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Tarkistus 1
Jan Březina

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 23 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 16. tammikuuta 2013 
annetun Euroopan parlamentin 
päätöslauselman EU:n koheesiopolitiikan 
ja sen toimijoiden roolista Euroopan 
uuden energiapolitiikan 
täytäntöönpanossa,
__________________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0017.

Or. en

Tarkistus 2
Jan Březina

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 23 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 10. syyskuuta 2013 
annetun Euroopan parlamentin 
päätöslauselman osana 
koheesiopolitiikkaa toteutettujen 
energiatehokkuustoimenpiteiden 
täytäntöönpanosta ja vaikutuksesta2,
__________________
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0345.

Or. en
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Tarkistus 3
Karin Kadenbach

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että älykkäiden 
energiajärjestelmien käyttöä varten 
kerätyt henkilötiedot ovat erittäin 
luottamuksellisia, koska ne paljastavat 
kuluttajien käyttäytymistä, ja siksi 
kyseisille tiedoille on varmistettava 
erityinen suoja;

Or. de

Tarkistus 4
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille, että alueet 
ovat muuttaneet energian tuotantoa ja 
kulutusta koskevaa ajattelutapaansa ja 
siirtyneet jäykästä, peruskuormalogiikkaan 
perustuvasta perinteisestä mallista 
vaihtelevaan ja hajautettuun 
paikallistuotantoon, jossa pienimuotoisen 
uusiutuvan energian osuus on suuri, 
tuotanto on joustavaa ja kysynnän mukaista 
ja varastointi jakautuu laajalle alueelle; 
korostaa, että ajattelutavan muuttamiseen 
tarvitaan älykäs sähköverkko, jonka 
täytäntöönpano on sisällytettävä 
monialaisen lähestymistavan mukaisesti 
alueelliseen kehitykseen, jotta alueet saavat 
siitä parhaimman mahdollisen hyödyn;

1. panee tyytyväisenä merkille, että alueet 
ovat muuttaneet energian tuotantoa ja 
kulutusta koskevaa ajattelutapaansa ja 
siirtyneet jäykästä, peruskuormalogiikkaan 
perustuvasta perinteisestä mallista 
vaihtelevaan ja hajautettuun 
paikallistuotantoon, jossa pienimuotoisen 
uusiutuvan energian osuus on suuri, 
tuotanto on joustavaa ja kysynnän mukaista 
ja varastointi on hajautettu laajalle 
alueelle; korostaa, että ajattelutavan 
muuttamiseen tarvitaan älykäs 
sähköverkko, jonka täytäntöönpano on 
sisällytettävä monialaisen lähestymistavan 
mukaisesti alueelliseen kehitykseen, jotta 
alueet saavat siitä parhaimman mahdollisen 
hyödyn;

(kielellinen muutos saksankielisessä 
versiossa)
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Tarkistus 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille, että alueet 
ovat muuttaneet energian tuotantoa ja 
kulutusta koskevaa ajattelutapaansa ja 
siirtyneet jäykästä, peruskuormalogiikkaan 
perustuvasta perinteisestä mallista 
vaihtelevaan ja hajautettuun 
paikallistuotantoon, jossa pienimuotoisen 
uusiutuvan energian osuus on suuri, 
tuotanto on joustavaa ja kysynnän mukaista 
ja varastointi jakautuu laajalle alueelle; 
korostaa, että ajattelutavan muuttamiseen 
tarvitaan älykäs sähköverkko, jonka 
täytäntöönpano on sisällytettävä 
monialaisen lähestymistavan mukaisesti 
alueelliseen kehitykseen, jotta alueet saavat 
siitä parhaimman mahdollisen hyödyn;

1. panee tyytyväisenä merkille, että alueet 
ovat muuttaneet energian tuotantoa ja 
kulutusta koskevaa ajattelutapaansa ja 
siirtyneet jäykästä, peruskuormalogiikkaan 
perustuvasta perinteisestä mallista 
vaihtelevaan ja hajautettuun 
paikallistuotantoon, jossa pienimuotoisen 
uusiutuvan energian osuus on suuri, 
tuotanto on joustavaa ja kysynnän mukaista 
ja varastointi jakautuu laajalle alueelle; 
korostaa, että ajattelutavan muuttamiseen 
tarvitaan älykäs sähköverkko, jonka 
täytäntöönpano on sisällytettävä 
monialaisen ja kattavan lähestymistavan 
mukaisesti alueelliseen kehitykseen, jotta 
alueet saavat siitä parhaimman mahdollisen 
hyödyn ja parhaat mahdolliset 
markkinamahdollisuudet ja jotta voidaan 
saavuttaa kestävyyttä, kasvua ja 
innovointia koskevat tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 6
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille, että alueet 
ovat muuttaneet energian tuotantoa ja 
kulutusta koskevaa ajattelutapaansa ja 

1. toteaa, että kestävän kehityksen 
säilyttämiseksi ja tulevaisuuden kysynnän 
vaatimuksiin vastaamiseksi on edistettävä 
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siirtyneet jäykästä, 
peruskuormalogiikkaan perustuvasta 
perinteisestä mallista vaihtelevaan ja
hajautettuun paikallistuotantoon, jossa 
pienimuotoisen uusiutuvan energian osuus 
on suuri, tuotanto on joustavaa ja 
kysynnän mukaista ja varastointi jakautuu 
laajalle alueelle; korostaa, että ajattelutavan 
muuttamiseen tarvitaan älykäs 
sähköverkko, jonka täytäntöönpano on
sisällytettävä monialaisen lähestymistavan 
mukaisesti alueelliseen kehitykseen, jotta 
alueet saavat siitä parhaimman mahdollisen 
hyödyn;

uusia energiantuotannon ja -kulutuksen 
malleja, jotka perustuvat hajautettuun 
paikallistuotantoon, jossa harjoitetaan 
pienimuotoista uusiutuvan energian 
tuotantoa ja jossa tuotanto on joustavaa ja 
kysynnän mukaista ja varastointi jakautuu 
laajalle alueelle; korostaa, että ajattelutavan 
muuttamiseen tarvitaan älykäs 
sähköverkko, jonka täytäntöönpano olisi
sisällytettävä monialaisen lähestymistavan 
mukaisesti alueelliseen kehitykseen, jotta 
alueet saavat siitä parhaimman mahdollisen 
hyödyn;

Or. en

Tarkistus 7
Karin Kadenbach

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. esimerkkinä parhaista käytännöistä 
voidaan mainita Itävallassa sijaitseva 
Burgenlandin alue, joka sisällyttämällä 
rakennerahastojen varat aikaisessa 
vaiheessa, kohdentamalla kumppanuudet 
kunnalliselle, alueelliselle, kansalliselle ja 
EU:n tasolle, hajauttamalla 
täytäntöönpanostrategian tehokkaasti 
hajautetusti käytettävissä olevien 
energiaresurssien tuotantoon ja 
käyttämällä kunnallista 
jakelujärjestelmää sekä hyödyntämällä 
käytännön sovellusmahdollisuuksien 
jatkuvan kehittämisen paikallisten 
toimijoiden kanssa, on saavuttanut 
laskennallisesti ensimmäisen 
sähköomavaraisen EU-alueen aseman;

Or. de
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Tarkistus 8
Justina Vitkauskaite Bernard

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa tässä yhteydessä mahdollisuutta 
tehdä energiaverkkoon maantieteellisiä (tai 
alueellisia) muutoksia epäsuotuisilla 
alueilla, jotka voivat kehittyä 
energiankuluttajista energiantuottajiksi ja 
saada tällä tavoin merkittäviä taloudellisia 
etuja, samalla kun turvataan 
energiantoimitukset; toteaa, että tämä 
tarjoaa mahdollisuuksia erityisesti 
kaukaisimmille ja syrjäisimmille alueille 
sekä saarille;

2. korostaa tässä yhteydessä mahdollisuutta 
tehdä energiaverkkoon maantieteellisiä 
(tai alueellisia) muutoksia epäsuotuisilla 
alueilla, jotka voivat kehittyä 
energiankuluttajista energiantuottajiksi ja 
saada tällä tavoin merkittäviä taloudellisia 
etuja, samalla kun turvataan 
energiantoimitukset, älykkäiden 
sähköverkkojen toteutus ja käyttö; toteaa, 
että tämä tarjoaa mahdollisuuksia 
erityisesti kaukaisimmille ja syrjäisimmille 
alueille sekä saarille;

Or. en

Tarkistus 9
Luís Paulo Alves

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa tässä yhteydessä mahdollisuutta 
tehdä energiaverkkoon maantieteellisiä (tai 
alueellisia) muutoksia epäsuotuisilla 
alueilla, jotka voivat kehittyä 
energiankuluttajista energiantuottajiksi ja 
saada tällä tavoin merkittäviä taloudellisia 
etuja, samalla kun turvataan 
energiantoimitukset; toteaa, että tämä 
tarjoaa mahdollisuuksia erityisesti 
kaukaisimmille ja syrjäisimmille alueille 
sekä saarille;

2. korostaa tässä yhteydessä mahdollisuutta 
tehdä energiaverkkoon maantieteellisiä 
(tai alueellisia) muutoksia epäsuotuisilla 
alueilla, jotka voivat kehittyä 
energiankuluttajista energiantuottajiksi ja 
saada tällä tavoin merkittäviä taloudellisia 
ja kilpailullisia etuja, samalla kun 
turvataan energiantoimitukset; toteaa, että 
tämä tarjoaa mahdollisuuksia erityisesti 
kaukaisimmille ja syrjäisimmille alueille 
sekä saarille;

