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Tarkistus 1
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että uusiutuvan energian 
investoinnit ja hyödyntäminen edistävät 
Euroopan unionin alueiden taloudellista 
kehitystä, uusia innovaatioita ja kestävää 
kasvua sekä luovat työpaikkoja;

1. korostaa, että uusiutuvan energian 
investoinnit ja hyödyntäminen edistävät 
Euroopan unionin alueiden taloudellista 
kehitystä, uusia innovaatioita ja kestävää 
kasvua; toteaa, että niiden avulla 
varmistetaan myös energiatoimitusten 
monipuolisuus ja edistetään 
huoltovarmuutta samalla kun luodaan 
uusia työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 2
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että uusiutuvan energian 
investoinnit ja hyödyntäminen edistävät 
Euroopan unionin alueiden taloudellista 
kehitystä, uusia innovaatioita ja kestävää 
kasvua sekä luovat työpaikkoja;

1. korostaa, että uusiutuvan energian 
investoinnit ja hyödyntäminen edistävät 
Euroopan unionin alueiden taloudellista 
kehitystä, uusia innovaatioita ja kestävää 
kasvua sekä parantavat kilpailukykyä ja
luovat kestäviä työpaikkoja;

Or. pt

Tarkistus 3
Justina Vitkauskaite

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että uusiutuvan energian 
investoinnit ja hyödyntäminen edistävät 
Euroopan unionin alueiden taloudellista 
kehitystä, uusia innovaatioita ja kestävää 
kasvua sekä luovat työpaikkoja;

1. korostaa, että uusiutuvan energian 
investoinnit ja hyödyntäminen edistävät 
Euroopan unionin alueiden taloudellista 
kehitystä, uusia innovaatioita ja kestävää 
kasvua sekä luovat työpaikkoja; lisäksi ne 
vähentävät Euroopan riippuvuutta 
perinteisestä energiasta takaamalla sille 
varman, riippumattoman, monipuolisen ja 
vähäpäästöisen energian saannin;

Or. en

Tarkistus 4
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että uusiutuvan energian 
investoinnit ja hyödyntäminen edistävät 
Euroopan unionin alueiden taloudellista 
kehitystä, uusia innovaatioita ja kestävää 
kasvua sekä luovat työpaikkoja;

1. korostaa, että investoinnit uusiutuviin ja 
muihin vähäpäästöisiin energialähteisiin 
ja näiden energialähteiden hyödyntäminen 
edistävät Euroopan unionin alueiden 
taloudellista kehitystä, uusia innovaatioita 
ja kestävää kasvua sekä luovat työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 5
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että uusiutuvan energian 
investoinnit ja hyödyntäminen edistävät 
Euroopan unionin alueiden taloudellista 
kehitystä, uusia innovaatioita ja kestävää 

1. korostaa, että uusiutuvan energian 
investoinnit ja hyödyntäminen edistävät 
Euroopan unionin alueiden taloudellista 
kehitystä, uusia innovaatioita, alueiden 
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kasvua sekä luovat työpaikkoja; sosiaalista lähentymistä ja kestävää 
kasvua sekä luovat työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 6
Younous Omarjee

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että uusiutuvan energian 
investoinnit ja hyödyntäminen edistävät 
Euroopan unionin alueiden taloudellista 
kehitystä, uusia innovaatioita ja kestävää 
kasvua sekä luovat työpaikkoja;

1. korostaa, että uusiutuvan energian 
investoinnit ja hyödyntäminen edistävät 
Euroopan unionin alueiden taloudellista ja 
sosiaalista kehitystä, innovaatioita ja 
kestävää kasvua, työpaikkojen luomista, 
alueellista yhteenkuuluvuutta ja 
energiaköyhyyden vähentämistä sekä 
lisäksi parantavat ihmisten terveyttä ja 
lisäävät hyvinvointia;

Or. fr

Tarkistus 7
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että uusiutuvan energian 
investoinnit ja hyödyntäminen edistävät 
Euroopan unionin alueiden taloudellista 
kehitystä, uusia innovaatioita ja kestävää 
kasvua sekä luovat työpaikkoja;

1. korostaa, että uusiutuvan energian 
investoinnit ja hyödyntäminen edistävät 
Euroopan unionin alueiden taloudellista 
kehitystä, uusia innovaatioita ja 
teknologiaa ja kestävää kasvua sekä luovat 
pysyviä työpaikkoja erityisesti pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin koko unionin 
alueella ja myötävaikuttavat siten 
kehitykseen ja auttavat poistamaan 
erityisen sosiaalisen ja maantieteellisen 
haavoittuvuuden;
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Or. es

Tarkistus 8
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Lausuntoluonnos
1 kohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon mietinnön EU:n 
koheesiopolitiikan ja sen toimijoiden 
roolista Euroopan uuden 
energiapolitiikan täytäntöönpanossa;
(Tämä kohta lisätään ennen 1 kohtaa.)

Or. en

Tarkistus 9
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että varma, 
kohtuuhintainen ja ympäristöä säästävä 
energiansaanti on välttämätöntä unionin 
alueiden ja teollisuuden kilpailukyvyn 
kannalta; korostaa siksi, että 
energiantoimitusjärjestelmää on 
kehitettävä ja uusiutuvien 
energialähteiden osuutta lisättävä 
kustannustehokkaasti vaarantamatta 
kuitenkaan energian huoltovarmuutta;

Or. en

Tarkistus 10
Younous Omarjee
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että uusiutuvan energian 
alalla on luotu lähes puoli miljoonaa 
työpaikkaa ja että kehittämällä alaa 
intensiivisemmin voitaisiin luoda kolme 
miljoonaa työpaikkaa lisää vuoteen 2030 
mennessä;

Or. fr

Tarkistus 11
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa jäsenvaltioita edelleen 
edistämään uusiutuvaan energiaan ja eri 
energiamuotojen yhdistelmään 
investointia ja pitää valitettavana 
suuntausta uusiutuvan energian käytön 
lisäämiseen tarkoitettujen kannustimien 
poistamiseksi muiden ympäristön 
kannalta ja sosioekonomisesti 
kestämättömämpien energialähteiden
eduksi;

Or. es

Tarkistus 12
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että EU:n aluepolitiikalla on 
tärkeä rooli uusiutuvan energian tuotannon 
edistämisessä koko Euroopan laajuisesti; 
pitää myönteisenä, että uusiutuvan 
energian käytön edistämiseen tarkoitetut 
koheesio- ja aluepolitiikan panostukset 
ovat kausi kaudelta kasvaneet; pitää 
erityisen tärkeänä komission linjauksia 
siitä, että rahoitusosuutta kasvatetaan 
entisestään seuraavalla kaudella;

2. katsoo, että EU:n aluepolitiikalla on 
tärkeä rooli uusiutuvan energian tuotannon 
edistämisessä koko Euroopan laajuisesti; 
pitää myönteisenä, että uusiutuvan 
energian käytön edistämiseen tarkoitetut 
koheesio- ja aluepolitiikan panostukset 
ovat kausi kaudelta kasvaneet; pitää 
erityisen tärkeänä komission linjauksia 
siitä, että rahoitusosuutta kasvatetaan 
entisestään seuraavalla kaudella 
tasapainoisesti 
energiatehokkuushankkeisiin 
kohdennettavan rahoitusosuuden 
lisäämisen kanssa;

Or. en

Tarkistus 13
Jean-Jacob Bicep

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että EU:n aluepolitiikalla on 
tärkeä rooli uusiutuvan energian tuotannon 
edistämisessä koko Euroopan laajuisesti; 
pitää myönteisenä, että uusiutuvan 
energian käytön edistämiseen tarkoitetut 
koheesio- ja aluepolitiikan panostukset 
ovat kausi kaudelta kasvaneet; pitää 
erityisen tärkeänä komission linjauksia 
siitä, että rahoitusosuutta kasvatetaan 
entisestään seuraavalla kaudella;

2. katsoo, että EU:n aluepolitiikalla on 
tärkeä rooli uusiutuvan energian tuotannon 
edistämisessä koko Euroopan laajuisesti; 
pitää myönteisenä, että uusiutuvan 
energian käytön edistämiseen tarkoitetut 
koheesio- ja aluepolitiikan panostukset 
ovat kausi kaudelta kasvaneet; pitää 
erityisen tärkeänä EU:n linjauksia siitä, 
että rahoitusosuutta kasvatetaan entisestään 
seuraavalla kaudella;

Or. en

Tarkistus 14
Vasilica Viorica Dăncilă
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että EU:n aluepolitiikalla on 
tärkeä rooli uusiutuvan energian tuotannon 
edistämisessä koko Euroopan laajuisesti; 
pitää myönteisenä, että uusiutuvan 
energian käytön edistämiseen tarkoitetut 
koheesio- ja aluepolitiikan panostukset 
ovat kausi kaudelta kasvaneet; pitää 
erityisen tärkeänä komission linjauksia 
siitä, että rahoitusosuutta kasvatetaan 
entisestään seuraavalla kaudella; 

2. katsoo, että EU:n aluepolitiikalla on 
tärkeä rooli uusiutuvan energian tuotannon 
edistämisessä koko Euroopan laajuisesti 
samoin kuin sähköpalvelujen sekä 
energiansiirtopalvelujen alalla; pitää 
myönteisenä, että uusiutuvan energian 
käytön edistämiseen tarkoitetut koheesio-
ja aluepolitiikan panostukset ovat kausi 
kaudelta kasvaneet; pitää erityisen tärkeänä 
komission linjauksia siitä, että 
rahoitusosuutta kasvatetaan entisestään 
seuraavalla kaudella;

Or. ro

Tarkistus 15
Justina Vitkauskaite

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että EU:n aluepolitiikalla on 
tärkeä rooli uusiutuvan energian tuotannon 
edistämisessä koko Euroopan laajuisesti; 
pitää myönteisenä, että uusiutuvan 
energian käytön edistämiseen tarkoitetut 
koheesio- ja aluepolitiikan panostukset 
ovat kausi kaudelta kasvaneet; pitää 
erityisen tärkeänä komission linjauksia 
siitä, että rahoitusosuutta kasvatetaan 
entisestään seuraavalla kaudella;

