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Tarkistus 1
Adam Szejnfeld

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että Euroopan unionin on 
toteutettava yhteisiä toimia myös 
kansainvälisillä foorumeilla, jotta se voi
reagoida maailmanlaajuisiin 
energiahaasteisiin ja saavuttaa energia-
alaa ja ilmastonmuutosta koskevat 
tavoitteensa;

1. muistuttaa, että Euroopan unionin on 
toteutettava toimia myös kansainvälisillä 
foorumeilla, jotta se voi vastata unionin 
energiaturvallisuusstrategian 
kehittämiseen liittyviin haasteisiin;

Or. pl

Tarkistus 2
Jean-Marie Le Pen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että Euroopan unionin on
toteutettava yhteisiä toimia myös
kansainvälisillä foorumeilla, jotta se voi 
reagoida maailmanlaajuisiin
energiahaasteisiin ja saavuttaa energia-alaa 
ja ilmastonmuutosta koskevat tavoitteensa;

1. muistuttaa, että Euroopan unionin 
on tarkasteltava myös Euroopan 
laajuista energiatoimitusyhteistyötä 
koskevien järjestelyjen 
toteutettavuutta, jotta se voi reagoida
Euroopan energiahaasteisiin,
saavuttaa energia-alaa ja 
ilmastonmuutosta koskevat 
tavoitteensa ja antaa jäsenvaltioille 
mahdollisuuden kehittää tehokkaita 
ja kestäviä kansallisia 
teollisuuspolitiikoita;

Or. fr

Tarkistus 3
David Borrelli, Tiziana Beghin
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että Euroopan unionin on 
toteutettava yhteisiä toimia myös 
kansainvälisillä foorumeilla, jotta se voi 
reagoida maailmanlaajuisiin 
energiahaasteisiin ja saavuttaa energia-alaa 
ja ilmastonmuutosta koskevat tavoitteensa;

1. muistuttaa, että Euroopan unionin on 
toteutettava yhteisiä toimia myös 
kansainvälisillä foorumeilla, jotta se voi 
reagoida maailmanlaajuisiin 
energiahaasteisiin, säilyttää talouden 
kilpailukyvyn ja saavuttaa energia-alaa ja
ilmastonmuutosta koskevat tavoitteensa, 
erityisesti tarkastelemalla vaihtoehtoja, 
jotka voivat koskea kotimaan 
palautusmekanismeja tai 
hiilimukautustoimia rajoilla ja joiden 
avulla varmistetaan yhdenvertaiset 
lähtökohdat unionin niiden 
kauppakumppanien ja kilpailijoiden 
kanssa, jotka eivät noudata unionin 
ympäristönormeja;

Or. en

Tarkistus 4
Jan Zahradil

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että Euroopan unionin on
toteutettava yhteisiä toimia myös 
kansainvälisillä foorumeilla, jotta se voi 
reagoida maailmanlaajuisiin 
energiahaasteisiin ja saavuttaa energia-alaa 
ja ilmastonmuutosta koskevat tavoitteensa;

1. muistuttaa, että Euroopan unionin
jäsenvaltioiden on toimittava toistensa 
kanssa yhteistyössä myös kansainvälisillä 
foorumeilla, jotta se voi reagoida 
maailmanlaajuisiin energiahaasteisiin ja 
saavuttaa energia-alaa ja ilmastonmuutosta 
koskevat tavoitteensa;

Or. en
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Tarkistus 5
Davor Ivo Stier

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että Euroopan unionin on 
toteutettava yhteisiä toimia myös 
kansainvälisillä foorumeilla, jotta se voi 
reagoida maailmanlaajuisiin 
energiahaasteisiin ja saavuttaa energia-alaa 
ja ilmastonmuutosta koskevat tavoitteensa;

1. muistuttaa, että Euroopan unionin on 
toteutettava yhteisiä toimia myös 
kansainvälisillä foorumeilla, jotta se voi 
reagoida maailmanlaajuisiin 
energiahaasteisiin ja saavuttaa energia-alaa 
ja ilmastonmuutosta koskevat tavoitteensa;
huomauttaa tässä yhteydessä, että nyt olisi 
kiireellisesti vahvistettava ja syvennettävä 
unionin jäsenvaltioiden 
energiaturvallisuusalan yhteistyötä ja 
toiminnan koordinointia;

Or. en

Tarkistus 6
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että Euroopan unionin on 
toteutettava yhteisiä toimia myös 
kansainvälisillä foorumeilla, jotta se voi 
reagoida maailmanlaajuisiin 
energiahaasteisiin ja saavuttaa energia-alaa 
ja ilmastonmuutosta koskevat tavoitteensa;

1. muistuttaa, että Euroopan unionin on 
toteutettava yhteisiä toimia myös 
kansainvälisillä foorumeilla, jotta se voi 
reagoida maailmanlaajuisiin 
energiahaasteisiin ja saavuttaa energia-alaa 
ja ilmastonmuutosta koskevat tavoitteensa;
painottaa, että energiankysynnän 
hillitseminen on kaikkein tehokkain keino 
vähentää riippuvuutta tuontienergiasta ja 
saavuttaa ilmastotavoitteet;

Or. en
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Tarkistus 7
Christofer Fjellner

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että Euroopan unionin on 
toteutettava yhteisiä toimia myös 
kansainvälisillä foorumeilla, jotta se voi 
reagoida maailmanlaajuisiin 
energiahaasteisiin ja saavuttaa energia-alaa 
ja ilmastonmuutosta koskevat tavoitteensa;

1. muistuttaa, että Euroopan unionin on 
toteutettava yhteisiä toimia myös 
kansainvälisillä foorumeilla, jotta se voi 
reagoida maailmanlaajuisiin 
energiahaasteisiin ja saavuttaa energia-alaa 
ja ilmastonmuutosta koskevat tavoitteensa
käsittelemällä energiavarmuutta 
mahdollisuuksien mukaan kansainvälisen 
kauppapolitiikan alalla;

Or. en

Tarkistus 8
Klaus Buchner

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että tukien vaiheittainen 
poistaminen Kioton pöytäkirjan artiklassa 
2.1 tarkoitetuilta 
hiilihydraattienergialähteiltä olisi 
tervetullut askel kohti erillisen energiaa 
käsittelevän luvun sisällyttämistä tuleviin 
kauppasopimuksiin ja edistäisi Euroopan 
unionin mahdollisuuksia monipuolistaa 
kansainvälistä toimituspohjaansa;

Or. en

Tarkistus 9
Klaus Buchner
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Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. uskoo lujasti, että unionin pitkän 
aikavälin strategian olisi perustuttava 
tehokkuuteen, yhteenliittämiseen ja 
uusiutuviin energialähteisiin;

Or. en

Tarkistus 10
Jean-Marie Le Pen

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee merkille, että jäsenvaltioilla on 
ensisijainen vastuu 
energiaturvallisuutensa varmistamisesta, 
ja niin tehdessään ne voivat auttaa 
varmistamaan energiaturvallisuuden 
myös koko unionissa; katsoo siksi, että 
unionin on edistettävä kansallisia 
energiapolitiikkoja ja samaan aikaan 
vahvistettava yhteistyötä tällä alalla 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen;

Or. fr

Tarkistus 11
Jan Zahradil

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että energia kuuluu ihmisten
perustarpeisiin; edellyttää siksi, että 
unionin energiavarmuusstrategiassa olisi 

2. toteaa, että energia on oleellisen tärkeä 
tekijä ihmisten taloudellisessa toiminnassa 
ja teollisuuden kilpailukyvyssä; edellyttää 
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varmistettava kohtuuhintaisen energian 
saatavuus kaikille ja olisi tiukennettava 
julkista valvontaa ja sääntelyä;

siksi, että unionin 
energiavarmuusstrategiassa olisi 
varmistettava energian vakaa, turvallinen 
ja ennakoitava saatavuus kaikille ja olisi
mahdollisimman pitkälle vähennettävä 
riippuvuutta yhdestä toimitusreitistä tai 
kauttakulkukohdasta;

