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Muudatusettepanek 1
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toonitab, et taastuvenergiasse 
investeerimine ja taastuvenergia 
kasutamine edendab Euroopa Liidu 
piirkondade majandusarengut, 
innovatsiooni ja jätkusuutlikku 
majanduskasvu ning loob töökohti;

1. toonitab, et taastuvenergiasse 
investeerimine ja taastuvenergia 
kasutamine edendab Euroopa Liidu 
piirkondade majandusarengut, 
innovatsiooni ja jätkusuutlikku 
majanduskasvu; see tagab ka 
energiavarustuse mitmekesisuse ning 
toetab energiajulgeolekut, luues samas
töökohti;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toonitab, et taastuvenergiasse 
investeerimine ja taastuvenergia 
kasutamine edendab Euroopa Liidu 
piirkondade majandusarengut, 
innovatsiooni ja jätkusuutlikku 
majanduskasvu ning loob töökohti;

1. toonitab, et taastuvenergiasse 
investeerimine ja taastuvenergia 
kasutamine edendab Euroopa Liidu 
piirkondade majandusarengut, 
innovatsiooni ja jätkusuutlikku 
majanduskasvu ning suurendab 
konkurentsivõimet ja jätkusuutlike 
töökohtade loomist;

Or. pt

Muudatusettepanek 3
Justina Vitkauskaite
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Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toonitab, et taastuvenergiasse 
investeerimine ja taastuvenergia 
kasutamine edendab Euroopa Liidu 
piirkondade majandusarengut, 
innovatsiooni ja jätkusuutlikku 
majanduskasvu ning loob töökohti;

1. toonitab, et taastuvenergiasse 
investeerimine ja taastuvenergia 
kasutamine edendab Euroopa Liidu 
piirkondade majandusarengut, 
innovatsiooni ja jätkusuutlikku 
majanduskasvu ning loob töökohti; peale 
selle vähendab see Euroopa sõltuvust 
tavapärastest energiaallikatest, tagades 
Euroopale kindla, sõltumatu, mitmekesise 
ja vähesaastava energiavarustuse;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toonitab, et taastuvenergiasse 
investeerimine ja taastuvenergia
kasutamine edendab Euroopa Liidu 
piirkondade majandusarengut, 
innovatsiooni ja jätkusuutlikku 
majanduskasvu ning loob töökohti;

1. toonitab, et taastuvenergiasse ja teistesse 
vähesaastavatesse energiaallikatesse
investeerimine ja nende kasutamine 
edendab Euroopa Liidu piirkondade 
majandusarengut, innovatsiooni ja 
jätkusuutlikku majanduskasvu ning loob 
töökohti;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toonitab, et taastuvenergiasse 
investeerimine ja taastuvenergia 
kasutamine edendab Euroopa Liidu 
piirkondade majandusarengut, 
innovatsiooni ja jätkusuutlikku 
majanduskasvu ning loob töökohti;

1. toonitab, et taastuvenergiasse 
investeerimine ja taastuvenergia 
kasutamine edendab Euroopa Liidu 
piirkondade majandusarengut, 
innovatsiooni, piirkondade sotsiaalset 
lähenemist ja jätkusuutlikku 
majanduskasvu ning loob töökohti;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Younous Omarjee

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toonitab, et taastuvenergiasse 
investeerimine ja taastuvenergia 
kasutamine edendab Euroopa Liidu 
piirkondade majandusarengut, 
innovatsiooni ja jätkusuutlikku 
majanduskasvu ning loob töökohti;

1. toonitab, et taastuvenergiasse 
investeerimine ja taastuvenergia 
kasutamine edendab Euroopa Liidu 
piirkondade majanduslikku ja sotsiaalset 
arengut, innovatsiooni ja jätkusuutlikku 
majanduskasvu, töökohtade loomist, 
territoriaalset ühtekuuluvust, 
kütteostuvõimetuse vähendamist ning 
inimeste tervist ja heaolu;

Or. fr

Muudatusettepanek 7
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toonitab, et taastuvenergiasse 
investeerimine ja taastuvenergia 
kasutamine edendab Euroopa Liidu 

1. toonitab, et taastuvenergiasse 
investeerimine ja taastuvenergia 
kasutamine edendab Euroopa Liidu 
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piirkondade majandusarengut, 
innovatsiooni ja jätkusuutlikku 
majanduskasvu ning loob töökohti;

piirkondade majandusarengut, 
innovatsiooni, tehnoloogiat ja 
jätkusuutlikku majanduskasvu ning loob 
stabiilseid töökohti eriti väikestes ja 
keskmise suurusega ettevõtetes kogu ELi 
territooriumil, aidates kaasa arengule ja 
sotsiaalse ning geograafilise haavatavuse 
kaotamisele; 

Or. es

Muudatusettepanek 8
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Arvamuse projekt
Punkt 1 – taane 1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse aruannet ELi 
ühtekuuluvuspoliitika rolli kohta uue 
Euroopa energiapoliitika elluviimisel;
(See volitus peaks asuma enne esimest 
punkti.)

Or. en

Muudatusettepanek 9
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et kindel, taskukohane ja 
keskkonnahoidlik energiapakkumine on 
meie piirkondade ja Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime seisukohast 
asendamatu; rõhutab seetõttu, et 
energiavarustussüsteemi on vaja 
reformida ning suurendada taastuvate 
energiaallikate osa kulutõhusalt ja 
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varustuskindlust piiramata;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Younous Omarjee

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. märgib, et taastuvenergiasektoris on 
loodud umbes pool miljonit töökohta ning 
taastuvenergia intensiivsem arendamine 
ajavahemikul kuni aastani 2030 võiks 
tuua kaasa veel 3 miljonit töökohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 11
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. palub liikmesriikidel jätkata 
taastuvenergiasse ja energiaalasesse 
lähenemisse investeerimise toetamist ja 
peab kahetsusväärseks taastuvenergiat 
edendavate meetmete kõrvalejätmist teiste 
energiaallikate kasuks, mis on keskkonna 
seisukohalt ja sotsiaal-majanduslikult 
vähem jätkusuutlikud;

Or. es

Muudatusettepanek 12
Lena Kolarska-Bobińska
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Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et ELi regionaalpoliitikal 
on tähtis osa taastuvenergia tootmise 
edendamisel kogu Euroopas; loeb 
positiivseks asjaolu, et taastuvenergia 
kasutamise edendamisele suunatud 
ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitikasse on 
aasta-aastalt üha rohkem panustatud; peab 
eriti oluliseks komisjoni suuniseid selle 
rahastamise määra suurendamiseks 
järgmisel perioodil;

2. on seisukohal, et ELi regionaalpoliitikal 
on tähtis osa taastuvenergia tootmise 
edendamisel kogu Euroopas; loeb 
positiivseks asjaolu, et taastuvenergia 
kasutamise edendamisele suunatud 
ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitikasse on 
aasta-aastalt üha rohkem panustatud; peab 
eriti oluliseks komisjoni suuniseid selle 
rahastamise määra suurendamiseks 
järgmisel perioodil tasakaalus 
üleminekuga energiatõhususe 
projektidele suunatavate rahaliste 
vahendite osa suurenemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Jean-Jacob Bicep

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et ELi regionaalpoliitikal 
on tähtis osa taastuvenergia tootmise 
edendamisel kogu Euroopas; loeb 
positiivseks asjaolu, et taastuvenergia 
kasutamise edendamisele suunatud 
ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitikasse on 
aasta-aastalt üha rohkem panustatud; peab 
eriti oluliseks komisjoni suuniseid selle 
rahastamise määra suurendamiseks 
järgmisel perioodil;

2. on seisukohal, et ELi regionaalpoliitikal 
on tähtis osa taastuvenergia tootmise 
edendamisel kogu Euroopas; loeb 
positiivseks asjaolu, et taastuvenergia 
kasutamise edendamisele suunatud 
ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitikasse on 
aasta-aastalt üha rohkem panustatud; peab 
eriti oluliseks Euroopa suuniseid selle 
rahastamise määra suurendamiseks 
järgmisel perioodil;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Vasilica Viorica Dăncilă
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Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et ELi regionaalpoliitikal 
on tähtis osa taastuvenergia tootmise 
edendamisel kogu Euroopas; loeb 
positiivseks asjaolu, et taastuvenergia 
kasutamise edendamisele suunatud 
ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitikasse on 
aasta-aastalt üha rohkem panustatud; peab 
eriti oluliseks komisjoni suuniseid selle 
rahastamise määra suurendamiseks 
järgmisel perioodil; 

2. on seisukohal, et ELi regionaalpoliitikal 
on tähtis osa taastuvenergia tootmise 
edendamisel kogu Euroopas ning seda ka 
elektrienergia teenuste ja 
energiatranspordi teenuste valdkonnas; 
loeb positiivseks asjaolu, et taastuvenergia 
kasutamise edendamisele suunatud 
ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitikasse on 
aasta-aastalt üha rohkem panustatud; peab 
eriti oluliseks komisjoni suuniseid selle 
rahastamise määra suurendamiseks 
järgmisel perioodil;

