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Tarkistus 1
Jens Nilsson

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaan 2050 
ja sen tavoitteeseen, joka koskee energian
yhtäläisen ja yleisen saatavuuden
takaamista kaikille unionin kansalaisille;

1. suhtautuu myönteisesti komission 
energia-alan etenemissuunnitelmaan 2050 
ja sen tavoitteeseen, joka koskee yhtäläisen 
ja yleisen kestävän energiansaannin
takaamista kaikille unionin kansalaisille;

Or. en

Tarkistus 2
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa tarvetta tasapainottaa 
ilmastotavoitteiden soveltamista ja 
kestävän ja kilpailukykyisen kasvun ja 
energian toimitusvarmuuden takaamista 
alueilla; katsoo tältä osin, että on hyvin 
valitettavaa, että etenemissuunnitelma 
perustuu yksinomaan EU:n laajuisiin 
skenaarioihin eikä siinä tarkastella 
vaikutuksia, joita poliittiset valinnat 
aiheuttavat yksittäisissä jäsenvaltioissa ja 
niiden alueilla;

2. korostaa tarvetta tasapainottaa 
ilmastotavoitteiden soveltamista ja 
kestävän ja kilpailukykyisen kasvun ja 
energian toimitusvarmuuden takaamista 
alueilla; katsoo tältä osin, että on hyvin 
valitettavaa, että etenemissuunnitelma 
perustuu yksinomaan EU:n laajuisiin 
skenaarioihin eikä siinä tarkastella 
vaikutuksia, joita poliittiset valinnat 
aiheuttavat yksittäisissä jäsenvaltioissa ja 
niiden alueilla; tukee energia-alan 
etenemissuunnitelmaa varten perustetun 
neuvoa-antavan työryhmän suositusta 
käsitellä hiilen vähentämisen, energian 
toimitusvarmuuden ja kilpailukyvyn 
välisiä mahdollisia kompromisseja sekä 
lisätä avoimuutta jokaisen skenaarion 
osalta;

Or. en
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Tarkistus 3
Jean-Jacob Bicep

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa tarvetta tasapainottaa
ilmastotavoitteiden soveltamista ja 
kestävän ja kilpailukykyisen kasvun ja 
energian toimitusvarmuuden takaamista
alueilla; katsoo tältä osin, että on hyvin 
valitettavaa, että etenemissuunnitelma 
perustuu yksinomaan EU:n laajuisiin 
skenaarioihin eikä siinä tarkastella 
vaikutuksia, joita poliittiset valinnat 
aiheuttavat yksittäisissä jäsenvaltioissa ja 
niiden alueilla;

2. korostaa tarvetta asettaa samalle tasolle
ilmastotavoitteiden soveltaminen ja 
kestävän ja kilpailukykyisen kasvun ja 
energian toimitusvarmuuden takaaminen
alueilla; katsoo tältä osin, että on hyvin 
valitettavaa, että etenemissuunnitelma 
perustuu yksinomaan EU:n laajuisiin 
skenaarioihin eikä siinä tarkastella 
vaikutuksia, joita poliittiset valinnat 
aiheuttavat yksittäisissä jäsenvaltioissa ja 
niiden alueilla; kehottaa painokkaasti 
ottamaan huomioon johtopäätökset 
komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjasta "Regions 2020 –
An Assessment of Future Challenges for 
EU Regions", jonka mukaan on tärkeää 
kiinnittää huomiota syrjäisimpien 
alueiden potentiaaliin energiansaannin 
alalla tulevina vuosina;

Or. fr

Tarkistus 4
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa tarvetta tasapainottaa 
ilmastotavoitteiden soveltamista ja 
kestävän ja kilpailukykyisen kasvun ja 
energian toimitusvarmuuden takaamista 
alueilla; katsoo tältä osin, että on hyvin 
valitettavaa, että etenemissuunnitelma 