2. katsoo, että EU:n aluepolitiikalla on 
tärkeä rooli uusiutuvan energian tuotannon 
edistämisessä koko Euroopan laajuisesti; 
pitää myönteisenä, että uusiutuvan 
energian käytön edistämiseen tarkoitetut 
koheesio- ja aluepolitiikan panostukset 
ovat kausi kaudelta kasvaneet, ja toteaa, 
että tavoitteena on, että uusiutuvilla 
energialähteillä edistetään 
täysimääräisesti EU:n energiapoliittisia 
tarkoitusperiä ja että energiaa koskevat 
EU:n tavoitteet saavutetaan unionin 
laajuisesti; pitää erityisen tärkeänä 
komission linjauksia siitä, että 
rahoitusosuutta kasvatetaan entisestään 
seuraavalla kaudella;

Or. en
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Tarkistus 16
Younous Omarjee

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että EU:n aluepolitiikalla on 
tärkeä rooli uusiutuvan energian tuotannon 
edistämisessä koko Euroopan laajuisesti; 
pitää myönteisenä, että uusiutuvan 
energian käytön edistämiseen tarkoitetut 
koheesio- ja aluepolitiikan panostukset 
ovat kausi kaudelta kasvaneet; pitää 
erityisen tärkeänä komission linjauksia 
siitä, että rahoitusosuutta kasvatetaan 
entisestään seuraavalla kaudella;

2. katsoo, että EU:n aluepolitiikalla on 
tärkeä rooli uusiutuvan energian tuotannon 
edistämisessä koko Euroopan laajuisesti; 
pitää myönteisenä, että uusiutuvan 
energian käytön edistämiseen tarkoitetut 
koheesio- ja aluepolitiikan panostukset 
ovat kausi kaudelta kasvaneet; pitää 
erityisen tärkeänä komission linjauksia 
siitä, että rahoitusosuutta kasvatetaan 
entisestään seuraavalla kaudella; katsoo, 
että uusiutuvalle energialle on 
vahvistettava kunnianhimoisia ja sitovia 
tavoitteita vuoden 2020 jälkeiseksi ajaksi, 
jotta edistetään siirtymistä ekologisen ja 
uusiutuvan energian lisääntyvään 
käyttöön;

Or. fr

Tarkistus 17
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että EU:n aluepolitiikalla on 
tärkeä rooli uusiutuvan energian tuotannon 
edistämisessä koko Euroopan laajuisesti; 
pitää myönteisenä, että uusiutuvan 
energian käytön edistämiseen tarkoitetut 
koheesio- ja aluepolitiikan panostukset 
ovat kausi kaudelta kasvaneet; pitää 
erityisen tärkeänä komission linjauksia 
siitä, että rahoitusosuutta kasvatetaan 

2. katsoo, että EU:n aluepolitiikalla on 
tärkeä rooli uusiutuvan energian tuotannon 
edistämisessä koko Euroopan laajuisesti; 
pitää myönteisenä, että uusiutuvan 
energian käytön edistämiseen tarkoitetut 
koheesio- ja aluepolitiikan panostukset 
ovat kausi kaudelta kasvaneet; pitää 
erityisen tärkeänä komission linjauksia 
siitä, että rahoitusosuutta kasvatetaan 
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entisestään seuraavalla kaudella; entisestään, jotta varmistetaan, että 
Euroopan unionilla on riittävästi 
rahoitusta vuosiksi 2014–2020;

Or. es

Tarkistus 18
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

katsoo, että jotta uusiutuvien 
energialähteiden tarjoamista eduista 
saataisiin täysi hyöty, olisi tehtävä tiivistä 
yhteistyötä energiainfrastruktuurin alalla 
ja saatava lisää eurooppalaista rahoitusta 
uuteen teknologiaan;

Or. ro

Tarkistus 19
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että yhteisön varojen järkevä 
käyttö seuraavan ohjelmakauden (2014–
2020) aikana mahdollistaa uusiutuvien 
energialähteiden lisäämistä 20 prosenttiin 
koskevan tavoitteen saavuttamisen sekä 
myös kestävyyttä ja Euroopan unionin 
kilpailukykyä koskevien tavoitteiden 
saavuttamisen;

Or. ro
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Tarkistus 20
Younous Omarjee

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että paikallis- ja 
alueviranomaisilla voi olla merkittävä 
osuus uusiutuvan energian kehittämisessä 
ja siirtymisessä kohti vähähiilistä 
yhteiskuntaa;

Or. fr

Tarkistus 21
Jean-Jacob Bicep

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. panee merkille, että Euroopan 
aluekehitysrahasto (EAKR) tukee 
merkittävästi uusiutuvaa energiaa; toteaa 
kuitenkin, että EAKR:n uuden 
energiakapasiteetin luomiseen antama 
tuki ja erityisesti tuki 
energiaverkkoinvestointeihin on melko 
vähäistä; korostaa rakennerahastojen 
mahdollisuuksia nykyaikaistaa olemassa 
olevaa energiainfrastruktuuria ja 
ylläpitää toimivaa eurooppalaista 
infrastruktuuria uusiutuvien 
energialähteiden integroimiseksi EU:n 
energiamarkkinoihin;

Or. en

Tarkistus 22
Jean-Jacob Bicep
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen investoinnit voivat auttaa 
merkittävästi uusiutuvan energian 
haasteiden ratkaisemisessa; muistuttaa 
myös yksityisten, ensisijaisesti 
eurooppalaisten investointien sekä 
innovatiivisten rahoitusinstrumenttien 
tärkeydestä; korostaa Horisontti 2020:n 
roolia unohtamatta myös rakennerahastojen 
kautta tuettavia, erityisesti 
ruohonjuuritason tutkimus- ja 
kehityshankkeita eurooppalaisen 
uusiutuvan energia-alan kehittämisessä ja 
alueellisiin erityishaasteisiin 
vastaamisessa;

3. katsoo, että on oikea aika puoltaa ja 
lisätä investointeja uusiutuvasta 
energiasta saatavaan paikalliseen hyötyyn 
pikemminkin kuin fossiilisiin 
polttoaineisiin suuremmista 
aloituskustannuksista huolimatta;
korostaa, että yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen investoinnit voivat auttaa 
merkittävästi uusiutuvan energian 
haasteiden ratkaisemisessa edistämällä 
uusiutuvan energian integroitua 
tuotantoa luomalla uusiutuvalle 
energialle soveltuvia älykkäitä 
energiaverkkoja, 
energianvarastointikeinoja, älykästä 
energiainfrastruktuuria kotitalouksia ja 
yrityksiä varten sekä sähkön ja lämmön 
yhteistuotantolaitoksia; korostaa 
Horisontti 2020:n roolia unohtamatta myös 
rakennerahastojen kautta tuettavia, 
erityisesti ruohonjuuritason tutkimus- ja 
kehityshankkeita eurooppalaisen 
uusiutuvan energia-alan kehittämisessä ja 
alueellisiin erityishaasteisiin 
vastaamisessa;

Or. en

Tarkistus 23
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen investoinnit voivat auttaa 
merkittävästi uusiutuvan energian 
haasteiden ratkaisemisessa; muistuttaa 
myös yksityisten, ensisijaisesti 

3. korostaa, että yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen investoinnit voivat auttaa 
merkittävästi uusiutuvan energian 
haasteiden ratkaisemisessa; muistuttaa 
myös yksityisten investointien sekä 
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eurooppalaisten investointien sekä 
innovatiivisten rahoitusinstrumenttien 
tärkeydestä; korostaa Horisontti 2020:n 
roolia unohtamatta myös rakennerahastojen 
kautta tuettavia, erityisesti 
ruohonjuuritason tutkimus- ja 
kehityshankkeita eurooppalaisen 
uusiutuvan energia-alan kehittämisessä ja 
alueellisiin erityishaasteisiin 
vastaamisessa;

innovatiivisten rahoitusinstrumenttien 
tärkeydestä; korostaa Horisontti 2020:n 
roolia unohtamatta myös rakennerahastojen 
kautta tuettavia, erityisesti 
ruohonjuuritason tutkimus- ja 
kehityshankkeita eurooppalaisen energia-
alan, uusiutuva energia mukaan lukien,
kehittämisessä ja alueellisiin 
erityishaasteisiin vastaamisessa; toteaa, 
että alue- ja paikallisviranomaiset ovat 
avainasemassa tarpeellisimpien energia-
alan innovaatioiden hyödyntämisessä, 
mikäli EU haluaa saavuttaa uusiutuvaa 
energiaa ja energiatehokkuutta koskevat 
tavoitteensa, ja että niillä olisi oltava 
todellinen mahdollisuus vaikuttaa näihin 
tavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 24
Justina Vitkauskaite

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen investoinnit voivat auttaa 
merkittävästi uusiutuvan energian 
haasteiden ratkaisemisessa; muistuttaa 
myös yksityisten, ensisijaisesti 
eurooppalaisten investointien sekä 
innovatiivisten rahoitusinstrumenttien 
tärkeydestä; korostaa Horisontti 2020:n 
roolia unohtamatta myös rakennerahastojen 
kautta tuettavia, erityisesti 
ruohonjuuritason tutkimus- ja 
kehityshankkeita eurooppalaisen 
uusiutuvan energia-alan kehittämisessä ja 
alueellisiin erityishaasteisiin 
vastaamisessa;

3. korostaa, että yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen investoinnit voivat auttaa 
merkittävästi uusiutuvan energian 
haasteiden ratkaisemisessa ja niiden 
energiatehokkuuspotentiaalin 
hyödyntämisessä; muistuttaa myös 
yksityisten, ensisijaisesti eurooppalaisten 
investointien sekä innovatiivisten 
rahoitusinstrumenttien tärkeydestä; 
korostaa Horisontti 2020:n roolia 
unohtamatta myös rakennerahastojen 
kautta tuettavia, erityisesti 
ruohonjuuritason tutkimus- ja 
kehityshankkeita eurooppalaisen 
uusiutuvan energia-alan kehittämisessä ja 
alueellisiin erityishaasteisiin 
vastaamisessa;
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Or. en