Or. ro

Muudatusettepanek 15
Justina Vitkauskaite

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et ELi regionaalpoliitikal 
on tähtis osa taastuvenergia tootmise 
edendamisel kogu Euroopas; loeb 
positiivseks asjaolu, et taastuvenergia 
kasutamise edendamisele suunatud 
ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitikasse on 
aasta-aastalt üha rohkem panustatud; peab 
eriti oluliseks komisjoni suuniseid selle 
rahastamise määra suurendamiseks 
järgmisel perioodil;

2. on seisukohal, et ELi regionaalpoliitikal 
on tähtis osa taastuvenergia tootmise 
edendamisel kogu Euroopas; loeb 
positiivseks asjaolu, et taastuvenergia 
kasutamise edendamisele suunatud 
ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitikasse on 
aasta-aastalt üha rohkem panustatud 
eesmärgiga, et taastuvad energiaallikad 
aitaksid täielikult kaasa ELi 
energiapoliitika eesmärkidele ja et ELi 
energiasihtmärke rakendataks kogu ELis; 
peab eriti oluliseks komisjoni suuniseid 
selle rahastamise määra suurendamiseks 
järgmisel perioodil;

Or. en
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Muudatusettepanek 16
Younous Omarjee

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et ELi regionaalpoliitikal 
on tähtis osa taastuvenergia tootmise 
edendamisel kogu Euroopas; loeb 
positiivseks asjaolu, et taastuvenergia 
kasutamise edendamisele suunatud 
ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitikasse on 
aasta-aastalt üha rohkem panustatud; peab 
eriti oluliseks komisjoni suuniseid selle 
rahastamise määra suurendamiseks 
järgmisel perioodil;

2. on seisukohal, et ELi regionaalpoliitikal 
on tähtis osa taastuvenergia tootmise 
edendamisel kogu Euroopas; loeb 
positiivseks asjaolu, et taastuvenergia 
kasutamise edendamisele suunatud 
ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitikasse on 
aasta-aastalt üha rohkem panustatud; peab 
eriti oluliseks komisjoni suuniseid selle 
rahastamise määra suurendamiseks 
järgmisel perioodil; peab vajalikuks võtta 
vastu ranged ja õiguslikult siduvad 
taastuvenergia alased eesmärgid pärast 
2020. aastat, et soodustada liikumist üha 
kasvava üksnes keskkonnasäästliku ja 
taastuvenergia kasutamise suunas;

Or. fr

Muudatusettepanek 17
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et ELi regionaalpoliitikal 
on tähtis osa taastuvenergia tootmise 
edendamisel kogu Euroopas; loeb 
positiivseks asjaolu, et taastuvenergia 
kasutamise edendamisele suunatud 
ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitikasse on 
aasta-aastalt üha rohkem panustatud; peab 
eriti oluliseks komisjoni suuniseid selle 
rahastamise määra suurendamiseks 
järgmisel perioodil;

2. on seisukohal, et ELi regionaalpoliitikal 
on tähtis osa taastuvenergia tootmise 
edendamisel kogu Euroopas; loeb 
positiivseks asjaolu, et taastuvenergia 
kasutamise edendamisele suunatud 
ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitikasse on 
aasta-aastalt üha rohkem panustatud; peab 
eriti oluliseks komisjoni suuniseid selle 
rahastamise määra piisavaks
suurendamiseks järgmisel perioodil 
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ajavahemikul 2014–2020; 

Or. es

Muudatusettepanek 18
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 2 – lõik 1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

on arvamusel, et taastuvate 
energiaallikate pakutavate eeliste täieliku 
ärakasutamise nimel tuleks teha 
tihedamat koostööd energiataristu 
valdkonnas ning pakkuda täiendavaid 
Euroopa rahalisi vahendeid uutele 
tehnoloogiatele;

Or. ro

Muudatusettepanek 19
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. on arvamusel, et ühenduse rahaliste 
vahendite arukas kasutamine järgmisel 
programmitöö perioodil 2014–2020 
võimaldab saavutada eesmärgi 
suurendada Euroopa Liidus taastuvate 
energiaallikate osakaalu 20%ni ning koos 
sellega ka jätkusuutlikkust ja 
konkurentsivõimet;

Or. ro
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Muudatusettepanek 20
Younous Omarjee

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. tuletab meelde, et kohalikud ja 
piirkondlikud omavalitsused võivad täita 
peamist rolli taastuvenergia arendamises 
ja liikumisel vähese CO2-heitega 
ühiskonna suunas;

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Jean-Jacob Bicep

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. võtab teadmiseks, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia saab 
Euroopa Regionaalarengu Fondilt (ERF) 
märkimisväärset toetust; on siiski 
seisukohal, et ERFi-poolne uute 
energiavõimsuste rahastamine on üsna 
vähene, eriti energiavõrkude 
investeeringute toetuse puhul; toonitab 
struktuurifondide potentsiaali praeguse 
energiataristu ajakohastamisel ja hästi 
ühendatud Euroopa taristu teenindamisel 
eesmärgiga integreerida taastuvad 
energiaallikad Euroopa energiaturule;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Jean-Jacob Bicep
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Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et ühtse strateegilise raamistiku 
all tehtavad investeeringud võivad 
taastuvenergiaga seotud probleemide 
lahendamisele oluliselt kaasa aidata; 
tuletab meelde ka eeskätt Euroopast pärit 
erainvesteeringute ning innovaatiliste 
rahastamisvahendite tähtsust; rõhutab 
programmi Horisont 2020 kõrval ka 
struktuurifondidest toetatavate, eelkõige 
rohujuuretasandi uurimis- ja 
arendusprojektide tähtsust taastuvenergia 
arendamisel Euroopas ja konkreetsete 
piirkondlike probleemide lahendamisel;

3. on arvamusel, et hoolimata suurematest 
alustamiskuludest on praegu õige aeg 
toetada pigem taastuvate energiaallikate 
kui fossiilkütuste piirkondlikku tähtsust; 
rõhutab, et ühtse strateegilise raamistiku all 
tehtavad investeeringud võivad 
taastuvenergiaga seotud probleemide 
lahendamisele oluliselt kaasa aidata, 
edendades taastuvenergia integreeritud 
tootmist seeläbi, et luuakse 
taastuvenergiale kohandatud arukaid 
elektrivõrkusid, energiasalvestuse rajatisi, 
arukaid energiataristuid majapidamistes 
ja ettevõtetes ning elektri ja soojuse 
koostootmisjaamasid; rõhutab programmi 
Horisont 2020 kõrval ka 
struktuurifondidest toetatavate, eelkõige 
rohujuuretasandi uurimis- ja 
arendusprojektide tähtsust taastuvenergia 
arendamisel Euroopas ja konkreetsete 
piirkondlike probleemide lahendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et ühtse strateegilise raamistiku 
all tehtavad investeeringud võivad 
taastuvenergiaga seotud probleemide 
lahendamisele oluliselt kaasa aidata; 
tuletab meelde ka eeskätt Euroopast pärit
erainvesteeringute ning innovaatiliste 
rahastamisvahendite tähtsust; rõhutab 
programmi Horisont 2020 kõrval ka 
struktuurifondidest toetatavate, eelkõige 

3. rõhutab, et ühtse strateegilise raamistiku 
all tehtavad investeeringud võivad 
taastuvenergiaga seotud probleemide 
lahendamisele oluliselt kaasa aidata; 
tuletab meelde ka erainvesteeringute ning 
innovaatiliste rahastamisvahendite tähtsust; 
rõhutab programmi Horisont 2020 kõrval 
ka struktuurifondidest toetatavate, eelkõige 
rohujuuretasandi uurimis- ja 
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rohujuuretasandi uurimis- ja 
arendusprojektide tähtsust taastuvenergia 
arendamisel Euroopas ja konkreetsete 
piirkondlike probleemide lahendamisel;

arendusprojektide tähtsust energiasektori, 
kaasa arvatud taastuvenergia arendamisel 
Euroopas ja konkreetsete piirkondlike 
probleemide lahendamisel; märgib, et kui 
EL soovib oma taastuvenergia ja 
energiatõhususe eesmärke täita, on 
piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel 
kõige vajalikumate uuenduste elluviimisel 
energiasektoris tähtis roll ja neil peaks 
olema tegelik võimalus neid eesmärke 
mõjutada;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Justina Vitkauskaite

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et ühtse strateegilise raamistiku 
all tehtavad investeeringud võivad 
taastuvenergiaga seotud probleemide 
lahendamisele oluliselt kaasa aidata; 
tuletab meelde ka eeskätt Euroopast pärit 
erainvesteeringute ning innovaatiliste 
rahastamisvahendite tähtsust; rõhutab 
programmi Horisont 2020 kõrval ka 
struktuurifondidest toetatavate, eelkõige 
rohujuuretasandi uurimis- ja 
arendusprojektide tähtsust taastuvenergia 
arendamisel Euroopas ja konkreetsete 
piirkondlike probleemide lahendamisel;