2. korostaa tarvetta tasapainottaa 
ilmastotavoitteiden soveltamista ja 
kestävän ja kilpailukykyisen kasvun ja 
energian toimitusvarmuuden takaamista 
alueilla; katsoo tältä osin, että on hyvin 
valitettavaa, että etenemissuunnitelma 
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perustuu yksinomaan EU:n laajuisiin 
skenaarioihin eikä siinä tarkastella 
vaikutuksia, joita poliittiset valinnat 
aiheuttavat yksittäisissä jäsenvaltioissa ja 
niiden alueilla;

perustuu yksinomaan EU:n laajuisiin 
skenaarioihin eikä siinä tarkastella 
vaikutuksia, joita poliittiset valinnat 
aiheuttavat yksittäisissä jäsenvaltioissa ja 
niiden alueilla, koska niiden 
osallistuminen täytäntöönpanon kaikkiin 
vaiheisiin ja menettelyihin on olennaisen 
tärkeää alueellisen yhteenkuuluvuuden 
säilyttämiseksi;

Or. pt

Tarkistus 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa tarvetta tasapainottaa 
ilmastotavoitteiden soveltamista ja 
kestävän ja kilpailukykyisen kasvun ja 
energian toimitusvarmuuden takaamista 
alueilla; katsoo tältä osin, että on hyvin 
valitettavaa, että etenemissuunnitelma 
perustuu yksinomaan EU:n laajuisiin 
skenaarioihin eikä siinä tarkastella 
vaikutuksia, joita poliittiset valinnat 
aiheuttavat yksittäisissä jäsenvaltioissa ja 
niiden alueilla;

2. korostaa tarvetta tasapainottaa 
ilmastotavoitteiden soveltamista ja 
kestävän ja kilpailukykyisen kasvun ja 
energian toimitusvarmuuden takaamista 
alueilla; katsoo tältä osin, että on hyvin 
valitettavaa, että etenemissuunnitelma 
perustuu yksinomaan EU:n laajuisiin 
skenaarioihin eikä siinä tarkastella 
vaikutuksia, joita poliittiset valinnat 
aiheuttavat yksittäisissä jäsenvaltioissa ja 
niiden alueilla, eikä oteta huomioon 
paikallisia ja alueellisia erityisolosuhteita;

Or. ro

Tarkistus 6
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että kaikkia tulevia energia- 3. korostaa, että kaikkia tulevia energia-
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alan toimia toteutettaessa on varmistettava, 
että rasitteet jakautuvat tasaisesti unionin 
alueiden välillä;

alan toimia toteutettaessa on varmistettava, 
että rasitteet jakautuvat tasaisesti unionin 
alueiden välillä ottaen huomioon niiden 
erityisolosuhteet;

Or. ro

Tarkistus 7
Jean-Jacob Bicep

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että on kiinnitettävä erityistä 
huomiota sellaisiin alueisiin, joissa hiili on 
tällä hetkellä tärkein energialähde ja/tai 
joissa hiilen tuotanto ja hiilivoimaan 
perustuva sähköntuotanto ovat keskeisiä 
alueellisia työllistäjiä; katsoo, että on 
toteutettava EU:n tukemia sosiaalisia 
lisätoimia, mikäli näiden alueiden väestön 
halutaan hyväksyvän energia-alan 
etenemissuunnitelman 2050 skenaariot;

4. katsoo, että on kiinnitettävä erityistä 
huomiota sellaisiin alueisiin, joissa hiili on 
vielä tärkein energialähde ja/tai joissa 
hiilen tuotanto ja hiilivoimaan perustuva 
sähköntuotanto ovat keskeisiä alueellisia 
työllistäjiä; katsoo, että on toteutettava 
EU:n tukemia sosiaalisia lisätoimia, jotta 
alueelliset työmarkkinat voivat mukautua 
kestävää kehitystä edistäviin 
työpaikkoihin ja koulutukseen ja mikäli 
näiden alueiden väestön halutaan 
hyväksyvän energia-alan 
etenemissuunnitelman 2050 skenaariot;

Or. fr

Tarkistus 8
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että on kiinnitettävä erityistä 
huomiota sellaisiin alueisiin, joissa hiili on 
tällä hetkellä tärkein energialähde ja/tai 
joissa hiilen tuotanto ja hiilivoimaan 
perustuva sähköntuotanto ovat keskeisiä 