Or. en

Tarkistus 12
Christofer Fjellner

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että energia kuuluu ihmisten 
perustarpeisiin; edellyttää siksi, että 
unionin energiavarmuusstrategiassa olisi 
varmistettava kohtuuhintaisen energian 
saatavuus kaikille ja olisi tiukennettava 
julkista valvontaa ja sääntelyä;

2. edellyttää, että unionin 
energiavarmuusstrategiassa kansainvälisen 
kaupan alalla olisi varmistettava 
kohtuuhintaisen energian saatavuus sekä 
kansalaisille että yrityksille; korostaa, että 
unionin ja kansainvälisten 
energiamarkkinoiden ja -verkkojen 
yhteenliitettävyys ja sääntelyn 
vapauttaminen entisestään on tärkeää 
tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta;

Or. en

Tarkistus 13
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että energia kuuluu ihmisten 
perustarpeisiin; edellyttää siksi, että 
unionin energiavarmuusstrategiassa olisi 
varmistettava kohtuuhintaisen energian 
saatavuus kaikille ja olisi tiukennettava 

2. toteaa, että energia kuuluu ihmisten 
perustarpeisiin; edellyttää siksi, että 
unionin energiavarmuusstrategiassa olisi 
varmistettava kohtuuhintaisen energian 
saatavuus kaikille ja olisi tiukennettava 
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julkista valvontaa ja sääntelyä; julkista valvontaa ja sääntelyä, jotta 
voidaan keskittyä energiaköyhyyden 
ongelmaan ja edistää toimia sen 
ratkaisemiseksi; toteaa, että vuonna 2012 
energiaköyhyydestä kärsi joka neljäs 
unionin kansalainen (124 miljoonaa 
ihmistä), että maailman tasolla yhdellä 
kuudesta ihmisestä ei ollut käytössään 
mitään energiaa ja yhdellä kolmesta ei 
ollut käytössään kestävää energiaa;

1053235

Or. en

Tarkistus 14
David Borrelli, Tiziana Beghin

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että energia kuuluu ihmisten 
perustarpeisiin; edellyttää siksi, että 
unionin energiavarmuusstrategiassa olisi 
varmistettava kohtuuhintaisen energian 
saatavuus kaikille ja olisi tiukennettava 
julkista valvontaa ja sääntelyä;

2. toteaa, että energia kuuluu ihmisten 
perustarpeisiin; edellyttää siksi, että 
unionin energiavarmuusstrategiassa olisi 
varmistettava kohtuuhintaisen energian 
saatavuus kaikille ja olisi tiukennettava 
julkista valvontaa ja sääntelyä; toteaa, että 
samalla tärkeimpiin 
energiainfrastruktuureja koskeviin 
päätöksentekoprosesseihin olisi otettava 
mukaan paikalliset yhteisöt, joita asia 
suoraan koskee;

Or. en

Tarkistus 15
Adam Szejnfeld

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että energia kuuluu ihmisten 
perustarpeisiin; edellyttää siksi, että 
unionin energiavarmuusstrategiassa olisi 
varmistettava kohtuuhintaisen energian 
saatavuus kaikille ja olisi tiukennettava 
julkista valvontaa ja sääntelyä;

2. toteaa, että energia kuuluu ihmisten 
perustarpeisiin; edellyttää siksi, että 
unionin energiavarmuusstrategiassa olisi 
varmistettava kohtuuhintaisen energian 
saatavuus kaikille, mikä tarkoittaa, että 
unionin energiapolitiikan olisi oltava 
vastaavuussuhteessa politiikkaan, jolla 
edistetään talouskasvua köyhyyden ja
syrjäytymisen vähentämiseksi; korostaa, 
että painopiste olisi asetettava myös 
julkisen valvonnan ja sääntelyn 
tiukentamiseen sekä vapaaseen kilpailuun 
energiamarkkinoilla;

Or. pl

Tarkistus 16
Davor Ivo Stier

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että energia kuuluu ihmisten 
perustarpeisiin; edellyttää siksi, että 
unionin energiavarmuusstrategiassa olisi 
varmistettava kohtuuhintaisen energian 
saatavuus kaikille ja olisi tiukennettava 
julkista valvontaa ja sääntelyä;

2. toteaa, että energia kuuluu ihmisten 
perustarpeisiin; edellyttää siksi, että 
unionin energiavarmuusstrategiassa olisi 
varmistettava kohtuuhintaisen ja kestävän
energian saatavuus kaikille ja olisi 
tiukennettava julkista valvontaa ja 
sääntelyä;

Or. en

Tarkistus 17
Jean-Marie Le Pen

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. tähdentää lisäksi, että kullakin 
jäsenvaltiolla on omat erityiset tuotanto-, 
kuljetus- ja jakeluverkostonsa, jotka on 
rakennettu vastaamaan jäsenvaltion omia 
riippumattomia julkisen palvelun 
tavoitteita ja kansallisia 
teollisuuspolitiikkoja;

Or. fr

Tarkistus 18
Jan Zahradil

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa lisäämään unionin kauppa-
ja energiapolitiikkojen yhdenmukaisuutta, 
katsoo, että unionin 
vapaakauppasopimusten olisi 
parannettava energiaresurssien ja 
-tuotteiden pääsyä markkinoille sekä 
vakiintuneiden pitkäaikaisten 
kumppanien että uusien ja mahdollisten 
kumppanimaiden osalta muun muassa 
Keski-Aasiassa, Pohjois-Afrikassa ja 
Amerikassa.

Or. en

Tarkistus 19
Salvatore Cicu

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa kiinnittämään erityistä 
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huomiota saarien ongelmiin, jotta 
voidaan toteuttaa toimia tasapainon 
palauttamiseksi ja energiavarmuuden 
varmistamiseksi unionin saarialueilla, 
jotka infrastruktuuriin liittyvien 
puutteiden ja maantieteellisen sijaintinsa 
vuoksi ovat eristyksissä tai irrallaan 
tärkeimmistä toimitusreiteistä; 

Or. it

Tarkistus 20
Jan Zahradil

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tähdentää, että kaupankäynnillä on 
keskeinen rooli energiavarmuuden alalla ja 
että olennaisiin välineisiin kuuluvat vahvat 
energia-alan kumppanuudet, joita 
tehostetaan sisällyttämällä unionin 
tekemiin kauppasopimuksiin erillinen 
energiaa käsittelevä luku; pitää erittäin 
tärkeänä, että vähennetään riippuvuutta
tuontienergiasta;

3. tähdentää, että kaupankäynnillä on 
keskeinen rooli energiavarmuuden alalla ja 
että olennaisiin välineisiin kuuluvat vahvat 
energia-alan kumppanuudet, joita 
tehostetaan sisällyttämällä unionin 
tekemiin vapaakauppasopimuksiin
erillinen energiaa käsittelevä luku; pitää 
erittäin tärkeänä, että tällä luvulla paitsi
vähennetään riippuvuutta yhdestä lähteestä 
tuotavasta energiasta myös edistetään 
toimitusreittien ja oman tuotannon 
monipuolistamista erityisesti vähemmän 
tavanomaisista ja uusiutuvista 
energialähteistä;

Or. en

Tarkistus 21
Victor Boștinaru

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tähdentää, että kaupankäynnillä on 3. tähdentää, että kaupankäynnillä on 
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keskeinen rooli energiavarmuuden alalla ja
että olennaisiin välineisiin kuuluvat 
vahvat energia-alan kumppanuudet, joita 
tehostetaan sisällyttämällä unionin 
tekemiin kauppasopimuksiin erillinen 
energiaa käsittelevä luku; pitää erittäin 
tärkeänä, että vähennetään riippuvuutta 
tuontienergiasta;

keskeinen rooli energiavarmuuden alalla; 
katsoo, että unionin kauppasopimuksiin, 
TTIP mukaan lukien, olisi sisällyttävä
erillinen energiaa käsittelevä luku ja 
sopimusten olisi palveltava Euroopan 
energiastrategian tarpeita ja tavoitteita;
pitää erittäin tärkeänä, että vähennetään 
riippuvuutta tuontienergiasta ja 
tehostetaan energiantarjonnan 
monipuolistamista unionissa, jotta 
vältetään riippuvuus yhdestä ainoasta 
toimittajasta;