Or. pt
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Tarkistus 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita ja alueita 
investoimaan mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa paikallisiin älykkäisiin 
sähköverkkoihin käyttämällä Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja (ERI-
rahastot) ja yksityisiä investointeja 
kannustavia rahoitusvälineitä sekä 
ottamaan huomioon kunkin alueen 
ympäristölliset, taloudelliset, sosiaaliset ja 
alueelliset tarpeet, koska kaikille alueille 
soveltuvaa yksittäistä ratkaisua ei ole; 
kehottaa toimimaan paikallisella tasolla 
joustavasti ja poistamaan esteitä, jotka 
vaikeuttavat energiantuotantoa ja
-varastointia sekä energiatehokkuutta 
edistävien toimenpiteiden yhdistämistä, 
sekä työskentelemään yhdessä muiden 
alojen, kuten tieto- ja viestintätekniikan 
alan sekä liikennealan, kanssa;

3. kehottaa jäsenvaltioita ja alueita 
investoimaan mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa paikallisiin älykkäisiin 
sähköverkkoihin käyttämällä Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja 
(ERI-rahastot) ja yksityisiä investointeja 
kannustavia rahoitusvälineitä sekä 
ottamaan huomioon kunkin alueen 
ympäristölliset, taloudelliset, sosiaaliset ja 
alueelliset tarpeet sekä ottamaan 
laskelmissa huomioon alueen 
ominaispiirteet, koska kaikille alueille 
soveltuvaa yksittäistä ratkaisua ei ole; 
kehottaa toimimaan paikallisella tasolla 
joustavasti ja poistamaan esteitä, jotka 
vaikeuttavat energiantuotantoa ja
-varastointia edistävien toimenpiteiden 
yhdistämistä myös valtioiden rajat 
ylittävissä skenaarioissa, 
energiatehokkuuden lisäämiseksi sekä 
työskentelemään yhdessä muiden alojen, 
kuten tieto- ja viestintätekniikan alan sekä 
liikennealan, kanssa;

Or. ro

Tarkistus 11
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita ja alueita 
investoimaan mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa paikallisiin älykkäisiin 
sähköverkkoihin käyttämällä Euroopan 

3. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia investoimaan 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
paikallisiin älykkäisiin sähköverkkoihin ja 
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rakenne- ja investointirahastoja (ERI-
rahastot) ja yksityisiä investointeja 
kannustavia rahoitusvälineitä sekä 
ottamaan huomioon kunkin alueen 
ympäristölliset, taloudelliset, sosiaaliset ja 
alueelliset tarpeet, koska kaikille alueille 
soveltuvaa yksittäistä ratkaisua ei ole; 
kehottaa toimimaan paikallisella tasolla 
joustavasti ja poistamaan esteitä, jotka 
vaikeuttavat energiantuotantoa ja
-varastointia sekä energiatehokkuutta 
edistävien toimenpiteiden yhdistämistä, 
sekä työskentelemään yhdessä muiden 
alojen, kuten tieto- ja viestintätekniikan 
alan sekä liikennealan, kanssa;

lisäämän investointeja käyttämällä 
Euroopan rakenne- ja investointirahastoja 
(ERI-rahastot) ja yksityisiä investointeja 
kannustavia rahoitusvälineitä sekä 
ottamaan huomioon kunkin alueen 
ympäristölliset, taloudelliset, sosiaaliset ja 
alueelliset tarpeet, koska kaikille alueille 
soveltuvaa yksittäistä ratkaisua ei ole; 
kehottaa toimimaan paikallisella tasolla 
joustavasti ja poistamaan esteitä, jotka 
vaikeuttavat energiantuotantoa ja
-varastointia sekä energiatehokkuutta 
edistävien toimenpiteiden yhdistämistä, 
sekä työskentelemään yhdessä muiden 
alojen, kuten tieto- ja viestintätekniikan 
alan sekä liikennealan, kanssa;

Or. en

Tarkistus 12
Luís Paulo Alves

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita ja alueita 
investoimaan mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa paikallisiin älykkäisiin 
sähköverkkoihin käyttämällä Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja (ERI-
rahastot) ja yksityisiä investointeja 
kannustavia rahoitusvälineitä sekä 
ottamaan huomioon kunkin alueen 
ympäristölliset, taloudelliset, sosiaaliset ja 
alueelliset tarpeet, koska kaikille alueille 
soveltuvaa yksittäistä ratkaisua ei ole; 
kehottaa toimimaan paikallisella tasolla 
joustavasti ja poistamaan esteitä, jotka 
vaikeuttavat energiantuotantoa ja
-varastointia sekä energiatehokkuutta 
edistävien toimenpiteiden yhdistämistä, 
sekä työskentelemään yhdessä muiden 
alojen, kuten tieto- ja viestintätekniikan 

3. kehottaa jäsenvaltioita ja alueita 
investoimaan mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa paikallisiin älykkäisiin 
sähköverkkoihin käyttämällä Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja 
(ERI-rahastot) ja yksityisiä investointeja 
kannustavia rahoitusvälineitä sekä 
ottamaan huomioon kunkin alueen 
ympäristölliset, taloudelliset, sosiaaliset ja 
alueelliset tarpeet, koska kaikille alueille 
soveltuvaa yksittäistä ratkaisua ei ole; 
kehottaa toimimaan paikallisella tasolla 
joustavasti ja poistamaan esteitä, jotka 
vaikeuttavat energiantuotantoa ja
-varastointia sekä energiatehokkuutta 
edistävien toimenpiteiden yhdistämistä, 
sekä työskentelemään yhdessä muiden 
alojen, kuten tieto- ja viestintätekniikan 
alan sekä liikennealan, kanssa; korostaa 
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alan sekä liikennealan, kanssa; siksi uusiutuvien energialähteiden ja 
erityisesti maalämmön käyttöön erityisesti 
saarten syrjäisissä järjestelmissä liittyvien 
pumppaamista koskevien 
suunnanvaihtoisten säilytysjärjestelmien 
merkitystä;

Or. pt

Tarkistus 13
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita ja alueita 
investoimaan mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa paikallisiin älykkäisiin 
sähköverkkoihin käyttämällä Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja (ERI-
rahastot) ja yksityisiä investointeja 
kannustavia rahoitusvälineitä sekä 
ottamaan huomioon kunkin alueen 
ympäristölliset, taloudelliset, sosiaaliset ja 
alueelliset tarpeet, koska kaikille alueille 
soveltuvaa yksittäistä ratkaisua ei ole; 
kehottaa toimimaan paikallisella tasolla 
joustavasti ja poistamaan esteitä, jotka 
vaikeuttavat energiantuotantoa ja
-varastointia sekä energiatehokkuutta 
edistävien toimenpiteiden yhdistämistä, 
sekä työskentelemään yhdessä muiden 
alojen, kuten tieto- ja viestintätekniikan 
alan sekä liikennealan, kanssa;

3. kehottaa jäsenvaltioita ja alueita 
harkitsemaan huolella investoimista 
paikallisiin älykkäisiin sähköverkkoihin 
käyttämällä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoja (ERI-rahastot) ja 
yksityisiä investointeja kannustavia 
rahoitusvälineitä sekä ottamaan huomioon 
kunkin alueen ympäristölliset, taloudelliset, 
sosiaaliset ja alueelliset tarpeet, koska 
kaikille alueille soveltuvaa yksittäistä 
ratkaisua ei ole; kehottaa toimimaan 
paikallisella ja alueellisella tasolla 
joustavasti ja poistamaan esteitä, jotka 
vaikeuttavat energiantuotantoa ja
-varastointia sekä energiatehokkuutta 
edistävien toimenpiteiden yhdistämistä, 
sekä työskentelemään yhdessä muiden 
alojen, kuten tieto- ja viestintätekniikan 
alan sekä liikennealan, kanssa;

Or. en
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Tarkistus 14
Luís Paulo Alves

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. vaatii hyödyntämään paremmin 
tähän liittyviä hyviä käytäntöjä; palauttaa 
mieliin, että monilla EU:n alueilla on 
laadittu yhteisön nykyisen kehyksen 
puitteissa hankkeita, joilla edistetään 
toisaalta tiettyjen alojen välisiä 
synergioita ja toisaalta energiankäytön 
kestävyyttä ja uusiutuvia energialähteitä, 
kuten esimerkiksi ”MaReS-hanke –
Makaronesian tutkimusstrategia” ja 
Green Islands -hanke;

Or. pt

Tarkistus 15
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että älykkäiden 
sähköverkkojen käyttöönotto edellyttää 
vakaata pitkän aikavälin toimintakehystä; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
vuodelle 2030 kunnianhimoisia ja sitovia 
tavoitteita, jotka koskevat 
energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä sekä 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotta investoijille 
ja alaan liittyville teollisuudenaloille 
tarjotaan varmuus tulevasta ja edistetään 
älykästä energiajärjestelmää;

4. painottaa, että älykkäiden 
sähköverkkojen käyttöönotto edellyttää 
vakaata pitkän aikavälin toimintakehystä; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
vuodelle 2030 strategioita, jotka koskevat 
energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä sekä 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotta investoijille 
ja alaan liittyville teollisuudenaloille 
tarjotaan varmuus tulevasta ja edistetään 
älykästä energiajärjestelmää;

Or. de
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Tarkistus 16
Jan Březina

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että älykkäiden 
sähköverkkojen käyttöönotto edellyttää 
vakaata pitkän aikavälin toimintakehystä; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
vuodelle 2030 kunnianhimoisia ja sitovia 
tavoitteita, jotka koskevat 
energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä sekä 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotta investoijille 
ja alaan liittyville teollisuudenaloille 
tarjotaan varmuus tulevasta ja edistetään 
älykästä energiajärjestelmää;

4. painottaa, että älykkäiden 
sähköverkkojen käyttöönotto edellyttää 
vakaata pitkän aikavälin toimintakehystä; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
vuodelle 2030 kunnianhimoisia 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä sekä 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotta investoijille 
ja alaan liittyville teollisuudenaloille 
tarjotaan varmuus tulevasta ja edistetään 
älykästä energiajärjestelmää;