4. katsoo, että on kiinnitettävä erityistä 
huomiota sellaisiin alueisiin, joissa hiili on 
tällä hetkellä tärkein energialähde ja/tai 
joissa hiilen tuotanto ja hiilivoimaan 
perustuva sähköntuotanto ovat keskeisiä 
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alueellisia työllistäjiä; katsoo, että on 
toteutettava EU:n tukemia sosiaalisia 
lisätoimia, mikäli näiden alueiden väestön 
halutaan hyväksyvän energia-alan 
etenemissuunnitelman 2050 skenaariot;

alueellisia työllistäjiä; katsoo, että
jäsenvaltioiden on toteutettava sosiaalisia 
lisätoimia EU:n vankalla tuella, mikäli 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
skenaarioiden ei haluta aiheuttavan 
haittaa näiden alueiden väestölle;

Or. ro

Tarkistus 9
Jens Nilsson

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että on kiinnitettävä erityistä 
huomiota sellaisiin alueisiin, joissa hiili on 
tällä hetkellä tärkein energialähde ja/tai 
joissa hiilen tuotanto ja hiilivoimaan 
perustuva sähköntuotanto ovat keskeisiä 
alueellisia työllistäjiä; katsoo, että on 
toteutettava EU:n tukemia sosiaalisia 
lisätoimia, mikäli näiden alueiden väestön 
halutaan hyväksyvän energia-alan 
etenemissuunnitelman 2050 skenaariot;

4. katsoo, että on kiinnitettävä erityistä 
huomiota uusiutuvan energian ja 
energiansäästöjen edistämiseen 
20 prosentin energiatehokkuuden 
saavuttamista vuoteen 2020 mennessä, 
sitovien välitavoitteiden asettamista 
vuosiksi 2030 ja 2040 sekä 40 prosentin 
tavoitteen saavuttamista vuoteen 2050 
mennessä koskevien tavoitteiden 
mukaisesti myös sellaisilla alueilla, joissa 
hiili on tällä hetkellä tärkein energialähde 
ja/tai joissa tuotetaan hiiltä ja joissa on
hiilivoimaan perustuvaa sähköntuotantoa;

Or. en

Tarkistus 10
Jean-Jacob Bicep

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että suurinta osaa energia-alan 
etenemissuunnitelman skenaarioista on 
mahdoton toteuttaa, jollei samanaikaisesti 

6. painottaa, että suurinta osaa energia-alan 
etenemissuunnitelman skenaarioista on 
mahdoton toteuttaa, jollei samanaikaisesti 
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kehitetä paikallisia ja alueellisia älykkäitä 
sähkön ja kaasun jakeluverkkoja; katsoo, 
että rajat ylittävien hankkeiden lisäksi 
unionin olisi hyväksyttävä toimia, joilla 
tuetaan paikallisten verkkojen rakentamista 
tai uudistamista ja erityisesti saatavuutta 
suojattujen kuluttajien kannalta;

kehitetä paikallisia ja alueellisia älykkäitä 
sähkön, kaasun ja varsinkin uusiutuvan 
energian jakeluverkkoja; katsoo, että rajat 
ylittävien hankkeiden lisäksi unionin olisi 
hyväksyttävä toimia, joilla tuetaan 
paikallisten verkkojen rakentamista tai 
uudistamista ja erityisesti saatavuutta 
suojattujen kuluttajien kannalta;

Or. fr

Tarkistus 11
Jens Nilsson

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että suurinta osaa energia-alan 
etenemissuunnitelman skenaarioista on 
mahdoton toteuttaa, jollei samanaikaisesti 
kehitetä paikallisia ja alueellisia älykkäitä 
sähkön ja kaasun jakeluverkkoja; katsoo, 
että rajat ylittävien hankkeiden lisäksi 
unionin olisi hyväksyttävä toimia, joilla 
tuetaan paikallisten verkkojen 
rakentamista tai uudistamista ja erityisesti 
saatavuutta suojattujen kuluttajien 
kannalta;