3. rõhutab, et ühtse strateegilise raamistiku 
all tehtavad investeeringud võivad 
taastuvenergiaga seotud probleemide 
lahendamisele ja energiatõhususe 
potentsiaali ärakasutamisele oluliselt 
kaasa aidata; tuletab meelde ka eeskätt 
Euroopast pärit erainvesteeringute ning 
innovaatiliste rahastamisvahendite tähtsust; 
rõhutab programmi Horisont 2020 kõrval 
ka struktuurifondidest toetatavate, eelkõige 
rohujuuretasandi uurimis- ja 
arendusprojektide tähtsust taastuvenergia 
arendamisel Euroopas ja konkreetsete 
piirkondlike probleemide lahendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 25
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et ühtse strateegilise raamistiku 
all tehtavad investeeringud võivad
taastuvenergiaga seotud probleemide 
lahendamisele oluliselt kaasa aidata; 
tuletab meelde ka eeskätt Euroopast pärit 
erainvesteeringute ning innovaatiliste 
rahastamisvahendite tähtsust; rõhutab 
programmi Horisont 2020 kõrval ka 
struktuurifondidest toetatavate, eelkõige 
rohujuuretasandi uurimis- ja 
arendusprojektide tähtsust taastuvenergia 
arendamisel Euroopas ja konkreetsete 
piirkondlike probleemide lahendamisel;

3. rõhutab, et ühtse strateegilise raamistiku 
all tehtavad investeeringud võivad 
taastuvenergiaga seotud probleemide 
lahendamisele oluliselt kaasa aidata; 
tuletab meelde ka eeskätt Euroopast pärit 
riiklike ja erainvesteeringute ning 
innovaatiliste rahastamisvahendite tähtsust; 
rõhutab programmi Horisont 2020 kõrval 
ka struktuurifondidest toetatavate, eelkõige 
rohujuuretasandi uurimis- ja 
arendusprojektide tähtsust taastuvenergia 
arendamisel Euroopas ja konkreetsete 
piirkondlike probleemide lahendamisel;

Or. es

Muudatusettepanek 26
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. juhib tähelepanu vajadusele ergutada 
kasutama taastuvenergia potentsiaali, mis 
on olemas saartel, kus sõltuvust 
fossiilenergiast raskendavad veelgi 
kaugus ja geograafiline eraldatus, 
mistõttu on soovitatav võtta arvesse 
vajadust lisada Euroopa 
energiapoliitikasse vahendid, mis 
võimaldaksid asjakohaselt lahendada 
probleemid, mida tekitavad eraldatud 
energiasüsteemid;

Or. pt

Muudatusettepanek 27
Jean-Jacob Bicep
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Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. juhib tähelepanu, et arukad võrgud 
on tulevikus – nagu ennustatakse 
Euroopa Komisjoni energiapoliitika kavas 
– olulised ELis taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
tasakaalustamatu kättesaadavuse 
lahendamisel ning üleeuroopalise 
energiaturu loomisel, mis suudaks 
pakkuda sellist energiat kõigile 
piirkondadele; 

Or. en

Muudatusettepanek 28
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. arvestades, et enamik praeguseid 
taastuvatest energiaallikatest 
energiatootmise korraldusi ei võta arvesse 
tootmisjaamade geograafilise asukoha 
kriteeriumit ega kasuta ära kulueeliseid, 
mistõttu Euroopa energiaringlus on 
tarbetult kulukas;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. usub, et taastuvate energiaallikate 
edasiseks integreerimiseks on Euroopa 
energiataristus vaja teatud kohandusi nii 
ülekande- kui ka jaotustasandil; soovitab, 
et nii riiklikest kui ka ühenduse allikatest 
pärit taristuinvesteeringute tulevasel 
planeerimisel võetaks arvesse pikaajalist 
stsenaariumi ning hõlmataks 
prognoositavaid tulemusi ja täiendavaid 
vajadusi taristu tehnilise arendamise 
vallas taastuvate energiaallikate jaoks; 

Or. ro

Muudatusettepanek 30
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. toonitab, et investeeringud 
taastuvatesse energiaallikatesse on 
hädavajalikud, et nende hind muutuks 
konkurentsivõimelisemaks ja 
võrreldavaks traditsiooniliste 
energiaallikatega;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Jean-Jacob Bicep

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. juhib tähelepanu vajadusele luua 
soodustusi, lihtsustada 
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rahastamisstrateegiaid ja vähendada 
vahendite saajate jaoks tehingukulusid; 
rõhutab, et piirkondlikke ja riiklikke 
sidusrühmi tuleks julgustada 
taastuvatesse energiaallikatesse rohkem 
investeerima ning et turutingimused ja 
regulatiivsed raamistikud peavad olema 
vähem keerukad; soovitab, et Euroopa 
Komisjon, liikmesriigid ja reguleerivad 
asutused suurendaksid jõupingutusi 
nende takistuste kõrvaldamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. peab väga tähtsaks, et investeeringuid 
taastuvatesse energiaallikatesse 
täiendataks investeeringutega arukasse ja 
omavahel ühendatud jaotusvõrgustikku, 
kaasa arvatud arukatesse võrkudesse;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et taastuvenergia 
toodangu kasv tekitab probleeme praeguse 
energiataristu toimimise seisukohalt; 
rõhutab energiainfrastruktuuri 
investeerimisel nii avalike kui ka erasektori 
vahendite tähtsust; on seisukohal, et 

4. tuletab meelde, et taastuvenergia 
toodangu kasv tekitab probleeme praeguse 
energiataristu toimimise seisukohalt; 
rõhutab energiainfrastruktuuri 
investeerimisel nii avalike kui ka erasektori 
vahendite tähtsust; on seisukohal, et 
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näiteks rahastamisvahendist ELENA tuleks 
senisest paremini toetada suuri
taastuvenergiaprojekte ning Euroopa aruka 
energiakasutuse programm võiks 
suurendada valmisolekut taastuvenergia 
kasutuselevõtuks;

näiteks rahastamisvahendist ELENA tuleks 
senisest paremini toetada väikeseid ja 
detsentraliseeritud taastuvenergiaprojekte 
ning Euroopa aruka energiakasutuse 
programm võiks toetada väikeste 
maapiirkonna kogukondade vahelist ühist 
taastuvenergiaprojekti;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Joachim Zeller

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et taastuvenergia 
toodangu kasv tekitab probleeme praeguse 
energiataristu toimimise seisukohalt; 
rõhutab energiainfrastruktuuri 
investeerimisel nii avalike kui ka erasektori 
vahendite tähtsust; on seisukohal, et 
näiteks rahastamisvahendist ELENA tuleks 
senisest paremini toetada suuri 
taastuvenergiaprojekte ning Euroopa aruka 
energiakasutuse programm võiks 
suurendada valmisolekut taastuvenergia 
kasutuselevõtuks;

4. tuletab meelde, et taastuvenergia 
toodangu kasv tekitab probleeme praeguse 
energiataristu toimimise seisukohalt; 
rõhutab energiainfrastruktuuri 
investeerimisel nii avalike kui ka erasektori 
vahendite tähtsust; nõuab, et Euroopa 
ühtse energiaturu loomises ja 
arendamises tehtaks edusamme; on 
seisukohal, et näiteks rahastamisvahendist 
ELENA tuleks senisest paremini toetada 
suuri taastuvenergiaprojekte ning Euroopa 
aruka energiakasutuse programm võiks 
suurendada valmisolekut taastuvenergia 
kasutuselevõtuks;

Or. de

Muudatusettepanek 35
Justina Vitkauskaite

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et taastuvenergia 4. tuletab meelde, et taastuvenergia 
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toodangu kasv tekitab probleeme praeguse 
energiataristu toimimise seisukohalt; 
rõhutab energiainfrastruktuuri 
investeerimisel nii avalike kui ka erasektori 
vahendite tähtsust; on seisukohal, et 
näiteks rahastamisvahendist ELENA tuleks 
senisest paremini toetada suuri 
taastuvenergiaprojekte ning Euroopa aruka 
energiakasutuse programm võiks 
suurendada valmisolekut taastuvenergia 
kasutuselevõtuks;

toodangu kasv tekitab probleeme praeguse 
energiataristu toimimise seisukohalt; 
rõhutab energiainfrastruktuuri 
investeerimisel, eriti infrastruktuuri 
ajakohastamiseks nii avalike kui ka 
erasektori vahendite tähtsust; on 
seisukohal, et näiteks rahastamisvahendist 
ELENA tuleks senisest paremini toetada 
suuri taastuvenergiaprojekte ning Euroopa 
aruka energiakasutuse programm võiks 
suurendada valmisolekut taastuvenergia 
kasutuselevõtuks;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et taastuvenergia 
toodangu kasv tekitab probleeme praeguse 
energiataristu toimimise seisukohalt; 
rõhutab energiainfrastruktuuri 
investeerimisel nii avalike kui ka erasektori
vahendite tähtsust; on seisukohal, et 
näiteks rahastamisvahendist ELENA tuleks 
senisest paremini toetada suuri 
taastuvenergiaprojekte ning Euroopa aruka 
energiakasutuse programm võiks 
suurendada valmisolekut taastuvenergia 
kasutuselevõtuks;