Or. en

Tarkistus 22
Adam Szejnfeld

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tähdentää, että kaupankäynnillä on 
keskeinen rooli energiavarmuuden alalla ja 
että olennaisiin välineisiin kuuluvat vahvat 
energia-alan kumppanuudet, joita 
tehostetaan sisällyttämällä unionin 
tekemiin kauppasopimuksiin erillinen 
energiaa käsittelevä luku; pitää erittäin 
tärkeänä, että vähennetään riippuvuutta 
tuontienergiasta;

3. tähdentää, että kansainvälisellä 
kaupalla on keskeinen rooli 
energiavarmuuden alalla ja että olennaisiin 
välineisiin kuuluvat vahvat energia-alan 
kumppanuudet, joita tehostetaan 
sisällyttämällä unionin tekemiin 
kauppasopimuksiin erillinen energiaa 
käsittelevä luku; katsoo, että tässä 
yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota Euroopan unionin ja 
Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen 
neuvoteltuihin määräyksiin, kun otetaan 
huomioon kansainvälisten sopimusten 
merkitys; pitää erittäin tärkeänä, että 
vähennetään riippuvuutta tuoduista 
energiaraaka-aineista ja tuontienergiasta, 
mikä tarkoittaa sitä, että unionin 
energiavarmuusstrategiaan olisi 
sisällytettävä myös kotimaisten 
energialähteiden asianmukainen käyttö, 
fossiiliset polttoaineet mukaan luettuina;

Or. pl
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Tarkistus 23
David Borrelli, Tiziana Beghin

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tähdentää, että kaupankäynnillä on 
keskeinen rooli energiavarmuuden alalla ja 
että olennaisiin välineisiin kuuluvat vahvat 
energia-alan kumppanuudet, joita 
tehostetaan sisällyttämällä unionin 
tekemiin kauppasopimuksiin erillinen 
energiaa käsittelevä luku; pitää erittäin 
tärkeänä, että vähennetään riippuvuutta 
tuontienergiasta;

3. tähdentää, että kaupankäynnillä on 
keskeinen rooli energiavarmuuden alalla ja 
että olennaisiin välineisiin kuuluvat
uusiutuvia energialähteitä ja kulutuksen 
vähentämispolitiikkoja koskevat vahvat 
energia-alan kumppanuudet, joita 
tehostetaan sisällyttämällä unionin 
tekemiin kauppasopimuksiin erillinen 
energiaa käsittelevä luku; pitää erittäin 
tärkeänä, että vähennetään riippuvuutta 
tuontienergiasta, ja katsoo, että 
strategisten omaisuuserien, kuten kaasun 
kauppapaikkojen, myyminen unionissa 
vaikuttaisi kielteisesti unionin 
energiastrategiaan; muistuttaa myös, että 
vahvat kaupan suojatoimet ovat tärkeitä 
polkumyynnin ehkäisemiseksi ja 
tasapuolisen kilpailun palauttamiseksi 
kauppakumppanien ja kilpailijoiden 
välille; 

Or. en

Tarkistus 24
Christofer Fjellner

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tähdentää, että kaupankäynnillä on 
keskeinen rooli energiavarmuuden alalla ja 
että olennaisiin välineisiin kuuluvat vahvat 
energia-alan kumppanuudet, joita 
tehostetaan sisällyttämällä unionin 

3. tähdentää, että kaupankäynnillä on 
keskeinen rooli energiavarmuuden alalla ja 
että olennaisiin välineisiin kuuluvat vahvat 
energia-alan kumppanuudet, joita 
tehostetaan sisällyttämällä unionin 
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tekemiin kauppasopimuksiin erillinen 
energiaa käsittelevä luku; pitää erittäin 
tärkeänä, että vähennetään riippuvuutta 
tuontienergiasta;

tekemiin kauppasopimuksiin, erityisesti 
transatlanttista kauppa- ja 
investointikumppanuutta koskevaan 
sopimukseen, erillinen energiaa käsittelevä 
luku;

Or. en

Tarkistus 25
Bernd Lange

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tähdentää, että kaupankäynnillä on 
keskeinen rooli energiavarmuuden alalla ja 
että olennaisiin välineisiin kuuluvat vahvat 
energia-alan kumppanuudet, joita 
tehostetaan sisällyttämällä unionin 
tekemiin kauppasopimuksiin erillinen 
energiaa käsittelevä luku; pitää erittäin 
tärkeänä, että vähennetään riippuvuutta 
tuontienergiasta;

3. tähdentää, että kaupankäynnillä on 
keskeinen rooli energiavarmuuden alalla ja 
että olennaisiin välineisiin kuuluvat vahvat 
energia-alan kumppanuudet, joita 
tehostetaan sisällyttämällä unionin 
tekemiin kauppasopimuksiin erillinen 
energiaa käsittelevä luku ja joiden avulla 
voidaan monipuolistaa energialähteitä, 
ottaa käyttöön energiatuotteiden 
laatunormeja ja kehittää kestävää 
energiantuotantoa koskevia yhteisiä 
normeja; pitää erittäin tärkeänä, että 
vähennetään riippuvuutta tuontienergiasta
erityisesti tehostamalla uusiutuvien 
energialähteiden ja energiatehokkuuden 
edistämistä; kehottaa komissiota 
tarjoamaan jäsenvaltioille parasta 
mahdollista teknistä tukea, jotta voidaan 
varmistaa unionin energiatehokkuutta 
koskevan lainsäädännön nopea ja 
asianmukainen täytäntöönpano;

Or. de

Tarkistus 26
Helmut Scholz
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tähdentää, että kaupankäynnillä on 
keskeinen rooli energiavarmuuden alalla ja 
että olennaisiin välineisiin kuuluvat vahvat 
energia-alan kumppanuudet, joita 
tehostetaan sisällyttämällä unionin 
tekemiin kauppasopimuksiin erillinen 
energiaa käsittelevä luku; pitää erittäin 
tärkeänä, että vähennetään riippuvuutta 
tuontienergiasta;

3. tähdentää, että kaupankäynnillä on 
keskeinen rooli energiavarmuuden alalla ja 
että olennaisiin välineisiin kuuluvat vahvat 
energia-alan kumppanuudet, joita 
tehostetaan sisällyttämällä unionin 
tekemiin kauppasopimuksiin erillinen 
energiaa käsittelevä luku; pitää erittäin 
tärkeänä, että vähennetään riippuvuutta 
tuontienergiasta; panee merkille, että jos 
unionin jäsenvaltioilla on negatiivinen 
kauppatase, se johtuu enimmäkseen 
fossiilisten polttoaineiden 
tuontikustannuksista erityisesti silloin, 
kun euron vaihtokurssi on heikko 
dollariin nähden, joka on useimmissa 
öljy- ja kaasusopimuksissa käytetty 
valuutta;

Or. en

Tarkistus 27
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota sisällyttämään 
erityisen energiaa koskevan luvun 
transatlanttista kauppa- ja 
investointikumppanuutta koskevaan 
sopimukseen;

Or. en

Tarkistus 28
Victor Boștinaru
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että unionin 
kauppapolitiikkaa olisi tehokkaasti 
koordinoitava energiapolitiikan, 
ulkopolitiikan ja YTPP:n kanssa, jotta 
varmistetaan unionin energiastrategian 
vaikuttavuus ja parempi ulkoisen 
toiminnan yhdenmukaisuus;

Or. en

Tarkistus 29
Bernd Lange

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. panee merkille, että 
energiatehokkuutta ja energiamerkintöjä 
koskevan yhteistyön ensiaskeleet on jo 
otettu kauppasopimuksissa (esimerkiksi 
Energy Star -merkintä Yhdysvalloissa); 
kehottaa lisäämään näitä toimia 
tulevaisuudessa;