Or. en

Tarkistus 17
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että älykkäiden 
sähköverkkojen käyttöönotto edellyttää 
vakaata pitkän aikavälin toimintakehystä; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
vuodelle 2030 kunnianhimoisia ja sitovia
tavoitteita, jotka koskevat 
energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä sekä 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotta investoijille 
ja alaan liittyville teollisuudenaloille 
tarjotaan varmuus tulevasta ja edistetään 
älykästä energiajärjestelmää;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. de

Tarkistus 18
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. painottaa, että älykkäiden 
sähköverkkojen käyttöönotto edellyttää 
vakaata pitkän aikavälin toimintakehystä;
kehottaa komissiota ehdottamaan 
vuodelle 2030 kunnianhimoisia ja sitovia 
tavoitteita, jotka koskevat 
energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä sekä 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotta 
investoijille ja alaan liittyville 
teollisuudenaloille tarjotaan varmuus 
tulevasta ja edistetään älykästä 
energiajärjestelmää;

4. painottaa, että älykkäiden 
sähköverkkojen käyttöönotto edellyttää 
vakaata pitkän aikavälin suunnittelu- ja
toimintakehystä;

Or. en

Tarkistus 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. vaatii EU:n sisämarkkinoita koskeviin 
asetuksiin ja direktiiveihin joustavampaa 
lähestymistapaa, jotta vähennetään esteitä 
aluekohtaisilta ratkaisuilta, jotka koskevat 
energian tuotantoon, toimitukseen ja 
varastointiin sekä energiatehokkuuteen 
liittyviä toimenpiteitä ja niiden 
yhdistämistä;

5. vaatii EU:n sisämarkkinoita koskeviin 
asetuksiin ja direktiiveihin joustavampaa 
lähestymistapaa, jotta vähennetään esteitä 
aluekohtaisilta ratkaisuilta, jotka koskevat 
energian tuotantoon, toimitukseen ja 
varastointiin sekä energiatehokkuuteen 
liittyviä toimenpiteitä ja niiden 
yhdistämistä, julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyösopimukset ja valtioiden 
rajat ylittävät hankkeet mukaan luettuina;
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Or. ro

Tarkistus 20
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. painottaa, että kansalaiset on otettava
kaikissa vaiheissa mukaan
energiajärjestelmän ja sähköverkon 
suunnitteluun, toteutukseen ja 
muuttamiseen niin, että jokaisessa 
vaiheessa taataan yleisön osallistuminen
sekä jakeluverkonhaltijoiden ja 
älyverkkoteknologian toimittajien 
aktiivinen panos; kannustaa kansalaisia 
ryhtymään ”tuottajakuluttajiksi”, jolloin 
sekä kansalaiset että yhteisöt tuottavat 
omaan käyttöönsä uusiutuvaa energiaa ja 
myyvät ylituotannon takaisin verkkoon 
vähentämällä tuotetun ylijäämän 
sähkölaskusta (”net metering”) ja 
hyödyntävät tällä tavoin taloudellisia 
mahdollisuuksia sekä toimivat vahvoina 
paikallisina kumppaneina, jotka ovat 
sitoutuneita kestävään energiantuotantoon 
ja energian säästämiseen kokonaisvaltaisen 
alueellisen energiasuunnitelman 
mukaisesti;

6. painottaa yleisön osallistumista
jokaisessa vaiheessa energiajärjestelmän ja 
sähköverkon suunnitteluun sekä 
jakeluverkonhaltijoiden ja 
älyverkkoteknologian toimittajien 
aktiivista panosta; kannustaa kansalaisia 
ryhtymään ”tuottajakuluttajiksi”, jolloin 
sekä kansalaiset että yhteisöt tuottavat 
omaan käyttöönsä uusiutuvaa energiaa ja 
myyvät ylituotannon takaisin verkkoon 
vähentämällä tuotetun ylijäämän 
sähkölaskusta (”net metering”) ja 
hyödyntävät tällä tavoin taloudellisia 
mahdollisuuksia sekä toimivat vahvoina 
paikallisina kumppaneina, jotka ovat 
sitoutuneita kestävään energiantuotantoon 
ja energian säästämiseen kokonaisvaltaisen 
alueellisen energiasuunnitelman 
mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 21
Jan Březina

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. painottaa, että kansalaiset on otettava 6. painottaa, että kansalaiset on otettava 
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kaikissa vaiheissa mukaan 
energiajärjestelmän ja sähköverkon 
suunnitteluun, toteutukseen ja 
muuttamiseen niin, että jokaisessa 
vaiheessa taataan yleisön osallistuminen 
sekä jakeluverkonhaltijoiden ja 
älyverkkoteknologian toimittajien 
aktiivinen panos; kannustaa kansalaisia 
ryhtymään ”tuottajakuluttajiksi”, jolloin 
sekä kansalaiset että yhteisöt tuottavat 
omaan käyttöönsä uusiutuvaa energiaa ja 
myyvät ylituotannon takaisin verkkoon 
vähentämällä tuotetun ylijäämän 
sähkölaskusta (”net metering”) ja 
hyödyntävät tällä tavoin taloudellisia 
mahdollisuuksia sekä toimivat vahvoina 
paikallisina kumppaneina, jotka ovat 
sitoutuneita kestävään energiantuotantoon 
ja energian säästämiseen kokonaisvaltaisen 
alueellisen energiasuunnitelman 
mukaisesti;

kaikissa vaiheissa mukaan 
energiajärjestelmän ja sähköverkon 
suunnitteluun, toteutukseen ja 
muuttamiseen niin, että jokaisessa 
vaiheessa taataan yleisön osallistuminen 
sekä jakeluverkonhaltijoiden ja 
älyverkkoteknologian toimittajien 
aktiivinen panos; kannustaa kansalaisia 
ryhtymään ”tuottajakuluttajiksi”, jolloin 
sekä kansalaiset että yhteisöt tuottavat 
omaan käyttöönsä uusiutuvaa energiaa ja 
myyvät ylituotannon takaisin verkkoon 
vähentämällä tuotetun ylijäämän 
sähkölaskusta (”net metering”) ja 
hyödyntävät tällä tavoin taloudellisia 
mahdollisuuksia sekä toimivat vahvoina 
paikallisina kumppaneina, jotka ovat 
sitoutuneita kestävään energiantuotantoon 
ja energian säästämiseen kokonaisvaltaisen 
alueellisen energiasuunnitelman 
mukaisesti; katsoo kuitenkin, että useat 
olemassa olevat uusiutuvien 
energialähteiden pitkän aikavälin 
tukimallit ovat johtaneet liiallisiin 
korvauksiin, eikä niissä ole useinkaan
asetettu etusijalle tehokkainta tapaa 
hyödyntää uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvia teknologioita eri alueiden 
kotitalouksissa;

Or. en

Tarkistus 22
Inese Vaidere

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. painottaa, että kansalaiset on otettava 
kaikissa vaiheissa mukaan 
energiajärjestelmän ja sähköverkon 
suunnitteluun, toteutukseen ja 
muuttamiseen niin, että jokaisessa 
vaiheessa taataan yleisön osallistuminen 

6. painottaa, että kansalaiset on otettava 
kaikissa vaiheissa mukaan 
energiajärjestelmän ja sähköverkon 
suunnitteluun, toteutukseen ja 
muuttamiseen niin, että jokaisessa 
vaiheessa taataan yleisön osallistuminen 
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sekä jakeluverkonhaltijoiden ja 
älyverkkoteknologian toimittajien 
aktiivinen panos; kannustaa kansalaisia 
ryhtymään ”tuottajakuluttajiksi”, jolloin 
sekä kansalaiset että yhteisöt tuottavat 
omaan käyttöönsä uusiutuvaa energiaa ja 
myyvät ylituotannon takaisin verkkoon 
vähentämällä tuotetun ylijäämän 
sähkölaskusta (”net metering”) ja 
hyödyntävät tällä tavoin taloudellisia 
mahdollisuuksia sekä toimivat vahvoina 
paikallisina kumppaneina, jotka ovat 
sitoutuneita kestävään energiantuotantoon 
ja energian säästämiseen kokonaisvaltaisen 
alueellisen energiasuunnitelman 
mukaisesti;

sekä jakeluverkonhaltijoiden ja 
älyverkkoteknologian toimittajien 
aktiivinen panos; kannustaa ottamaan 
nopeasti käyttöön kehittyneen 
mittausjärjestelmän, joka mahdollistaa 
kaksisuuntaisen tiedonkulun ja auttaa 
kansalaisia ryhtymään 
”tuottajakuluttajiksi”, jolloin sekä 
kansalaiset että yhteisöt tuottavat omaan 
käyttöönsä uusiutuvaa energiaa ja myyvät 
ylituotannon takaisin verkkoon 
vähentämällä tuotetun ylijäämän 
sähkölaskusta (”net metering”) ja 
hyödyntävät tällä tavoin taloudellisia 
mahdollisuuksia sekä toimivat vahvoina 
paikallisina kumppaneina, jotka ovat 
sitoutuneita kestävään energiantuotantoon 
ja energian säästämiseen kokonaisvaltaisen 
alueellisen energiasuunnitelman 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 23
Justina Vitkauskaite Bernard

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. painottaa, että kansalaiset on otettava 
kaikissa vaiheissa mukaan 
energiajärjestelmän ja sähköverkon 
suunnitteluun, toteutukseen ja 
muuttamiseen niin, että jokaisessa 
vaiheessa taataan yleisön osallistuminen 
sekä jakeluverkonhaltijoiden ja 
älyverkkoteknologian toimittajien 
aktiivinen panos; kannustaa kansalaisia 
ryhtymään ”tuottajakuluttajiksi”, jolloin 
sekä kansalaiset että yhteisöt tuottavat 
omaan käyttöönsä uusiutuvaa energiaa ja 
myyvät ylituotannon takaisin verkkoon 
vähentämällä tuotetun ylijäämän 
sähkölaskusta (”net metering”) ja 