4. rõhutab, et taastuvenergia 
tehnoloogiate kasutamist tuleks 
optimeerida lähtuvalt taastuvate 
energiaallikate kättesaadavusest 
piirkonnas; tuletab meelde, et 
taastuvenergia toodangu kasv tekitab 
probleeme praeguse energiataristu 
toimimise seisukohalt, kuna allikad 
asuvad sageli kaugel ning nõuavad 
seetõttu suuri ülekande- ja jaotusliinide 
arendustöid; rõhutab energiainfrastruktuuri 
investeerimisel nii avalike kui ka erasektori 
vahendite tähtsust; on seisukohal, et 
näiteks rahastamisvahendist ELENA tuleks 
senisest paremini toetada suuri 
taastuvenergiaprojekte ning Euroopa aruka 
energiakasutuse programm võiks 
suurendada valmisolekut taastuvenergia 
kasutuselevõtuks;

Or. en
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Muudatusettepanek 37
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et taastuvenergia 
toodangu kasv tekitab probleeme praeguse
energiataristu toimimise seisukohalt; 
rõhutab energiainfrastruktuuri 
investeerimisel nii avalike kui ka erasektori 
vahendite tähtsust; on seisukohal, et 
näiteks rahastamisvahendist ELENA tuleks 
senisest paremini toetada suuri 
taastuvenergiaprojekte ning Euroopa aruka 
energiakasutuse programm võiks 
suurendada valmisolekut taastuvenergia 
kasutuselevõtuks; 

4. tuletab meelde, et taastuvenergia 
toodangu kasvu saavutamine tekitab 
probleeme taastuvenergia
integreerimisega, milles EL on kokku 
leppinud ja mis eeldab hästi 
koordineeritud transpordivõrgustikku; 
rõhutab vajadust suurendada nii 
piiriüleste ühenduste kui ka riigisiseste 
energiataristute arvu ja läbilaskevõimet; 
rõhutab energiainfrastruktuuri 
investeerimisel nii avalike kui ka erasektori 
vahendite tähtsust; on seisukohal, et 
näiteks rahastamisvahendist ELENA tuleks 
senisest tõhusamalt toetada suuri 
taastuvenergiaprojekte ning Euroopa aruka 
energiakasutuse programm võiks 
suurendada valmisolekut taastuvenergia 
kasutuselevõtuks ja taastuvenergia 
kasutamist; programm „Arukas 
energeetika – Euroopa” võib olla kasulik 
edendamaks taastuvenergia suuremat 
tunnustamist;

Or. es

Muudatusettepanek 38
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on piirkondlikke nõudmisi arvesse 
võttes arvamusel, et taastuvate 
energiaallikate ühisest strateegilisest 
raamistikust rahastamine peaks 
keskenduma peamiselt toodetud 
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elektrienergia/kütuse kohalikule jaotusele 
ning väikestele 
taastuvenergiaprojektidele;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. märgib, et paljudes liikmesriikides 
moodustavad taastuvad energiaallikad 
juba üle 20% energiaturust, samas kui 
riiklikud soodustariifide või 
eeliskohtlemise reeglid põhjustavad 
konkurentsimoonutusi;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Younous Omarjee

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. märgib, et Euroopa Liidus paiknevad 
taastuvenergia kõige tõhusamad ja 
konkurentsivõimelisemad tootmiskohad 
tarbimiskeskustest tihti geograafiliselt 
üsna kaugel ning seetõttu on vaja 
arendada keskkonnasäästlikele 
energiaallikatele kohandatud 
ülekandevõrke; rõhutab, et samuti tuleks 
julgustada tõhusat taastuvenergia tootmist 
kohapeal, et vähendada 
transpordikulusid, suurendada 
varustuskindlust ja soodustada 
piirkondade energiaga isevarustamist;
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Or. fr

Muudatusettepanek 41
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. toetab energiapoliitika ja taastuvate 
energiaallikate valdkonnas 
mitmetasandilist juhtimist ja 
detsentraliseeritud lähenemisviisi, mis 
hõlmaks muu hulgas linnapeade pakti, 
arukate linnade algatuse edasiarendamist 
ning parimate lahenduste edendamist 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
teavituskampaaniate abil;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Markus Pieper, Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. nõuab, et taastuvatele 
energiaallikatele tehtud riiklikud erandid 
ELi riigiabi keelust tühistataks, pidades 
silmas turumoonutusi, mis on kujunenud 
riikides, kus taastuvad energiaallikad 
moodustavad üle 20% turust; on kriitilisel 
arvamusel ka taastuvate energiaallikate 
eeliskohtlemisest soodustariifide näol, kui 
turuosa on ületanud teatud taseme, mis 
võib mõjuda võrgule destabiliseerivalt ja 
kahjustada konkurentsi;

Or. en
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Muudatusettepanek 43
Younous Omarjee

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. märgib, et taastuvenergia 
detsentraliseeritud tootmine kodanike 
ühistute näol, kes ühiselt investeerivad 
taastuvenergia tootmisse ja tarnimisse 
nende oma piirkonnas või asulas, mängib 
olulist rolli ka tulevases 
taastuvenergiapoliitikas;

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Punkt 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. märgib, et suured 
taastuvenergiaprojektid keskenduvad 
sageli sellise energia ülekandmisele 
väljapoole tootmispiirkonda või 
avastavad, et kohalikel võrkudel ei ole 
selle vahelduva energia vastuvõtmiseks 
võimsust;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Jean-Jacob Bicep

Arvamuse projekt
Punkt 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde energia isevarustuse 
tähtsust ning Euroopa taastuvate ja 
aeglaselt taastuvate energiaallikate olulist 
rolli piirkondade majanduses; tuletab 
meelde, et energia tegevuskavas aastani 
2050 ning Euroopa 2020. aasta strateegias 
püstitatud eesmärkide täitmiseks on pikas 
perspektiivis tähtsad pingutused fossiilsete 
energiaallikate ja imporditava energia 
asendamiseks Euroopas kohapeal toodetud 
ja taastuvenergiaga;

5. tuletab meelde energia isevarustuse 
tähtsust ning Euroopa taastuvate ja 
aeglaselt taastuvate energiaallikate olulist 
rolli piirkondade majanduses; tuletab 
meelde, et energia tegevuskavas aastani 
2050 ning Euroopa 2020. aasta strateegias 
püstitatud eesmärkide täitmiseks on pikas 
perspektiivis tähtsad pingutused fossiilsete 
energiaallikate ja imporditava energia 
asendamiseks Euroopas kohapeal toodetud 
ja taastuvenergiaga; avaldab kahetsust, et 
ELi sõltuvuse suurenemine imporditud 
fossiilkütustest ja energiasalvestuse 
rajatiste vähesus jätab Euroopa 
piirkonnad kriiside ja konkurentsi suhtes 
haavatavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde energia isevarustuse 
tähtsust ning Euroopa taastuvate ja 
aeglaselt taastuvate energiaallikate olulist 
rolli piirkondade majanduses; tuletab 
meelde, et energia tegevuskavas aastani 
2050 ning Euroopa 2020. aasta strateegias 
püstitatud eesmärkide täitmiseks on pikas 
perspektiivis tähtsad pingutused fossiilsete 
energiaallikate ja imporditava energia 
asendamiseks Euroopas kohapeal toodetud 
ja taastuvenergiaga;

5. tuletab meelde energia isevarustuse 
tähtsust ning Euroopa taastuvate ja 
aeglaselt taastuvate energiaallikate olulist 
rolli piirkondade majanduses; tuletab 
meelde, et energia tegevuskavas aastani 
2050 ning Euroopa 2020. aasta strateegias 
püstitatud eesmärkide täitmiseks on pikas 
perspektiivis tähtsad pingutused fossiilsete 
energiaallikate ja imporditava energia 
asendamiseks Euroopas kohapeal ja 
piirkondlikul tasemel, kaasa arvatud 
piiriüleste koostööprojektide poolt
toodetud ja taastuvenergiaga;

Or. ro
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Muudatusettepanek 47
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde energia isevarustuse 
tähtsust ning Euroopa taastuvate ja 
aeglaselt taastuvate energiaallikate olulist 
rolli piirkondade majanduses; tuletab 
meelde, et energia tegevuskavas aastani 
2050 ning Euroopa 2020. aasta strateegias 
püstitatud eesmärkide täitmiseks on pikas 
perspektiivis tähtsad pingutused fossiilsete 
energiaallikate ja imporditava energia 
asendamiseks Euroopas kohapeal toodetud 
ja taastuvenergiaga;

5. tuletab meelde energia isevarustuse 
tähtsust ning Euroopa taastuvate ja 
aeglaselt taastuvate energiaallikate olulist 
rolli piirkondade majanduses; juhib 
seepärast tähelepanu sellele, kui tähtis on, 
et oleks olemas pikaajaline poliitiline 
tugistrateegia uute tehnoloogialahenduste 
ja sidusamate ning ambitsioonikate 
tugisüsteemide edendamise kaudu, et teha 
energia tegevuskavas aastani 2050 ning 
Euroopa 2020. aasta strateegias püstitatud 
eesmärkide täitmiseks pingutusi fossiilsete 
energiaallikate ja imporditava energia 
asendamiseks Euroopas kohapeal toodetud 
ja taastuvenergiaga; 

