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Muudatusettepanek 1
Jens Nilsson

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kiidab komisjoni energia tegevuskava 
aastani 2050 ning selle eesmärki tagada 
kõigile Euroopa kodanikele võrdne ja 
üldine juurdepääs energiale;

1. kiidab komisjoni energia tegevuskava 
aastani 2050 ning selle eesmärki tagada 
kõigile Euroopa kodanikele võrdne ja 
üldine juurdepääs jätkusuutlikule 
energiavarustusele;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et kliimaeesmärkide 
kohaldamine tuleb tasakaalustada 
vajadusega jätkusuutliku ja 
konkurentsivõimelise majanduskasvu ning 
energiajulgeoleku järele piirkondades; peab 
sellega seoses äärmiselt kahetsusväärseks, 
et tegevuskava põhineb ainult ELi-ülestel
stsenaariumidel ega esita poliitiliste 
valikute mõju üksikutele liikmesriikidele ja 
nende piirkondadele;

2. rõhutab, et kliimaeesmärkide 
kohaldamine tuleb tasakaalustada 
vajadusega jätkusuutliku ja 
konkurentsivõimelise majanduskasvu ning 
energiajulgeoleku järele piirkondades; peab 
sellega seoses äärmiselt kahetsusväärseks, 
et tegevuskava põhineb ainult ELi-ülestel 
stsenaariumidel ega esita poliitiliste 
valikute mõju üksikutele liikmesriikidele ja 
nende piirkondadele; toetab energia 
tegevuskava nõuanderühma soovitust 
tegeleda iga stsenaariumi puhul 
konkreetselt CO2-heite vähendamise, 
varustuskindluse ja konkurentsivõime 
vahelise tasakaaluga ning muuta 
sellealased kompromissid läbipaistvaks;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Jean-Jacob Bicep

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et kliimaeesmärkide 
kohaldamine tuleb tasakaalustada
vajadusega jätkusuutliku ja 
konkurentsivõimelise majanduskasvu ning 
energiajulgeoleku järele piirkondades; peab 
sellega seoses äärmiselt kahetsusväärseks, 
et tegevuskava põhineb ainult ELi-ülestel 
stsenaariumidel ega esita poliitiliste 
valikute mõju üksikutele liikmesriikidele ja 
nende piirkondadele;

2. rõhutab vajadust võrdsustada tähtsuse 
poolest kliimaeesmärkide kohaldamine ja
vajadus jätkusuutliku ja 
konkurentsivõimelise majanduskasvu ning 
energiajulgeoleku järele piirkondades; peab 
sellega seoses äärmiselt kahetsusväärseks, 
et tegevuskava põhineb ainult ELi-ülestel 
stsenaariumidel ega esita poliitiliste 
valikute mõju üksikutele liikmesriikidele ja 
nende piirkondadele; pooldab tugevasti 
mõtet kaasata komisjoni töödokumendi 
„Piirkonnad 2020 – ELi piirkondade 
tulevaste väljakutsete analüüs” 
järeldused, arvestades äärepoolseimate 
piirkondade energiavarustuse potentsiaali 
arvesse võtmise tähtsust eelseisvatel 
aastatel;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et kliimaeesmärkide 
kohaldamine tuleb tasakaalustada 
vajadusega jätkusuutliku ja 
konkurentsivõimelise majanduskasvu ning 
energiajulgeoleku järele piirkondades; peab 
sellega seoses äärmiselt kahetsusväärseks, 
et tegevuskava põhineb ainult ELi-ülestel 
stsenaariumidel ega esita poliitiliste 
valikute mõju üksikutele liikmesriikidele ja 
nende piirkondadele;

2. rõhutab, et kliimaeesmärkide 
kohaldamine tuleb tasakaalustada 
vajadusega jätkusuutliku ja 
konkurentsivõimelise majanduskasvu ning 
energiajulgeoleku järele piirkondades; peab 
sellega seoses äärmiselt kahetsusväärseks, 
et tegevuskava põhineb ainult ELi-ülestel 
stsenaariumidel ega esita poliitiliste 
valikute mõju üksikutele liikmesriikidele ja 
nende piirkondadele, kuigi nende kaasatus 
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kõigis rakendusetappides ja menetlustes 
on ülimalt tähtis territoriaalse 
ühtekuuluvuse säilitamiseks;