Tarkistus 25
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen investoinnit voivat auttaa 
merkittävästi uusiutuvan energian 
haasteiden ratkaisemisessa; muistuttaa 
myös yksityisten, ensisijaisesti 
eurooppalaisten investointien sekä 
innovatiivisten rahoitusinstrumenttien 
tärkeydestä; korostaa Horisontti 2020:n 
roolia unohtamatta myös rakennerahastojen 
kautta tuettavia, erityisesti 
ruohonjuuritason tutkimus- ja 
kehityshankkeita eurooppalaisen 
uusiutuvan energia-alan kehittämisessä ja 
alueellisiin erityishaasteisiin 
vastaamisessa;

3. korostaa, että yhteisen strategiakehyksen 
rahastojen investoinnit voivat auttaa 
merkittävästi uusiutuvan energian 
haasteiden ratkaisemisessa; muistuttaa 
myös julkisten ja yksityisten, ensisijaisesti 
eurooppalaisten investointien sekä 
innovatiivisten rahoitusinstrumenttien 
tärkeydestä; korostaa Horisontti 2020:n 
roolia unohtamatta myös rakennerahastojen 
kautta tuettavia, erityisesti 
ruohonjuuritason tutkimus- ja 
kehityshankkeita eurooppalaisen 
uusiutuvan energia-alan kehittämisessä ja 
alueellisiin erityishaasteisiin 
vastaamisessa;

Or. es

Tarkistus 26
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kiinnittää huomiota tarpeeseen 
edistää toimia saarien uusiutuvan 
energian potentiaalin hyödyntämiseksi, 
koska niiden riippuvuus fossiilisista 
polttoaineista on suurempi etäisyyden ja 
maantieteellisen eristyneisyyden takia; 
toteaa, että tällöin olisi kiinnitettävä 
huomiota tarpeeseen sisällyttää EU:n 
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energiapolitiikkaan välineitä, joilla 
voidaan asianmukaisesti vastata 
eristyneistä energiajärjestelmistä 
aiheutuviin haasteisiin;

Or. pt

Tarkistus 27
Jean-Jacob Bicep

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kiinnittää huomiota komission 
energiapoliittisessa suunnitelmassa 
hahmoteltujen älykkäiden verkkojen 
merkitykseen tulevaisuudessa, kun on 
kyse EU:ssa saatavilla oleviin uusiutuviin 
energialähteisiin liittyvästä 
epätasapainosta, ja sellaisten 
yleiseurooppalaisten 
energiamarkkinoiden luomisesta, jotka 
kykenevät toimittamaan energiaa kaikille 
alueille.  

Or. en

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

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että useimmissa nykyisissä 
järjestelyissä energian tuottamiseksi 
uusiutuvista energialähteistä ei oteta 
huomioon tuotantopaikkojen 
maantieteellistä sijaintia eikä hyödynnetä 
kustannusetuja, mikä lisää tarpeettomasti 
EU:n energiapolitiikan muutoksen 
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kustannuksia;

Or. en

Tarkistus 29
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että uusiutuvien 
energialähteiden osuuden lisäämiseksi on 
mukautettava EU:n 
energiainfrastruktuuria sekä siirto- että 
jakelutasolla; suosittaa, että tulevassa 
sekä jäsenvaltioiden että yhteisön varoista 
tehtävien infrastruktuuri-investointien 
aikataulussa otetaan huomioon pitkän 
aikavälin skenaario sekä arvioidut 
kustannukset ja uusiutuvien 
energialähteiden infrastruktuurin teknistä 
kehittämistä koskevat lisätarpeet; 

Or. ro

Tarkistus 30
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että investoinnit uusiutuviin 
energialähteisiin ovat välttämättömiä, 
jotta uusiutuvan energian hinnoista tulee 
kilpailukykyisempiä ja verrannollisempia 
suhteessa perinteisiin energialähteisiin;

Or. en
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Tarkistus 31
Jean-Jacob Bicep

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. toteaa, että on luotava kannustimia, 
yksinkertaistettava rahoitusstrategioita ja 
vähennettävä rahoituksen saajille 
aiheutuvia siirtokustannuksia; korostaa, 
että alueellisia ja kansallisia sidosryhmiä 
olisi kannustettava investoimaan 
enemmän uusiutuviin energialähteisiin ja 
että markkinaehtojen ja sääntelykehysten 
olisi oltava yksinkertaisempia; kannustaa 
komissiota, jäsenvaltioita ja 
sääntelyviranomaisia tehostamaan 
toimiaan näiden esteiden poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 32
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. pitää välttämättömänä, että 
uusiutuviin energialähteisiin tehtäviä 
investointeja täydennetään investoinneilla 
älykkäisiin ja toisiinsa yhdistettyihin 
jakeluverkkoihin, älykkäät verkot mukaan 
luettuina;

Or. en

Tarkistus 33
Lena Kolarska-Bobińska
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että uusiutuvan energian 
tuotannon lisäys asettaa haasteita nykyisen 
energiainfrastruktuurin toimivuudelle; 
korostaa niin julkisen kuin yksityisenkin 
rahoituksen tärkeyttä 
energiainfrastruktuurin investoinneissa; 
katsoo, että esimerkiksi ELENA-rahaston 
olisi tuettava entistä paremmin uusiutuvan 
energian suuria investointihankkeita ja 
Älykäs energiahuolto Euroopassa 
-ohjelmalla voidaan luoda valmiuksia
uusiutuvan energian käyttöönotolle;

4. muistuttaa, että uusiutuvan energian 
tuotannon lisäys asettaa haasteita nykyisen 
energiainfrastruktuurin toimivuudelle; 
korostaa niin julkisen kuin yksityisenkin 
rahoituksen tärkeyttä
energiainfrastruktuurin investoinneissa; 
katsoo, että esimerkiksi ELENA-rahaston 
olisi tuettava entistä paremmin uusiutuvan 
energian pieniä ja hajautettuja
investointihankkeita ja Älykäs 
energiahuolto Euroopassa -ohjelmalla 
voidaan edistää pienten
maaseutuyhteisöjen välisiä yhteisiä
uusiutuvan energian hankkeita;

Or. en

Tarkistus 34
Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että uusiutuvan energian 
tuotannon lisäys asettaa haasteita nykyisen 
energiainfrastruktuurin toimivuudelle; 
korostaa niin julkisen kuin yksityisenkin 
rahoituksen tärkeyttä 
energiainfrastruktuurin investoinneissa; 
katsoo, että esimerkiksi ELENA-rahaston 
olisi tuettava entistä paremmin uusiutuvan 
energian suuria investointihankkeita ja 
Älykäs energiahuolto Euroopassa 
-ohjelmalla voidaan luoda valmiuksia 
uusiutuvan energian käyttöönotolle; 

4. muistuttaa, että uusiutuvan energian 
tuotannon lisäys asettaa haasteita nykyisen 
energiainfrastruktuurin toimivuudelle; 
korostaa niin julkisen kuin yksityisenkin 
rahoituksen tärkeyttä 
energiainfrastruktuurin investoinneissa; 
vaatii, että EU:n energian 
sisämarkkinoiden kehittämisessä ja 
laajentamisessa on edistyttävä; katsoo, 
että esimerkiksi ELENA-rahaston olisi 
tuettava entistä paremmin uusiutuvan 
energian suuria investointihankkeita ja 
Älykäs energiahuolto Euroopassa 
-ohjelmalla voidaan luoda valmiuksia 
uusiutuvan energian käyttöönotolle; 
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Or. de

Tarkistus 35
Justina Vitkauskaite

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että uusiutuvan energian 
tuotannon lisäys asettaa haasteita nykyisen 
energiainfrastruktuurin toimivuudelle; 
korostaa niin julkisen kuin yksityisenkin 
rahoituksen tärkeyttä 
energiainfrastruktuurin investoinneissa; 
katsoo, että esimerkiksi ELENA-rahaston 
olisi tuettava entistä paremmin uusiutuvan 
energian suuria investointihankkeita ja 
Älykäs energiahuolto Euroopassa 
-ohjelmalla voidaan luoda valmiuksia 
uusiutuvan energian käyttöönotolle;

4. muistuttaa, että uusiutuvan energian 
tuotannon lisäys asettaa haasteita nykyisen 
energiainfrastruktuurin toimivuudelle; 
korostaa niin julkisen kuin yksityisenkin 
rahoituksen tärkeyttä 
energiainfrastruktuurin investoinneissa ja 
erityisesti infrastruktuurin 
nykyaikaistamisessa; katsoo, että 
esimerkiksi ELENA-rahaston olisi tuettava 
entistä paremmin uusiutuvan energian 
suuria investointihankkeita ja Älykäs 
energiahuolto Euroopassa -ohjelmalla 
voidaan luoda valmiuksia uusiutuvan 
energian käyttöönotolle;

Or. en

Tarkistus 36
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että uusiutuvan energian 
tuotannon lisäys asettaa haasteita nykyisen 
energiainfrastruktuurin toimivuudelle; 
korostaa niin julkisen kuin yksityisenkin 
rahoituksen tärkeyttä 
energiainfrastruktuurin investoinneissa; 
katsoo, että esimerkiksi ELENA-rahaston 
olisi tuettava entistä paremmin uusiutuvan 
energian suuria investointihankkeita ja 