Or. de

Tarkistus 30
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. painottaa, että voimakasta ja 
yksipuolista riippuvuutta kaasuntuonnista 
voidaan vähentää tukemalla hajautettua, 
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yhteisöllistä lämmön ja sähkön 
yhteistuotantoa, jolla lujitetaan 
arvoketjuja unionin eri alueilla; 

Or. en

Tarkistus 31
Klaus Buchner

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. panee merkille, että kotimaisen 
energiankulutuksen vähentyminen ja 
energiatehokkuuden kasvu ovat paitsi 
yleisesti merkityksellistä sen kannalta, että 
voidaan kestävällä tavalla osallistua 
unionin kansainvälisten velvoitteiden 
saavuttamiseen erityisesti vuoden 2015 
jälkeisten vuosituhannen 
kehitystavoitteiden osalta sisällyttämällä 
niitä koskevat näkökohdat unionin 
kansainvälistä kauppaa koskevaan 
ohjelmaan, myös keskeisiä 
vähennettäessä riippuvuutta 
tuontienergiasta; panee lisäksi merkille, 
että kauppasopimuksilla ei saisi lisätä 
riippuvuutta ulkomaisista 
energiantuottajista, vaan niillä olisi 
monipuolistettava unionin 
energiavalikoimaa;

Or. en

Tarkistus 32
David Borrelli, Tiziana Beghin

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että kaasuntoimituslähteiden 
ja -reittien monipuolistaminen on 
varmasti soveltuva tapa hajauttaa riskejä, 
vaikka sillä ei voida poistaa riskejä 
kokonaan; pitää lisäksi kiistanalaisena 
sitä, kuinka varmasti kaasuntoimitusten 
monipuolistamisella voidaan lisätä 
energiavarmuutta; katsoo että yleisesti 
sen vaikutukset ovat vähemmän varmoja 
kuin energiatehokkuustoimenpiteisiin ja 
uusiutuvan energian kotimaiseen 
tuotantoon keskittyvän strategian 
vaikutukset; katsoo siksi, että olisi 
edistettävä eräitä energiavalistusohjelmia, 
joilla voidaan vähentää energian 
tuhlausta ja optimoida kulutusta;

Or. en

Tarkistus 33
Costas Mavrides

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. painottaa, että edistämällä unionin 
omien tavanomaisten öljy- ja 
kaasuvarojen hyödyntämistä unionin 
säännöstöä täysimääräisesti noudattaen, 
sekä perinteisillä tuotantoalueilla (kuten 
Pohjanmeri) että äskettäin löydetyillä 
alueilla (kuten itäinen Välimeri ja 
Mustameri), vähennetään EU:n 
riippuvuutta ulkoisista toimittajista ja 
kauttakulkumaista ja vahvistetaan 
unionin energiavarmuutta; katsoo tässä 
yhteydessä, että unionin olisi asetettava 
etusijalle äskettäin unionin alueelta 
löydetyt energialähteet ja hyödynnettävä 
itäisen Välimeren alueen 
energialähteiden tarjoamat 
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mahdollisuudet ja erityisesti Välimeren 
alueen kaasukaupan keskuksen 
perustamisen tarjoama mahdollisuus 
luomalla käytävä kaakkoisen Välimeren 
alueelta Eurooppaan;

Or. en

Tarkistus 34
Klaus Buchner

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. muistuttaa, että tehtäessä 
kauppasopimuksia kolmansien maiden 
kanssa on jatkossakin toimittava unionin 
sisäisen toimintalinjan sekä erilaisten 
energialähteiden, kuten öljyhiekan ja 
liuskekaasun, tietyistä 
hyödyntämismenetelmistä esitettyjen 
kantojen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 35
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. painottaa, että energiakauppaa 
koskeva laajennettu järjestely 
transatlanttisessa kauppa- ja 
investointisopimuksessa TTIP:ssä auttaisi 
merkittävällä tavalla lisäämään 
monipuolistamista antamalla kuluttajille 
mahdollisuus hyötyä Yhdysvaltojen ja 
Euroopan markkinoiden välisestä 
energian hintojen voimakkaasta 
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epäjatkuvuudesta;

Or. en

Tarkistus 36
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että riippuvuuden 
vähentäminen yhdestä toimittajasta ei saa 
johtaa riippuvuuden kasvuun toisesta 
toimittajasta varsinaan nestemäisen 
kaasun kaupassa; muistuttaa, että suurin 
osa eurooppalaisista ei hyväksy 
murtamisteknologiaa;

Or. en

Tarkistus 37
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. katsoo, että EU:n ja Yhdysvaltojen 
välinen nesteytetyn maakaasun kauppa 
integroisi unionin kaasumarkkinat 
täysimääräisesti maailmanmarkkinoihin 
ja auttaisi merkittävästi energian 
sisämarkkinoiden toteuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 38
Helmut Scholz
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Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. tähdentää, että energiaturvallisuuteen 
liittyvissä infrastruktuurihankkeissa on 
otettava täysimääräisesti huomioon niiden 
paikallisten yhteisöjen demokraattinen 
tahto ja osallistuminen, joihin hankkeiden 
suunnittelu ja rakentaminen vaikuttaa;

Or. en

Tarkistus 39
Klaus Buchner

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. korostaa, että parhaillaan 
neuvoteltava transatlanttinen kauppa- ja 
investointikumppanuus voi vakavasti 
vaarantaa unionin energiavarmuutta, 
koska kansainvälisten 
sovittelutuomioistuimien ja sääntelyyn 
liittyvien määräysten kautta sillä saattaa 
olla tukahduttava vaikutus 
energiapolitiikkaan jäsenvaltioiden 
tasolla; katsoo, että energiavarmuuden 
uhkana on, että unionin mahdollisuudet 
riippumattoman energiapolitiikan 
harjoittamiseen saattavat vähentyä;

Or. en

Tarkistus 40
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. kehottaa komissiota pitämään itäisen 
Välimeren ja Kaspianmeren alueita 
energiadiplomatiansa merkittävinä 
tapaustutkimuksina, sillä niissä on suuria 
energiakauppaan ja energiaresursseihin 
liittyviä mahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 41
Costas Mavrides

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
yhteistyötä sellaista 
tietojenvaihtomekanismia varten, jossa 
käsitellään kolmansien maiden kanssa 
energia-alalla tehtäviä hallitustenvälisiä 
sopimuksia, jotta voidaan parantaa 
avoimuutta ja saada joukkovoimaa 
kolmansien maiden kanssa käytäviin 
neuvotteluihin;

4. kehottaa jäsenvaltioita tutkimaan, miten 
ne voisivat lisätä sellaista 
tietojenvaihtomekanismia koskevaa 
yhteistyötä, jossa käsitellään kolmansien 
maiden kanssa energia-alalla tehtäviä 
hallitustenvälisiä sopimuksia, jotta voidaan 
parantaa avoimuutta ja saada 
joukkovoimaa kolmansien maiden kanssa 
käytäviin neuvotteluihin;

Or. en

Tarkistus 42
Jan Zahradil

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
yhteistyötä sellaista 
tietojenvaihtomekanismia varten, jossa 
käsitellään kolmansien maiden kanssa 

4. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
yhteistyötä sellaista 
tietojenvaihtomekanismia varten, jossa 
käsitellään kolmansien maiden kanssa 
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energia-alalla tehtäviä hallitustenvälisiä 
sopimuksia, jotta voidaan parantaa 
avoimuutta ja saada joukkovoimaa
kolmansien maiden kanssa käytäviin 
neuvotteluihin;

energia-alalla tehtäviä hallitustenvälisiä 
sopimuksia, jotta voidaan parantaa 
avoimuutta ja tarvittaessa voimaa
kolmansien maiden kanssa käytäviin 
neuvotteluihin;

