yhteensopivuuden;

34. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä muuttamaan 
tarpeelliset tukijärjestelmät avoimiksi,
vakaiksi ja markkinalähtöisiksi 
mekanismeiksi vaaditut tukiominaisuudet –
kuten energiatehokkuuden, 
tuottajakuluttajat, yhteistuotannon, 
uusiutuvat energialähteet ja lisäpalvelut –
käsittävien yhteismarkkinoiden luomiseksi 
tavalla, joka takaa niiden 
yhteensopivuuden;

Or. en

Tarkistus 413
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä muuttamaan 
tarpeelliset tukijärjestelmät avoimiksi, 
yhtenäisiksi ja markkinalähtöisiksi 
mekanismeiksi vaaditut tukiominaisuudet –
kuten energiatehokkuuden, 
tuottajakuluttajat, yhteistuotannon, 
uusiutuvat energialähteet ja lisäpalvelut –
käsittävien yhteismarkkinoiden luomiseksi 
tavalla, joka takaa niiden 
yhteensopivuuden;

34. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä muuttamaan, 
heti kun se on mahdollista, tarpeelliset 
tukijärjestelmät avoimiksi, yhtenäisiksi ja 
markkinalähtöisiksi mekanismeiksi 
vaaditut tukiominaisuudet – kuten 
energiatehokkuuden, tuottajakuluttajat, 
yhteistuotannon, uusiutuvat energialähteet 
ja lisäpalvelut – käsittävien 
yhteismarkkinoiden luomiseksi tavalla, 
joka takaa niiden yhteensopivuuden;

Or. en
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Tarkistus 414
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä muuttamaan 
tarpeelliset tukijärjestelmät avoimiksi, 
yhtenäisiksi ja markkinalähtöisiksi 
mekanismeiksi vaaditut tukiominaisuudet –
kuten energiatehokkuuden, 
tuottajakuluttajat, yhteistuotannon, 
uusiutuvat energialähteet ja lisäpalvelut –
käsittävien yhteismarkkinoiden luomiseksi 
tavalla, joka takaa niiden 
yhteensopivuuden;

34. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä muuttamaan 
tarpeelliset tukijärjestelmät avoimiksi ja 
markkinalähtöisiksi mekanismeiksi 
vaaditut tukiominaisuudet – kuten 
energiatehokkuuden, tuottajakuluttajat, 
yhteistuotannon, uusiutuvat energialähteet 
ja lisäpalvelut – käsittävien 
yhteismarkkinoiden luomiseksi tavalla, 
joka takaa niiden yhteensopivuuden;

Or. en

Tarkistus 415
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä muuttamaan 
tarpeelliset tukijärjestelmät avoimiksi,
yhtenäisiksi ja markkinalähtöisiksi 
mekanismeiksi vaaditut tukiominaisuudet –
kuten energiatehokkuuden, 
tuottajakuluttajat, yhteistuotannon, 
uusiutuvat energialähteet ja lisäpalvelut –
käsittävien yhteismarkkinoiden luomiseksi 
tavalla, joka takaa niiden 
yhteensopivuuden;

34. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä muuttamaan 
tarpeelliset tukijärjestelmät avoimiksi,
yhdenmukaisiksi ja markkinalähtöisiksi 
mekanismeiksi vaaditut tukiominaisuudet –
kuten energiatehokkuuden, 
tuottajakuluttajat, yhteistuotannon, 
uusiutuvat energialähteet ja lisäpalvelut –
käsittävien yhteismarkkinoiden luomiseksi 
tavalla, joka takaa niiden 
yhteensopivuuden;

Or. en
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Tarkistus 416
Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä muuttamaan 
tarpeelliset tukijärjestelmät avoimiksi, 
yhtenäisiksi ja markkinalähtöisiksi 
mekanismeiksi vaaditut tukiominaisuudet –
kuten energiatehokkuuden, 
tuottajakuluttajat, yhteistuotannon, 
uusiutuvat energialähteet ja lisäpalvelut –
käsittävien yhteismarkkinoiden luomiseksi 
tavalla, joka takaa niiden 
yhteensopivuuden;

34. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä muuttamaan 
tarpeelliset tukijärjestelmät avoimiksi, 
yhtenäisiksi ja markkinalähtöisiksi 
mekanismeiksi vaaditut tukiominaisuudet –
kuten energiatehokkuuden, 
tuottajakuluttajat, yhteistuotannon,
joustavuuden, uusiutuvat energialähteet ja 
lisäpalvelut – käsittävien 
yhteismarkkinoiden luomiseksi tavalla, 
joka takaa niiden yhteensopivuuden;

Or. en

Tarkistus 417
Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä muuttamaan 
tarpeelliset tukijärjestelmät avoimiksi, 
yhtenäisiksi ja markkinalähtöisiksi 
mekanismeiksi vaaditut tukiominaisuudet –
kuten energiatehokkuuden, 
tuottajakuluttajat, yhteistuotannon, 
uusiutuvat energialähteet ja lisäpalvelut –
käsittävien yhteismarkkinoiden luomiseksi 
tavalla, joka takaa niiden 
yhteensopivuuden;

34. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä muuttamaan 
tarpeelliset tukijärjestelmät avoimiksi, 
yhtenäisiksi ja markkinalähtöisiksi 
mekanismeiksi vaaditut tukiominaisuudet –
kuten energiatehokkuuden, 
tuottajakuluttajat, yhteistuotannon,
joustavuuden, uusiutuvat energialähteet ja 
lisäpalvelut – käsittävien 
yhteismarkkinoiden luomiseksi tavalla, 
joka takaa niiden yhteensopivuuden;

Or. en
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Tarkistus 418
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön uusiutuvia energialähteitä 
koskevat komission suunnittelemat 
suuntaviivat, jotta voidaan edistää 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
tukijärjestelmien lähentymistä
Euroopassa, saavuttaa parhaisiin 
mahdollisiin teknologioihin perustuvan 
energian varmat ja kohtuuhintaiset 
toimitukset ja vahvistaa kilpailu- ja 
innovaatiokykyä EU:n energian 
sisämarkkinoilla; toteaa, että 
jäsenvaltioilla pitäisi olla oikeus erityisiin 
rahoitusjärjestelyihin, joiden avulla ne 
voivat kehittää ja käyttää paikallisia ja 
alueellisia resursseja; katsoo, että ei 
kuitenkaan saisi olla mahdollisuutta 
takautuvasti muuttaa tai hylätä olemassa 
olevia kansallisia rahoitusjärjestelyjä; 

Or. de

Tarkistus 419
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. panee merkille, että pelkän energian 
markkinoilla on keskeinen rooli ja että 
yhdessä riittävän avoimuuden ja 
markkinaseurannan kanssa ne antavat 
markkinaperusteisia hintasignaaleja, 
joilla turvataan asianmukaiset 
investoinnit energiantuotantoon ja 
kannustetaan sähkön 
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energiatehokkaaseen tuotantoon ja 
käyttöön; kehottaa komissiota 
selvittämään tulevaisuuden 
energiamarkkinoiden muotoja, jotka 
toisin kuin nykyiset kansalliset 
kapasiteettimekanismit voisivat tuottaa 
syrjimättömiä lisätuloja investoijille 
kaikista energiantuotannon muodoista ja 
varmistaa, että joustavuutta ja 
liitännäispalveluja tarjotaan 
kustannustehokkaimmalla tavalla;

Or. en

Tarkistus 420
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
kansallisia sääntelyviranomaisia 
tarkistamaan energiamarkkinoiden 
kilpailun tason mittaamisessa käytettävät 
indikaattorit ja sisällyttämään niihin 
sellaisia indikaattoreita kuin halvimpia 
tariffeja saavien kuluttajien osuus, uusien 
yritysten mahdollisuudet päästä 
markkinoille ja kuluttajapalvelun ja 
innovoinnin taso, jotka kaikki auttavat 
saamaan todellisen käsityksen kilpailun 
tasosta markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 421
Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tutkimaan erilaisten joustavuuden 
lähteiden (joustava sähköntuotanto, 
yhteenliitäntä, kysynnänohjaus ja 
varastointi) roolia ja mahdollisuuksia 
sähköjärjestelmien luotettavan ja 
tehokkaan toiminnan varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 422
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
lopettamaan kaikenlaiset subventiot ja 
muut tuet ja valtiontuet perinteiselle 
fossiilisiin polttoaineisiin perustuvalle 
sähköntuotannolle, koska ne saattavat 
estää avoimen hinnanmuodostuksen ja 
sähköntoimittajien tasavertaiset 
toimintaedellytykset;

Or. en

Tarkistus 423
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota tutkimaan 
perusteellisesti vähäpäästöisten 
energialähteiden, erityisesti uusiutuvien 
energialähteiden energiaverkkoihin 

Poistetaan.
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integroinnin, vaikutukset rahoitustuen, 
koko järjestelmään koskevien teknisten 
vaatimusten ja markkinasuunnittelun 
osalta; korostaa, että noita lähteitä 
koskevan koordinoidun lähestymistavan 
puute on tähän asti estänyt niiden 
integroinnin Euroopan 
energiajärjestelmiin;

Or. fr

Tarkistus 424
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota tutkimaan 
perusteellisesti vähäpäästöisten 
energialähteiden, erityisesti uusiutuvien 
energialähteiden energiaverkkoihin 
integroinnin, vaikutukset rahoitustuen, 
koko järjestelmään koskevien teknisten 
vaatimusten ja markkinasuunnittelun 
osalta; korostaa, että noita lähteitä 
koskevan koordinoidun lähestymistavan 
puute on tähän asti estänyt niiden 
integroinnin Euroopan 
energiajärjestelmiin;

35. kehottaa komissiota optimoimaan
uusiutuvien energialähteiden 
energiaverkkoihin integroinnin 
rahoitustuen, koko järjestelmää koskevien 
teknisten vaatimusten ja 
markkinasuunnittelun osalta; toteaa, että
integrointiprosessia on parannettava 
lisäämällä rahoitusta uusiutuvien 
energialähteiden varastointiin ja 
muuttamalla verkkoinfrastruktuuria niin, 
että se voi mukautua uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan 
energiantuotannon ja varastoinnin 
kasvuun;