4. korostaa, että uusiutuvan energian 
teknologian käyttö olisi optimoitava 
alueella käytettävissä olevien uusiutuvien 
energialähteiden pohjalta; muistuttaa, että 
uusiutuvan energian tuotannon lisäys 
asettaa haasteita nykyisen 
energiainfrastruktuurin toimivuudelle, 
koska energialähteet sijaitsevat usein 
kaukana ja siirto- ja jakelulinjojen 
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Älykäs energiahuolto Euroopassa 
-ohjelmalla voidaan luoda valmiuksia 
uusiutuvan energian käyttöönotolle;

asentaminen vaatii paljon työtä; korostaa 
niin julkisen kuin yksityisenkin 
rahoituksen tärkeyttä 
energiainfrastruktuurin investoinneissa; 
katsoo, että esimerkiksi ELENA-rahaston 
olisi tuettava entistä paremmin uusiutuvan 
energian suuria investointihankkeita ja 
Älykäs energiahuolto Euroopassa 
-ohjelmalla voidaan luoda valmiuksia 
uusiutuvan energian käyttöönotolle;

Or. en

Tarkistus 37
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että uusiutuvan energian 
tuotannon lisäys asettaa haasteita nykyisen 
energiainfrastruktuurin toimivuudelle; 
korostaa niin julkisen kuin yksityisenkin 
rahoituksen tärkeyttä
energiainfrastruktuurin investoinneissa; 
katsoo, että esimerkiksi ELENA-rahaston 
olisi tuettava entistä paremmin uusiutuvan 
energian suuria investointihankkeita ja 
Älykäs energiahuolto Euroopassa 
-ohjelmalla voidaan luoda valmiuksia 
uusiutuvan energian käyttöönotolle;

4. muistuttaa, että uusiutuvan energian 
tuotannon lisäyksen saavuttaminen asettaa 
haasteita EU:n hyväksymälle uusiutuvien 
energialähteiden sisällyttämistä 
energiantuotantoon koskevalle 
tavoitteelle, joka edellyttää tiheää 
siirtoverkostoa; korostaa, että on tärkeää 
lisätä rajat ylittävien yhteyksien määrää ja 
kapasiteettia sekä sisäistä 
siirtoinfrastruktuuria; korostaa niin 
julkisen kuin yksityisenkin rahoituksen 
tärkeyttä energiainfrastruktuurin 
investoinneissa; katsoo, että esimerkiksi 
ELENA-rahaston olisi tuettava entistä 
paremmin uusiutuvan energian suuria 
investointihankkeita ja Älykäs 
energiahuolto Euroopassa -ohjelmalla 
voidaan luoda suurempia valmiuksia 
uusiutuvan energian laajemmalle
käyttöönotolle;

Or. es
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Tarkistus 38
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että yhteisestä 
strategiakehyksestä annettava uusiutuvien 
energialähteiden rahoitus olisi alueelliset 
vaatimukset huomioon ottaen 
kohdennettava ensisijaisesti tuotetun 
sähkön/polttoaineen paikalliseen 
jakeluun sekä uusiutuvaa energiaa 
koskeviin pieniin hankkeisiin;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden osuus markkinoista on 
jo monissa jäsenvaltioissa yli 
20 prosenttia ja että kansalliset 
syöttötariffeja ja etuuskohtelua koskevat 
säännöt vääristävät kilpailua;

Or. en

Tarkistus 40
Younous Omarjee

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että EU:n tehokkaimmat ja 
kilpailukykyisimmät uusiutuvan energian 
tuotantopaikat sijaitsevat joskus kaukana 
energian kulutuspaikoista ja että siksi on 
kehitettävä tarkoituksenmukaisia 
verkkoja puhtaan energian siirtämiseen; 
korostaa, että tehokkaaseen paikalliseen 
uusiutuvan energian tuotantoon on 
kannustettava myös siirtotappioiden 
vähentämiseksi, toimitusvarmuuden 
lisäämiseksi ja alueellisen 
energiaomavaraisuuden edistämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 41
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kannattaa monitasoista hallinnointia 
ja hajautetun lähestymistavan 
soveltamista energiapolitiikkaan ja 
uusiutuviin energialähteisiin, mukaan 
luettuina muun muassa 
kaupunginjohtajien sopimus ja älykkäitä 
kaupunkeja koskevan aloitteen 
kehittäminen sekä parhaiden ratkaisujen 
edistäminen alueellisella ja paikallisella 
tasolla tiedotuskampanjoiden avulla;

Or. en

Tarkistus 42
Markus Pieper, Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)



PE504.185v01-00 24/47 AM\925382FI.doc

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. vaatii, että kansalliset poikkeukset 
uusiutuvien energialähteiden valtionapua 
koskevasta EU:n kiellosta kumotaan, 
koska maissa, joissa uusiutuvien 
energialähteiden osuus 
energiamarkkinoista on yli 20 prosenttia, 
on ilmennyt kilpailunvääristymiä; 
suhtautuu kriittisesti myös tietyn 
markkinaosuuden ylittävien uusiutuvien 
energialähteiden syöttämistä verkkoon 
koskeviin etuusjärjestelyihin, koska ne 
saattavat aiheuttaa verkkojen epävakautta 
ja kilpailun vääristymistä;

Or. en

Tarkistus 43
Younous Omarjee

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. toteaa, että myös uusiutuvan energian 
hajautetulla tuotannolla osuuskunnissa, 
joissa kansalaiset sijoittavat yhteisesti 
uusiutuvan energian tuotantoon ja 
jakeluun omassa ympäristössään, on 
merkittävä asema uusiutuvaa energiaa 
koskevissa tulevissa toimissa;

Or. fr

Tarkistus 44
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. toteaa, että suurissa uusiutuvan 
energian hankkeissa painotetaan usein 
joko energian siirtoa tuotantopaikan 
ulkopuolelle tai katsotaan, että 
paikallisilla verkoilla ei ole kapasiteettia 
ottaa vastaan näin tuotettua ajoittain 
käytettävissä olevaa energiaa;

Or. en

Tarkistus 45
Jean-Jacob Bicep

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa energiaomavaraisuuden 
tärkeydestä ja eurooppalaisten uusiutuvien 
ja hitaasti uusiutuvien energialähteiden 
merkittävästä roolista aluetaloudelle; 
muistuttaa, että pyrkimykset korvata 
fossiilista energiaa ja tuontienergiaa 
eurooppalaisella uusiutuvalla ja lähellä 
tuotetulla energialla ovat pitkällä 
aikavälillä tärkeitä, jotta saavutetaan 
Energia-tiekartassa 2050 ja Eurooppa 2020 
-strategiassa asetetut tavoitteet;

5. muistuttaa energiaomavaraisuuden 
tärkeydestä ja eurooppalaisten uusiutuvien 
ja hitaasti uusiutuvien energialähteiden 
merkittävästä roolista aluetaloudelle; 
muistuttaa, että pyrkimykset korvata 
fossiilista energiaa ja tuontienergiaa 
eurooppalaisella uusiutuvalla ja lähellä 
tuotetulla energialla ovat pitkällä 
aikavälillä tärkeitä, jotta saavutetaan 
Energia-tiekartassa 2050 ja Eurooppa 2020 
-strategiassa asetetut tavoitteet; pitää 
valitettavana, että EU:n lisääntyvä 
riippuvuus fossiilisista 
tuontipolttoaineista ja 
energianvarastointimahdollisuuksien 
puute tekee EU:n alueista haavoittuvia 
kriisien yhteydessä ja vaarantaa niiden 
kilpailukyvyn;

Or. en

Tarkistus 46
Vasilica Viorica Dăncilă
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa energiaomavaraisuuden 
tärkeydestä ja eurooppalaisten uusiutuvien 
ja hitaasti uusiutuvien energialähteiden 
merkittävästä roolista aluetaloudelle; 
muistuttaa, että pyrkimykset korvata 
fossiilista energiaa ja tuontienergiaa 
eurooppalaisella uusiutuvalla ja lähellä 
tuotetulla energialla ovat pitkällä 
aikavälillä tärkeitä, jotta saavutetaan 
Energia-tiekartassa 2050 ja Eurooppa 2020 
-strategiassa asetetut tavoitteet; 

5. muistuttaa energiaomavaraisuuden 
tärkeydestä ja eurooppalaisten uusiutuvien 
ja hitaasti uusiutuvien energialähteiden 
merkittävästä roolista aluetaloudelle; 
muistuttaa, että pyrkimykset korvata 
fossiilista energiaa ja tuontienergiaa 
eurooppalaisella uusiutuvalla ja lähellä 
tuotetulla energialla ovat pitkällä 
aikavälillä tärkeitä, jotta saavutetaan 
Energia-tiekartassa 2050 ja Eurooppa 2020 
-strategiassa asetetut tavoitteet; muistuttaa, 
että pyrkimykset korvata fossiilista 
energiaa ja tuontienergiaa eurooppalaisella 
uusiutuvalla paikallisesti ja alueellisesti
tuotetulla energialla, rajat ylittävät 
yhteistyöhankkeet mukaan luettuina, ovat 
pitkällä aikavälillä tärkeitä, jotta 
saavutetaan Energia-tiekartassa 2050 ja 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetetut 
tavoitteet;

Or. ro

Tarkistus 47
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa energiaomavaraisuuden 
tärkeydestä ja eurooppalaisten uusiutuvien 
ja hitaasti uusiutuvien energialähteiden 
merkittävästä roolista aluetaloudelle; 
muistuttaa, että pyrkimykset korvata 
fossiilista energiaa ja tuontienergiaa 
eurooppalaisella uusiutuvalla ja lähellä 
tuotetulla energialla ovat pitkällä 
aikavälillä tärkeitä, jotta saavutetaan 
Energia-tiekartassa 2050 ja Eurooppa 2020 

5. muistuttaa energiaomavaraisuuden 
tärkeydestä ja eurooppalaisten uusiutuvien 
ja hitaasti uusiutuvien energialähteiden 
merkittävästä roolista aluetaloudelle; 
korostaa siksi, että näitä aloja on 
ehdottomasti tuettava ja että tuen on 
oltavaa kestävää pitkällä aikavälillä ja 
että sillä on edistettävä uutta teknologiaa 
ja luotava kunnianhimoisia mutta 
johdonmukaisia tukijärjestelmiä osana 
pyrkimyksiä korvata fossiilista energiaa ja 
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-strategiassa asetetut tavoitteet; tuontienergiaa eurooppalaisella 
uusiutuvalla ja lähellä tuotetulla energialla 
ovat pitkällä aikavälillä tärkeitä, jotta 
saavutetaan Energia-tiekartassa 2050 ja 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetetut 
tavoitteet; 