6. painottaa, että kansalaiset on otettava 
kaikissa vaiheissa mukaan 
energiajärjestelmän ja sähköverkon 
suunnitteluun, toteutukseen ja 
muuttamiseen, tuotantoon ja kulutukseen
niin, että jokaisessa vaiheessa taataan 
yleisön osallistuminen sekä 
jakeluverkonhaltijoiden ja 
älyverkkoteknologian toimittajien 
aktiivinen panos; kannustaa kansalaisia 
ryhtymään ”tuottajakuluttajiksi”, jolloin 
sekä kansalaiset että yhteisöt tuottavat 
omaan käyttöönsä uusiutuvaa energiaa ja 
myyvät ylituotannon takaisin verkkoon 
vähentämällä tuotetun ylijäämän 
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hyödyntävät tällä tavoin taloudellisia 
mahdollisuuksia sekä toimivat vahvoina 
paikallisina kumppaneina, jotka ovat 
sitoutuneita kestävään energiantuotantoon 
ja energian säästämiseen kokonaisvaltaisen 
alueellisen energiasuunnitelman 
mukaisesti;

sähkölaskusta (”net metering”) ja 
hyödyntävät tällä tavoin taloudellisia 
mahdollisuuksia sekä toimivat vahvoina 
paikallisina kumppaneina, jotka ovat 
sitoutuneita kestävään energiantuotantoon 
ja energian säästämiseen kokonaisvaltaisen 
alueellisen energiasuunnitelman 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 24
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että älykkäiden 
sähköverkkojen onnistuneen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi on 
Euroopassa toteutettava alueille ja 
paikallisyhteisöille suunnattu älykkäiden 
energiajärjestelmien strategia, jossa 
älykkäät sähköverkot liitetään osaksi 
alueellista energiajärjestelmää, uusiutuville
energialähteille varataan merkittävä osuus 
ja tuotantokapasiteettia hajautetaan ja joka 
kattaa kysynnänhallinnan, 
energiatehokkuustoimia, energiasäästöjen 
lisäämisen ja älykkäitä 
varastointiratkaisuja, liikennealan 
(sähköisen liikenteen) sekä vaihdon 
lisäämisen naapuriverkkojen kanssa;

7. korostaa, että älykkäiden 
sähköverkkojen onnistuneen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi on 
kehitettävä alueille ja paikallisyhteisöille 
suunnattu älykästä energiajärjestelmää 
koskeva strategia, jossa älykkäät 
sähköverkot liitetään osaksi alueellista 
energiajärjestelmää, uusiutuville 
energialähteille varataan merkittävä osuus 
ja tuotantokapasiteettia hajautetaan ja joka 
kattaa kysynnänhallinnan, 
energiatehokkuustoimia, energiasäästöjen 
lisäämisen ja älykkäitä 
varastointiratkaisuja, liikennealan 
(sähköisen liikenteen) sekä vaihdon 
lisäämisen naapuriverkkojen kanssa;

Or. en
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Tarkistus 25
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. panee merkille, että älykkäät mittarit 
mahdollistavat kaksisuuntaisen 
viestinnän, mikä mahdollistaa tarkan 
laskutuksen kuluttajille ja lisää 
kysyntäpuolen osallistumista, kun 
kuluttajat mukauttavat 
kulutustottumuksiaan energiantuotannon 
huippujen ja aallonpohjien mukaan; 
korostaa, että kansalaisten on saatava 
täysi hyöty älykkäästä 
energiajärjestelmästä ja että kansalaisten 
omistajuus lisää tehokasta käyttäytymistä 
ja näin ollen yleisesti suurempaa 
energiansäästöä; korostaa, että 
älykkäiden mittareiden on noudatettava 
erittäin tiukkoja tietosuojaa ja 
yksityisyyden suojaa koskevia normeja ja 
että kansalaisilla on oltava valta päättää 
verkonhaltijoille annettavista tiedoista ja 
hallita niitä; korostaa, että 
jakeluverkonhaltijoilla on tärkeä rooli, 
sillä ne vastaavat viime kädessä 
verkkoturvallisuuden ja verkon vakauden 
takaamisesta ja että sen vuoksi niillä on 
oltava suora pääsy kulutusta ja tuotantoa 
koskeviin tietoihin, jotta voidaan 
varmistaa älykkään sähköverkon tehokas, 
turvallinen ja varma toiminta;

Or. en
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Tarkistus 26
Justina Vitkauskaite Bernard

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa komissiota ja sen älykkäitä 
verkkoja käsittelevää erityisryhmää 
saattamaan ajan tasalle tällä hetkellä 
käytössä olevan älykkäiden verkkojen 
määritelmän ja laajentamaan sitä niin, että 
älykäs energiajärjestelmä sisällytetään 
siihen; kehottaa paikallis- ja 
alueviranomaisia hyväksymään 
älykkääseen energiajärjestelmään 
perustuvia alueellisia strategioita;

8. kehottaa komissiota ja sen älykkäitä
verkkoja käsittelevää erityisryhmää 
saattamaan ajan tasalle tällä hetkellä 
käytössä olevan älykkäiden verkkojen 
määritelmän ja laajentamaan sitä niin, että 
älykäs energiajärjestelmä sisällytetään 
siihen; kehottaa paikallis- ja 
alueviranomaisia hallinnoimaan 
energiankulutusta ja kuormituksen 
purkua ja hyväksymään älykkääseen 
energiajärjestelmään perustuvia alueellisia 
strategioita;

Or. en

Tarkistus 27
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa komissiota ja sen älykkäitä 
verkkoja käsittelevää erityisryhmää 
saattamaan ajan tasalle tällä hetkellä 
käytössä olevan älykkäiden verkkojen 
määritelmän ja laajentamaan sitä niin, että 
älykäs energiajärjestelmä sisällytetään 
siihen; kehottaa paikallis- ja 
alueviranomaisia hyväksymään
älykkääseen energiajärjestelmään 
perustuvia alueellisia strategioita;

8. kehottaa komissiota ja sen älykkäitä 
verkkoja käsittelevää erityisryhmää 
saattamaan ajan tasalle tällä hetkellä 
käytössä olevan älykkäiden verkkojen 
määritelmän ja laajentamaan sitä niin, että 
älykäs energiajärjestelmä sisällytetään 
siihen; kehottaa paikallis- ja 
alueviranomaisia käsittelemään
älykkääseen energiajärjestelmään 
perustuvien alueellisten strategioiden 
hyväksymistä;

Or. en
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Tarkistus 28
Justina Vitkauskaite Bernard

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. tähdentää, että älykkäiden 
sähköverkkojen taloudellisen tehokkuuden 
varmistamiseksi alueiden on yhdistettävä 
toisiinsa välittömät ja välilliset hyödyt sekä 
liitettävä energia-ala useisiin muihin 
aloihin, erityisesti asumiseen ja 
liikenteeseen, mutta myös ympäristöalaan, 
kaupunkisuunnitteluun, sosiaaliseen 
osallisuuteen, jätehuoltoon ja 
rakennusalaan, jotta saavutetaan 
energiansäästötavoitteet ja samalla 
mahdollisimman mittava taloudellinen 
hyöty;

9. tähdentää, että älykkäiden 
sähköverkkojen taloudellisen tehokkuuden 
varmistamiseksi alueiden on yhdistettävä 
toisiinsa välittömät ja välilliset hyödyt sekä 
liitettävä energia-ala useisiin muihin 
aloihin, erityisesti asumiseen ja 
liikenteeseen, mutta myös ympäristöalaan, 
kaupunkisuunnitteluun, sosiaaliseen 
osallisuuteen, jätehuoltoon ja 
rakennusalaan, jotta saavutetaan 
energiansäästötavoitteet ja samalla 
mahdollisimman mittava taloudellinen 
hyöty ja tasapainotetaan alueen energian 
tarjontaa ja kysyntää;

Or. en

Tarkistus 29
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan ala on merkittävässä 
asemassa älykkäissä 
energiajärjestelmissä, sillä tieto- ja 
viestintätekniikka mahdollistaa 
kaksisuuntaisen tiedonsiirron verkossa 
tosiaikaisessa digitaaliviestinnässä 
älykkäiden sähköverkkojen kaikkien 
osa-alueiden välillä alkaen 
sähköntuotannosta aina sähkönsiirtoon 
loppukäyttäjille; kehottaa siten alueita 
kehittämään älykkäitä sähköverkkoja 
koskevan alueellisen suunnittelun 

Poistetaan.
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yhteydessä erilaisia kaupallisesti 
houkuttelevia, yhteentoimivia tieto- ja 
viestintätekniikoita älykkään 
energiajärjestelmän luomiseksi ja 
energiasäästöjen maksimoimiseksi;

Or. de

Tarkistus 30
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. painottaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan ala on merkittävässä 
asemassa älykkäissä energiajärjestelmissä, 
sillä tieto- ja viestintätekniikka 
mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron 
verkossa tosiaikaisessa 
digitaaliviestinnässä älykkäiden 
sähköverkkojen kaikkien osa-alueiden 
välillä alkaen sähköntuotannosta aina 
sähkönsiirtoon loppukäyttäjille; kehottaa 
siten alueita kehittämään älykkäitä 
sähköverkkoja koskevan alueellisen 
suunnittelun yhteydessä erilaisia 
kaupallisesti houkuttelevia, yhteentoimivia 
tieto- ja viestintätekniikoita älykkään 
energiajärjestelmän luomiseksi ja 
energiasäästöjen maksimoimiseksi;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 31
Jan Březina

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 
toimia sen varmistamiseksi, että sähköiset 
laitteet (erityisesti pesukoneet, 
astianpesukoneet, lämpöpumput, 
lämpöakut jne.) pystyvät toimimaan 
yhdessä älymittarien kanssa siten, että 
kuluttajille tarjotaan taloudellisesti 
edullisia hintoja aikoina, joina 
ylijäämäenergiaa on saatavana (esineiden 
internetin sovellus); 