Or. pt

Muudatusettepanek 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et kliimaeesmärkide 
kohaldamine tuleb tasakaalustada 
vajadusega jätkusuutliku ja 
konkurentsivõimelise majanduskasvu ning 
energiajulgeoleku järele piirkondades; peab 
sellega seoses äärmiselt kahetsusväärseks, 
et tegevuskava põhineb ainult ELi-ülestel 
stsenaariumidel ega esita poliitiliste 
valikute mõju üksikutele liikmesriikidele ja 
nende piirkondadele;

2. rõhutab, et kliimaeesmärkide 
kohaldamine tuleb tasakaalustada 
vajadusega jätkusuutliku ja 
konkurentsivõimelise majanduskasvu ning 
energiajulgeoleku järele piirkondades; peab 
sellega seoses äärmiselt kahetsusväärseks, 
et tegevuskava põhineb ainult ELi-ülestel 
stsenaariumidel, ei esita poliitiliste valikute 
mõju üksikutele liikmesriikidele ja nende 
piirkondadele ega võta arvesse 
eritingimusi kohalikul ja piirkondlikul 
tasandil;

Or. ro

Muudatusettepanek 6
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et kõigi tulevaste 
energiameetmete puhul tuleb jagada 
koormus Euroopa piirkondade vahel 
õiglaselt;

3. rõhutab, et kõigi tulevaste 
energiameetmete puhul tuleb jagada 
koormus Euroopa piirkondade vahel 
õiglaselt, võttes arvesse nende 
eritingimusi;

Or. ro

Muudatusettepanek 7
Jean-Jacob Bicep

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. arvab, et erilist tähelepanu tuleb pöörata 
nendele piirkondadele, kus praegu on 
domineeriv energiaallikas süsi ja/või kus 
söetootmine ja söel põhinev 
elektritootmine on olulised piirkondlikud 
tööhõiveallikad; arvab, et selleks, et nende 
piirkondade elanikud kiidaksid heaks 
energia tegevuskava aastani 2050 
stsenaariumid, läheb vaja täiendavaid ELi 
toetatavaid sotsiaalmeetmeid;

4. arvab, et erilist tähelepanu tuleb pöörata 
nendele piirkondadele, kus ikka veel on 
domineeriv energiaallikas süsi ja/või kus 
söetootmine ja söel põhinev 
elektritootmine on olulised piirkondlikud 
tööhõiveallikad; arvab, et selleks, et 
piirkondlikud tööturud suudaksid 
kohaneda keskkonnasõbralike töökohtade 
ja koolitustega ning et nende piirkondade 
elanikud kiidaksid seetõttu heaks energia 
tegevuskava aastani 2050 stsenaariumid, 
läheb vaja täiendavaid ELi-toetatavaid 
sotsiaalmeetmeid;

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. arvab, et erilist tähelepanu tuleb pöörata 4. arvab, et erilist tähelepanu tuleb pöörata 
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nendele piirkondadele, kus praegu on 
domineeriv energiaallikas süsi ja/või kus 
söetootmine ja söel põhinev 
elektritootmine on olulised piirkondlikud 
tööhõiveallikad; arvab, et selleks, et nende 
piirkondade elanikud kiidaksid heaks
energia tegevuskava aastani 2050 
stsenaariumid, läheb vaja täiendavaid ELi 
toetatavaid sotsiaalmeetmeid;

nendele piirkondadele, kus praegu on 
domineeriv energiaallikas süsi ja/või kus 
söetootmine ja söel põhinev 
elektritootmine on olulised piirkondlikud 
tööhõiveallikad; arvab, et selleks, et 
energia tegevuskava aastani 2050 
stsenaariumid ei mõjutaks nende 
piirkondade elanikke, tuleb liikmesriikidel 
võtta täiendavaid sotsiaalmeetmeid, mida 
kindlalt toetab EL;