Or. pt

Tarkistus 48
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa energiaomavaraisuuden 
tärkeydestä ja eurooppalaisten uusiutuvien 
ja hitaasti uusiutuvien energialähteiden 
merkittävästä roolista aluetaloudelle; 
muistuttaa, että pyrkimykset korvata 
fossiilista energiaa ja tuontienergiaa 
eurooppalaisella uusiutuvalla ja lähellä 
tuotetulla energialla ovat pitkällä
aikavälillä tärkeitä, jotta saavutetaan 
Energia-tiekartassa 2050 ja Eurooppa 2020 
-strategiassa asetetut tavoitteet;

5. muistuttaa energiaomavaraisuuden 
tärkeydestä ja eurooppalaisten uusiutuvien 
ja hitaasti uusiutuvien energialähteiden 
merkittävästä roolista aluetaloudelle; 
muistuttaa, että pyrkimykset korvata 
fossiilista energiaa ja tuontienergiaa 
eurooppalaisella uusiutuvalla ja lähellä 
tuotetulla energialla ovat tärkeitä jo 
lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, jotta 
saavutetaan Energia-tiekartassa 2050 ja 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetetut 
tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 49
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa energiaomavaraisuuden 
tärkeydestä ja eurooppalaisten uusiutuvien 
ja hitaasti uusiutuvien energialähteiden 
merkittävästä roolista aluetaloudelle; 

5. muistuttaa energiaomavaraisuuden 
tärkeydestä ja uusiutuvien energialähteiden 
roolista aluetaloudelle; muistuttaa, että 
pyrkimykset korvata runsashiilistä
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muistuttaa, että pyrkimykset korvata 
fossiilista energiaa ja tuontienergiaa 
eurooppalaisella uusiutuvalla ja lähellä 
tuotetulla energialla ovat pitkällä 
aikavälillä tärkeitä, jotta saavutetaan 
Energia-tiekartassa 2050 ja Eurooppa 2020 
-strategiassa asetetut tavoitteet;

energiaa ja tuontienergiaa eurooppalaisella 
lähellä tuotetulla energialla ovat pitkällä 
aikavälillä tärkeitä, jotta saavutetaan 
Energia-tiekartassa 2050 ja Eurooppa 2020 
-strategiassa asetetut tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 50
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa energiaomavaraisuuden 
tärkeydestä ja eurooppalaisten uusiutuvien 
ja hitaasti uusiutuvien energialähteiden 
merkittävästä roolista aluetaloudelle; 
muistuttaa, että pyrkimykset korvata 
fossiilista energiaa ja tuontienergiaa 
eurooppalaisella uusiutuvalla ja lähellä 
tuotetulla energialla ovat pitkällä 
aikavälillä tärkeitä, jotta saavutetaan 
Energia-tiekartassa 2050 ja Eurooppa 2020 
-strategiassa asetetut tavoitteet;

5. muistuttaa energiaomavaraisuuden 
tärkeydestä ja energian 
toimitusvarmuuden takaamisesta koko 
EU:ssa sekä eurooppalaisten uusiutuvien 
ja hitaasti uusiutuvien energialähteiden 
merkittävästä roolista aluetaloudelle; 
muistuttaa, että pyrkimykset korvata 
fossiilista energiaa ja tuontienergiaa 
eurooppalaisella uusiutuvalla ja lähellä 
tuotetulla energialla ovat pitkällä 
aikavälillä tärkeitä, jotta saavutetaan 
Energia-tiekartassa 2050 ja Eurooppa 2020 
-strategiassa asetetut tavoitteet;

Or. es

Tarkistus 51
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että Euroopan alueiden on 
oltava joustavampia sopeutuakseen niillä 
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saatavilla olevien uusiutuvien 
energialähteiden käyttöön ja hyötyäkseen 
niistä, mikä edellyttää hajautetun 
energiantuotannon täysimääräistä 
hyödyntämistä, jotta voidaan käyttää eri 
energialähteitä ja hyödyntää niitä siellä, 
missä niiden saatavuus on suurinta; 
toteaa, että tämä olisi tehtävä hajautettua 
lähestymistapaa käyttäen, painottaen 
älykkäitä verkkoja ja älykästä teknologiaa 
ja edistäen innovoinnin ja investoinnin 
välistä yhteyttä kestävällä tavalla;

Or. pt

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

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. vaatii, että joissakin maissa 
peruskuormituskapasiteetin 
ylläpitämiseksi suunniteltuja tai käyttöön 
otettuja perinteisten voimalaitosten 
kapasiteettimaksuja on tutkittava, sillä ne 
saattavat olla unionin kilpailusääntöjen 
vastaisia; kehottaa jäsenvaltioita ja 
energiantuottajia sen sijaan 
organisoimaan sisämarkkinoilla yhdessä 
uusiutuvien energialähteiden kanssa 
peruskuormitusyhtymiä 
markkinatalouden periaatteiden 
mukaisesti; kehottaa komissiota 
laatimaan säännökset paikallisten 
yhtymien perustamiseksi ja 
peruskuormituksen varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 53
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper
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Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa tehostamaan uusiutuvien 
energialähteiden hyödyntämistä EU:ssa 
pyrkimällä ottamaan käyttöön 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
koskeva EU:n laajuinen 
kannustinjärjestelmä, jonka avulla 
tietyntyyppisiä uusiutuvia energialähteitä 
voitaisiin hyödyntää niissä EU:n osissa, 
joissa ne ovat tehokkaimpia, ja tällä 
tavoin alentaa niiden tukemisesta 
aiheutuvia kustannuksia ja taata 
rahoituksen tehokas kohdentaminen;

Or. en

Tarkistus 54
Younous Omarjee

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että potentiaalisia uusiutuvan 
energian lähteitä (tuuli, vesi, aurinko, 
biomassa jne.) on runsaasti syrjäisimmillä 
alueilla; korostaa, että syrjäisimmistä 
alueista on tulossa ihanteellisia 
uusiutuvan energian tarkkailuun, 
tutkimiseen, innovointiin, arviointiin ja 
käyttöön soveltuvia paikkoja; pitää 
erityisen myönteisenä Ranskan 
syrjäisimpien alueiden tavoitetta, jonka 
mukaisesti uusiutuvan energian osuus 
loppukulutuksesta olisi vähintään 
50 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, 
mikä tarkoittaa, että ne ylittäisivät 
Eurooppa 2020 -strategiassa vahvistetun 
20 prosentin tavoitteen; katsoo, että EU:n 
olisi hyödynnettävä syrjäisimpien 
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alueiden sekä merentakaisten maiden ja 
alueiden ainutlaatuisia resursseja ja 
kokemuksia kestävän energian alalla ja 
kannustettava saarialueita verkottumaan 
hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi ja 
yhteisten toimien toteuttamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 55
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että paikallisilla kestävillä 
energiastrategioilla on tärkeä rooli 
alueellisen ja sosiaalisen kehittymisen 
näkökulmasta, sillä ne vahvistavat 
alueellisten toimijoiden osallistumista 
uusiutuvan energian hankkeisiin; toteaa, 
että jäsenvaltioilla ja alueilla on omia 
vahvuuksia uusiutuvan energian lähteiden 
osalta ja maantieteellisten erojen vuoksi ei 
voida noudattaa täysin samanlaista 
uusiutuvan energian politiikkaa kaikilla 
alueilla; korostaa bioenergian tärkeyttä 
erityisesti harvaan asuttujen alueiden ja 
maaseutualueiden energiahuollon, 
talouskasvun ja elinvoiman kannalta;

6. katsoo, että paikallisilla kestävillä 
energiastrategioilla on tärkeä rooli 
alueellisen ja sosiaalisen kehittymisen 
näkökulmasta, sillä ne vahvistavat 
alueellisten toimijoiden osallistumista 
uusiutuvan energian hankkeisiin; toteaa, 
että jäsenvaltioilla ja alueilla on omia 
vahvuuksia uusiutuvan energian lähteiden 
osalta ja maantieteellisten erojen vuoksi ei 
voida noudattaa täysin samanlaista 
uusiutuvan energian politiikkaa kaikilla 
alueilla, mikä edellyttää suurempaa 
joustavuutta; korostaa bioenergian 
tärkeyttä erityisesti harvaan asuttujen 
alueiden ja maaseutualueiden 
energiahuollon, talouskasvun ja elinvoiman 
kannalta; korostaa tässä yhteydessä 
saarialueiden ja syrjäisten alueiden 
energiajärjestelmien merkitystä;

Or. pt

Tarkistus 56
Jean-Jacob Bicep

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että paikallisilla kestävillä 
energiastrategioilla on tärkeä rooli 
alueellisen ja sosiaalisen kehittymisen 
näkökulmasta, sillä ne vahvistavat 
alueellisten toimijoiden osallistumista 
uusiutuvan energian hankkeisiin; toteaa, 
että jäsenvaltioilla ja alueilla on omia 
vahvuuksia uusiutuvan energian lähteiden 
osalta ja maantieteellisten erojen vuoksi ei 
voida noudattaa täysin samanlaista 
uusiutuvan energian politiikkaa kaikilla 
alueilla; korostaa bioenergian tärkeyttä 
erityisesti harvaan asuttujen alueiden ja 
maaseutualueiden energiahuollon, 
talouskasvun ja elinvoiman kannalta;

6. katsoo, että paikallisilla kestävillä 
energiastrategioilla on tärkeä rooli 
alueellisen ja sosiaalisen kehittymisen 
näkökulmasta, sillä ne vahvistavat 
alueellisten toimijoiden osallistumista 
uusiutuvan energian hankkeisiin; korostaa, 
että uusiutuvien energialähteiden 
hyväksyntä ja hyödyntäminen voidaan 
saavuttaa esimerkiksi uusiutuvaa 
energiaa tuottavien osuuskuntien avulla;
toteaa, että jäsenvaltioilla ja alueilla on 
omia vahvuuksia uusiutuvan energian 
lähteiden osalta maantieteellisten erojen 
vuoksi; katsoo, että kunkin alueen 
erityisvahvuudet olisi tunnistettava ja 
niitä olisi hyödynnettävä parhaalla 
mahdollisella tavalla; korostaa, että 
kestävästi käytetty bioenergia voi osaltaan 
edistää energia-alan hallinnointia, 
talouskasvua ja elinvoimaisuutta 
erityisesti harvaan asutuilla alueilla ja 
maaseudulla;