Or. de

Tarkistus 425
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos

Päätöslauselmaesitys
35 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota tutkimaan 
perusteellisesti vähäpäästöisten 
energialähteiden, erityisesti uusiutuvien 
energialähteiden energiaverkkoihin 
integroinnin, vaikutukset rahoitustuen, 
koko järjestelmään koskevien teknisten 
vaatimusten ja markkinasuunnittelun 
osalta; korostaa, että noita lähteitä 
koskevan koordinoidun lähestymistavan 
puute on tähän asti estänyt niiden 
integroinnin Euroopan 
energiajärjestelmiin;

35. kehottaa komissiota tutkimaan 
perusteellisesti vähäpäästöisten 
energialähteiden, erityisesti uusiutuvien 
energialähteiden energiaverkkoihin 
integroinnin, vaikutukset rahoitustuen, 
koko järjestelmää koskevien teknisten 
vaatimusten ja nykyisen
markkinasuunnittelun mukauttamisen
osalta; korostaa sitä tosiasiaa, että unionin 
nykyistä energiajärjestelmää, joka luotiin 
ajatellen keskitettyjen ja perinteisten 
sähköntuotantolaitosten tarpeita, on 
muutettava ottamaan huomioon 
uusiutuvista energialähteistä hajautetusti 
tuotettavan sähkön nopeasti kasvava 
osuus;

Or. en

Tarkistus 426
Alejo Vidal-Quadras

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota tutkimaan 
perusteellisesti vähäpäästöisten 
energialähteiden, erityisesti uusiutuvien 
energialähteiden energiaverkkoihin 
integroinnin, vaikutukset rahoitustuen, 
koko järjestelmään koskevien teknisten 
vaatimusten ja markkinasuunnittelun 
osalta; korostaa, että noita lähteitä
koskevan koordinoidun lähestymistavan 
puute on tähän asti estänyt niiden 
integroinnin Euroopan 
energiajärjestelmiin;

35. kehottaa komissiota tutkimaan 
perusteellisesti vähäpäästöisten 
energialähteiden, erityisesti uusiutuvien 
energialähteiden energiaverkkoihin 
integroinnin, vaikutukset rahoitustuen, 
koko järjestelmää koskevien teknisten 
vaatimusten ja markkinasuunnittelun 
osalta; kehottaa komissiota arvioimaan 
varakapasiteetin tarpeen, jotta voidaan 
selviytyä uusituvista energialähteistä 
tuotettavan sähkön ajoittaisuudesta; 
korostaa, että vähäpäästöisiä 
energialähteitä koskevan koordinoidun 
lähestymistavan puute on tähän asti estänyt 
niiden integroinnin Euroopan 
energiajärjestelmiin;
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Or. en

Tarkistus 427
Fiona Hall, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota tutkimaan 
perusteellisesti vähäpäästöisten 
energialähteiden, erityisesti uusiutuvien 
energialähteiden energiaverkkoihin 
integroinnin, vaikutukset rahoitustuen, 
koko järjestelmään koskevien teknisten 
vaatimusten ja markkinasuunnittelun 
osalta; korostaa, että noita lähteitä 
koskevan koordinoidun lähestymistavan
puute on tähän asti estänyt niiden
integroinnin Euroopan 
energiajärjestelmiin;

35. kehottaa komissiota tutkimaan 
perusteellisesti uusiutuvien 
energialähteiden kasvan osuuden
energiaverkkoihin integroinnin, 
vaikutukset rahoitustuen, koko 
järjestelmää koskevien teknisten 
vaatimusten ja markkinasuunnittelun 
osalta; korostaa, että avoimien ja 
kilpailuun perustuvien energian 
sisämarkkinoiden puute on tähän asti
haitannut niiden integrointia Euroopan 
energiajärjestelmiin;

Or. en

Tarkistus 428
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota tutkimaan 
perusteellisesti vähäpäästöisten 
energialähteiden, erityisesti uusiutuvien 
energialähteiden energiaverkkoihin 
integroinnin, vaikutukset rahoitustuen, 
koko järjestelmään koskevien teknisten 
vaatimusten ja markkinasuunnittelun 
osalta; korostaa, että noita lähteitä 
koskevan koordinoidun lähestymistavan 
puute on tähän asti estänyt niiden 
integroinnin Euroopan 

35. kehottaa komissiota tutkimaan 
perusteellisesti vähäpäästöisten 
energialähteiden, erityisesti uusiutuvien 
energialähteiden energiaverkkoihin 
integroinnin, vaikutukset rahoitustuen, 
koko järjestelmää koskevien teknisten 
vaatimusten ja markkinasuunnittelun 
osalta; korostaa, että kyseisiä lähteitä 
koskevan koordinoidun lähestymistavan 
puute on tähän asti estänyt niiden 
integroinnin Euroopan 
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energiajärjestelmiin; energiajärjestelmiin; on vakuuttunut siitä, 
nämä energialähteet on integroitava 
täysimääräisesti energian 
sisämarkkinoihin keksipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä;