Or. pt

Muudatusettepanek 48
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde energia isevarustuse 
tähtsust ning Euroopa taastuvate ja 
aeglaselt taastuvate energiaallikate olulist 
rolli piirkondade majanduses; tuletab 
meelde, et energia tegevuskavas aastani 
2050 ning Euroopa 2020. aasta strateegias 
püstitatud eesmärkide täitmiseks on pikas
perspektiivis tähtsad pingutused fossiilsete 
energiaallikate ja imporditava energia 
asendamiseks Euroopas kohapeal toodetud 

5. tuletab meelde energia isevarustuse 
tähtsust ning Euroopa taastuvate ja 
aeglaselt taastuvate energiaallikate olulist 
rolli piirkondade majanduses; tuletab 
meelde, et energia tegevuskavas aastani 
2050 ning Euroopa 2020. aasta strateegias 
püstitatud eesmärkide täitmiseks on juba 
lühikeses ja keskpikas perspektiivis 
tähtsad pingutused fossiilsete 
energiaallikate ja imporditava energia 
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ja taastuvenergiaga; asendamiseks Euroopas kohapeal toodetud 
ja taastuvenergiaga;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde energia isevarustuse 
tähtsust ning Euroopa taastuvate ja 
aeglaselt taastuvate energiaallikate olulist
rolli piirkondade majanduses; tuletab 
meelde, et energia tegevuskavas aastani 
2050 ning Euroopa 2020. aasta strateegias 
püstitatud eesmärkide täitmiseks on pikas 
perspektiivis tähtsad pingutused fossiilsete
energiaallikate ja imporditava energia 
asendamiseks Euroopas kohapeal toodetud 
ja taastuvenergiaga;

5. tuletab meelde energia isevarustuse 
tähtsust ning taastuvate energiaallikate rolli 
piirkondade majanduses; tuletab meelde, et 
energia tegevuskavas aastani 2050 ning 
Euroopa 2020. aasta strateegias püstitatud 
eesmärkide täitmiseks on pikas 
perspektiivis tähtsad pingutused suure 
süsinikdioksiidiheitega energiaallikate ja 
imporditava energia asendamiseks 
Euroopas kohapeal toodetud ja 
taastuvenergiaga;

Or. en

Muudatusettepanek 50
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde energia isevarustuse 
tähtsust ning Euroopa taastuvate ja 
aeglaselt taastuvate energiaallikate olulist 
rolli piirkondade majanduses; tuletab 
meelde, et energia tegevuskavas aastani 
2050 ning Euroopa 2020. aasta strateegias 
püstitatud eesmärkide täitmiseks on pikas 
perspektiivis tähtsad pingutused fossiilsete 
energiaallikate ja imporditava energia 

5. tuletab meelde energia isevarustuse ja
energiavarustuse kindluse tähtsust terves
ELis ning Euroopa taastuvate ja aeglaselt 
taastuvate energiaallikate olulist rolli 
piirkondade majanduses; tuletab meelde, et 
energia tegevuskavas aastani 2050 ning 
Euroopa 2020. aasta strateegias püstitatud 
eesmärkide täitmiseks on pikas 
perspektiivis tähtsad pingutused fossiilsete 
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asendamiseks Euroopas kohapeal toodetud 
ja taastuvenergiaga; 

energiaallikate ja imporditava energia 
asendamiseks Euroopas kohapeal toodetud 
ja taastuvenergiaga; 

Or. es

Muudatusettepanek 51
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. on seisukohal, et Euroopa piirkonnad 
vajavad suuremat paindlikkust, et 
kohaneda oma eri piirkondade 
taastuvenergiaga ja seda ära kasutada; 
selleks on vaja maksimaalselt ära 
kasutada detsentraliseeritud 
energiatootmist, et toime tulla 
varieeruvate energiavarudega ja neid 
kasutusele võtta seal, kus energiavarud on 
kõige suuremad; seda tuleb kaaluda, 
pidades silmas detsentraliseerimist, mis 
panustaks arukatesse võrkudesse ja 
tehnoloogiasse, edendades innovatsiooni 
ja säästvalt investeerimise vahelist suhet;

Or. pt

Muudatusettepanek 52
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. nõuab, et vaadataks läbi mõnes riigis 
kavandatavad või kehtivad tavapärastele 
elektrijaamadele baasvõimsuse hoidmise 
eest makstavad võimsustasud, mis võivad 
olla vastuolus Euroopa 
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konkurentsieeskirjadega; kutsub 
liikmesriike ja energiatootjaid looma selle 
asemel koostöös taastuvate 
energiaallikatega siseturu piires vabaturu 
põhimõtete alusel baasvõimsuse 
rühmitusi; palub, et komisjon koostaks 
õigusraamistiku kohalike rühmituste 
loomiseks baasvõimsuse tagamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. nõuab, et taastuvate energiaallikate 
kasutamine ELis muudetaks tõhusamaks, 
püüeldes sellise ELi hõlmava 
taastuvenergia soodustuste süsteemi 
poole, mille alusel konkreetseid taastuvate 
energiaallikate liike kasutataks nendes 
ELi osades, kus need on tõhusaimad, 
vähendades seeläbi nende edendamise 
kulusid ja tagades rahastamise tõhusa 
eraldamise;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Younous Omarjee

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tuletab meelde, et potentsiaalseid 
taastuvaid energiaallikaid (tuul, vesi, 
päike, biomass jne) leidub rohkesti 
äärepoolseimates piirkondades; rõhutab, 
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et äärepoolseimad piirkonnad võivad 
muutuda tõelisteks laboratooriumiteks ja 
tippkeskusteks, kus jälgitakse, uuritakse, 
ajakohastatakse, hinnatakse ja 
kasutatakse taastuvaid energiaallikaid; 
tunneb erilist heameelt Prantsusmaa 
äärepoolseimate piirkondade eesmärgi üle 
saavutada vähemalt 50%-line taastuvate 
energiaallikate kasutamine lõpptarbimises 
2020. aastaks, mis on 20% kõrgem 
Euroopa 2020. aasta strateegias 
kehtestatud eesmärgist; on seisukohal, et 
Euroopa Liit peaks väärtustama 
äärepoolseimate piirkondade ning 
ülemeremaade ja -territooriumide 
ainulaadseid eeliseid ja kogemusi seoses 
taastuvenergiaga ning julgustama 
võrgustike loomist saarepiirkondades, et 
jagada häid tavasid ja arendada 
ühistegevusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 55
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et piirkondlikud 
jätkusuutlikud energiastrateegiad on 
piirkondliku ja sotsiaalse arengu 
seisukohalt tähtsad, kuna tugevdavad 
piirkondlike osapoolte osalemist 
taastuvenergiaprojektides; märgib, et 
liikmesriikidel ja piirkondadel on 
taastuvenergiaallikate osas omad tugevad 
küljed ning et geograafiliste erinevuste 
tõttu ei saa taastuvenergiapoliitika olla 
kõigis piirkondades ühesugune; rõhutab 
bioenergeetika tähtsust eelkõige hõredalt 
asustatud ja maapiirkondade 
energiahalduse, majanduskasvu ja elujõu 

6. on seisukohal, et piirkondlikud 
jätkusuutlikud energiastrateegiad on 
piirkondliku ja sotsiaalse arengu 
seisukohalt tähtsad, kuna tugevdavad 
piirkondlike osapoolte osalemist 
taastuvenergiaprojektides; märgib, et 
liikmesriikidel ja piirkondadel on 
taastuvenergiaallikate osas omad tugevad 
küljed ning et geograafiliste erinevuste 
tõttu ei saa taastuvenergiapoliitika olla 
kõigis piirkondades ühesugune, mistõttu 
on vajalik suurem paindlikkus; rõhutab 
bioenergeetika tähtsust eelkõige hõredalt 
asustatud ja maapiirkondade 
energiahalduse, majanduskasvu ja elujõu 
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seisukohalt; seisukohalt; rõhutab sellega seoses saarte
ja kaugete piirkondade energiasüsteemide 
tähtsust;

Or. pt

Muudatusettepanek 56
Jean-Jacob Bicep

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et piirkondlikud 
jätkusuutlikud energiastrateegiad on 
piirkondliku ja sotsiaalse arengu 
seisukohalt tähtsad, kuna tugevdavad 
piirkondlike osapoolte osalemist 
taastuvenergiaprojektides; märgib, et 
liikmesriikidel ja piirkondadel on 
taastuvenergiaallikate osas omad tugevad 
küljed ning et geograafiliste erinevuste 
tõttu ei saa taastuvenergiapoliitika olla 
kõigis piirkondades ühesugune; rõhutab 
bioenergeetika tähtsust eelkõige hõredalt 
asustatud ja maapiirkondade 
energiahalduse, majanduskasvu ja elujõu 
seisukohalt;