Or. en

Tarkistus 43
Bernd Lange

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
yhteistyötä sellaista 
tietojenvaihtomekanismia varten, jossa 
käsitellään kolmansien maiden kanssa 
energia-alalla tehtäviä hallitustenvälisiä 
sopimuksia, jotta voidaan parantaa 
avoimuutta ja saada joukkovoimaa 
kolmansien maiden kanssa käytäviin 
neuvotteluihin;

4. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
yhteistyötä sellaista 
tietojenvaihtomekanismia varten, jossa 
käsitellään kolmansien maiden kanssa 
energia-alalla tehtäviä hallitustenvälisiä 
sopimuksia, jotta voidaan parantaa 
avoimuutta ja saada joukkovoimaa 
kolmansien maiden kanssa käytäviin 
neuvotteluihin; kehottaa komissiota 
pikaisesti ehdottamaan sopimuksen 
sitovaa ennakkoarviointia, jossa otetaan 
huomioon vaikutukset unionin energian 
sisämarkkinoihin, varmistetaan 
yhteensopivuus unionin lainsäädännön 
kanssa, edistetään unionin 
energiahuollon varmuuden yleistä 
vahvistamista ja taataan komission sitova 
osallistuminen neuvotteluihin 
energiasopimuksista unionin 
ulkopuolisten maiden kanssa; kehottaa 
komissiota kehittämään unionin 
ulkopuolisten maiden kanssa tehtäviä 
energiasopimuksia koskevia normeja, joilla 
edistetään unionin etuja; kehottaa 
demokratian ja avoimuuden edistämisen 
nimessä komissiota säännöllisesti 
tiedottamaan parlamentille unionin ja sen 
ulkopuolisten maiden kanssa tehtävistä 
energiasopimuksista;
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Or. de

Tarkistus 44
Adam Szejnfeld

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
yhteistyötä sellaista 
tietojenvaihtomekanismia varten, jossa 
käsitellään kolmansien maiden kanssa 
energia-alalla tehtäviä hallitustenvälisiä 
sopimuksia, jotta voidaan parantaa 
avoimuutta ja saada joukkovoimaa
kolmansien maiden kanssa käytäviin 
neuvotteluihin;

4. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
yhteistyötä sellaista 
tietojenvaihtomekanismia varten, jossa 
käsitellään kolmansien maiden kanssa 
energia-alalla tehtäviä hallitustenvälisiä 
sopimuksia, jotta voidaan parantaa 
avoimuutta ja saada joukkovoimaa 
kolmansien maiden kanssa käytäviin 
neuvotteluihin energiaunionin luomista 
koskevan komission strategian 
mukaisesti; katsoo, että tässä yhteydessä 
olisi tarkasteltava mahdollisuutta, että 
jäsenvaltiot ottavat tulevaisuudessa 
käyttöön energialähteitä koskevan 
yhteisostomekanismin;

Or. pl

Tarkistus 45
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota määrittelemään 
käytettävissä olevat vaihtoehdot 
jäsenvaltioiden puolesta käytäviä yhteisiä 
neuvotteluja varten energiasopimuksista 
ulkoisten toimittajien kanssa;

Or. en
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Tarkistus 46
Bernd Lange

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että energia-alan 
sopimuksissa on aina painotettava 
vastavuoroisuuden periaatetta ja 
varmistettava laatuvaatimukset sekä 
oikeudellisten puite-ehtojen 
noudattaminen; kehottaa käsittelemään 
energia-alan sopimukset tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä, jotta voidaan 
varmistaa demokratia, avoimuus ja 
unionin lainsäännön noudattaminen, ja 
ottamaan siten huomioon unionin 
energia-alan sisämarkkinat;

Or. de

Tarkistus 47
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että on tärkeää saada 
liitettyä kaikki jäsenvaltiot ja alueet 
unionin kaasu- ja sähköverkkoihin;

Or. en

Tarkistus 48
Costas Mavrides

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. panee merkille, että jäsenvaltioiden 
pyynnöstä komissio voisi osallistua 
tarkkailijana hallitusten välisistä 
sopimuksista käytäviin neuvotteluihin;

Or. en

Tarkistus 49
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa, että
energiavarmuusstrategiassa olisi pyrittävä 
lievittämään maiden välisiä jännitteitä ja
poistamaan markkinoilla ilmenevää 
tehottomuutta, koska kyseiset ilmiöt 
heikentävät kaupasta saatavaa hyötyä;
korostaa, että maailmanlaajuisesti olisi 
edistettävä energian ja raaka-aineiden 
demokraattista hallintajärjestelmää;

5. painottaa, että energiavarmuuden 
haasteena on lieventää 
epävarmuustekijöitä, jotka aiheuttavat
jännitteitä jäsenvaltioiden välille, ja
poistaa markkinoilla ilmenevää 
tehottomuutta, joka heikentää kaupasta 
saatavaa hyötyä; korostaa siksi, että 
maailmanlaajuisesti olisi edistettävä raaka-
aineiden hallintajärjestelmää, jotta 
voidaan vähentää kansainvälisiä 
jännitteitä tällä alalla, asettaen 
painopisteeksi sellaiset kohtuulliset 
tulovaihtoehdot luonnonvaroiltaan 
rikkaille valtioille unionin sisällä ja 
ulkopuolella, jotka tukevat kyseisten 
valtioiden taloudellista kehitystä ja 
köyhyyden poistamisstrategioita;

Or. en

Tarkistus 50
Adam Szejnfeld

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa, että 
energiavarmuusstrategiassa olisi pyrittävä 
lievittämään maiden välisiä jännitteitä ja
poistamaan markkinoilla ilmenevää 
tehottomuutta, koska kyseiset ilmiöt 
heikentävät kaupasta saatavaa hyötyä; 
korostaa, että maailmanlaajuisesti olisi 
edistettävä energian ja raaka-aineiden 
demokraattista hallintajärjestelmää;

5. painottaa, että 
energiavarmuusstrategiassa olisi pyrittävä 
lievittämään maiden välisiä jännitteitä ja
yksinkertaistamaan 
markkinamekanismeja, jotta voidaan 
tehokkaasti rakentaa maailmanlaajuisia 
energiamarkkinoita ja tuoda kaupasta
saatava hyöty kaikille siihen osallistuville;

Or. pl

Tarkistus 51
Victor Boștinaru

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa, että 
energiavarmuusstrategiassa olisi pyrittävä 
lievittämään maiden välisiä jännitteitä ja 
poistamaan markkinoilla ilmenevää 
tehottomuutta, koska kyseiset ilmiöt
heikentävät kaupasta saatavaa hyötyä;
korostaa, että maailmanlaajuisesti olisi 
edistettävä energian ja raaka-aineiden 
demokraattista hallintajärjestelmää;

5. painottaa, että 
energiavarmuusstrategiassa olisi pyrittävä 
lievittämään maiden välisiä jännitteitä ja 
poistamaan markkinoilla ilmenevää 
tehottomuutta, tekijöitä, jotka heikentävät 
kaupasta saatavaa hyötyä; korostaa, että 
maailmanlaajuisesti olisi edistettävä 
energian ja raaka-aineiden demokraattista 
hallintajärjestelmää ja säädettävä selvät ja 
tehokkaat velvollisuudet ja 
seuraamuslausekkeet, jotta voidaan 
varmistaa, että esimerkiksi poliittisten 
tapahtumien kaltaiset tapahtumat eivät 
vaikuta energiatoimituksiin;

Or. en

Tarkistus 52
Jan Zahradil
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa, että 
energiavarmuusstrategiassa olisi pyrittävä 
lievittämään maiden välisiä jännitteitä ja 
poistamaan markkinoilla ilmenevää 
tehottomuutta, koska kyseiset ilmiöt 
heikentävät kaupasta saatavaa hyötyä;
korostaa, että maailmanlaajuisesti olisi 
edistettävä energian ja raaka-aineiden 
demokraattista hallintajärjestelmää;