Or. de

Tarkistus 429
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota tutkimaan 
perusteellisesti vähäpäästöisten 
energialähteiden, erityisesti uusiutuvien 
energialähteiden energiaverkkoihin 
integroinnin, vaikutukset rahoitustuen, 
koko järjestelmään koskevien teknisten 
vaatimusten ja markkinasuunnittelun 
osalta; korostaa, että noita lähteitä 
koskevan koordinoidun lähestymistavan 
puute on tähän asti estänyt niiden
integroinnin Euroopan
energiajärjestelmiin;

35. kehottaa komissiota tutkimaan 
perusteellisesti vähäpäästöisten 
energialähteiden, erityisesti uusiutuvien 
energialähteiden energiaverkkoihin 
integroinnin, vaikutukset rahoitustuen, 
koko järjestelmää koskevien teknisten 
vaatimusten ja markkinasuunnittelun 
osalta; kehottaa analysoimaan myös 
mahdollisia esteitä niiden integroinnille
Euroopan energiajärjestelmiin;

Or. en

Tarkistus 430
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota tutkimaan 
perusteellisesti vähäpäästöisten 
energialähteiden, erityisesti uusiutuvien 
energialähteiden energiaverkkoihin 
integroinnin, vaikutukset rahoitustuen, 
koko järjestelmään koskevien teknisten 
vaatimusten ja markkinasuunnittelun 

35. kehottaa komissiota tutkimaan 
perusteellisesti vähäpäästöisten 
energialähteiden, erityisesti uusiutuvien 
energialähteiden energiaverkkoihin 
integroinnin, vaikutukset rahoitustuen, 
koko järjestelmää koskevien teknisten 
vaatimusten ja markkinasuunnittelun 
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osalta; korostaa, että noita lähteitä 
koskevan koordinoidun lähestymistavan 
puute on tähän asti estänyt niiden 
integroinnin Euroopan 
energiajärjestelmiin;

osalta; korostaa, että kyseisiä lähteitä 
koskevan koordinoidun lähestymistavan 
puute on tähän asti estänyt niiden 
integroinnin Euroopan 
energiajärjestelmiin; korostaa kaasun 
merkitystä tarpeellisena 
varapolttoaineena, joka auttaa 
käyttämään uusiutuvista energialähteistä 
vaihtelevasti tuotettua sähköä;

Or. en

Tarkistus 431
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota tutkimaan 
perusteellisesti vähäpäästöisten 
energialähteiden, erityisesti uusiutuvien 
energialähteiden energiaverkkoihin 
integroinnin, vaikutukset rahoitustuen, 
koko järjestelmään koskevien teknisten 
vaatimusten ja markkinasuunnittelun 
osalta; korostaa, että noita lähteitä 
koskevan koordinoidun lähestymistavan 
puute on tähän asti estänyt niiden 
integroinnin Euroopan 
energiajärjestelmiin;

35. kehottaa komissiota tutkimaan 
perusteellisesti uusiutuvien 
energialähteiden energiaverkkoihin 
integroinnin, vaikutukset rahoitustuen, 
koko järjestelmää koskevien teknisten 
vaatimusten ja markkinasuunnittelun 
osalta; korostaa, että kyseisiä lähteitä 
koskevan koordinoidun lähestymistavan 
puute on tähän asti estänyt niiden toimivan 
ja kustannuksia säästävän integroinnin 
Euroopan energiajärjestelmiin;

Or. en

Tarkistus 432
Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota tutkimaan 35. kehottaa komissiota tutkimaan 
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perusteellisesti vähäpäästöisten 
energialähteiden, erityisesti uusiutuvien 
energialähteiden energiaverkkoihin 
integroinnin, vaikutukset rahoitustuen, 
koko järjestelmään koskevien teknisten 
vaatimusten ja markkinasuunnittelun 
osalta; korostaa, että noita lähteitä 
koskevan koordinoidun lähestymistavan 
puute on tähän asti estänyt niiden
integroinnin Euroopan 
energiajärjestelmiin;

perusteellisesti vähäpäästöisten 
energialähteiden, erityisesti uusiutuvien 
energialähteiden energiaverkkoihin 
integroinnin, vaikutukset rahoitustuen, 
koko järjestelmää koskevien teknisten 
vaatimusten ja markkinasuunnittelun 
osalta; korostaa, että kyseisiä lähteitä 
koskevan koordinoidun lähestymistavan 
puute on tähän asti vaikeuttanut niiden
sopusointuista integrointia Euroopan 
energiajärjestelmiin;

Or. fr

Tarkistus 433
Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota tutkimaan 
perusteellisesti vähäpäästöisten 
energialähteiden, erityisesti uusiutuvien 
energialähteiden energiaverkkoihin 
integroinnin, vaikutukset rahoitustuen, 
koko järjestelmään koskevien teknisten 
vaatimusten ja markkinasuunnittelun 
osalta; korostaa, että noita lähteitä 
koskevan koordinoidun lähestymistavan 
puute on tähän asti estänyt niiden 
integroinnin Euroopan 
energiajärjestelmiin;