Or. en

Tarkistus 57
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että paikallisilla kestävillä 
energiastrategioilla on tärkeä rooli 
alueellisen ja sosiaalisen kehittymisen 
näkökulmasta, sillä ne vahvistavat 
alueellisten toimijoiden osallistumista 
uusiutuvan energian hankkeisiin; toteaa, 
että jäsenvaltioilla ja alueilla on omia 
vahvuuksia uusiutuvan energian lähteiden 
osalta ja maantieteellisten erojen vuoksi ei 
voida noudattaa täysin samanlaista 

6. katsoo, että paikallisilla kestävillä 
energiastrategioilla on tärkeä rooli 
alueellisen ja sosiaalisen kehittymisen 
näkökulmasta, sillä ne vahvistavat 
alueellisten toimijoiden osallistumista 
uusiutuvan energian hankkeisiin; toteaa, 
että jäsenvaltioilla ja alueilla on omia 
vahvuuksia uusiutuvan energian lähteiden 
osalta ja maantieteellisten erojen vuoksi ei 
voida noudattaa täysin samanlaista 
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uusiutuvan energian politiikkaa kaikilla 
alueilla; korostaa bioenergian tärkeyttä 
erityisesti harvaan asuttujen alueiden ja 
maaseutualueiden energiahuollon, 
talouskasvun ja elinvoiman kannalta; 

uusiutuvan energian politiikkaa kaikilla 
alueilla, minkä vuoksi olisi laadittava 
erityinen energia-alaa koskeva ohjelma 
POSEI-ohjelman periaatteiden 
mukaisesti, kuten parlamentti kehotti 
tekemään Teixeiran mietinnössä 
koheesiopolitiikan tehtävistä Euroopan 
unionin syrjäisimmillä alueilla Eurooppa 
2020 -strategian yhteydessä 
(2011/2195(INI)); korostaa bioenergian 
tärkeyttä erityisesti harvaan asuttujen 
alueiden ja maaseutualueiden 
energiahuollon, talouskasvun ja elinvoiman 
kannalta;

Or. pt

Tarkistus 58
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että paikallisilla kestävillä 
energiastrategioilla on tärkeä rooli 
alueellisen ja sosiaalisen kehittymisen 
näkökulmasta, sillä ne vahvistavat 
alueellisten toimijoiden osallistumista 
uusiutuvan energian hankkeisiin; toteaa, 
että jäsenvaltioilla ja alueilla on omia 
vahvuuksia uusiutuvan energian lähteiden 
osalta ja maantieteellisten erojen vuoksi ei 
voida noudattaa täysin samanlaista 
uusiutuvan energian politiikkaa kaikilla 
alueilla; korostaa bioenergian tärkeyttä 
erityisesti harvaan asuttujen alueiden ja 
maaseutualueiden energiahuollon, 
talouskasvun ja elinvoiman kannalta;

6. katsoo, että paikallisilla kestävillä 
energiastrategioilla on tärkeä rooli 
alueellisen ja sosiaalisen kehittymisen 
näkökulmasta, sillä ne vahvistavat 
alueellisten toimijoiden osallistumista 
eurooppalaisiin energiahankkeisiin; 
toteaa, että jäsenvaltioilla ja alueilla on 
omia vahvuuksia uusiutuvan energian 
lähteiden osalta ja maantieteellisten erojen 
vuoksi ei voida noudattaa täysin 
samanlaista uusiutuvan energian 
politiikkaa kaikilla alueilla; korostaa 
bioenergian tärkeyttä erityisesti harvaan 
asuttujen alueiden ja maaseutualueiden 
energiahuollon, talouskasvun ja elinvoiman 
kannalta;

Or. en
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Tarkistus 59
Justina Vitkauskaite

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että paikallisilla kestävillä 
energiastrategioilla on tärkeä rooli 
alueellisen ja sosiaalisen kehittymisen 
näkökulmasta, sillä ne vahvistavat 
alueellisten toimijoiden osallistumista 
uusiutuvan energian hankkeisiin; toteaa, 
että jäsenvaltioilla ja alueilla on omia 
vahvuuksia uusiutuvan energian lähteiden 
osalta ja maantieteellisten erojen vuoksi ei 
voida noudattaa täysin samanlaista 
uusiutuvan energian politiikkaa kaikilla 
alueilla; korostaa bioenergian tärkeyttä 
erityisesti harvaan asuttujen alueiden ja 
maaseutualueiden energiahuollon, 
talouskasvun ja elinvoiman kannalta;

6. katsoo, että paikallisilla kestävillä 
energiastrategioilla on tärkeä rooli 
alueellisen ja sosiaalisen kehittymisen 
näkökulmasta, sillä ne vahvistavat 
alueellisten toimijoiden osallistumista 
uusiutuvan energian hankkeisiin; toteaa, 
että jäsenvaltioilla ja alueilla on omia 
vahvuuksia uusiutuvan energian lähteiden 
osalta ja maantieteellisten erojen vuoksi ei 
voida noudattaa täysin samanlaista 
uusiutuvan energian politiikkaa kaikilla 
alueilla, vaan että on otettava huomioon 
paikalliset ja alueelliset olot uusiutuviin 
energialähteisiin sisältyviä 
mahdollisuuksia hyödynnettäessä; 
korostaa bioenergian tärkeyttä erityisesti 
harvaan asuttujen alueiden ja 
maaseutualueiden energiahuollon, 
talouskasvun ja elinvoiman kannalta;

Or. en

Tarkistus 60
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että paikallisilla kestävillä 
energiastrategioilla on tärkeä rooli 
alueellisen ja sosiaalisen kehittymisen 
näkökulmasta, sillä ne vahvistavat 
alueellisten toimijoiden osallistumista 
uusiutuvan energian hankkeisiin; toteaa, 
että jäsenvaltioilla ja alueilla on omia 
vahvuuksia uusiutuvan energian lähteiden 

6. katsoo, että paikallisilla kestävillä 
energiastrategioilla on tärkeä rooli 
alueellisen ja sosiaalisen kehittymisen 
näkökulmasta, sillä ne vahvistavat 
alueellisten toimijoiden osallistumista 
uusiutuvan energian hankkeisiin; toteaa, 
että jäsenvaltioilla ja alueilla on omia 
vahvuuksia uusiutuvan energian lähteiden 
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osalta ja maantieteellisten erojen vuoksi ei 
voida noudattaa täysin samanlaista 
uusiutuvan energian politiikkaa kaikilla 
alueilla; korostaa bioenergian tärkeyttä 
erityisesti harvaan asuttujen alueiden ja 
maaseutualueiden energiahuollon, 
talouskasvun ja elinvoiman kannalta;

osalta ja maantieteellisten erojen vuoksi ei 
voida noudattaa täysin samanlaista 
uusiutuvan energian politiikkaa kaikilla 
alueilla; korostaa, että on otettava 
huomioon alueiden erityispiirteet ja 
niiden etusijalle asettamat, paikallisiin 
olosuhteisiin parhaiten soveltuvat 
uusiutuvat energialähteet, jotta 
saavutetaan vuoden 2020 tavoitteet; 
korostaa bioenergian tärkeyttä erityisesti 
harvaan asuttujen alueiden ja 
maaseutualueiden energiahuollon, 
talouskasvun ja elinvoiman kannalta; 
toteaa, että sama pätee muihin 
energialähteisiin, kuten geotermiseen 
energiaan, tuulienergiaan ja erityisesti 
merituulivoimaan sekä aalto- ja 
vuorovesienergiaan, jotka tarjoavat 
tehokkaita ratkaisuja haavoittuvimmassa 
asemassa olevien kuluttajien tarpeiden 
täyttämiseen ja auttavat luomaan 
työpaikkoja;

Or. es

Tarkistus 61
Jean-Jacob Bicep

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. toteaa, että uusiutuvan energian 
käytön lisäämiseksi tarvitaan yhteistä 
lähestymistapaa alueellisella tasolla; 
katsoo, että infrastruktuurin 
perustamiseen on osallistettava eri 
toimijoita byrokratiaa kuitenkaan 
lisäämättä;

Or. en
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Tarkistus 62
Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. edellyttää, että tehokkaat uusiutuvan 
energian projektit eivät saisi pysähtyä 
unionin sisä- saati ulkorajoille; painottaa 
rajat ylittävien energiahankkeiden tärkeyttä 
ja toteaa, että Euroopan alueellisen 
yhteistyön ohjelmat samoin kuin IPA ja 
ENI tulisi hyödyntää täysimittaisesti
uusiutuvan energian lanseeraamisessa; 
painottaa myös parhaiden käytäntöjen 
jakamista ja hyödyntämistä näiden 
ohjelmien puitteissa; 

7. edellyttää, että tehokkaat uusiutuvan 
energian projektit eivät saisi pysähtyä 
unionin sisä- saati ulkorajoille; painottaa 
rajat ylittävien energiahankkeiden tärkeyttä 
ja toteaa, että Euroopan alueellisen 
yhteistyön ohjelmat samoin kuin IPA ja 
ENI tulisi hyödyntää uusiutuvan energian 
lanseeraamisessa; painottaa myös 
parhaiden käytäntöjen jakamista ja 
hyödyntämistä näiden ohjelmien puitteissa; 