5. painottaa, että 
energiavarmuusstrategiassa olisi pyrittävä 
lievittämään maiden välisiä jännitteitä ja 
poistamaan markkinoilla ilmenevää 
tehottomuutta, koska kyseiset ilmiöt 
heikentävät kaupasta saatavaa hyötyä;
korostaa, että olisi edistettävä
maailmanlaajuisia hallintajärjestelmiä ja 
kansainvälisiä energiakaupan sääntöjä, 
jotta voidaan vähentää kansainvälisiä 
jännitteitä ja parantaa alan oikeudellista 
vakautta; pitää myönteisenä 
kansainvälisen energiafoorumin tekemää 
työtä, mutta katsoo, että Maailman 
kauppajärjestöllä WTO:lla olisi oltava 
näkyvämpi pitkän aikavälin rooli, jotta 
voidaan varmistaa markkinoiden parempi 
avoimuus ja vähentää väärinkäytöksiä ja 
markkinamanipulointia;

Or. en

Tarkistus 53
Jean-Marie Le Pen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa, että 
energiavarmuusstrategiassa olisi pyrittävä 
lievittämään maiden välisiä jännitteitä ja 
poistamaan markkinoilla ilmenevää 
tehottomuutta, koska kyseiset ilmiöt 
heikentävät kaupasta saatavaa hyötyä;
korostaa, että maailmanlaajuisesti olisi 
edistettävä energian ja raaka-aineiden 
demokraattista hallintajärjestelmää;

5. painottaa, että 
energiavarmuusstrategiassa olisi 
pyrittävä lievittämään maiden 
välisiä jännitteitä ja poistamaan 
markkinoilla ilmenevää 
tehottomuutta, koska kyseiset 
ilmiöt heikentävät kaupasta 
saatavaa hyötyä;

Or. fr
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Tarkistus 54
Christofer Fjellner

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. painottaa, että 
energiavarmuusstrategiassa olisi pyrittävä 
lievittämään maiden välisiä jännitteitä ja 
poistamaan markkinoilla ilmenevää 
tehottomuutta, koska kyseiset ilmiöt 
heikentävät kaupasta saatavaa hyötyä;
korostaa, että maailmanlaajuisesti olisi 
edistettävä energian ja raaka-aineiden 
demokraattista hallintajärjestelmää;

5. painottaa, että 
energiavarmuusstrategiassa olisi pyrittävä 
lievittämään maiden välisiä jännitteitä ja 
poistamaan markkinoilla ilmenevää 
tehottomuutta, koska kyseiset ilmiöt 
heikentävät kaupasta saatavaa hyötyä;
korostaa, että maailmanlaajuisesti olisi 
edistettävä energian ja raaka-aineiden 
demokraattista hallintajärjestelmää;
korostaa tiiviimmän energiayhteistyön 
merkitystä Euroopan naapuruuspolitiikan 
piiriin kuuluvien maiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 55
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa, että unionin ja sen 
tärkeimpien energiantoimittajien 
suhteissa ei saisi enää olla jännitteitä 
vuonna 2030, jolloin ehdotetun 
energiapoliittisen strategian soveltaminen 
päättyy, ja että unionin kiinnostus sitä 
kohtaan, että luonnonvaroiltaan rikkaat 
maat ostavat unionilta puhdasta ja 
energiatehokasta teknologiaa, sekä 
näiden maiden mahdollisuudet erityisesti 
kaasun ja muiden tuotteiden 
toimittamiseen unionin petrokemialliselle 
teollisuudelle, vastaavat tosiaan;
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Or. en

Tarkistus 56
Klaus Buchner

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa, että uraanin louhintaan 
liittyy ympäristöön, ihmisten terveyteen ja 
villiin luontoon vaikuttavia vakavia ja 
mahdollisti pitkäkestoisia riskejä, jotka 
johtuvat altistumisesta ionisoivalle 
säteilylle, ja jotka siten vaikuttavat 
unionin kauppasuhteisiin;

Or. en

Tarkistus 57
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että unionin olisi autettava 
haavoittuvimmassa asemassa olevia maita 
monipuolistamaan energialähteitään ja 
toimitusreittejään, mukaan luettuina 
vastakkaisvirtaukset, ja keskityttävä 
uusiutuviin energialähteisiin ja niiden 
varastointimahdollisuuksiin, jotta 
energiatehokkuutta kyettäisiin 
parantamaan maailmanlaajuisesti; 
katsoo, että unionin olisi autettava 
energiaköyhyyden poistamisessa, 
edistettävä kestävää kehitystä 
maailmanlaajuisesti ja tuettava 
maailmanlaajuisesti toimia 
ilmastonmuutokseen reagoimiseksi;

6. katsoo, että unionin olisi nopeutettava 
energian sisämarkkinoiden toteuttamista 
kehittämällä infrastruktuuria 
toimituslähteiden monipuolistamista 
varten ja nopeuttamalla yhteenliitäntöjen 
muodostumista; 
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Or. en

Tarkistus 58
Adam Szejnfeld

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että unionin olisi autettava 
haavoittuvimmassa asemassa olevia maita 
monipuolistamaan energialähteitään ja 
toimitusreittejään, mukaan luettuina 
vastakkaisvirtaukset, ja keskityttävä 
uusiutuviin energialähteisiin ja niiden 
varastointimahdollisuuksiin, jotta 
energiatehokkuutta kyettäisiin 
parantamaan maailmanlaajuisesti; 
katsoo, että unionin olisi autettava 
energiaköyhyyden poistamisessa, 
edistettävä kestävää kehitystä 
maailmanlaajuisesti ja tuettava 
maailmanlaajuisesti toimia 
ilmastonmuutokseen reagoimiseksi;

6. katsoo, että unionin olisi autettava 
haavoittuvimmassa asemassa olevia maita 
monipuolistamaan energialähteitään ja 
toimitusreittejään, kiinnittäen erityistä 
huomiota kotimaisten energialähteiden 
käyttöön, mukaan luettuina fossiiliset 
polttoaineet, uusiutuvien energialähteiden 
ja ydinenergian edistäminen sekä 
varastointi- ja siirtoinfrastruktuurin 
kehittäminen, erityisesti rajatylittävät 
yhteenliitännät ja vastakkaisvirtaukset;
katsoo, että yhtä tärkeää on toteuttaa 
toimia uusien teknologioiden 
kehittämiseksi energian tuottamiseksi 
erilaisista lähteistä ja lisätä 
energiatehokuutta muun muassa 
edistämällä sähkön ja lämmön 
yhteistuotantoa;

Or. pl

Tarkistus 59
Jan Zahradil

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että unionin olisi autettava 
haavoittuvimmassa asemassa olevia maita
monipuolistamaan energialähteitään ja 
toimitusreittejään, mukaan luettuina 
vastakkaisvirtaukset, ja keskityttävä 

6. katsoo, että unionin olisi autettava 
haavoittuvimmassa asemassa olevia
unionin jäsenvaltioita monipuolistamaan 
energialähteitään ja toimitusreittejään, 
mukaan luettuina vastakkaisvirtaukset, ja 
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uusiutuviin energialähteisiin ja niiden 
varastointimahdollisuuksiin, jotta 
energiatehokkuutta kyettäisiin 
parantamaan maailmanlaajuisesti; 
katsoo, että unionin olisi autettava 
energiaköyhyyden poistamisessa, 
edistettävä kestävää kehitystä 
maailmanlaajuisesti ja tuettava 
maailmanlaajuisesti toimia 
ilmastonmuutokseen reagoimiseksi;

keskityttävä alueellisiin strategioihin, 
joissa huomio kiinnitetään uusiutuviin 
energialähteisiin ja niiden 
varastointimahdollisuuksiin sekä 
toimittajien monipuolistamiseen;