Or. cs

Tarkistus 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kannustaa voimakkaasti kaikkia alueita 
investoimaan älykkäisiin 
energiajärjestelmiin mahdollisina 
paikallisten ja kestävien työpaikkojen 
luojina; korostaa, että rakennusteollisuus 
on yksi tärkeimpiä aloja, jonne syntyy 
työpaikkoja paitsi älykkäisiin 
energiaverkkoihin tehtävien suorien 
investointien ansiosta myös 
energiatehokkuustoimiin ja korjauksiin 
tehtävien investointien kautta esimerkiksi 
asuntotuotannon alalla;

12. kannustaa voimakkaasti kaikkia alueita 
investoimaan älykkäisiin 
energiajärjestelmiin mahdollisina 
paikallisten ja kestävien työpaikkojen 
luojina; korostaa, että rakennusteollisuus 
on yksi tärkeimpiä aloja, jonne syntyy 
työpaikkoja paitsi älykkäisiin 
energiaverkkoihin tehtävien suorien 
investointien ansiosta myös 
energiatehokkuustoimiin ja korjauksiin 
tehtävien investointien kautta esimerkiksi 
asuntotuotannon alalla ja sopeuttamalla 
rakennusteollisuus uusiin teknisiin 
sovelluksiin erittäin energiatehokkaiden 
rakennusten tuotantoa varten;

Or. ro
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Tarkistus 33
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kannustaa voimakkaasti kaikkia alueita 
investoimaan älykkäisiin 
energiajärjestelmiin mahdollisina 
paikallisten ja kestävien työpaikkojen 
luojina; korostaa, että rakennusteollisuus 
on yksi tärkeimpiä aloja, jonne syntyy 
työpaikkoja paitsi älykkäisiin 
energiaverkkoihin tehtävien suorien 
investointien ansiosta myös 
energiatehokkuustoimiin ja korjauksiin 
tehtävien investointien kautta esimerkiksi 
asuntotuotannon alalla;

12. kannustaa voimakkaasti kaikkia alueita 
ja paikallisviranomaisia investoimaan 
älykkäisiin energiajärjestelmiin 
mahdollisina paikallisten ja kestävien 
työpaikkojen luojina; korostaa, että 
rakennusteollisuus on yksi tärkeimpiä 
aloja, jonne syntyy työpaikkoja paitsi 
älykkäisiin energiaverkkoihin tehtävien 
suorien investointien ansiosta myös 
energiatehokkuustoimiin ja korjauksiin 
tehtävien investointien kautta esimerkiksi 
asuntotuotannon alalla;

Or. en

Tarkistus 34
Justina Vitkauskaite Bernard

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kannustaa voimakkaasti kaikkia alueita 
investoimaan älykkäisiin 
energiajärjestelmiin mahdollisina 
paikallisten ja kestävien työpaikkojen 
luojina; korostaa, että rakennusteollisuus 
on yksi tärkeimpiä aloja, jonne syntyy 
työpaikkoja paitsi älykkäisiin 
energiaverkkoihin tehtävien suorien 
investointien ansiosta myös 
energiatehokkuustoimiin ja korjauksiin 
tehtävien investointien kautta esimerkiksi 
asuntotuotannon alalla;

12. kannustaa voimakkaasti kaikkia alueita 
investoimaan älykkäisiin 
energiajärjestelmiin mahdollisina 
paikallisten vihreiden ja kestävien 
työpaikkojen luojina; korostaa, että 
rakennusteollisuus on yksi tärkeimpiä 
aloja, jonne syntyy työpaikkoja paitsi 
älykkäisiin energiaverkkoihin tehtävien 
suorien investointien ansiosta myös EU:n 
teknologiakehityksen, innovoinnin ja 
pk-yritysten kilpailukyvyn ansiosta sekä
energiatehokkuustoimiin ja korjauksiin 
tehtävien investointien kautta esimerkiksi 
asuntotuotannon alalla;
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Or. en

Tarkistus 35
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kannustaa voimakkaasti kaikkia alueita 
investoimaan älykkäisiin 
energiajärjestelmiin mahdollisina 
paikallisten ja kestävien työpaikkojen 
luojina; korostaa, että rakennusteollisuus 
on yksi tärkeimpiä aloja, jonne syntyy 
työpaikkoja paitsi älykkäisiin 
energiaverkkoihin tehtävien suorien 
investointien ansiosta myös 
energiatehokkuustoimiin ja korjauksiin 
tehtävien investointien kautta esimerkiksi 
asuntotuotannon alalla;

12. kannustaa kaikkia alueita 
harkitsemaan investoimista älykkäisiin 
energiajärjestelmiin mahdollisina 
paikallisten ja kestävien työpaikkojen 
luojina; korostaa, että rakennusteollisuus 
on yksi tärkeimpiä aloja, jonne syntyy 
työpaikkoja paitsi älykkäisiin 
energiaverkkoihin tehtävien suorien 
investointien ansiosta myös 
energiatehokkuustoimiin ja korjauksiin 
tehtävien investointien kautta esimerkiksi 
asuntotuotannon alalla;

Or. en

Tarkistus 36
Karin Kadenbach

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa jäsenvaltioita ja alueita 
tukemaan koulutusaloitteita akateemisella 
ja käsiteollisella tasolla koskien 
uusiutuvia energiamuotoja, ottamalla 
esimerkiksi käyttöön ympäristötekniikan 
koulutusohjelmia sekä laatimalla uusia 
oppisopimuskoulutuksia (esim. 
aurinkolämpöjärjestelmien asentaja);

Or. de
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Tarkistus 37
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toteaa, että komission vuonna 2009 
tekemien laskelmien mukaan 
saavuttamalla komission vuodelle 2020 
asettamat uusiutuvan energian tavoitteet 
luodaan noin 2,8 miljoonaa työpaikkaa ja 
lisäksi tuotetaan lisäarvoa yhteensä noin 
1,1 prosenttia bruttokansantuotteesta 
vuoteen 2030 mennessä; korostaa 
Euroopan uusiutuvan energian neuvoston 
arvioineen, että jos 45 prosenttia 
energiasta saadaan uusiutuvista 
energialähteistä vuonna 2030, se 
merkitsisi 4,4:ää miljoonaa uutta 
työpaikkaa, ja jos Euroopan 
energiajärjestelmä perustuu 
vuoteen 2050 mennessä kokonaan 
uusiutuviin energialähteisiin, ala 
työllistäisi 6,1 miljoonaa ihmistä;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 38
Jan Olbrycht

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toteaa, että komission vuonna 2009 
tekemien laskelmien mukaan 
saavuttamalla komission vuodelle 2020 
asettamat uusiutuvan energian tavoitteet 
luodaan noin 2,8 miljoonaa työpaikkaa ja 
lisäksi tuotetaan lisäarvoa yhteensä noin 
1,1 prosenttia bruttokansantuotteesta 

Poistetaan.
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vuoteen 2030 mennessä; korostaa 
Euroopan uusiutuvan energian neuvoston 
arvioineen, että jos 45 prosenttia 
energiasta saadaan uusiutuvista 
energialähteistä vuonna 2030, se 
merkitsisi 4,4:ää miljoonaa uutta 
työpaikkaa, ja jos Euroopan 
energiajärjestelmä perustuu 
vuoteen 2050 mennessä kokonaan 
uusiutuviin energialähteisiin, ala 
työllistäisi 6,1 miljoonaa ihmistä;

Or. pl

Tarkistus 39
Jan Březina

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toteaa, että komission vuonna 2009 
tekemien laskelmien mukaan saavuttamalla 
komission vuodelle 2020 asettamat 
uusiutuvan energian tavoitteet luodaan 
noin 2,8 miljoonaa työpaikkaa ja lisäksi 
tuotetaan lisäarvoa yhteensä noin 
1,1 prosenttia bruttokansantuotteesta 
vuoteen 2030 mennessä; korostaa 
Euroopan uusiutuvan energian neuvoston 
arvioineen, että jos 45 prosenttia 
energiasta saadaan uusiutuvista 
energialähteistä vuonna 2030, se 
merkitsisi 4,4:ää miljoonaa uutta 
työpaikkaa, ja jos Euroopan 
energiajärjestelmä perustuu 
vuoteen 2050 mennessä kokonaan 
uusiutuviin energialähteisiin, ala 
työllistäisi 6,1 miljoonaa ihmistä;

13. toteaa, että komission vuonna 2009 
tekemien laskelmien mukaan saavuttamalla 
komission vuodelle 2020 asettamat 
uusiutuvan energian tavoitteet luodaan 
noin 2,8 miljoonaa työpaikkaa ja lisäksi 
tuotetaan lisäarvoa yhteensä noin 
1,1 prosenttia bruttokansantuotteesta 
vuoteen 2030 mennessä;

Or. en
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Tarkistus 40
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa kaikkia alueita investoimaan 
näissä uusissa työpaikoissa tarvittavaan 
ammattitaitoon ja koulutukseen ja
ottamaan huomioon, että merkittävä määrä 
uusia paikallisia työpaikkoja voidaan luoda 
myös tieto- ja viestintäteknisten palvelujen 
ja liikenteen aloilla sekä aloilla, jotka 
toimittavat älykkäitä laitteita ja palveluja 
esimerkiksi uusia laitoksia varten;

14. kehottaa kaikkia alueita ottamaan 
huomioon, että merkittävä määrä uusia 
paikallisia työpaikkoja voidaan luoda myös 
tieto- ja viestintäteknisten palvelujen ja 
liikenteen aloilla sekä aloilla, jotka 
toimittavat älykkäitä laitteita ja palveluja 
esimerkiksi uusia laitoksia varten;