35. kehottaa komissiota sähkön 
sisämarkkinoiden osalta tutkimaan 
perusteellisesti vähäpäästöisten 
energialähteiden, erityisesti uusiutuvien 
energialähteiden energiaverkkoihin 
integroinnin, vaikutukset rahoitustuen, 
koko järjestelmää koskevien teknisten 
vaatimusten ja markkinasuunnittelun 
osalta; korostaa, että kyseisiä lähteitä 
koskevan koordinoidun lähestymistavan 
puute on tähän asti estänyt niiden 
integroinnin Euroopan 
energiajärjestelmiin;

Or. en

Tarkistus 434
Romana Jordan

Päätöslauselmaesitys
35 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa komissiota tutkimaan 
perusteellisesti vähäpäästöisten 
energialähteiden, erityisesti uusiutuvien 
energialähteiden energiaverkkoihin 
integroinnin, vaikutukset rahoitustuen, 
koko järjestelmään koskevien teknisten 
vaatimusten ja markkinasuunnittelun 
osalta; korostaa, että noita lähteitä 
koskevan koordinoidun lähestymistavan 
puute on tähän asti estänyt niiden 
integroinnin Euroopan 
energiajärjestelmiin;

35. kehottaa komissiota tutkimaan 
perusteellisesti vähäpäästöisten 
energialähteiden, erityisesti uusiutuvien 
energialähteiden energiaverkkoihin 
integroinnin, vaikutukset rahoitustuen, 
koko järjestelmää koskevien teknisten 
vaatimusten, tukikapasiteettivaatimusten
ja markkinasuunnittelun osalta; korostaa, 
että kyseisiä lähteitä koskevan 
koordinoidun lähestymistavan puute on 
tähän asti estänyt niiden integroinnin 
Euroopan energiajärjestelmiin;

Or. sl

Tarkistus 435
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
35 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 a. kehottaa komissiota jatkamaan 
keskusteluja asianmukaisesta vuoden 
2020 jälkeisestä unionin rahoitusmallista 
uusiutuvia energialähteitä varten, jotta 
voidaan torjua EU:n energian 
sisämarkkinoiden pirstoutuminen ja 
varmistaa reilu kilpailu; toteaa kuitenkin 
jo nyt, että syöttöjärjestelmät ovat 
aikaisemmin osoittautuneet erittäin 
joustaviksi ja lupaaviksi ja edistäneet 
monia erilaisia teknisiä edistysaskelia;

Or. de
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Tarkistus 436
Lena Kolarska-Bobińska

Päätöslauselmaesitys
35 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 a. kehottaa komissiota myös 
seuraavalla jaksolla käyttämään 
aluekehitys- ja koheesiorahastoa ja EU:n 
muita rakennerahastoja älykkäiden 
kaasu- ja sähköverkkojen rakentamisen 
tukemisessa, jotta uudet energiatyypit ja 
uudet energialähteet voidaan sisällyttää 
paremmin järjestelmään ja nykyaikaistaa 
Euroopan kaikkia alueita; katsoo, että 
myös jakeluverkonhaltijoita olisi 
kannustettava hyväksymään muutoksia 
verkkoihinsa;

Or. en

Tarkistus 437
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
35 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
arvioimaan varakapasiteetin tarpeen, jotta 
voidaan selviytyä huippukysynnän ja 
vaihtelevien energialähteiden 
aiheuttamista haasteista; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita näin ollen 
käsittelemään kysymystä riittävistä 
korvauksista joustavalle tuotannolle, jota 
tarvitaan varmistamaan järjestelmän 
toimitusten vakaus ja varmuus; 

Or. en
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Tarkistus 438
Judith A. Merkies, António Fernando Correia de Campos

Päätöslauselmaesitys
35 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 a. kehottaa komissiota käsittelemään 
energian mikrotuotantoa tulevassa EU:n 
energialainsäädännössä, etenkin EU:n 
vuoden 2030 ilmasto- ja energiapaketin 
yhteydessä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan 
asianmukaisen sääntelykehyksen, jolla 
edistetään paikallista energiantuotantoa 
ja mikrotuotantoa;

Or. en

Tarkistus 439
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
35 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 b. korostaa, että järjestelmän vakauden 
ja toimitusvarmuuden varmistamiseksi 
kapasiteettimekanismeja koskevilla ei-
velvoittavilla suuntaviivoilla olisi 
tarjottava asianomaisille jäsenvaltioille 
yhteiset periaatteet, kuten 
teknologiariippumattomuus, olemassa 
olevien ja uusien varojen käyttöönotto, 
rajatylittävien virtojen sisällyttäminen, 
kysynnänohjausta koskevat ratkaisut ja 
joustava kapasiteetti;

Or. en
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Tarkistus 440
Corinne Lepage

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kiinnittämään huomiota tarpeeseen 
kehittää edelleen yhteistuotantoa, koska 
se on kaikkein tehokkain sähköenergian 
ja lämmön tuottamisen keino, ja perustaa 
tämä mahdollisuus kaukolämmön sekä 
kaukojäähdytyksen laajaan 
käyttöönottoon;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 441
András Gyürk, Alajos Mészáros