Or. en

Tarkistus 60
Jean-Marie Le Pen

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että unionin olisi autettava
haavoittuvimmassa asemassa olevia maita
monipuolistamaan energialähteitään ja 
toimitusreittejään, mukaan luettuina 
vastakkaisvirtaukset, ja keskityttävä 
uusiutuviin energialähteisiin ja niiden 
varastointimahdollisuuksiin, jotta 
energiatehokkuutta kyettäisiin parantamaan
maailmanlaajuisesti; katsoo, että unionin 
olisi autettava energiaköyhyyden
poistamisessa, edistettävä kestävää 
kehitystä maailmanlaajuisesti ja tuettava 
maailmanlaajuisesti toimia 
ilmastonmuutokseen reagoimiseksi;

6. katsoo, että unionin olisi autettava
niitä jäsenvaltioita, joilla on vähiten 
energiantoimituskapasiteettia,
monipuolistamaan energialähteitään 
ja toimitusreittejään, mukaan 
luettuina vastakkaisvirtaukset, ja 
keskityttävä uusiutuviin 
energialähteisiin ja niiden 
varastointimahdollisuuksiin, jotta 
energiatehokkuutta kyettäisiin 
parantamaan jäsenvaltioissa; katsoo, 
että unionin olisi tarjottava tukea
energiaköyhyyden poistamiseksi 
jäsenvaltioissa ja kannustettava 
jäsenvaltioita harjoittamaan 
energiapolitiikkaa, joka vastaa 
niiden kansallisia kestävän 
kehityksen tavoitteita;

Or. fr

Tarkistus 61
Victor Boștinaru
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että unionin olisi autettava 
haavoittuvimmassa asemassa olevia maita
monipuolistamaan energialähteitään ja 
toimitusreittejään, mukaan luettuina 
vastakkaisvirtaukset, ja keskityttävä 
uusiutuviin energialähteisiin ja niiden 
varastointimahdollisuuksiin, jotta 
energiatehokkuutta kyettäisiin parantamaan 
maailmanlaajuisesti; katsoo, että unionin
olisi autettava energiaköyhyyden 
poistamisessa, edistettävä kestävää 
kehitystä maailmanlaajuisesti ja tuettava 
maailmanlaajuisesti toimia 
ilmastonmuutokseen reagoimiseksi;

6. katsoo, että unionin olisi
monipuolistettava energialähteitään ja 
toimitusreittejään sekä autettava 
haavoittuvimmassa asemassa olevia maita
tekemään samoin muun muassa 
vastakkaisvirtausten avulla, ja 
keskityttävä uusiutuviin energialähteisiin ja 
niiden varastointimahdollisuuksiin, jotta 
energiatehokkuutta kyettäisiin parantamaan 
maailmanlaajuisesti; katsoo, että unionin 
olisi autettava energiaköyhyyden 
poistamisessa, edistettävä kestävää 
kehitystä maailmanlaajuisesti ja tuettava 
maailmanlaajuisesti toimia 
ilmastonmuutokseen reagoimiseksi;

Or. en

Tarkistus 62
Bernd Lange

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että unionin olisi autettava 
haavoittuvimmassa asemassa olevia maita 
monipuolistamaan energialähteitään ja 
toimitusreittejään, mukaan luettuina 
vastakkaisvirtaukset, ja keskityttävä 
uusiutuviin energialähteisiin ja niiden 
varastointimahdollisuuksiin, jotta 
energiatehokkuutta kyettäisiin parantamaan 
maailmanlaajuisesti; katsoo, että unionin 
olisi autettava energiaköyhyyden 
poistamisessa, edistettävä kestävää 
kehitystä maailmanlaajuisesti ja tuettava 
maailmanlaajuisesti toimia 
ilmastonmuutokseen reagoimiseksi;

6. katsoo, että unionin olisi autettava 
haavoittuvimmassa asemassa olevia maita 
monipuolistamaan energialähteitään ja 
toimitusreittejään, mukaan luettuina 
vastakkaisvirtaukset, ja keskityttävä 
uusiutuviin energialähteisiin, niiden 
varastointimahdollisuuksiin ja 
energiatehokkuutta lisääviin toimiin, jotta 
energiatehokkuutta kyettäisiin parantamaan 
maailmanlaajuisesti; katsoo, että unionin 
olisi autettava energiaköyhyyden 
poistamisessa, edistettävä kestävää 
kehitystä maailmanlaajuisesti ja tuettava 
maailmanlaajuisesti toimia 
ilmastonmuutokseen reagoimiseksi;
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Or. de

Tarkistus 63
Costas Mavrides

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että unionin olisi autettava 
haavoittuvimmassa asemassa olevia maita 
monipuolistamaan energialähteitään ja 
toimitusreittejään, mukaan luettuina 
vastakkaisvirtaukset, ja keskityttävä 
uusiutuviin energialähteisiin ja niiden 
varastointimahdollisuuksiin, jotta 
energiatehokkuutta kyettäisiin parantamaan 
maailmanlaajuisesti; katsoo, että unionin 
olisi autettava energiaköyhyyden 
poistamisessa, edistettävä kestävää 
kehitystä maailmanlaajuisesti ja tuettava 
maailmanlaajuisesti toimia 
ilmastonmuutokseen reagoimiseksi;

6. painottaa, että unionin olisi autettava 
haavoittuvimmassa asemassa olevia maita 
monipuolistamaan energialähteitään ja 
toimitusreittejään, mukaan luettuina 
vastakkaisvirtaukset, ja keskityttävä 
uusiutuviin energialähteisiin ja niiden 
varastointimahdollisuuksiin, jotta 
energiatehokkuutta kyettäisiin parantamaan 
maailmanlaajuisesti; katsoo, että unionin 
olisi autettava energiaköyhyyden 
poistamisessa, edistettävä kestävää 
kehitystä maailmanlaajuisesti ja tuettava 
maailmanlaajuisesti toimia 
ilmastonmuutokseen reagoimiseksi;
muistuttaa tästä syystä energiansaannin 
monipuolistamisen yhteydessä sellaisen 
energiavalikoiman keskeisestä 
merkityksestä, johon sisältyy 
kaikentyyppistä energiantuotantoa ja joka 
sallii yksittäisten jäsenvaltioiden 
erityisolosuhteet, jotta saavutetaan 
unionin energiatavoitteet;

Or. en

Tarkistus 64
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota tutkimaan, miten 
voitaisiin luoda tasapuoliset 
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toimintaedellytykset eurooppalaisille ja 
Euroopan ulkopuolisille tuottajille, 
erityisesti selvittämällä rajalla 
sovellettavan hiilimukautuksen tai 
päästöstandardien toteutettavuutta;

Or. en

Tarkistus 65
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että unionin on 
hyödynnettävä itäisen Välimeren alueen 
energialähteiden tarjoamat 
mahdollisuudet ja erityisesti Välimeren 
alueen kaasukaupan keskuksen 
perustamisen tarjoama mahdollisuus 
luomalla käytävä kaakkoisen Välimeren 
alueelta Eurooppaan, jotta EU:n 
energiavarmuutta voidaan parantaa; 
toteaa, että unionin on edistettävä 
energia-alan yhteistyöhankkeita itäisen 
Välimeren alueen maiden kanssa, minkä 
avulla edistetään rauhaa ja ihmisten 
taloudellista vaurautta;

Or. en

Tarkistus 66
Klaus Buchner

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että kotimaiset ja alueelliset 
uusiutuvat energialähteet ja toimitusketjut 
voivat tarjota riippumattomuuden tietyistä 
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vaihtelevista kansainvälisistä 
energiamarkkinoista ja lisätä 
energiavarmuutta; painottaa, että 
energian varastointi ja jakelu ovat 
suurimpia haasteita uusiutuvien 
energialähteiden tulevassa kehityksessä; 
on vakuuttunut siitä, että nykyiset 
tekniikat aurinko- ja tuulivoiman 
muuttamiseksi kaasuksi voivat osaltaan 
lieventää tätä ongelmaa, kun otetaan 
huomioon jo olemassa olevat valtavat 
varastointilaitokset, kuljetusverkot ja 
nykyaikaiset maakaasua käyttävät 
voimalat; kehottaa lisäämään 
taloudellista tukea tällaisten 
teknologioiden käyttöönottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 67
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. toteaa, että Euroopan strategisten 
investointien rahasto ja Verkkojen 
Eurooppa -väline ovat tärkeitä 
mekanismeja infrastruktuurin 
kehittämisen ja yksityisten investointien 
unioniin houkuttelemisen kannalta;

huomauttaa lisäksi, että 
rahoitusvälineiden käytön maksimointi 
tarjoaa merkittävän julkista rahoitusta 
koskevan vipuvaikutuksen ja houkuttaa 
maailmanlaajuisesti investointipääomaa 
unioniin;