6. on seisukohal, et piirkondlikud 
jätkusuutlikud energiastrateegiad on 
piirkondliku ja sotsiaalse arengu 
seisukohalt tähtsad, kuna tugevdavad 
piirkondlike osapoolte osalemist 
taastuvenergiaprojektides rõhutab, et 
taastuvate energiaallikate üldist 
vastuvõttu ja kasutuselevõttu võib 
saavutada näiteks taastuvenergia ühistute 
abil; märgib, et liikmesriikidel ja 
piirkondadel on taastuvenergiaallikate osas 
omad tugevad küljed geograafiliste 
erinevuste tõttu; on arvamusel, et iga 
piirkonna eriliselt tugevad küljed tuleb 
selgeks teha ja ära kasutada; rõhutab, et
bioenergeetika võib jätkusuutlikult 
kasutatuna aidata kaasa eelkõige hõredalt 
asustatud ja maapiirkondade 
energiahalduse, majanduskasvu ja elujõu 
toetamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Punkt 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et piirkondlikud 
jätkusuutlikud energiastrateegiad on 
piirkondliku ja sotsiaalse arengu 
seisukohalt tähtsad, kuna tugevdavad 
piirkondlike osapoolte osalemist 
taastuvenergiaprojektides; märgib, et 
liikmesriikidel ja piirkondadel on 
taastuvenergiaallikate osas omad tugevad 
küljed ning et geograafiliste erinevuste 
tõttu ei saa taastuvenergiapoliitika olla 
kõigis piirkondades ühesugune; rõhutab 
bioenergeetika tähtsust eelkõige hõredalt 
asustatud ja maapiirkondade 
energiahalduse, majanduskasvu ja elujõu 
seisukohalt;

6. on seisukohal, et piirkondlikud 
jätkusuutlikud energiastrateegiad on 
piirkondliku ja sotsiaalse arengu 
seisukohalt tähtsad, kuna tugevdavad 
piirkondlike osapoolte osalemist
taastuvenergiaprojektides; märgib, et 
liikmesriikidel ja piirkondadel on 
taastuvenergiaallikate osas omad tugevad 
küljed ning et geograafiliste erinevuste 
tõttu ei saa taastuvenergiapoliitika olla 
kõigis piirkondades ühesugune, mistõttu 
on eelkõige vajalik luua POSEI-tüüpi 
energia eriprogramm, nagu kiitis heaks 
Euroopa Parlament Teixeira raportis 
ühtekuuluvuspoliitika rolli kohta Euroopa 
Liidu äärepoolseimates piirkondades 
Euroopa 2020. aasta strateegia kontekstis 
(2011/2195(INI)); rõhutab bioenergeetika 
tähtsust eelkõige hõredalt asustatud ja 
maapiirkondade energiahalduse, 
majanduskasvu ja elujõu seisukohalt;

Or. pt

Muudatusettepanek 58
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et piirkondlikud 
jätkusuutlikud energiastrateegiad on 
piirkondliku ja sotsiaalse arengu 
seisukohalt tähtsad, kuna tugevdavad 
piirkondlike osapoolte osalemist 
taastuvenergiaprojektides; märgib, et 
liikmesriikidel ja piirkondadel on 
taastuvenergiaallikate osas omad tugevad 
küljed ning et geograafiliste erinevuste 
tõttu ei saa taastuvenergiapoliitika olla 
kõigis piirkondades ühesugune; rõhutab 

6. on seisukohal, et piirkondlikud 
jätkusuutlikud energiastrateegiad on 
piirkondliku ja sotsiaalse arengu 
seisukohalt tähtsad, kuna tugevdavad 
piirkondlike osapoolte osalemist Euroopa 
energiaprojektides; märgib, et 
liikmesriikidel ja piirkondadel on 
taastuvenergiaallikate osas omad tugevad 
küljed ning et geograafiliste erinevuste 
tõttu ei saa taastuvenergiapoliitika olla 
kõigis piirkondades ühesugune; rõhutab 
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bioenergeetika tähtsust eelkõige hõredalt 
asustatud ja maapiirkondade 
energiahalduse, majanduskasvu ja elujõu 
seisukohalt;

bioenergeetika tähtsust eelkõige hõredalt 
asustatud ja maapiirkondade 
energiahalduse, majanduskasvu ja elujõu 
seisukohalt;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Justina Vitkauskaite

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et piirkondlikud 
jätkusuutlikud energiastrateegiad on 
piirkondliku ja sotsiaalse arengu 
seisukohalt tähtsad, kuna tugevdavad 
piirkondlike osapoolte osalemist 
taastuvenergiaprojektides; märgib, et 
liikmesriikidel ja piirkondadel on 
taastuvenergiaallikate osas omad tugevad
küljed ning et geograafiliste erinevuste 
tõttu ei saa taastuvenergiapoliitika olla 
kõigis piirkondades ühesugune; rõhutab 
bioenergeetika tähtsust eelkõige hõredalt 
asustatud ja maapiirkondade 
energiahalduse, majanduskasvu ja elujõu 
seisukohalt;

6. on seisukohal, et piirkondlikud 
jätkusuutlikud energiastrateegiad on 
piirkondliku ja sotsiaalse arengu 
seisukohalt tähtsad, kuna tugevdavad 
piirkondlike osapoolte osalemist 
taastuvenergiaprojektides; märgib, et 
liikmesriikidel ja piirkondadel on 
taastuvenergiaallikate osas omad tugevad 
küljed ning et geograafiliste erinevuste 
tõttu ei saa taastuvenergiapoliitika olla 
kõigis piirkondades ühesugune: taastuvate 
energiaallikate potentsiaali 
väljaarendamisel tuleb võtta arvesse 
kohalikke ja piirkondlikke tingimusi ning
ressursse; rõhutab bioenergeetika tähtsust 
eelkõige hõredalt asustatud ja 
maapiirkondade energiahalduse, 
majanduskasvu ja elujõu seisukohalt;

Or. en

Muudatusettepanek 60
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et piirkondlikud 
jätkusuutlikud energiastrateegiad on 
piirkondliku ja sotsiaalse arengu 
seisukohalt tähtsad, kuna tugevdavad 
piirkondlike osapoolte osalemist 
taastuvenergiaprojektides; märgib, et 
liikmesriikidel ja piirkondadel on 
taastuvenergiaallikate osas omad tugevad 
küljed ning et geograafiliste erinevuste 
tõttu ei saa taastuvenergiapoliitika olla 
kõigis piirkondades ühesugune; rõhutab 
bioenergeetika tähtsust eelkõige hõredalt 
asustatud ja maapiirkondade 
energiahalduse, majanduskasvu ja elujõu 
seisukohalt;

6. on seisukohal, et piirkondlikud 
jätkusuutlikud energiastrateegiad on 
piirkondliku ja sotsiaalse arengu 
seisukohalt tähtsad, kuna tugevdavad 
piirkondlike osapoolte osalemist 
taastuvenergiaprojektides; märgib, et 
liikmesriikidel ja piirkondadel on 
taastuvenergiaallikate osas omad tugevad 
küljed ning et geograafiliste erinevuste 
tõttu ei saa taastuvenergiapoliitika olla 
kõigis piirkondades ühesugune; rõhutab 
vajadust silmas pidada piirkondade 
iseärasusi ja taastuvate energiaallikate 
eelistusi, mis on kohalikele oludele kõige 
sobivamad, et saavutada 2020. aasta 
eesmärke; rõhutab bioenergeetika tähtsust 
eelkõige hõredalt asustatud ja 
maapiirkondade energiahalduse, 
majanduskasvu ja elujõu seisukohalt, 
samuti teiste energiaallikate, näiteks 
geotermilise, tuuleenergia, 
ujuvplatformidelt toodetud 
ookeanienergia ning laine- ja loodete 
energia tähtsust, mis pakuvad tõhusaid 
lahendusi haavatavamatele tarbijatele ja 
aitavad kaasa töökohtade loomisele;

Or. es

Muudatusettepanek 61
Jean-Jacob Bicep

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. märgib, et taastuvenergia kasutuse 
hoogustamiseks on vaja terviklikku 
lähenemisviisi piirkondlikul tasandil; on 
arvamusel, et taristu loomises peaksid 
osalema erinevad osapooled, lisamata 
täiendavat bürokraatiat;
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Or. en

Muudatusettepanek 62
Joachim Zeller

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. arvab, et tõhusad taastuvenergiaprojektid 
ei tohiks olla piiratud ei ELi sise- ega ka 
välispiiridega; rõhutab piiriüleste 
energiaprojektide tähtsust ning märgib, et 
taastuvenergia kasutuselevõtuks tuleks 
täiel määral ära kasutada Euroopa 
piirkondliku koostöö programme, samuti 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendit 
(IPA) ja Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendit (ENI); lisaks rõhutab 
nende programmide raames parimate 
tavade jagamist ja ärakasutamist;

7. arvab, et tõhusad taastuvenergiaprojektid 
ei tohiks olla piiratud ei ELi sise- ega ka 
välispiiridega; rõhutab piiriüleste 
energiaprojektide tähtsust ning märgib, et 
taastuvenergia kasutuselevõtuks tuleks ära 
kasutada Euroopa piirkondliku koostöö 
programme, samuti ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendit (IPA) ja Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendit (ENI); 
lisaks rõhutab nende programmide raames 
parimate tavade jagamist ja ärakasutamist;