Or. ro

Muudatusettepanek 9
Jens Nilsson

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. arvab, et erilist tähelepanu tuleb pöörata 
nendele piirkondadele, kus praegu on 
domineeriv energiaallikas süsi ja/või kus 
söetootmine ja söel põhinev 
elektritootmine on olulised piirkondlikud 
tööhõiveallikad; arvab, et selleks, et nende 
piirkondade elanikud kiidaksid heaks 
energia tegevuskava aastani 2050 
stsenaariumid, läheb vaja täiendavaid ELi 
toetatavaid sotsiaalmeetmeid;

4. arvab, et erilist tähelepanu tuleb pöörata 
taastuvenergia ja energia kokkuhoiu 
edendamisele ning 20-protsendilise 
energiasäästu eesmärgi saavutamisele 
aastaks 2020 ning siduvate vahe-
eesmärkide saavutamisele aastateks 2030 
ja 2040, et jõuda 2050. aastaks 40 
protsendini ka nendes piirkondades, kus 
praegu on domineeriv energiaallikas süsi 
ja/või kus toimub söetootmine ja söel 
põhinev elektritootmine;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Jean-Jacob Bicep

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et enamik energia tegevuskava 6. rõhutab, et enamik energia tegevuskava 
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stsenaariumeid ei ole teostatavad, kui ei 
arendata kohalikke ja piirkondlikke elektri 
ja gaasi arukaid jaotusvõrke; arvab, et 
lisaks piiriülestele projektidele peaks liit 
võtma vastu meetmed, et toetada kohalike 
võrkude loomist või uuendamist ning 
eelkõige kaitstud tarbijate juurdepääsu;

stsenaariumeid ei ole teostatavad, kui ei 
arendata kohalikke ja piirkondlikke elektri 
ja gaasi ning eelkõige taastuvenergia
arukaid jaotusvõrke; arvab, et lisaks 
piiriülestele projektidele peaks liit võtma 
vastu meetmed, et toetada kohalike 
võrkude loomist või uuendamist ning 
eelkõige kaitstud tarbijate juurdepääsu;

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Jens Nilsson

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et enamik energia tegevuskava 
stsenaariumeid ei ole teostatavad, kui ei 
arendata kohalikke ja piirkondlikke elektri 
ja gaasi arukaid jaotusvõrke; arvab, et 
lisaks piiriülestele projektidele peaks liit 
võtma vastu meetmed, et toetada kohalike 
võrkude loomist või uuendamist ning 
eelkõige kaitstud tarbijate juurdepääsu;

6. rõhutab, et enamik energia tegevuskava 
stsenaariumeid ei ole teostatavad, kui ei 
parandata ühenduvust ega kasutata täiel 
määral ära energia detsentraliseeritud 
tootmise ja väiketootmise ning arukate 
energiataristute võimalusi kõigis Euroopa 
piirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. usub, et energiavarustuse kindluse 
tagamiseks tuleb pöörata eritähelepanu 
ELi välispiirialadele, toetades selleks 
koostöövõrgustike loomist ja uute 
energiataristute arendamist koostöös 
naaberriikidega;
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Or. ro

Muudatusettepanek 13
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. praegused majandusolud rõhutavad 
vajadust lähtuda energiaküsimustes 
integreeritud lähenemisviisist, võttes 
arvesse nende majanduslikke, 
keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid aspekte. 
Tehes tööd selle nimel, et tagada kõigile 
Euroopa kodanikele keskpikas ja pikas 
perspektiivis juurdepääs ohutule, 
jätkusuutlikule ja taskukohasele 
energiale, on esmatähtis panna tähele 
kasulikke ja kahjulikke kõrvalmõjusid;

Or. pt

Muudatusettepanek 14
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. märgib, et erinevate geograafiliste 
tingimuste tõttu ei ole võimalik kohaldada 
kõigile piirkondadele ühtset kõigile sobivat 
energiapoliitikat; arvab, et igal Euroopa 
piirkonnal peaks olema lubatud järgida 
tema olukorrale ja majandusele kohandatud 
individuaalset kava ning arendada neid 
energiaallikaid, mis suudavad täita energia 
tegevuskava aastani 2050 eesmärke kõige 
tulemuslikumalt; palub seetõttu komisjonil 
võtta vastu piirkondliku energiaalase 
spetsialiseerumise strateegia; arvab, et 
sellise spetsialiseerumise alusel peaks EL 
hakkama mõõtma Euroopa 