6. painottaa, että suurinta osaa energia-alan 
etenemissuunnitelman skenaarioista on 
mahdoton toteuttaa, jollei yhteyksiä lisätä 
ja jollei hyödynnetä hajautetun ja 
mikrotason energiantuotannon ja 
älykkäiden energiainfrastruktuurien 
kaikkia mahdollisuuksia kaikilla 
Euroopan unionin alueilla;

Or. en

Tarkistus 12
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että energian 
toimitusvarmuuden varmistamiseksi on 
kiinnitettävä erityistä huomiota Euroopan 
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unionin ulkorajoilla sijaitseviin alueisiin 
tukemalla verkkojen rakentamista ja 
uusien energiainfrastruktuurien 
kehittämistä yhteistyössä naapurimaiden 
kanssa;

Or. ro

Tarkistus 13
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että nykyinen taloustilanne 
korostaa tarvetta ottaa energia-asioissa 
käyttöön yhdennetty lähestymistapa, jossa 
otetaan huomioon energia-asioiden 
taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja 
sosiaaliset näkökohdat; pitää 
välttämättömänä sitä, että hyödyllisiin ja 
haitallisiin sivuvaikutuksiin kiinnitetään 
huomiota, kun toteutetaan tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, että 
kaikki unionin kansalaiset saavat 
turvallista ja kestävää energiaa 
kohtuuhintaan;

Or. pt

Tarkistus 14
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. toteaa, että maantieteellisten 
eroavuuksien vuoksi on mahdotonta 
noudattaa yleispätevää energiapolitiikkaa 

9. toteaa, että maantieteellisten 
eroavuuksien vuoksi on mahdotonta 
noudattaa yleispätevää energiapolitiikkaa 
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kaikilla alueilla; katsoo, että unionissa 
jokaisen alueen olisi voitava noudattaa 
yksilöllistä suunnitelmaa, joka perustuu 
kyseisellä alueella vallitsevaan tilanteeseen 
ja alueen talouteen ja jossa kehitetään 
energialähteitä, joiden avulla energia-alan 
etenemissuunnitelman 2050 tavoitteet ovat 
tehokkaimmin täytettävissä; kehottaa näin 
ollen komissiota hyväksymään strategian, 
joka koskee alueiden erikoistumista 
energia-alalla; katsoo, että tällaiseen 
erikoistumiseen perustuen EU:n olisi 
siirryttävä mittaamaan unionin energia-alan 
tavoitteita EU:n laajuisesti kansallisten 
tavoitteiden sijaan.

kaikilla alueilla; katsoo, että unionissa 
jokaisen alueen olisi voitava noudattaa 
yksilöllistä suunnitelmaa, joka perustuu 
kyseisellä alueella vallitsevaan tilanteeseen 
ja alueen talouteen ja jossa kehitetään 
energialähteitä, joiden avulla energia-alan 
etenemissuunnitelman 2050 tavoitteet ovat 
tehokkaimmin täytettävissä; kehottaa näin 
ollen alueita laatimaan ja panemaan 
täytäntöön energiastrategioita ja 
harkitsemaan energia-alan sisällyttämistä 
niiden tutkimus- ja 
innovointistrategioihin älykästä 
erikoistumista varten; katsoo, että 
tällaiseen erikoistumiseen perustuen EU:n 
olisi siirryttävä mittaamaan unionin 
energia-alan tavoitteita EU:n laajuisesti
kansallisten tavoitteiden sijaan.