Or. de

Muudatusettepanek 63
Markus Pieper

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. arvab, et tõhusad taastuvenergiaprojektid 
ei tohiks olla piiratud ei ELi sise- ega ka 
välispiiridega; rõhutab piiriüleste 
energiaprojektide tähtsust ning märgib, et 
taastuvenergia kasutuselevõtuks tuleks 
täiel määral ära kasutada Euroopa 
piirkondliku koostöö programme, samuti 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendit 
(IPA) ja Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendit (ENI); lisaks rõhutab 
nende programmide raames parimate 

7. arvab, et tõhusad taastuvenergiaprojektid 
ei tohiks olla piiratud ei ELi sise- ega ka 
välispiiridega; rõhutab piiriüleste 
energiaprojektide tähtsust ning märgib, et 
taastuvenergia kasutuselevõtuks tuleks nii 
palju kui võimalik (keeleline muudatus 
inglisekeelses originaalis) ära kasutada 
Euroopa piirkondliku koostöö programme, 
samuti ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendit (IPA) ja Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendit (ENI); 
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tavade jagamist ja ärakasutamist; lisaks rõhutab nende programmide raames 
parimate tavade jagamist ja ärakasutamist;

Or. de

Muudatusettepanek 64
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. arvab, et tõhusad taastuvenergiaprojektid 
ei tohiks olla piiratud ei ELi sise- ega ka 
välispiiridega; rõhutab piiriüleste 
energiaprojektide tähtsust ning märgib, et 
taastuvenergia kasutuselevõtuks tuleks 
täiel määral ära kasutada Euroopa 
piirkondliku koostöö programme, samuti 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendit 
(IPA) ja Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendit (ENI); lisaks rõhutab 
nende programmide raames parimate 
tavade jagamist ja ärakasutamist;

7. arvab, et tõhusad taastuvenergiaprojektid 
ei tohiks olla piiratud ei ELi sise- ega ka 
välispiiridega; rõhutab piiriüleste 
energiaprojektide tähtsust ning märgib, et 
tuleks kasutada Euroopa piirkondliku 
koostöö programme, samuti ühinemiseelse 
abi rahastamisvahendit (IPA) ja Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendit (ENI); 
lisaks rõhutab, et nende programmide 
raames tuleks jagada ja arvesse võtta 
parimaid tavasid; toetab ühtekuuluvuse ja 
energiapoliitika rahastamisvahendite 
kasutamist piiriüleste projektide 
rahastamiseks kolmandate 
partnerriikidega ning ühenduste 
loomiseks riikide võrgustike vahel; 
rõhutab, et ELi süsteemi tuleks 
võimalikult palju kaasata piiriregioone, et 
tagada jätkusuutlik areng mõlemal pool 
piiri; rõhutab, et sellise rahastamise 
suhtes tuleks kohaldada ELi energiaturu 
eeskirju, kaasa arvatud kolmandat 
energiapaketti;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Justina Vitkauskaite

Arvamuse projekt
Punkt 7
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. arvab, et tõhusad taastuvenergiaprojektid 
ei tohiks olla piiratud ei ELi sise- ega ka 
välispiiridega; rõhutab piiriüleste 
energiaprojektide tähtsust ning märgib, et 
taastuvenergia kasutuselevõtuks tuleks täiel 
määral ära kasutada Euroopa piirkondliku 
koostöö programme, samuti ühinemiseelse 
abi rahastamisvahendit (IPA) ja Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendit (ENI); 
lisaks rõhutab nende programmide raames 
parimate tavade jagamist ja ärakasutamist;

7. arvab, et tõhusad taastuvenergiaprojektid 
ei tohiks olla piiratud ei ELi sise- ega ka 
välispiiridega; juhib tähelepanu 
vajadusele teha energiapoliitika alal 
tihedamat koostööd ELi naaberriikidega, 
edendades parimate tavade vahetamist 
kogu ELis ning vähendades energia 
valdkonnas jätkusuutliku 
ressursikasutuse tasakaalustamatust;
rõhutab piiriüleste energiaprojektide 
tähtsust ning märgib, et taastuvenergia 
kasutuselevõtuks tuleks täiel määral ära 
kasutada Euroopa piirkondliku koostöö 
programme, samuti ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendit (IPA) ja Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendit (ENI); 
lisaks rõhutab nende programmide raames 
parimate tavade jagamist ja ärakasutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Younous Omarjee

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. arvab, et tõhusad 
taastuvenergiaprojektid ei tohiks olla 
piiratud ei ELi sise- ega ka välispiiridega; 
rõhutab piiriüleste energiaprojektide 
tähtsust ning märgib, et taastuvenergia 
kasutuselevõtuks tuleks täiel määral ära 
kasutada Euroopa piirkondliku koostöö 
programme, samuti ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendit (IPA) ja Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendit (ENI); 
lisaks rõhutab nende programmide raames 
parimate tavade jagamist ja ärakasutamist;

7. on seisukohal, et tõhusad 
taastuvenergiaprojektid ei tohiks olla 
piiratud ei ELi sise- ega ka välispiiridega; 
rõhutab piiriüleste projektide, piirkondliku 
koostöö programmide ja äärepoolseimate 
piirkondade ja nende naabrite vahelise 
territoriaalse koostöö tähtsust energia 
valdkonnas asjaomase õigusraamistiku 
kaudu; märgib, et taastuvenergia 
kasutuselevõtuks tuleks täiel määral ära 
kasutada ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendit (IPA) ja Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendit (ENI); 
lisaks rõhutab nende programmide raames 
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parimate tavade jagamist ja ärakasutamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 67
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. arvab, et tõhusad taastuvenergiaprojektid 
ei tohiks olla piiratud ei ELi sise- ega ka 
välispiiridega; rõhutab piiriüleste 
energiaprojektide tähtsust ning märgib, et 
taastuvenergia kasutuselevõtuks tuleks täiel 
määral ära kasutada Euroopa piirkondliku 
koostöö programme, samuti ühinemiseelse 
abi rahastamisvahendit (IPA) ja Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendit (ENI); 
lisaks rõhutab nende programmide raames 
parimate tavade jagamist ja ärakasutamist;

7. arvab, et tõhusad taastuvenergiaprojektid 
ei tohiks olla piiratud ei ELi sise- ega ka 
välispiiridega; rõhutab 
koostöömehhanismide vahendite ja
piiriüleste energiaprojektide tähtsust ning 
märgib, et taastuvenergia kasutuselevõtuks 
tuleks täiel määral ära kasutada Euroopa 
piirkondliku koostöö programme, samuti 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendit 
(IPA) ja Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendit (ENI); rõhutab 
vajadust tugevdada rahvusvahelist 
energiaalast koostööd näiteks Vahemere 
lõunaosas taastuvenergia arendamisel; 
lisaks rõhutab nende programmide raames 
parimate tavade jagamist ja ärakasutamist;

Or. es

Muudatusettepanek 68
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. rõhutab, kui tähtis on kõikides 
Euroopa piirkondades järk-järgult välja 
kujundada Euroopa taastuvenergia 
siseturg, milles võetakse arvesse kõiki 
selle energiaallikaid, võimaldades neil 
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jätkusuutlikult konkurentsivõimelisemaks 
muutuda;

Or. pt

Muudatusettepanek 69
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. märgib, et paljude erinevate 
taastuvenergia edendamise süsteemide 
olemasolu liikmesriikides tekitab 
märkimisväärset ebatõhusust piiriüleses 
elektrikaubanduses, kuna kinnitab ja 
lausa võimendab ebavõrdsust, töötades 
seega energia siseturu väljakujundamisele 
vastu; rõhutab, et see takistab oluliselt 
piiriüleste piirkondlike projektide 
väljatöötamist, mille suhtes kohaldatakse 
erinevaid taastuvenergia toetussüsteeme;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Punkt 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 b. viitab sellele, et taastuvenergia 
integreerimine energiaturgu ja laialdaselt 
kasutusele võtmine aitab 
märkimisväärselt vähendada tavapäraste 
energiaallikate keskkonnakulusid, 
vähendades fossiilkütuste kasutamist ja 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mistõttu 
tuleb taastuvenergiat arendada, järgides 
tähelepanelikult looduskaitse ja 



PE504.185v01-00 40/46 AM\925382ET.doc

ET

elurikkuse säilitamise nõudeid;

Or. pt

Muudatusettepanek 71
Joachim Zeller

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tuletab meelde, et Euroopa Liidu kliima-
ja energiapoliitikas on tähtis pikaajalisus ja 
järjekindlus; märgib, et kõik eesmärgid ja 
toodangule seatud nõuded ei pruugi alati 
olla igas mõttes kooskõlas; tuletab meelde, 
et taastuvenergia kasutamist piiravad 
õigusnormid halvimal juhul raskendavad 
eesmärkide täitmist, mis võib mõjuda 
halvasti piirkondade majandusele.