9. märgib, et erinevate geograafiliste 
tingimuste tõttu ei ole võimalik kohaldada 
kõigile piirkondadele ühtset kõigile sobivat 
energiapoliitikat; arvab, et igal Euroopa 
piirkonnal peaks olema lubatud järgida 
tema olukorrale ja majandusele kohandatud 
individuaalset kava ning arendada neid 
energiaallikaid, mis suudavad täita energia 
tegevuskava aastani 2050 eesmärke kõige 
tulemuslikumalt; palub seetõttu 
piirkondadel arendada ja rakendada 
energiastrateegiaid ning kaaluda 
energeetika kaasamist teadusuuringute ja 
innovatsiooni aruka spetsialiseerumise 
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energiaeesmärke ELi-ülesel skaalal riiklike 
eesmärkide asemel.

strateegiatesse; arvab, et sellise 
spetsialiseerumise alusel peaks EL 
hakkama mõõtma Euroopa 
energiaeesmärke ELi-ülesel skaalal riiklike 
eesmärkide asemel.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Hannu Takkula

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. märgib, et erinevate geograafiliste 
tingimuste tõttu ei ole võimalik kohaldada 
kõigile piirkondadele ühtset kõigile sobivat 
energiapoliitikat; arvab, et igal Euroopa 
piirkonnal peaks olema lubatud järgida 
tema olukorrale ja majandusele kohandatud 
individuaalset kava ning arendada neid 
energiaallikaid, mis suudavad täita energia 
tegevuskava aastani 2050 eesmärke kõige 
tulemuslikumalt; palub seetõttu komisjonil 
võtta vastu piirkondliku energiaalase 
spetsialiseerumise strateegia; arvab, et 
sellise spetsialiseerumise alusel peaks EL 
hakkama mõõtma Euroopa 
energiaeesmärke ELi-ülesel skaalal riiklike 
eesmärkide asemel.

9. märgib, et erinevate geograafiliste 
tingimuste tõttu ei ole võimalik kohaldada 
kõigile piirkondadele ühtset kõigile sobivat 
energiapoliitikat; arvab, et igal Euroopa 
piirkonnal peaks olema lubatud järgida 
tema olukorrale ja majandusele kohandatud 
individuaalset kava ning arendada neid 
energiaallikaid, mis suudavad täita energia 
tegevuskava aastani 2050 eesmärke kõige 
tulemuslikumalt; tuletab meelde, et 
eelkõige taastuvenergia tootmine on 
maapiirkondade arengu ja tööhõive 
seisukohast keskse tähtsusega; palub 
seetõttu komisjonil võtta vastu piirkondliku 
energiaalase spetsialiseerumise strateegia; 
arvab, et sellise spetsialiseerumise alusel 
peaks EL hakkama mõõtma Euroopa 
energiaeesmärke ELi-ülesel skaalal riiklike 
eesmärkide asemel.

Or. fi

Muudatusettepanek 16
Jens Nilsson

Arvamuse projekt
Lõige 9
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. märgib, et erinevate geograafiliste 
tingimuste tõttu ei ole võimalik kohaldada 
kõigile piirkondadele ühtset kõigile sobivat 
energiapoliitikat; arvab, et igal Euroopa 
piirkonnal peaks olema lubatud järgida 
tema olukorrale ja majandusele kohandatud 
individuaalset kava ning arendada neid 
energiaallikaid, mis suudavad täita energia 
tegevuskava aastani 2050 eesmärke kõige 
tulemuslikumalt; palub seetõttu komisjonil 
võtta vastu piirkondliku energiaalase 
spetsialiseerumise strateegia; arvab, et 
sellise spetsialiseerumise alusel peaks EL 
hakkama mõõtma Euroopa 
energiaeesmärke ELi-ülesel skaalal 
riiklike eesmärkide asemel.