Or. en

Tarkistus 15
Hannu Takkula

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. toteaa, että maantieteellisten 
eroavuuksien vuoksi on mahdotonta 
noudattaa yleispätevää energiapolitiikkaa 
kaikilla alueilla; katsoo, että unionissa 
jokaisen alueen olisi voitava noudattaa 
yksilöllistä suunnitelmaa, joka perustuu 
kyseisellä alueella vallitsevaan tilanteeseen 
ja alueen talouteen ja jossa kehitetään 
energialähteitä, joiden avulla energia-alan 
etenemissuunnitelman 2050 tavoitteet ovat 
tehokkaimmin täytettävissä; kehottaa näin 
ollen komissiota hyväksymään strategian, 
joka koskee alueiden erikoistumista 
energia-alalla; katsoo, että tällaiseen 
erikoistumiseen perustuen EU:n olisi 
siirryttävä mittaamaan unionin energia-alan 
tavoitteita EU:n laajuisesti kansallisten 

9. toteaa, että maantieteellisten 
eroavuuksien vuoksi on mahdotonta 
noudattaa yleispätevää energiapolitiikkaa 
kaikilla alueilla; katsoo, että unionissa 
jokaisen alueen olisi voitava noudattaa 
yksilöllistä suunnitelmaa, joka perustuu 
kyseisellä alueella vallitsevaan tilanteeseen 
ja alueen talouteen ja jossa kehitetään 
energialähteitä, joiden avulla energia-alan 
etenemissuunnitelman 2050 tavoitteet ovat 
tehokkaimmin täytettävissä; muistuttaa, 
että varsinkin uusiutuvalla 
energiantuotannolla on keskeinen rooli 
maaseutualueiden kehityksessä ja 
työllisyydessä; kehottaa näin ollen 
komissiota hyväksymään strategian, joka 
koskee alueiden erikoistumista energia-
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tavoitteiden sijaan. alalla; katsoo, että tällaiseen 
erikoistumiseen perustuen EU:n olisi 
siirryttävä mittaamaan unionin energia-alan 
tavoitteita EU:n laajuisesti kansallisten 
tavoitteiden sijaan.

Or. fi

Tarkistus 16
Jens Nilsson

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. toteaa, että maantieteellisten 
eroavuuksien vuoksi on mahdotonta 
noudattaa yleispätevää energiapolitiikkaa 
kaikilla alueilla; katsoo, että unionissa 
jokaisen alueen olisi voitava noudattaa 
yksilöllistä suunnitelmaa, joka perustuu 
kyseisellä alueella vallitsevaan tilanteeseen 
ja alueen talouteen ja jossa kehitetään 
energialähteitä, joiden avulla energia-alan 
etenemissuunnitelman 2050 tavoitteet ovat 
tehokkaimmin täytettävissä; kehottaa näin 
ollen komissiota hyväksymään strategian, 
joka koskee alueiden erikoistumista 
energia-alalla; katsoo, että tällaiseen 
erikoistumiseen perustuen EU:n olisi 
siirryttävä mittaamaan unionin energia-
alan tavoitteita EU:n laajuisesti 
kansallisten tavoitteiden sijaan.

9. toteaa, että maantieteellisten 
eroavuuksien vuoksi on mahdotonta 
noudattaa yleispätevää energiapolitiikkaa 
kaikilla alueilla; katsoo, että unionissa 
jokaisen alueen olisi voitava noudattaa 
yksilöllistä suunnitelmaa, joka perustuu 
kyseisellä alueella vallitsevaan tilanteeseen 
ja alueen talouteen ja jossa kehitetään 
kestäviä energialähteitä, joiden avulla 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
tavoitteet ovat täytettävissä; kehottaa näin 
ollen komissiota hyväksymään strategian, 
joka koskee alueiden erikoistumista 
energia-alalla;

Or. en

Tarkistus 17
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
9 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9. toteaa, että maantieteellisten 
eroavuuksien vuoksi on mahdotonta 
noudattaa yleispätevää energiapolitiikkaa 
kaikilla alueilla; katsoo, että unionissa 
jokaisen alueen olisi voitava noudattaa 
yksilöllistä suunnitelmaa, joka perustuu 
kyseisellä alueella vallitsevaan tilanteeseen 
ja alueen talouteen ja jossa kehitetään 
energialähteitä, joiden avulla energia-alan 
etenemissuunnitelman 2050 tavoitteet ovat 
tehokkaimmin täytettävissä; kehottaa näin 
ollen komissiota hyväksymään strategian, 
joka koskee alueiden erikoistumista 
energia-alalla; katsoo, että tällaiseen 
erikoistumiseen perustuen EU:n olisi 
siirryttävä mittaamaan unionin energia-alan 
tavoitteita EU:n laajuisesti kansallisten 
tavoitteiden sijaan.