8. tuletab meelde, et Euroopa Liidu kliima-
ja energiapoliitikas on tähtis pikaajalisus ja 
järjekindlus; märgib, et kõik eesmärgid ja 
toodangule seatud nõuded ei pruugi alati 
olla igas mõttes kooskõlas; tuletab meelde, 
et taastuvenergia kasutamist piiravad 
õigusnormid halvimal juhul raskendavad 
eesmärkide täitmist, mis võib mõjuda 
halvasti piirkondade majandusele; tuletab 
meelde, et taastuvenergia tootmine on 
tihedalt seotud energiataristu loomise ja 
arendamisega ja et selleks vajalikud 
kavandamisprotsessid nõuavad sageli 
erinevate kavandamise tasandite 
koostööd; juhib tähelepanu sellele, et 
riiklikud õigusaktid peavad sisaldama 
energiataristu arendamisega seotud 
kavandamisprotsesside lihtsustamise ja 
kiirendamise sätteid.

Or. de

Muudatusettepanek 72
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tuletab meelde, et Euroopa Liidu kliima-
ja energiapoliitikas on tähtis pikaajalisus ja 

8. tuletab meelde, et Euroopa Liidu kliima-
ja energiapoliitikas on tähtis pikaajalisus ja 
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järjekindlus; märgib, et kõik eesmärgid ja 
toodangule seatud nõuded ei pruugi alati 
olla igas mõttes kooskõlas; tuletab meelde, 
et taastuvenergia kasutamist piiravad 
õigusnormid halvimal juhul raskendavad 
eesmärkide täitmist, mis võib mõjuda 
halvasti piirkondade majandusele.

järjekindlus; märgib, et kõik eesmärgid ja 
tootmisele seatud nõuded, et see peab 
olema üha säästvam ja tõhusam, ei pruugi 
alati olla igas mõttes kooskõlas, piirates 
kindla, säästva ja taskukohase hinnaga 
energia kättesaadavust kõikidele Euroopa 
kodanikele; tuletab meelde, et 
taastuvenergia kasutamist piiravad 
õigusnormid halvimal juhul raskendavad 
eesmärkide täitmist, mis võib mõjuda 
halvasti piirkondade majandusele.

Or. pt

Muudatusettepanek 73
Jean-Jacob Bicep

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tuletab meelde, et Euroopa Liidu kliima-
ja energiapoliitikas on tähtis pikaajalisus ja 
järjekindlus; märgib, et kõik eesmärgid ja 
toodangule seatud nõuded ei pruugi alati 
olla igas mõttes kooskõlas; tuletab 
meelde, et taastuvenergia kasutamist 
piiravad õigusnormid halvimal juhul 
raskendavad eesmärkide täitmist, mis võib 
mõjuda halvasti piirkondade 
majandusele.

8. tuletab meelde, et Euroopa Liidu kliima-
ja energiapoliitikas on tähtis pikaajalisus ja 
järjekindlus; toetab mitmetasandilise 
valitsemise lähenemisviisi, mille eesmärk 
on luua tihe ja tõhus side riiklike
taastuvenergia tegevuskavade ja 
piirkondlike rahastamisstrateegiate vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Justina Vitkauskaite

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tuletab meelde, et Euroopa Liidu kliima- 8. tuletab meelde, et Euroopa Liidu kliima-
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ja energiapoliitikas on tähtis pikaajalisus ja 
järjekindlus; märgib, et kõik eesmärgid ja 
toodangule seatud nõuded ei pruugi alati 
olla igas mõttes kooskõlas; tuletab meelde, 
et taastuvenergia kasutamist piiravad 
õigusnormid halvimal juhul raskendavad 
eesmärkide täitmist, mis võib mõjuda 
halvasti piirkondade majandusele.

ja energiapoliitikas on tähtis pikaajalisus ja 
järjekindlus, uuenduslikkus ja
jätkusuutlikkus; märgib, et kõik eesmärgid 
ja toodangule seatud nõuded ei pruugi alati 
olla igas mõttes kooskõlas; tuletab meelde, 
et taastuvenergia kasutamist piiravad 
õigusnormid halvimal juhul raskendavad 
eesmärkide täitmist, mis võib mõjuda 
halvasti piirkondade majandusele.

Or. en

Muudatusettepanek 75
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tuletab meelde, et Euroopa Liidu kliima-
ja energiapoliitikas on tähtis pikaajalisus ja 
järjekindlus; märgib, et kõik eesmärgid ja 
toodangule seatud nõuded ei pruugi alati 
olla igas mõttes kooskõlas; tuletab meelde, 
et taastuvenergia kasutamist piiravad 
õigusnormid halvimal juhul raskendavad 
eesmärkide täitmist, mis võib mõjuda 
halvasti piirkondade majandusele.

8. tuletab meelde, et Euroopa Liidu kliima-
ja energiapoliitikas on tähtis pikaajalisus ja 
järjekindlus; märgib, et kõik eesmärgid ja 
toodangule seatud nõuded ei pruugi alati 
olla igas mõttes kooskõlas püüdlusega 
saavutada 2020. aastaks seatud 
eesmärgid, ja märgib seda, et 
2050. aastaks pärineks suurem osa 
energiavarudest taastuvenergiast; tuletab 
meelde, et taastuvenergia kasutamist 
piiravad õigusnormid halvimal juhul 
raskendavad eesmärkide täitmist, mis võib 
mõjuda halvasti piirkondade majandusele.

Or. es

Muudatusettepanek 76
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Punkt 8 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. rõhutab vajadust suurendada selles 
valdkonnas kooskõlastatud toetust 
spetsiifilistele ja sihipärastele 
teavituskampaaniatele, milles võetaks 
arvesse iga piirkonna eripära ja mis 
hõlmaksid tulemuste tutvustamist, 
näidates nii, mis kasu on piirkond 
taastuvenergia kasutamisest saanud;

Or. pt

Muudatusettepanek 77
Jean-Jacob Bicep

Arvamuse projekt
Punkt 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. toonitab kohalikul tasandil saadud 
väärtuslikku kogemust 
energiasõltumatuse saavutamisel 
taastuvenergia tootmise ergutamise teel; 
soovitab edendada taastuvenergia küla ja 
energiaühistuid ja hõlbustada heade 
tavade vahetamist ning võrgustumist, et 
edukaid mudeleid parimal moel ära 
kasutada;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Punkt 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. on veendunud, et ainult kogu ELi 
hõlmav taastuvate energiaallikate 
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edendamise süsteem pakub kõige 
kulutõhusama raamistiku, milles on 
võimalik nende potentsiaali täielikult 
realiseerida; näeb otsustavaid eeliseid 
Euroopa tehnoloogiliselt neutraalses 
taastuvenergia turus, kus tootjad peavad 
täitma eelnevalt kindlaks määratud 
taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia kvoodi ja kus üks võimalus selle 
kvoodi täitmiseks seisneks sertifikaatide 
vahetamises selleks otstarbeks loodud 
turul; juhib tähelepanu liikmesriikide 
kogemustest saadud tõenditele, et kvootide 
täitmise tagamiseks tuleb kehtestada 
nende täitmata jätmise eest suured 
trahvid;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Punkt 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. tuletab meelde, et suurte 
taastuvenergiarajatiste kasutuselevõtt on 
seotud õigusraamistiku kindlusega ja 
juurdepääsuga rahalistele vahenditele; 
palub seetõttu komisjonil ja 
liikmesriikidel töötada välja sektorite 
jaoks selged ja ennustatavad eeskirjad, 
kaasa arvatud toetuste kohta, tagades 
seejuures odava rahastamise ning 
ühendades erasektori, Euroopa 
Investeerimispanga ja 
ühtekuuluvuspoliitika 
rahastamisvahendeid;

Or. en
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Muudatusettepanek 80
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Arvamuse projekt
Punkt 8 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 b. juhib tähelepanu 2013. aasta 
jaanuaris vastu võetud aruandele ELi 
ühtekuuluvuspoliitika rolli kohta Euroopa 
energiapoliitika elluviimisel ning palub 
komisjonil seda arvesse võtta, kui ta 
kavandab oma taastuvenergia poliitikat 
seoses ühtekuuluvuspoliitikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Arvamuse projekt
Punkt 8 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 c. rõhutab, et taastuvate energiaallikate 
jätkuv arendamine toob piirkondades 
kaasa maastiku püsiva muutumise; juhib 
tähelepanu, et taastuvate energiaallikate 
kasutamisele üldsuse heakskiidu saamise 
ainus viis on läbipaistvad planeerimis-, 
ehitus- ja loamenetlused, millesse 
kaasatakse kõik sidusrühmad.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Punkt 8 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 b. rõhutab taastuvenergiarajatiste 
ühtekuuluvuspoliitika kaudu rahastamise 
tähtsust, misläbi toetatakse ühest küljest 
ettevõtlussektorit, mis koosneb peamiselt 
VKEdest, ning teisest küljest töökohtade 
loomist kohalikul ja piirkondlikul 
tasandil; palub lisaks komisjonil tagada, 
et 2014.–2020. aasta partnerluslepingute 
ja rakenduskavade tasemel jäetaks välja 
kõik fossiilkütuste toetused, et saavutada 
ELi taastuvenergiasektori edasiseks 
arenemiseks vajalik kriitiline mass.

Or. en