Or. de

Tarkistus 63
Markus Pieper

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. edellyttää, että tehokkaat uusiutuvan 
energian projektit eivät saisi pysähtyä 
unionin sisä- saati ulkorajoille; painottaa 
rajat ylittävien energiahankkeiden tärkeyttä 
ja toteaa, että Euroopan alueellisen 
yhteistyön ohjelmat samoin kuin IPA ja 
ENI tulisi hyödyntää täysimittaisesti
uusiutuvan energian lanseeraamisessa; 
painottaa myös parhaiden käytäntöjen 
jakamista ja hyödyntämistä näiden 
ohjelmien puitteissa;

7. edellyttää, että tehokkaat uusiutuvan 
energian projektit eivät saisi pysähtyä 
unionin sisä- saati ulkorajoille; painottaa 
rajat ylittävien energiahankkeiden tärkeyttä 
ja toteaa, että Euroopan alueellisen 
yhteistyön ohjelmat samoin kuin IPA ja 
ENI tulisi hyödyntää mahdollisuuksien 
mukaan uusiutuvan energian 
lanseeraamisessa; painottaa myös 
parhaiden käytäntöjen jakamista ja 
hyödyntämistä näiden ohjelmien puitteissa;

Or. de
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Tarkistus 64
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. edellyttää, että tehokkaat uusiutuvan 
energian projektit eivät saisi pysähtyä 
unionin sisä- saati ulkorajoille; painottaa 
rajat ylittävien energiahankkeiden tärkeyttä 
ja toteaa, että Euroopan alueellisen 
yhteistyön ohjelmat samoin kuin IPA ja 
ENI tulisi hyödyntää täysimittaisesti 
uusiutuvan energian lanseeraamisessa;
painottaa myös parhaiden käytäntöjen 
jakamista ja hyödyntämistä näiden 
ohjelmien puitteissa;

7. edellyttää, että tehokkaat uusiutuvan 
energian projektit eivät saisi pysähtyä 
unionin sisä- saati ulkorajoille; painottaa 
rajat ylittävien energiahankkeiden tärkeyttä 
ja toteaa, että Euroopan alueellisen 
yhteistyön ohjelmat samoin kuin IPA ja 
ENI tulisi hyödyntää; painottaa myös 
parhaiden käytäntöjen jakamista ja 
hyödyntämistä näissä ohjelmissa; tukee 
koheesiopolitiikan ja energiapolitiikan 
varojen käyttämistä kolmansien maiden 
kanssa toteutettaviin rajat ylittäviin 
hankkeisiin ja kansallisten verkkojen 
välisiin yhteyksiin; korostaa, että raja-
alueet olisi mahdollisimman suuressa 
määrin sisällytettävä EU:n järjestelmään, 
jotta varmistetaan kestävä kehitys rajan 
molemmilla puolilla; korostaa, että 
mainittuun rahoitukseen olisi sovellettava 
EU:n energiamarkkinoita koskevia 
sääntöjä, kolmas energiapaketti mukaan 
luettuna;

Or. en

Tarkistus 65
Justina Vitkauskaite

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. edellyttää, että tehokkaat uusiutuvan 
energian projektit eivät saisi pysähtyä 
unionin sisä- saati ulkorajoille; painottaa 
rajat ylittävien energiahankkeiden tärkeyttä 
ja toteaa, että Euroopan alueellisen 

7. edellyttää, että tehokkaat uusiutuvan 
energian projektit eivät saisi pysähtyä 
unionin sisä- saati ulkorajoille; toteaa, että 
EU:n naapurimaiden kanssa 
energiapolitiikan alalla tehtävää 
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yhteistyön ohjelmat samoin kuin IPA ja 
ENI tulisi hyödyntää täysimittaisesti 
uusiutuvan energian lanseeraamisessa; 
painottaa myös parhaiden käytäntöjen 
jakamista ja hyödyntämistä näiden 
ohjelmien puitteissa;

yhteistyötä on tiivistettävä edistämällä 
EU:n laajuista parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa ja vähentämällä maiden välistä 
epätasapainoa resurssien kestävässä 
käytössä; painottaa rajat ylittävien 
energiahankkeiden tärkeyttä ja toteaa, että 
Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat 
samoin kuin IPA ja ENI tulisi hyödyntää 
täysimittaisesti uusiutuvan energian 
lanseeraamisessa; painottaa myös 
parhaiden käytäntöjen jakamista ja 
hyödyntämistä näiden ohjelmien puitteissa;

Or. en

Tarkistus 66
Younous Omarjee

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. edellyttää, että tehokkaat uusiutuvan 
energian projektit eivät saisi pysähtyä 
unionin sisä- saati ulkorajoille; painottaa 
rajat ylittävien energiahankkeiden tärkeyttä 
ja toteaa, että Euroopan alueellisen 
yhteistyön ohjelmat samoin kuin IPA ja 
ENI tulisi hyödyntää täysimittaisesti 
uusiutuvan energian lanseeraamisessa; 
painottaa myös parhaiden käytäntöjen 
jakamista ja hyödyntämistä näiden 
ohjelmien puitteissa; 

7. katsoo, että tehokkaat uusiutuvan 
energian projektit eivät saisi pysähtyä 
unionin sisä- saati ulkorajoille; painottaa 
syrjäisimpien alueiden ja niiden kanssa 
energiayhteisyötä tekevien 
naapurialueiden asianmukaisten 
säännösten puitteissa toteuttamien rajat 
ylittävien energiahankkeiden, alueellisten 
yhteistyöohjelmien ja alueellisen
yhteistyön tärkeyttä; toteaa, että Euroopan 
alueellisen yhteistyön ohjelmat samoin 
kuin IPA ja ENI tulisi hyödyntää 
täysimittaisesti uusiutuvan energian 
lanseeraamisessa; painottaa myös 
parhaiden käytäntöjen jakamista ja 
hyödyntämistä näiden ohjelmien puitteissa;

Or. fr

Tarkistus 67
María Irigoyen Pérez
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Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. edellyttää, että tehokkaat uusiutuvan 
energian projektit eivät saisi pysähtyä 
unionin sisä- saati ulkorajoille; painottaa 
rajat ylittävien energiahankkeiden tärkeyttä 
ja toteaa, että Euroopan alueellisen 
yhteistyön ohjelmat samoin kuin IPA ja 
ENI tulisi hyödyntää täysimittaisesti 
uusiutuvan energian lanseeraamisessa; 
painottaa myös parhaiden käytäntöjen 
jakamista ja hyödyntämistä näiden 
ohjelmien puitteissa;

7. edellyttää, että tehokkaat uusiutuvan 
energian projektit eivät saisi pysähtyä 
unionin sisä- saati ulkorajoille; painottaa 
yhteistyömekanismien käytön ja rajat 
ylittävien energiahankkeiden toteuttamisen
tärkeyttä ja toteaa, että Euroopan 
alueellisen yhteistyön ohjelmat samoin 
kuin IPA ja ENI tulisi hyödyntää 
täysimittaisesti uusiutuvan energian 
lanseeraamisessa; toteaa, että on tärkeää 
tehostaa kansainvälistä yhteistyötä 
energia-alalla esimerkiksi eteläisen 
Välimeren alueella, jotta voidaan 
parantaa uusiutuvien energialähteiden 
kehittämistä; painottaa myös parhaiden 
käytäntöjen jakamista ja hyödyntämistä 
näiden ohjelmien puitteissa;

Or. es

Tarkistus 68
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. toteaa, että on tärkeää luoda 
asteittain koko EU:n kattavat uusiutuvan 
energian eurooppalaiset sisämarkkinat, 
joissa otetaan huomioon kaikki alueiden 
energialähteet ja mahdollistetaan siten 
alueiden kestävä kilpailukyky;

Or. pt

Tarkistus 69
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper
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Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden tukemiseen 
tarkoitettujen lukuisten erilaisten 
järjestelmien olemassaolo jäsenvaltioissa 
on johtanut huomattavaan 
tehottomuuteen rajat ylittävässä 
sähköalan kaupassa, koska se vahvistaa 
ja jopa pahentaa vallitsevaa 
epätasapainoa ja vaikeuttaa siten energia-
alan sisämarkkinoiden päätökseen 
saattamista; korostaa, että erilaisten 
uusiutuvan energian tukemiseen 
tarkoitettujen järjestelmien soveltaminen 
vaikeuttaa suuresti rajat ylittävien 
alueellisten hankkeiden kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 70
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. toteaa, että uusiutuvien 
energialähteiden sisällyttäminen 
energiavalikoimaan ja niiden käytön 
lisääminen vähentää merkittävästi 
perinteisten energialähteiden 
ympäristökustannuksia, koska ne 
vähentävät fossiilisten polttoaineiden 
käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä; 
toteaa, että niitä olisi siksi kehitettävä ja 
kiinnitettävä samalla huomiota luonnon 
ja sen monimuotoisuuden säilyttämiseen;

Or. pt



AM\925382FI.doc 41/47 PE504.185v01-00

FI

Tarkistus 71
Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. muistuttaa, että johdonmukaisuus ja 
pitkäjänteisyys ovat tärkeitä Euroopan 
unionin ilmasto- ja energiapolitiikassa; 
toteaa, että kaikki asetetut tavoitteet ja 
tuotannolle asetetut vaatimukset eivät 
välttämättä ole kaikilta osin linjassa; 
muistuttaa, että lainsäädäntö, joka rajoittaa 
uusiutuvan energian hyödyntämistä, 
pahimmallaan vaikeuttaa tavoitteiden 
saavuttamista, millä voi olla negatiivisia 
vaikutuksia aluetaloudelle. 