9. toteaa, että maantieteellisten 
eroavuuksien vuoksi on mahdotonta 
noudattaa yleispätevää energiapolitiikkaa 
kaikilla alueilla; katsoo unohtamatta 
yhteisen toiminnan kriteereitä, että 
unionissa jokaisen alueen olisi voitava 
noudattaa yksilöllistä suunnitelmaa, joka 
perustuu kyseisellä alueella vallitsevaan 
tilanteeseen ja alueen talouteen ja jossa 
kehitetään energialähteitä, joiden avulla 
energia-alan etenemissuunnitelman 2050 
tavoitteet ovat tehokkaimmin täytettävissä; 
kehottaa näin ollen komissiota 
hyväksymään strategian, joka koskee 
alueiden erikoistumista energia-alalla; 
katsoo, että tällaiseen erikoistumiseen 
perustuen EU:n olisi siirryttävä mittaamaan 
unionin energia-alan tavoitteita EU:n 
laajuisesti kansallisten tavoitteiden sijaan; 
kehottaa ottamaan huomioon sellaisten 
alueiden erityisluonteen, joille ovat 
ominaisia maantieteelliset 
erityisolosuhteet, Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen määräysten 
mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 18
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. pitää valitettavana sitä, ettei komissio 
pannut täytäntöön sen energia-alan 
etenemissuunnitelmaa 2050 varten 
perustetun, vertaisarvioidun neuvoa-
antavan työryhmän suosituksia; kehottaa 
komissiota julkaisemaan energia-alan 
etenemissuunnitelmasta ajantasaistetun 



AM\916284FI.doc 13/14 PE497.999v01-00

FI

version, jossa otetaan kyseiset suositukset 
huomioon;

Or. en

Tarkistus 19
Jean-Jacob Bicep

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. muistuttaa, että energia-alan 
haasteiden alueelliseen ulottuvuuteen 
vaikuttavat voimakkaasti 
energiavalikoimaa ja energiapolitiikkaa 
koskevat kansalliset valinnat; toteaa, että 
Länsi- ja Pohjois-Eurooppa ovat syrjäisiä 
alueita paremmin varustautuneet 
kohtaamaan lähivuosien energia-alan 
haasteet; korostaa, että Euroopan unionin 
on laadittava todellinen yhteinen 
energiapolitiikka, jolla varmistettaisiin 
sisämarkkinoiden toiminta ja energian 
toimitusvarmuus kaikkien alueiden 
tapauksessa;

Or. fr

Tarkistus 20
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. kannattaa maailmanlaajuista 
ilmastonmuutossopimusta mutta 
pahoittelee kuitenkin sitä, että 
etenemissuunnitelmassa ei esitetä 
skenaariota, jossa tällaista sopimusta ei 
ole saatu tehtyä; korostaa hiilivuodon 
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riskejä Euroopan raskaan teollisuuden 
kannalta sekä sen vaikutuksia 
alueelliseen kehitykseen ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen;

Or. en

Tarkistus 21
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
9 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 c. pyytää komissiota laatimaan 
ehdotuksen siitä, miten uusiutuvia 
energialähteitä voitaisiin ottaa käyttöön 
entistä tehokkaammin EU:ssa ja sen 
alueilla pyrkien sellaisen uusiutuvaa 
energiaa edistävän EU:n laajuisen 
yhteisen kannustinjärjestelmän 
käyttöönottoon, jonka avulla tietyn 
tyyppisiä uusiutuvia energialähteitä 
voitaisiin hyödyntää niillä EU:n alueilla, 
joilla ne ovat kustannustehokkaimpia, ja 
laskea siten sähkön hintaa; uskoo, että 
keskipitkällä aikavälillä voitaisiin luoda 
alueellisia uusiutuvien energialähteiden 
markkinaryhmittymiä;

Or. en