Or. de

Tarkistus 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa kaikkia alueita investoimaan 
näissä uusissa työpaikoissa tarvittavaan 
ammattitaitoon ja koulutukseen ja 
ottamaan huomioon, että merkittävä määrä 
uusia paikallisia työpaikkoja voidaan luoda 
myös tieto- ja viestintäteknisten palvelujen 
ja liikenteen aloilla sekä aloilla, jotka 
toimittavat älykkäitä laitteita ja palveluja 
esimerkiksi uusia laitoksia varten;

14. kehottaa kaikkia alueita investoimaan 
näissä uusissa työpaikoissa tarvittavaan 
ammattitaitoon ja koulutukseen ja 
ottamaan huomioon, että merkittävä määrä 
uusia paikallisia työpaikkoja voidaan luoda 
myös tieto- ja viestintäteknisten palvelujen 
ja liikenteen aloilla sekä aloilla, jotka 
toimittavat älykkäitä laitteita ja palveluja 
esimerkiksi uusia laitoksia varten, ja sitä 
kautta välttämään erikoistuneen 
työvoiman puute ja mahdollistamaan 
sopeutuminen uusiin tarpeisiin, jotka 
johtuvat uusien ammattien syntymisestä 
asianomaisille aloille;

Or. ro
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Tarkistus 42
Justina Vitkauskaite Bernard

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa kaikkia alueita investoimaan 
näissä uusissa työpaikoissa tarvittavaan 
ammattitaitoon ja koulutukseen ja 
ottamaan huomioon, että merkittävä määrä 
uusia paikallisia työpaikkoja voidaan luoda 
myös tieto- ja viestintäteknisten palvelujen 
ja liikenteen aloilla sekä aloilla, jotka 
toimittavat älykkäitä laitteita ja palveluja 
esimerkiksi uusia laitoksia varten;

14. kehottaa kaikkia alueita investoimaan 
näissä uusissa työpaikoissa tarvittavaan 
ammattitaitoon ja koulutukseen ja 
ottamaan huomioon, että merkittävä määrä 
uusia paikallisia työpaikkoja voidaan luoda 
myös tieto- ja viestintäteknisten palvelujen 
ja liikenteen aloilla sekä aloilla, jotka 
toimittavat älykkäitä laitteita, älykästä 
infrastruktuuria ja älykkäitä palveluja 
esimerkiksi uusia laitoksia varten;

Or. en

Tarkistus 43
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa kaikkia alueita investoimaan
näissä uusissa työpaikoissa tarvittavaan 
ammattitaitoon ja koulutukseen ja 
ottamaan huomioon, että merkittävä määrä 
uusia paikallisia työpaikkoja voidaan luoda 
myös tieto- ja viestintäteknisten palvelujen 
ja liikenteen aloilla sekä aloilla, jotka 
toimittavat älykkäitä laitteita ja palveluja 
esimerkiksi uusia laitoksia varten;

14. kehottaa alueita harkitsemaan 
investoimista näissä uusissa työpaikoissa 
tarvittavaan ammattitaitoon ja 
koulutukseen ja ottamaan huomioon, että 
merkittävä määrä uusia paikallisia 
työpaikkoja voidaan luoda myös tieto- ja 
viestintäteknisten palvelujen ja liikenteen 
aloilla sekä aloilla, jotka toimittavat 
älykkäitä laitteita ja palveluja esimerkiksi 
uusia laitoksia varten;

Or. en



AM\1011520FI.doc 29/42 PE524.656v01-00

FI

Tarkistus 44
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. korostaa, että alueet, jotka 
toteuttavat onnistuneesti älykkään 
energiajärjestelmän, voivat houkutella 
uusia työpaikkoja alueelle perustamalla 
tähän alaan erikoistuneita teknisiä 
korkeakouluja ja tarjoamalla niissä alan 
erikoiskoulutusta; kehottaa alueita 
tekemään yhteistyötä älykkään 
erikoistumisen alalla ja suhtautuu 
myönteisesti ohjelmiin, joissa tietämystä 
jaetaan alueiden välillä ja rajojen ylitse;

Or. en

Tarkistus 45
Justina Vitkauskaite Bernard

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että älykkäisiin 
energiajärjestelmiin tehtävät julkiset 
investoinnit, muun muassa Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen (ERI-
rahastot) kautta tehtävät investoinnit, 
voivat edistää mahdollisuuksia luoda 
paikallisia kestäviä työpaikkoja ja tarjota 
pitkäkestoista paikallista hyötyä alueille ja 
lisäksi niitä voidaan käyttää välineenä 
vastattaessa taloudellisiin haasteisiin, 
erityisesti kriisistä kärsivien maiden 
alueilla;

15. korostaa, että älykkäisiin
energiajärjestelmiin tehtävät julkiset 
investoinnit, muun muassa Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
(ERI-rahastot) kautta tehtävät investoinnit, 
voivat edistää mahdollisuuksia luoda 
paikallisia kestäviä työpaikkoja, luoda 
synergia- ja kerrannaisvaikutuksia 
työllisyyteen ja tarjota pitkäkestoista 
paikallista hyötyä alueille talouden, 
yhteiskunnan ja ympäristön aloilla, ja 
lisäksi niitä voidaan käyttää välineenä 
vastattaessa taloudellisiin haasteisiin, 
erityisesti kriisistä kärsivien maiden 
alueilla;
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Or. en

Tarkistus 46
Nikos Chrysogelos

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
julkisen talouden sopeuttamistoimia 
etupäässä sellaisten sosiaalisten ja 
vihreiden innovatiivisten suunnitelmien 
avulla, jotka perustuvat esimerkiksi 
älykkäisiin sähköverkkoihin;

Or. en

Tarkistus 47
Inese Vaidere

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. painottaa, että älykkään 
energiajärjestelmän menestys, joka tulee 
esiin parhaita käytäntöjä ja 
esimerkkitapauksia koskevista 
tutkimuksista, perustuu usein paikalliseen 
omistukseen, jossa omistajia ovat 
yksittäiset kansalaiset, osuuskunnat, 
paikallisyhteisöt tai edellä mainitut toimijat 
yhdessä; toteaa, että tämäntyyppinen 
omistus lisää investointien hyväksymistä 
kaikilla älykkäiden energiajärjestelmien 
osa-alueilla; korostaa, että kansalaiset on 
otettava mukaan älykkäiden 
energiajärjestelmien kehittämisen kaikissa 
vaiheissa;

16. painottaa, että älykkään 
energiajärjestelmän menestys, joka tulee 
esiin parhaita käytäntöjä ja 
esimerkkitapauksia koskevista 
tutkimuksista, perustuu usein paikalliseen 
omistukseen, jossa omistajia ovat 
yksittäiset kansalaiset, osuuskunnat, 
paikallisyhteisöt tai edellä mainitut toimijat 
yhdessä; toteaa, että tämäntyyppinen 
omistus lisää investointien hyväksymistä 
kaikilla älykkäiden energiajärjestelmien 
osa-alueilla; korostaa, että kansalaisille on 
annettava laadukkaampia tietoja ja
kannustimia, kuten dynaamisia 
hinnoittelumekanismeja ja asianmukaisia 
tietoteknisiä välineitä, jotta heidät voidaan 
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ottaa mukaan älykkäiden 
energiajärjestelmien kehittämisen kaikissa 
vaiheissa;

Or. en

Tarkistus 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. painottaa, että älykkään 
energiajärjestelmän menestys, joka tulee 
esiin parhaita käytäntöjä ja 
esimerkkitapauksia koskevista 
tutkimuksista, perustuu usein paikalliseen 
omistukseen, jossa omistajia ovat 
yksittäiset kansalaiset, osuuskunnat, 
paikallisyhteisöt tai edellä mainitut toimijat 
yhdessä; toteaa, että tämäntyyppinen 
omistus lisää investointien hyväksymistä 
kaikilla älykkäiden energiajärjestelmien 
osa-alueilla; korostaa, että kansalaiset on 
otettava mukaan älykkäiden 
energiajärjestelmien kehittämisen kaikissa 
vaiheissa;

16. painottaa, että älykkään 
energiajärjestelmän menestys, joka tulee 
esiin parhaita käytäntöjä ja 
esimerkkitapauksia koskevista 
tutkimuksista, perustuu usein paikalliseen 
omistukseen, jossa omistajia ovat 
yksittäiset kansalaiset, osuuskunnat, 
paikallisyhteisöt tai edellä mainitut toimijat 
yhdessä; toteaa, että tämäntyyppinen 
omistus lisää investointien hyväksymistä 
kaikilla älykkäiden energiajärjestelmien 
osa-alueilla; korostaa, että kansalaiset on 
otettava mukaan älykkäiden 
energiainfrastruktuurien, tuotannon sekä 
energia- ja sähköverkon suunnittelun ja 
energian jakelun kaikissa vaiheissa sekä 
älykkäiden energiajärjestelmien 
kehittämisen kaikissa vaiheissa;

Or. en

Tarkistus 49
Justina Vitkauskaite Bernard

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa komissiota poistamaan 17. kehottaa komissiota poistamaan 
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paikallisen omistuksen esteet voimassa 
olevasta EU:n lainsäädännöstä, erityisesti 
valtiontukisäännöistä; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan paikallisia 
energiansyöttömahdollisuuksia ja 
paikallisen energian jakamista, eikä 
ainoastaan kaksisuuntaisesti verkon ja 
loppukuluttajan välillä vaan myös yli 
rajojen ja loppukuluttajina olevien eri 
yksiköiden välillä, ja kannustamaan tällä 
tavoin energiantuotannon paikallista 
omistusta ja paikallisesti tuotetun energian 
jakamista;

paikallisen omistuksen esteet sekä 
sääntelyyn liittyvät ja lainsäädännölliset 
haasteet voimassa olevasta 
EU:n lainsäädännöstä, erityisesti 
valtiontukisäännöistä; kehottaa 
jäsenvaltioita tukemaan paikallisia 
energiansyöttömahdollisuuksia ja 
paikallisen energian jakamista, eikä 
ainoastaan kaksisuuntaisesti verkon ja 
loppukuluttajan välillä vaan myös yli 
rajojen ja loppukuluttajina olevien eri 
yksiköiden välillä, ja kannustamaan tällä 
tavoin energiantuotannon paikallista 
omistusta ja paikallisesti tuotetun energian 
jakamista;