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kiinnittämään huomiota tarpeeseen kehittää 
edelleen yhteistuotantoa, koska se on 
kaikkein tehokkain sähköenergian ja 
lämmön tuottamisen keino, ja perustaa 
tämä mahdollisuus kaukolämmön sekä 
kaukojäähdytyksen laajaan käyttöönottoon;

36. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
ehdottamaan aloitteita hyödyntämättä 
olevan mikrotuotannon mahdollisuuksien 
käyttämiseksi ja kiinnittämään huomiota 
tarpeeseen kehittää edelleen 
yhteistuotantoa, koska se on kaikkein 
tehokkain sähköenergian ja lämmön 
tuottamisen keino, ja perustaa tämä 
mahdollisuus kaukolämmön sekä 
kaukojäähdytyksen laajaan käyttöönottoon;

Or. en
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Tarkistus 442
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kiinnittämään huomiota tarpeeseen kehittää 
edelleen yhteistuotantoa, koska se on 
kaikkein tehokkain sähköenergian ja 
lämmön tuottamisen keino, ja perustaa 
tämä mahdollisuus kaukolämmön sekä
kaukojäähdytyksen laajaan 
käyttöönottoon;

36. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kiinnittämään huomiota tarpeeseen kehittää 
edelleen yhteistuotantoa, koska se on yksi
kaikkein tehokkaimmista sähköenergian ja 
lämmön tuottamisen keinoista, ja
toteuttamaan riittäviä toimia tehokkaan
kaukolämmön ja tehokkaan
kaukojäähdytyksen käyttöönottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 443
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kiinnittämään huomiota tarpeeseen kehittää 
edelleen yhteistuotantoa, koska se on 
kaikkein tehokkain sähköenergian ja 
lämmön tuottamisen keino, ja perustaa 
tämä mahdollisuus kaukolämmön sekä 
kaukojäähdytyksen laajaan käyttöönottoon;

36. muistuttaa, että energialähteiden 
valikoiman määritys kuuluu kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaan; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään 
huomiota tarpeeseen kehittää edelleen 
yhteistuotantoa, koska se on kaikkein 
tehokkain sähköenergian ja lämmön 
tuottamisen keino, ja perustaa tämä 
mahdollisuus kaukolämmön sekä 
kaukojäähdytyksen laajaan käyttöönottoon;

Or. en
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Tarkistus 444
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. korostaa sähkön ja lämmön 
yhteistuotannon ja/tai kaukolämmön ja 
kaukojäähdytyksen mahdollisuuksia 
vaihtelevista lähteistä tuotetun energian 
kasvavan osuuden tasoittamisessa, sillä ne 
lisäävät energiamarkkinoiden 
joustavuutta ja sietokykyä ja antavat 
mahdollisuuden ylijäämäsähkön 
taloudelliseen varastointiin; kehottaa 
komissiota käsittelemään ja palkitsemaan 
näitä mahdollisuuksia tulevassa 
aloitteessaan 
kapasiteetinkorvausmekanismia 
koskevasta kehyksestä ja tukemaan 
tämänkaltaista monialaista integrointia ja 
tasapainottamista Horisontti 2020 
-ohjelmassa; 

Or. en

Tarkistus 445
Judith A. Merkies, Claude Turmes

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. kehottaa kansallisia 
sääntelyviranomaisia toimimaan 
yhteistyössä kuluttajia edustavien elinten 
kanssa, jotta voidaan edistää kuluttajien 
osallistumista kysynnänohjauksen 
kehittämiseen, kysynnän hallintaan ja 
energiatehokkuusohjelmiin ja selvittää 
energiamarkkinoiden yhdentymistä 
koskevat kuluttajien odotukset ja vastata 
niihin;
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Or. en

Tarkistus 446
Eija-Riitta Korhola

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. kehottaa komissiota teettämään 
tutkimuksen, jolla analysoidaan 
kustannuksia säästäviä uusia 
markkinamalleja, joilla varmistetaan, että 
sähkö on kuluttajille kohtuuhintaista, ja 
estetään hiilivuotoa; 

Or. en

Tarkistus 447
Fiona Hall, Kent Johansson

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. korostaa sähkön ja lämmön 
yhteistuotannon ja/tai kaukolämmön ja 
kaukojäähdytyksen mahdollisuuksia 
vaihtelevista lähteistä tuotetun energian 
kasvavan osuuden tasoittamisessa, sillä ne 
lisäävät energiamarkkinoiden 
joustavuutta ja sietokykyä;

Or. en

Tarkistus 448
Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. kehottaa komissiota tutkimaan uusia 
markkinamalleja unionin 
sähkömarkkinoita varten ja analysoimaan 
uusia kustannuksia säästäviä 
markkinamalleja, jotka hyödyttävät 
kuluttajia;

Or. en

Tarkistus 449
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. korostaa, että kilpailun ja kaiken 
energiainfrastruktuurin markkinavetoisen 
kehityksen, myös kaukolämpö- ja 
jäähdytysjärjestelmien, tiellä olevat esteet 
on poistettava;