9. märgib, et erinevate geograafiliste 
tingimuste tõttu ei ole võimalik kohaldada 
kõigile piirkondadele ühtset kõigile sobivat 
energiapoliitikat; arvab, et igal Euroopa 
piirkonnal peaks olema lubatud järgida 
tema olukorrale ja majandusele kohandatud 
individuaalset kava ning arendada säästva 
energia allikaid, mis suudavad täita 
energia tegevuskava aastani 2050 eesmärke 
kõige tulemuslikumalt; palub seetõttu 
komisjonil võtta vastu piirkondliku 
energiaalase spetsialiseerumise strateegia;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. märgib, et erinevate geograafiliste 
tingimuste tõttu ei ole võimalik kohaldada 
kõigile piirkondadele ühtset kõigile sobivat 
energiapoliitikat; arvab, et igal Euroopa 
piirkonnal peaks olema lubatud järgida 
tema olukorrale ja majandusele kohandatud 
individuaalset kava ning arendada neid 
energiaallikaid, mis suudavad täita energia 
tegevuskava aastani 2050 eesmärke kõige 
tulemuslikumalt; palub seetõttu komisjonil 
võtta vastu piirkondliku energiaalase 
spetsialiseerumise strateegia; arvab, et 
sellise spetsialiseerumise alusel peaks EL 
hakkama mõõtma Euroopa 
energiaeesmärke ELi-ülesel skaalal riiklike 
eesmärkide asemel.

9. märgib, et erinevate geograafiliste 
tingimuste tõttu ei ole võimalik kohaldada 
kõigile piirkondadele ühtset kõigile sobivat 
energiapoliitikat; olenemata 
ühismeetmetele seatud nõudmistest arvab, 
et igal Euroopa piirkonnal peaks olema 
lubatud järgida tema olukorrale ja 
majandusele kohandatud individuaalset 
kava ning arendada neid energiaallikaid, 
mis suudavad täita energia tegevuskava 
aastani 2050 eesmärke kõige 
tulemuslikumalt; palub seetõttu komisjonil 
võtta vastu piirkondliku energiaalase 
spetsialiseerumise strateegia; arvab, et 
sellise spetsialiseerumise alusel peaks EL 
hakkama mõõtma Euroopa 
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energiaeesmärke ELi-ülesel skaalal riiklike 
eesmärkide asemel; nõuab, et võetaks 
arvesse piirkondade geograafilisi 
eritingimusi nagu on sätestatud Euroopa 
Liidu lepingus.

Or. es

Muudatusettepanek 18
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. peab kahetsusväärseks, et komisjon ei 
täitnud nõuanderühma eelretsenseeritud 
soovitusi energia tegevuskava aastani 
2050 kohta; palub komisjonil esitada 
energia tegevuskava ajakohastatud 
versioon, milles neid soovitusi on 
arvestatud.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Jean-Jacob Bicep

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. tuletab meelde, et piirkondlikud 
energiaprobleemid sõltuvad suuresti 
siseriiklikest valikutest energiaallikate 
kogumi ja energiapoliitika kohta; märgib, 
et Lääne- ja Põhja-Euroopa on 
järgnevatel aastatel kättejõudvateks 
energiaprobleemideks äärealadest 
paremini valmis; rõhutab vajadust selle 
järele, et Euroopa Liit rajaks tõelise ühise 
energiapoliitika, mis tagaks siseturu 
toimimise ja energiavarustuse kindluse 
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kõikides piirkondades;

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Lõige 9 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 b. toetades ülemaailmset kokkulepet 
kliimamuutuse kohta, peab 
kahetsusväärseks, et tegevuskava ei esita 
stsenaariumi, kus sellise kokkuleppeni ei 
jõuta; rõhutab süsinikdioksiidi lekke ohtu 
Euroopa rasketööstusele ja selle mõju 
piirkondlikule arengule ja sotsiaalsele 
sidususele;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Lõige 9 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 c. palub komisjonil koostada ettepaneku 
selle kohta, kuidas suurendada taastuvate 
energiaallikate kasutuselevõtu tõhusust 
ELis ja selle piirkondades seeläbi, et 
püütakse luua kogu ELis taastuvate 
energiaallikate kasutamise ühise 
stimuleerimise süsteem, mis võimaldaks 
võtta teatud liiki taastuvaid 
energiaallikaid kasutusele nendes ELi 
piirkondades, kus nende kasutamine on 
kõige ökonoomsem ja kus nad seepärast 
ka vähendaksid elektrihindu; usub, et 
keskpikas perspektiivis õnnestub luua 
piirkondlikud taastuvenergiaga 
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kauplevate turgude rühmad;

Or. en