Or. en

Tarkistus 50
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että älykkäissä 
energiajärjestelmissä käsitellään suuria 
henkilötietomääriä ja monia 
käyttäjäprofiileja ja että 
tietoturvaloukkausten riski on niissä suuri; 
ottaa huomioon huolen erityisesti 
älykkäiden mittareiden hyödystä 
kuluttajille ja kehottaa arvioimaan 
perusteellisemmin tätä alaa sekä jatkamaan 
tutkimuksia älykkäisiin mittareihin 
liittyvästä tietosuojasta ja yksityisyydestä; 
painottaa siten, että henkilötiedot on 
suojattava poikkeuksetta niin, että ne 
pysyvät suojattuina ja turvattuina;

19. korostaa, että älykkäissä 
energiajärjestelmissä käsitellään suuria 
henkilötietomääriä ja monia 
käyttäjäprofiileja ja että 
tietoturvaloukkausten riski on niissä suuri; 
ottaa huomioon huolen erityisesti 
älykkäiden mittareiden hyödystä 
kuluttajille ja kehottaa arvioimaan 
perusteellisemmin tätä alaa sekä jatkamaan 
tutkimuksia älykkäisiin mittareihin 
liittyvästä tietosuojasta ja yksityisyydestä;

(REGI-valiokunnan toimivalta?)

Or. de
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Tarkistus 51
Inese Vaidere

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että älykkäissä 
energiajärjestelmissä käsitellään suuria 
henkilötietomääriä ja monia 
käyttäjäprofiileja ja että 
tietoturvaloukkausten riski on niissä suuri;
ottaa huomioon huolen erityisesti 
älykkäiden mittareiden hyödystä 
kuluttajille ja kehottaa arvioimaan 
perusteellisemmin tätä alaa sekä jatkamaan 
tutkimuksia älykkäisiin mittareihin 
liittyvästä tietosuojasta ja yksityisyydestä; 
painottaa siten, että henkilötiedot on 
suojattava poikkeuksetta niin, että ne 
pysyvät suojattuina ja turvattuina;

19. korostaa, että älykkäissä 
energiajärjestelmissä käsitellään suuria 
henkilötietomääriä ja monia 
käyttäjäprofiileja ja että 
tietoturvaloukkausten riski on niissä suuri;
ottaa huomioon huolen erityisesti 
älykkäiden sähköverkkojen 
tietoturvallisuudesta ja älykkäiden 
mittareiden hyödystä kuluttajille ja 
kehottaa arvioimaan perusteellisemmin tätä 
alaa sekä jatkamaan tutkimuksia 
älykkäisiin mittareihin liittyvästä 
tietosuojasta ja yksityisyydestä; painottaa 
siten, että henkilötiedot on suojattava 
poikkeuksetta niin, että ne pysyvät 
suojattuina ja turvattuina, ja että 
verkkoturvallisuus on integroitava 
älykkäiden sähköverkkojen 
käyttöönottostrategioihin;

Or. en

Tarkistus 52
Karin Kadenbach

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. korostaa, että tietojen keräämiseen 
älykkäitä energiajärjestelmiä varten on 
laadittava standardeja, joilla 
varmistetaan, että vain oleellisia tietoja 
välitetään, että niitä ei luovuteta edelleen 
kolmansille osapuolille ja että säilytetään 
asiakkaiden oikeus kerättyjen tietojen 
tarkasteluun ja poistamiseen;



PE524.656v01-00 34/42 AM\1011520FI.doc

FI

Or. de

Tarkistus 53
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että tietosuoja-asetusta vahvistetaan ja se 
hyväksytään nopeasti; kehottaa 
komissiota laatimaan selkeitä 
suuntaviivoja tietojen keruusta, 
mahdollisimman vähäisen tietomäärän 
keräämisestä, tietojen välittämisestä ja 
tietoturvallisuudesta älykkäissä 
energiajärjestelmissä; korostaa, että 
henkilötietoja on käsiteltävä ainoastaan 
energiantoimitukseen liittyvässä 
erityistarkoituksessa ja vain siinä määrin 
kuin se on täysin välttämätöntä ja että 
henkilötietoja ei saa käyttää syrjivään 
hinnoitteluun tähtäävässä tarkoituksessa;

Poistetaan.

(REGI-valiokunnan toimivalta?)

Or. de

Tarkistus 54
Justina Vitkauskaite Bernard

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että tietosuoja-asetusta vahvistetaan ja se 
hyväksytään nopeasti; kehottaa komissiota 
laatimaan selkeitä suuntaviivoja tietojen 
keruusta, mahdollisimman vähäisen 
tietomäärän keräämisestä, tietojen 
välittämisestä ja tietoturvallisuudesta 

20. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että kuluttajien saatavilla on tietoa sekä 
selkeät tiedonsiirtoa ja tietoturvallisuutta 
koskevat ohjeet ja että tietosuoja-asetusta 
vahvistetaan ja se hyväksytään nopeasti; 
kehottaa komissiota laatimaan selkeitä 
suuntaviivoja tietojen keruusta, 
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älykkäissä energiajärjestelmissä; korostaa, 
että henkilötietoja on käsiteltävä ainoastaan 
energiantoimitukseen liittyvässä 
erityistarkoituksessa ja vain siinä määrin 
kuin se on täysin välttämätöntä ja että 
henkilötietoja ei saa käyttää syrjivään 
hinnoitteluun tähtäävässä tarkoituksessa;

mahdollisimman vähäisen tietomäärän 
keräämisestä, tietojen välittämisestä ja 
tietoturvallisuudesta älykkäissä 
energiajärjestelmissä; korostaa, että 
henkilötietoja on käsiteltävä ainoastaan 
energiantoimitukseen liittyvässä 
erityistarkoituksessa ja vain siinä määrin 
kuin se on täysin välttämätöntä ja että 
henkilötietoja ei saa käyttää syrjivään 
hinnoitteluun tähtäävässä tarkoituksessa;

Or. en

Tarkistus 55
Elisabeth Schroedter

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. painottaa, että sääntelyä ja käytäntöjä, 
jotka liittyvät tietosuojaan ja yksityisyyteen 
älykkäitä mittarijärjestelmiä asennettaessa, 
on parannettava; korostaa, että kaikkien 
verkkoon liitettyjen henkilöiden ja 
kotitalouksien tietosuojan ja yksityisyyden 
takaaminen on välttämätöntä älykkäiden 
sähköverkkojen toiminnalle ja 
käyttöönotolle; painottaa, että kerättyjä 
tietoja voidaan käyttää ainoastaan sähkön
toimitusvarmuuden takaamiseksi; kehottaa 
jäsenvaltioita huolehtimaan 
tietosuojasääntöjen täytäntöönpanosta ja 
suojaamaan yksilöiden oikeudet tällä 
alalla;

21. painottaa, että sääntelyä ja käytäntöjä, 
jotka liittyvät tietosuojaan ja yksityisyyteen 
älykkäitä mittarijärjestelmiä asennettaessa, 
on parannettava; korostaa, että kaikkien 
verkkoon liitettyjen henkilöiden ja 
kotitalouksien tietosuojan ja yksityisyyden 
takaaminen on välttämätöntä älykkäiden 
sähköverkkojen toiminnalle ja 
käyttöönotolle; painottaa, että kerättyjä 
tietoja voidaan käyttää ainoastaan sähkön 
toimitusvarmuuden takaamiseksi; kehottaa 
jäsenvaltioita huolehtimaan 
tietosuojasääntöjen täytäntöönpanosta ja 
suojaamaan yksilöiden oikeudet tällä 
alalla; korostaa, että kansalaisilla on 
säilyttävä omistusoikeus heitä koskeviin 
tietoihin ja täysi päätösvalta siitä, kenelle 
he myöntävät oikeuden käyttää näitä 
tietoja;

Or. en
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Tarkistus 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. painottaa, että sääntelyä ja käytäntöjä, 
jotka liittyvät tietosuojaan ja yksityisyyteen 
älykkäitä mittarijärjestelmiä asennettaessa, 
on parannettava; korostaa, että kaikkien 
verkkoon liitettyjen henkilöiden ja 
kotitalouksien tietosuojan ja yksityisyyden 
takaaminen on välttämätöntä älykkäiden 
sähköverkkojen toiminnalle ja 
käyttöönotolle; painottaa, että kerättyjä 
tietoja voidaan käyttää ainoastaan sähkön 
toimitusvarmuuden takaamiseksi; kehottaa 
jäsenvaltioita huolehtimaan 
tietosuojasääntöjen täytäntöönpanosta ja 
suojaamaan yksilöiden oikeudet tällä 
alalla;

21. painottaa, että sääntelyä ja käytäntöjä, 
jotka liittyvät tietosuojaan ja yksityisyyteen 
älykkäitä mittarijärjestelmiä asennettaessa, 
on parannettava; korostaa, että kaikkien 
verkkoon liitettyjen henkilöiden ja 
kotitalouksien tietosuojan ja yksityisyyden 
takaaminen on välttämätöntä älykkäiden 
sähköverkkojen toiminnalle ja 
käyttöönotolle; painottaa, että kerättyjä 
tietoja voidaan käyttää ainoastaan sähkön 
toimitusvarmuuden takaamiseksi; kehottaa 
jäsenvaltioita huolehtimaan 
tietosuojasääntöjen täytäntöönpanosta ja 
samalla ylläpitämään ja kehittämään 
synergiavaikutusta tietoliikenne- ja 
energiaverkkojen välillä sekä suojaamaan 
yksilöiden oikeudet tällä alalla;