8. muistuttaa, että johdonmukaisuus ja 
pitkäjänteisyys ovat tärkeitä Euroopan 
unionin ilmasto- ja energiapolitiikassa; 
toteaa, että kaikki asetetut tavoitteet ja 
tuotannolle asetetut vaatimukset eivät 
välttämättä ole kaikilta osin linjassa; 
muistuttaa, että lainsäädäntö, joka rajoittaa 
uusiutuvan energian hyödyntämistä, 
pahimmallaan vaikeuttaa tavoitteiden 
saavuttamista, millä voi olla negatiivisia 
vaikutuksia aluetaloudelle; toteaa, että 
energian tuotanto uusiutuvista 
energialähteistä liittyy läheisesti 
energiainfrastruktuurin kehittämiseen ja 
laajentamiseen ja että tarvittavat 
suunnittelumenettelyt edellyttävät usein 
monien suunnittelutasojen osallistumista; 
toteaa, että kansallisella lainsäädännöllä 
on varmistettava energiainfrastruktuurin 
kehittämiseen käytettävien 
suunnittelumenettelyjen 
yksinkertaistaminen ja nopeuttaminen;

Or. de

Tarkistus 72
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. muistuttaa, että johdonmukaisuus ja 
pitkäjänteisyys ovat tärkeitä Euroopan 
unionin ilmasto- ja energiapolitiikassa; 
toteaa, että kaikki asetetut tavoitteet ja 
tuotannolle asetetut vaatimukset eivät 

8. muistuttaa, että johdonmukaisuus ja 
pitkäjänteisyys ovat tärkeitä Euroopan 
unionin ilmasto- ja energiapolitiikassa; 
toteaa, että kaikki asetetut tavoitteet ja 
vaatimukset, jotka on asetettu tuotannolle 
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välttämättä ole kaikilta osin linjassa; 
muistuttaa, että lainsäädäntö, joka rajoittaa 
uusiutuvan energian hyödyntämistä, 
pahimmallaan vaikeuttaa tavoitteiden 
saavuttamista, millä voi olla negatiivisia 
vaikutuksia aluetaloudelle.

josta on tultava kestävämpää ja 
tehokkaampaa, eivät välttämättä ole 
kaikilta osin linjassa, minkä vuoksi 
turvallinen, kestävä ja kohtuuhintainen 
energia ei ole kaikkien EU:n kansalaisten 
saatavilla; muistuttaa, että lainsäädäntö, 
joka rajoittaa uusiutuvan energian 
hyödyntämistä, pahimmallaan vaikeuttaa 
tavoitteiden saavuttamista, millä voi olla 
negatiivisia vaikutuksia aluetaloudelle.

Or. pt

Tarkistus 73
Jean-Jacob Bicep

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. muistuttaa, että johdonmukaisuus ja 
pitkäjänteisyys ovat tärkeitä Euroopan 
unionin ilmasto- ja energiapolitiikassa; 
toteaa, että kaikki asetetut tavoitteet ja 
tuotannolle asetetut vaatimukset eivät 
välttämättä ole kaikilta osin linjassa; 
muistuttaa, että lainsäädäntö, joka rajoittaa 
uusiutuvan energian hyödyntämistä, 
pahimmallaan vaikeuttaa tavoitteiden 
saavuttamista, millä voi olla negatiivisia 
vaikutuksia aluetaloudelle.

8. muistuttaa, että johdonmukaisuus ja 
pitkäjänteisyys ovat tärkeitä Euroopan 
unionin ilmasto- ja energiapolitiikassa; 
kannustaa soveltamaan monitasoista 
hallinnointia, jolla pyritään luomaan 
uusiutuvia energialähteitä koskevien 
kansallisten suunnitelmien ja alueellisten 
rahoitusstrategioiden välille tiivis yhteys.

Or. en

Tarkistus 74
Justina Vitkauskaite

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. muistuttaa, että johdonmukaisuus ja 8. muistuttaa, että johdonmukaisuus ja 
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pitkäjänteisyys ovat tärkeitä Euroopan 
unionin ilmasto- ja energiapolitiikassa; 
toteaa, että kaikki asetetut tavoitteet ja 
tuotannolle asetetut vaatimukset eivät 
välttämättä ole kaikilta osin linjassa; 
muistuttaa, että lainsäädäntö, joka rajoittaa 
uusiutuvan energian hyödyntämistä, 
pahimmallaan vaikeuttaa tavoitteiden 
saavuttamista, millä voi olla negatiivisia 
vaikutuksia aluetaloudelle.

pitkäjänteisyys sekä innovointi ja 
kestävyys ovat tärkeitä Euroopan unionin 
ilmasto- ja energiapolitiikassa; toteaa, että 
kaikki asetetut tavoitteet ja tuotannolle 
asetetut vaatimukset eivät välttämättä ole 
kaikilta osin linjassa; muistuttaa, että 
lainsäädäntö, joka rajoittaa uusiutuvan 
energian hyödyntämistä, pahimmallaan 
vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista, millä 
voi olla negatiivisia vaikutuksia 
aluetaloudelle.

Or. en

Tarkistus 75
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. muistuttaa, että johdonmukaisuus ja 
pitkäjänteisyys ovat tärkeitä Euroopan 
unionin ilmasto- ja energiapolitiikassa; 
toteaa, että kaikki asetetut tavoitteet ja 
tuotannolle asetetut vaatimukset eivät 
välttämättä ole kaikilta osin linjassa; 
muistuttaa, että lainsäädäntö, joka rajoittaa 
uusiutuvan energian hyödyntämistä, 
pahimmallaan vaikeuttaa tavoitteiden 
saavuttamista, millä voi olla negatiivisia 
vaikutuksia aluetaloudelle.

8. muistuttaa, että johdonmukaisuus ja 
pitkäjänteisyys ovat tärkeitä Euroopan 
unionin ilmasto- ja energiapolitiikassa; 
toteaa, että kaikki asetetut tavoitteet ja 
tuotannolle asetetut vaatimukset eivät 
välttämättä ole kaikilta osin linjassa 
vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi 
ja sen varmistamiseksi, että suurin osa 
energiatoimituksista saadaan uusiutuvista 
energialähteistä vuoteen 2050 mennessä; 
muistuttaa, että lainsäädäntö, joka rajoittaa 
uusiutuvan energian hyödyntämistä, 
pahimmallaan vaikeuttaa tavoitteiden 
saavuttamista, millä voi olla negatiivisia 
vaikutuksia aluetaloudelle.

Or. es

Tarkistus 76
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että on lisättävä yhteistä 
tukea tätä alaa koskeville erityisille ja 
kohdennetuille tiedotuskampanjoille, 
joissa otetaan huomioon kunkin alueen 
erityisominaisuudet ja joissa esitellään 
tulokset ja osoitetaan siten, mitä etuja 
alue on saanut uusiutuvien 
energialähteiden käytöstä.

Or. pt

Tarkistus 77
Jean-Jacob Bicep

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että paikallistasolla on 
saatu arvokasta kokemusta 
energiaomavaraisuuden saavuttamiseksi 
edistämällä uusiutuvan energian 
tuotantoa; suosittaa, että uusiutuvaa 
energiaa tuottavien kylien ja 
osuuskuntien toimintaa edistetään sekä 
hyvien käytäntöjen vaihtoa ja 
verkottumista helpotetaan, jotta 
toimivimpia malleja voidaan hyödyntää 
optimaalisesti. 

Or. en

Tarkistus 78
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. on vakuuttunut siitä, että vain EU:n 
laajuinen uusiutuvien energialähteiden 
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edistämiseen tarkoitettu järjestelmä 
tarjoaa kustannustehokkaimmat puitteet 
uusiutuvien energialähteiden 
täysimääräiselle hyödyntämiselle; katsoo, 
että ratkaisevaa etua saadaan uusiutuvia 
energialähteitä koskevista 
teknologianeutraaleista eurooppalaisista 
markkinoista, joilla energiantuottajien on 
katettava edeltä käsin vahvistettu kiintiö 
energiantuotannostaan uusiutuvien 
energialähteiden avulla ja joilla näihin 
kiintiöihin voidaan päästä käymällä 
kauppaa sertifikaateilla tätä tarkoitusta 
varten luoduilla markkinoilla; toteaa, että 
jäsenvaltioista saadut kokemukset ovat 
osoittaneet, että kyseisiin kiintiöihin 
pääseminen voidaan taata ainoastaan 
määräämällä suuret sakot kiintiöitä 
koskevien tavoitteiden täyttämättä 
jättämisestä.

Or. en

Tarkistus 79
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. muistuttaa, että suurten uusiutuvaa 
energiaa tuottavien laitosten käyttö on 
sidoksissa oikeudellisen kehyksen 
varmuuteen ja rahoituksen saantiin; 
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
laatimaan tätä alaa, myös tukia, koskevat 
selkeät ja ennakoitavissa olevat säännöt ja 
varmistamaan samalla edullisen 
rahoituksen sekä yksityisten 
rahoitusvälineiden ja EU:n 
rahoitusvälineiden sekä investointipankin 
ja koheesiorahastosta saatavan 
rahoituksen yhdistämisen.

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

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. panee merkille tammikuussa 2013 
hyväksytyn mietinnön EU:n 
koheesiopolitiikan ja sen toimijoiden 
roolista Euroopan uuden 
energiapolitiikan täytäntöönpanossa ja 
kehottaa komissiota ottamaan sen 
huomioon sen suunnitellessa uusiutuvia 
energialähteitä koskevia toimia 
koheesiopolitiikkaa ajatellen.

Or. en

Tarkistus 81
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden edelleenkehittäminen 
muuttaa alueiden maisemaa pysyvästi; 
toteaa, että uusiutuvien energialähteiden 
yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
saavutetaan vain, mikäli suunnittelu, 
rakentaminen ja lupamenettelyt ovat 
avoimia ja kaikki sidosryhmät voivat 
osallistua niihin.

Or. en

Tarkistus 82
Riikka Manner
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Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. korostaa, että on tärkeää rahoittaa 
uusiutuvan energian tuotantolaitoksia 
koheesiopolitiikasta, koska se johtaa 
toisaalta erityisesti pk-yrityksistä 
koostuvan elinkeinoelämän tukemiseen ja 
toisaalta työpaikkojen luomiseen 
paikallisella ja alueellisella tasolla; 
kehottaa lisäksi komissiota varmistamaan, 
että vuosien 2014–2020 
kumppanuussopimuksista ja 
toimintaohjelmista jätetään pois kaikki 
fossiilisten polttoaineiden tuet, jotta 
luodaan tarvittava kriittinen massa EU:n 
uusiutuvan energian alan kehittymiselle.

Or. en