Or. en

Tarkistus 450
Gunnar Hökmark

Päätöslauselmaesitys
36 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 b. korostaa, että hintasignaalit ja 
markkinoihin perustuvat välineet ovat 
kaikkein kustannustehokkain tapa lisätä 
energiatehokkuutta;

Or. en
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Tarkistus 451
Laurence J.A.J. Stassen

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
myös tukemaan Horisontti 2020 
-ohjelman ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin hankkeiden piiriin 
kuulumattoman innovatiivisen 
energiateknologian tutkimusta ja 
kehittämistä, koska tämä on ainoa tie 
eteenpäin päästöjen vähentämiseksi, 
energiaturvallisuuden kehittämiseksi ja 
EU:n teollisuuden kilpailuaseman 
parantamiseksi maailmanmarkkinoilla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 452
Norbert Glante

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
myös tukemaan Horisontti 2020 -ohjelman 
ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin hankkeiden piiriin 
kuulumattoman innovatiivisen 
energiateknologian tutkimusta ja
kehittämistä, koska tämä on ainoa tie 
eteenpäin päästöjen vähentämiseksi, 
energiaturvallisuuden kehittämiseksi ja
EU:n teollisuuden kilpailuaseman 
parantamiseksi maailmanmarkkinoilla;

37. kehottaa komissiota tulevassa 
tutkimuksen puiteohjelmassa tukemaan
innovatiivisten energiateknologioiden
tutkimusta ja edistämään niiden kehitystä; 
kehottaa jäsenvaltioita luomaan 
synergioita eurooppalaisten ja 
kansallisten tutkimusohjelmien välille, 
sillä tutkimus on ainoa tie eteenpäin 
päästöjen vähentämiseksi, 
energiaturvallisuuden kehittämiseksi, EU:n 
teollisuuden kilpailuaseman parantamiseksi 
maailmanmarkkinoilla ja sähkön 
kohtuullisen hinnan varmistamiseksi 
pitkällä aikavälillä;

Or. de
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Tarkistus 453
Gaston Franco

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
myös tukemaan Horisontti 2020 -ohjelman 
ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin hankkeiden piiriin 
kuulumattoman innovatiivisen 
energiateknologian tutkimusta ja
kehittämistä, koska tämä on ainoa tie 
eteenpäin päästöjen vähentämiseksi, 
energiaturvallisuuden kehittämiseksi ja 
EU:n teollisuuden kilpailuaseman 
parantamiseksi maailmanmarkkinoilla;

37. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
myös tukemaan Horisontti 2020 -ohjelman 
ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin hankkeiden piiriin 
kuulumattoman innovatiivisen 
energiateknologian – kuten ilman 
hiilidioksidipäästöjä tuotetun sähkön 
siirron ja varastoinnin – tutkimusta ja 
kehittämistä, koska tämä on ainoa tie
eteenpäin päästöjen vähentämiseksi, 
energiaturvallisuuden kehittämiseksi ja 
EU:n teollisuuden kilpailuaseman 
parantamiseksi maailmanmarkkinoilla, 
EU:n teknologisen johtoaseman 
ylläpitämiseksi ja unionin kasvu- ja 
työllisyysohjelman edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 454
Maria Da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
myös tukemaan Horisontti 2020 -ohjelman 
ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin hankkeiden piiriin 
kuulumattoman innovatiivisen 
energiateknologian tutkimusta ja 
kehittämistä, koska tämä on ainoa tie 
eteenpäin päästöjen vähentämiseksi, 
energiaturvallisuuden kehittämiseksi ja 
EU:n teollisuuden kilpailuaseman 

37. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
myös tukemaan Horisontti 2020 -ohjelman 
ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin hankkeiden piiriin 
kuulumattoman innovatiivisen 
energiateknologian tutkimusta ja 
kehittämistä ja parantamaan olemassa 
olevia teknologioita, koska tämä on ainoa 
tie eteenpäin päästöjen vähentämiseksi, 
energiaturvallisuuden kehittämiseksi ja 
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parantamiseksi maailmanmarkkinoilla; EU:n teollisuuden kilpailuaseman 
parantamiseksi maailmanmarkkinoilla;
toteaa, että teollisuudelle on annettava 
lainsäädännöllinen varmuus ajanjaksolle, 
joka ulottuu pidemmälle kuin vuoteen 
2020;

Or. en

Tarkistus 455
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
myös tukemaan Horisontti 2020 -ohjelman 
ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin hankkeiden piiriin 
kuulumattoman innovatiivisen 
energiateknologian tutkimusta ja 
kehittämistä, koska tämä on ainoa tie 
eteenpäin päästöjen vähentämiseksi, 
energiaturvallisuuden kehittämiseksi ja 
EU:n teollisuuden kilpailuaseman 
parantamiseksi maailmanmarkkinoilla;

37. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan Horisontti 2020 -ohjelman ja 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin hankkeiden piiriin 
kuulumattoman erittäin tehokkaan
innovatiivisen energiateknologian, kuten 
puhtaan hiilienergian, tutkimusta ja 
kehittämistä, koska tämä on ainoa tie 
eteenpäin päästöjen vähentämiseksi, 
energiaturvallisuuden kehittämiseksi ja 
EU:n teollisuuden kilpailuaseman 
parantamiseksi maailmanmarkkinoilla;

Or. pl

Tarkistus 456
Sari Essayah

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
myös tukemaan Horisontti 2020 -ohjelman 
ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin hankkeiden piiriin 

37. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
myös tukemaan Horisontti 2020 -ohjelman 
ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin hankkeiden piiriin 
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kuulumattoman innovatiivisen 
energiateknologian tutkimusta ja 
kehittämistä, koska tämä on ainoa tie 
eteenpäin päästöjen vähentämiseksi, 
energiaturvallisuuden kehittämiseksi ja 
EU:n teollisuuden kilpailuaseman 
parantamiseksi maailmanmarkkinoilla;

kuulumattoman innovatiivisen 
energiateknologian tutkimusta ja 
kehittämistä, koska tämä on tie eteenpäin 
päästöjen vähentämiseksi, 
energiaturvallisuuden kehittämiseksi ja 
EU:n teollisuuden kilpailuaseman 
parantamiseksi maailmanmarkkinoilla;

Or. fi

Tarkistus 457
Kathleen Van Brempt

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. toteaa, että sähkön ja kaasun 
sisämarkkinoiden tavoitteet, 
ilmastonmuutostavoitteet, 
toimitusvarmuusnäkökohdat, 
kuluttajansuoja ja työllisyyden 
edistäminen kietoutuvat toisiinsa ja ovat 
toisistaan riippuvaisia, mutta joskus myös 
toistensa kanssa ristiriidassa; katsoo, että 
sen vuoksi on välttämätöntä, että 
komissio, jäsenvaltiot ja kaikki 
sidosryhmät, kuten julkinen ja yksityinen 
sektori, työmarkkinaosapuolet ja 
pienituloisten talouksien etuja edustavat 
järjestöt ovat mukana pysyvässä 
vuoropuhelussa kansallisella ja unionin 
tasolla; kehottaa komissiota esittämään 
ehdotuksen Euroopan energia-alan 
neuvoa-antavasta lautakunnasta, joka 
edustaa monia erilaisia toimijoita ja antaa 
komissiolle ja Euroopan parlamentille 
neuvoja kaasun ja sähkön 
sisämarkkinoiden avaamista koskevista 
tulevista toimista;

Or. en

Tarkistus 458
Judith A. Merkies, Claude Turmes, António Fernando Correia de Campos
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Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. kehottaa komissiota rahoittamaan 
riittävästi älykkäiden jakeluverkkojen 
kehittämistä, koska ne ovat kaikkein 
kustannustehokkain tapa edistää 
uusiutuvista energialähteistä hajautetusti 
tuotetun sähkön pääsyä markkinoille, 
samalla kun varmistetaan 
toimitusvarmuus ja käytetään 
mahdollisuuksia säästää energiaa; 

Or. en

Tarkistus 459
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. suosittelee hiilidioksidin 
huutokauppapohjahintojen käyttöönottoa 
Euroopan unionin 
päästökauppajärjestelmässä;

Or. en

Tarkistus 460
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
37 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
vahvistamaan EU:n energiapolitiikkaa 
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myös vuoden 2020 jälkeen ja 
ehdottamaan uusiutuvia energialähteitä, 
energiatehokkuutta ja 
kasvihuonepäästöjä koskevia 
kunnianhimoisia ja sitovia tavoitteita 
vuodelle 2030; 

Or. en

Tarkistus 461
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
37 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 c. pitää valitettavina Euroopan 
unionin päästökauppajärjestelmän 
alhaisia hintoja, jotka johtuvat etupäässä 
1,5 miljardin euron halpojen 
kansainvälisten luottojen tulosta 
markkinoille, mikä on johtanut erityisesti 
hiilen ja kaasun välisiin epätasaveroisiin 
toimintaedellytyksiin; 

Or. en

Tarkistus 462
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
37 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 d. toteaa, että 
sisämarkkinajärjestelmän nykyinen 
pirstoutuneisuus asettaa yrityksille ja 
sijoittajille pitkäkestoista vakautta 
koskevia haasteita, jotka saattavat johtaa 
tuotantolaitosten sulkemisiin sekä
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työllisyyttä ja kapasiteettia koskevaan 
epävarmuuteen; pyytää komissiota 
teettämään sähkön ja kaasun 
sisämarkkinoiden tulevaisuudesta 
riippumattoman arvioinnin, jossa 
investoinnit, alan työllisyys, ympäristö ja 
kuluttajansuoja ovat keskeisessä 
asemassa; vaatii, että tämä arviointi on 
valmis maaliskuussa 2014 ja että siinä 
otetaan laajasti huomioon myös 
eturyhmien, kuten 
työmarkkinaosapuolten, pienituloisten 
kotitalouksien edustajien, 
ympäristöjärjestöjen ja pk-yritysten 
mielipiteet;

Or. en