Or. en

Tarkistus 57
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
keskittämään tutkimus- ja kehitystyön 
sekä investoinnit pitkälle kehitettyihin 
tunnistamisen estämistä koskeviin 
välineisiin ja ottamaan huomioon 
henkilötietojen tunnistamisen estämisen 
merkityksen, kun pyritään parantamaan 
älykkäiden energiajärjestelmien yleistä 
hyväksyntää;

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 58
Jan Olbrycht

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että vuosia 2014–2020 
koskevissa uusissa ERI-rahastoasetuksissa 
jäsenvaltiot velvoitetaan keskittämään ERI-
rahastojen varoja älykästä, kestävää ja 
osallistavaa Eurooppaa edistäviin 
investointeihin; panee tyytyväisenä 
merkille, että taloudellisen kehitystasonsa 
mukaisesti alueiden on varattava 
maaseuturahaston varoista tietty, jopa 
20 prosentin suuruinen, vähimmäisosuus 
uusiutuvista energialähteistä saatavan 
energian tuotantoon ja jakeluun, 
energiatehokkuuteen sekä jakelussa 
käytettäviin älykkäisiin sähköverkkoihin; 
toteaa, että myös koheesiorahastosta on 
mahdollista tehdä investointeja tällä alalla 
ja kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
tätä uutta mahdollisuutta mahdollisimman 
hyvin;

23. korostaa, että vuosia 2014–2020 
koskevissa uusissa ERI-rahastoasetuksissa 
jäsenvaltiot velvoitetaan keskittämään 
ERI-rahastojen varoja älykästä, kestävää ja 
osallistavaa Eurooppaa edistäviin 
investointeihin; panee tyytyväisenä 
merkille, että taloudellisen kehitystasonsa 
mukaisesti alueiden on varattava 
maaseuturahaston varoista tietty, jopa 
vähintään 20 prosentin suuruinen, 
vähimmäisosuus uusiutuvista 
energialähteistä saatavan energian 
tuotantoon ja jakeluun, 
energiatehokkuuteen, yhdistettyyn 
lämpö- ja sähköenergian tuotantoon, 
vähähiilisiin strategioihin, joissa 
keskitytään ennen kaikkea 
kaupunkialueisiin, sekä jakelussa 
käytettäviin älykkäisiin sähköverkkoihin; 
toteaa, että myös koheesiorahastosta on 
mahdollista tehdä investointeja tällä alalla 
ja kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
tätä uutta mahdollisuutta mahdollisimman 
hyvin; korostaa, että niiden investointien 
puitteissa, joita keskittämisvelvoite ei 
koske, Euroopan aluekehitysrahasto voi 
tukea myös älykkäiden energian jakelu-, 
varastointi- ja siirtojärjestelmien 
kehittämistä sekä uusiutuvien 
energialähteiden hajautetun tuotannon 
integroimista; 

Or. pl

Tarkistus 59
Oldřich Vlasák
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Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että vuosia 2014–2020 
koskevissa uusissa ERI-rahastoasetuksissa 
jäsenvaltiot velvoitetaan keskittämään ERI-
rahastojen varoja älykästä, kestävää ja 
osallistavaa Eurooppaa edistäviin 
investointeihin; panee tyytyväisenä
merkille, että taloudellisen kehitystasonsa 
mukaisesti alueiden on varattava 
maaseuturahaston varoista tietty, jopa 
20 prosentin suuruinen, vähimmäisosuus 
uusiutuvista energialähteistä saatavan 
energian tuotantoon ja jakeluun, 
energiatehokkuuteen sekä jakelussa 
käytettäviin älykkäisiin sähköverkkoihin; 
toteaa, että myös koheesiorahastosta on 
mahdollista tehdä investointeja tällä alalla 
ja kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
tätä uutta mahdollisuutta mahdollisimman 
hyvin;

23. korostaa, että vuosia 2014–2020 
koskevissa uusissa ERI-rahastoasetuksissa 
jäsenvaltiot velvoitetaan keskittämään 
ERI-rahastojen varoja älykästä, kestävää ja 
osallistavaa Eurooppaa edistäviin 
investointeihin; panee merkille, että 
taloudellisen kehitystasonsa mukaisesti 
alueiden olisi varattava maaseuturahaston 
varoista tietty, jopa 20 prosentin suuruinen, 
vähimmäisosuus energiasäästöihin, 
energiatehokkuuteen sekä jakelussa 
käytettäviin älykkäisiin sähköverkkoihin; 
toteaa, että myös koheesiorahastosta on 
mahdollista tehdä investointeja tällä alalla;
kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään tätä 
uutta mahdollisuutta mahdollisimman 
hyvin;

Or. en

Tarkistus 60
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että jakelussa käytettäville 
älykkäille sähköverkoille suunnattua 
tukea ei saa sisällyttää valtiontukeen; 
painottaa, että energia-alan valtiontukea 
varten äskettäin esitetty uudistusehdotus 
ei saisi vaikuttaa kielteisesti älykkäiden 
sähköverkkojen ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönottoon; 
kehottaa komissiota luopumaan tässä 
yhteydessä teknologiatyypistä 

Poistetaan.
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riippumattoman 
tarjouskilpailujärjestelmän 
käyttöönotosta, koska pienimuotoiset 
hajautetut hankkeet jäävät enimmäkseen 
sen ulkopuolelle, mikä vaikeuttaa 
innovaatiokeskeisten ja aluekohtaisten 
lähestymistapojen noudattamista;

Or. de

Tarkistus 61
Francesca Barracciu

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. kehottaa komissiota asettamaan 
etusijalle investoinnit älykkäiden 
verkkojen rakentamiseksi 
maantieteellisesti epäsuotuisille alueille, 
kuten saarille, kun otetaan huomioon 
niille energiantoimituksesta aiheutuvat 
ylimääräiset kustannukset; korostaa, että 
älykkäiden verkkojen rakentaminen on 
yksinkertaisempaa rajatuilla ja harvaan 
asutuilla alueilla;

Or. it

Tarkistus 62
Inese Vaidere

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. korostaa, että älykkään infrastruktuurin 
yhteentoimivuudella on keskeinen 
merkitys, koska sääntelyn epävarmuus ja 
erilaiset standardit hidastavat älykkään 
infrastruktuurin leviämistä; kehottaa sen 
vuoksi lisäämään yhteistyötä 
eurooppalaisten 
standardointiorganisaatioiden välillä; 
korostaa, että avoimia standardeja tarvitaan 

27. korostaa, että älykkään infrastruktuurin 
yhteentoimivuudella on keskeinen 
merkitys, koska sääntelyn epävarmuus ja 
erilaiset standardit hidastavat älykkään 
infrastruktuurin leviämistä; kehottaa sen 
vuoksi lisäämään yhteistyötä 
eurooppalaisten 
standardointiorganisaatioiden välillä; 
korostaa, että avoimia standardeja tarvitaan 
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yhteentoimivuuden helpottamiseksi; yhteentoimivuuden helpottamiseksi sekä 
teknologiakehityksen ja teknologian 
käyttöönoton nopeuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 63
Jan Březina

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. muistuttaa, että parlamentti on jo 
hyväksynyt mietintöjä, jotka koskevat 
EU:n koheesiopolitiikan ja sen 
toimijoiden roolia uuden 
energiapolitiikan täytäntöönpanossa ja 
osana koheesiopolitiikkaa toteutettavien 
energiatehokkuustoimenpiteiden
vaikutusta ja täytäntöönpanoa ja jotka 
kattavat useita edellä esiin otettuja 
kysymyksiä;

Or. en

Tarkistus 64
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. kiinnittää huomiota aloitteisiin, 
joihin Euroopan teknologiainstituutti 
pyrkii osaamis- ja innovaatioyhteisön 
InnoEnergy välityksellä ja jotka koskevat 
älykkäiden verkkojen kehittämistä ja 
ammattilaisten kouluttamista tällä alalla;

Or. en
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Tarkistus 65
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
29 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 b. pitää tärkeänä vähähiilisen 
talouteen siirtymistä koskevaa temaattista 
keskittämistä, johon pyritään Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoissa ja 
jonka vuoksi 20 prosenttia tästä 
rahoituksesta investoidaan 
energiansiirtoon ottaen erityisesti 
huomioon älykkäät verkot;

Or. en

Tarkistus 66
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
29 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 c. pitää tärkeänä kaupunginjohtajien 
ilmastosopimuksen kaltaisia aloitteita ja 
toteaa, että tämä sopimus on yleinen 
eurooppalainen liike, jonka avulla 
paikallis- ja alueviranomaiset torjuvat 
ilmastonmuutosta; toteaa, että 
sopimuksen allekirjoittaneet ovat 
vapaaehtoisesti sitoutuneet saavuttamaan 
ja ylittämään EU:n hiilidioksidipäästöjen 
20 prosentin vähennystavoitteen 
lisäämällä energiatehokkuutta ja 
kehittämällä uusiutuvia energialähteitä, 
joilla tuetaan paikallisviranomaisten 
ponnistuksia kestävän energiapolitiikan 
toteuttamisessa; painottaa 
paikallishallintojen ratkaisevaa roolia 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
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lieventämisessä, etenkin kun otetaan 
huomioon, että 80 prosenttia 
energiankulutuksesta ja 
hiilidioksidipäästöistä liittyy kaupungeissa 
tapahtuvaan toimintaan;

Or. en

Tarkistus 67
Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
29 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 d. korostaa monien energia-alalla 
älykkäästi erikoistuneiden alueiden, kuten 
esimerkiksi Alankomaiden Energy 
Valleyn, merkitystä; toteaa, että siellä 
julkiset ja yksityiset kumppanit pyrkivät 
yhteistyössä selvittämään alueen 
energia-alan kasvumahdollisuuksia;

Or. en