Or. en
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Tarkistus 68
Costas Mavrides

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että tarjonnan, lähteiden ja 
reittien monipuolistamista edistävät 
strategiset infrastruktuurit, kuten 
varastointi-, tuonti- ja kuljetuslaitokset 
sekä maakaasulaitosten nesteyttämis- ja 
jälleenkaasutuslaitokset voivat edistää 
tarjonnan lisäämistä hätätilanteissa; 
toteaa, että näitä infrastruktuureja 
voidaan tukea erityisten sääntelyllisten 
järjestelyjen ja/tai julkisen rahoituksen 
avulla, kuten on säädetty ”Euroopan 
laajuisista energiainfrastruktuureista” 
annetussa asetuksessa (EU) N:o 347/2013 
ja Verkkojen Eurooppa -välineestä 
annetussa asetuksessa (EU) N:o 
1316/2013 ja/tai unionin strategisiin 
tavoitteisiin perustuvista unionin 
rahoitusvälineistä annettavalla 
rahoitustuella;

Or. en

Tarkistus 69
Adam Szejnfeld

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää unionin yksityisten yhtiöiden ja 
valtionyhtiöiden vientimahdollisuuksia 
puhtaan, turvallisen ja tehokkaan 
energiateknologian saralla erityisen 
merkittävinä, etenkin kun otetaan 
huomioon, että energiantarve kasvaa 

7. pitää unionin yksityisten yhtiöiden ja 
valtionyhtiöiden vientimahdollisuuksia 
puhtaan, turvallisen ja tehokkaan 
energiateknologian saralla erityisen 
merkittävinä, samoin kuin jäsenvaltioiden 
lisääntyviä investointeja uuden 
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maailmanlaajuisesti; vaatii, että tällaiseen 
teknologiaan sovelletaan merkittäviä 
tullihuojennuksia ympäristöystävällisiä 
hyödykkeitä koskevan aloitteen 
yhteydessä.

energiateknologian tutkimukseen, 
kehittämiseen ja soveltamiseen; vaatii, että 
tällaiseen teknologiaan sovelletaan 
merkittäviä tullihuojennuksia 
ympäristöystävällisiä hyödykkeitä 
koskevan aloitteen yhteydessä.

Or. pl

Tarkistus 70
Jan Zahradil

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää unionin yksityisten yhtiöiden ja 
valtionyhtiöiden vientimahdollisuuksia
puhtaan, turvallisen ja tehokkaan 
energiateknologian saralla erityisen 
merkittävinä, etenkin kun otetaan 
huomioon, että energiantarve kasvaa 
maailmanlaajuisesti; vaatii, että tällaiseen 
teknologiaan sovelletaan merkittäviä 
tullihuojennuksia ympäristöystävällisiä 
hyödykkeitä koskevan aloitteen 
yhteydessä.

7. pitää unionin yksityisten yhtiöiden ja 
valtionyhtiöiden
kaupankäyntimahdollisuuksia puhtaan, 
turvallisen ja tehokkaan energiateknologian 
saralla erityisen merkittävinä, etenkin kun 
otetaan huomioon, että energiantarve 
kasvaa maailmanlaajuisesti; vaatii, että 
tällaiseen teknologiaan sovelletaan 
merkittäviä tullihuojennuksia paitsi
ympäristöystävällisiä hyödykkeitä 
koskevan aloitteen yhteydessä myös 
unionin kaikissa 
vapaakauppasopimuksissa, joilla on 
poistettava lisäksi tullien ulkopuoliset 
kaupan esteet energiaresursseilta, 
-tuotteilta ja -teknologioilta, ja joiden 
ansiosta vakaa, avoin ja ennakoitava 
kauppa tulee mahdolliseksi;

Or. en

Tarkistus 71
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää unionin yksityisten yhtiöiden ja 
valtionyhtiöiden vientimahdollisuuksia 
puhtaan, turvallisen ja tehokkaan 
energiateknologian saralla erityisen 
merkittävinä, etenkin kun otetaan 
huomioon, että energiantarve kasvaa 
maailmanlaajuisesti; vaatii, että tällaiseen 
teknologiaan sovelletaan merkittäviä 
tullihuojennuksia ympäristöystävällisiä 
hyödykkeitä koskevan aloitteen 
yhteydessä.

7. pitää unionin yksityisten yhtiöiden ja 
valtionyhtiöiden vientimahdollisuuksia 
puhtaan, turvallisen ja tehokkaan 
energiateknologian sekä uusiutuvista 
energialähteistä saatavan energian 
varastointiteknologioiden saralla erityisen 
merkittävinä, etenkin kun otetaan 
huomioon, että energiantarve kasvaa 
maailmanlaajuisesti; vaatii, että tällaiseen 
teknologiaan sovelletaan merkittäviä 
tullihuojennuksia ympäristöystävällisiä 
hyödykkeitä koskevan aloitteen 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 72
Christofer Fjellner

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää unionin yksityisten yhtiöiden ja 
valtionyhtiöiden vientimahdollisuuksia 
puhtaan, turvallisen ja tehokkaan 
energiateknologian saralla erityisen 
merkittävinä, etenkin kun otetaan
huomioon, että energiantarve kasvaa 
maailmanlaajuisesti; vaatii, että tällaiseen 
teknologiaan sovelletaan merkittäviä 
tullihuojennuksia ympäristöystävällisiä 
hyödykkeitä koskevan aloitteen
yhteydessä.

7. pitää unionin yksityisten yhtiöiden ja 
valtionyhtiöiden vientimahdollisuuksia 
puhtaan, turvallisen ja tehokkaan 
energiateknologian saralla erityisen 
merkittävinä, etenkin kun otetaan 
huomioon, että energiantarve kasvaa 
maailmanlaajuisesti; vaatii, että tällaiseen 
teknologiaan sovelletaan merkittäviä 
tullihuojennuksia ympäristöhyödykkeitä 
koskevasta sopimuksesta parhaillaan 
käytävien neuvottelujen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 73
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota varmistamaan 
kilpailunvastaisen toiminnan tiukemman 
valvonnan ja huolehtimaan 
polkumyynnin vastaisista toimista unionin 
energiateollisuuden suojelemiseksi 
epäreilulta tuonnilta kolmansista maista;

Or. en

Tarkistus 74
Klaus Buchner

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. panee merkille, että ydinenergian 
muuttaminen ei ole hiilineutraalia ja että 
siihen liittyvien hiilidioksidipäästöjen 
määrä vaihtelee 32 grammasta 
60 grammaan kilowattitunnilta, kun taas 
yleiset päästöt rakentamisesta, käytöstä 
poistamisesta, uraanin louhinnasta, 
rikastamisesta, jätteiden varastoinnista, 
kuljetuksista ja ylläpidosta otetaan 
huomioon ydinvoimalan koko elinajalta; 

Or. en

Tarkistus 75
Christofer Fjellner

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että unionin 
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energiavarmuusstrategian ja unionin 
kauppapolitiikan yhteydessä on tärkeää 
lisätä toimintalinjojen yhdenmukaisuutta 
erityisesti unionin kaupan suojatoimien 
käytön yhteydessä; panee merkille, että 
unioni on määrännyt tosiasiallisesti 
kaikkia uusiutuvia energialähteitä, myös 
aurinkopaneeleja, biodieseliä, bioetanolia 
ja tuulivoimaturbiinien tuotannossa 
käytettävää lasikuitua koskevista 
polkumyyntitulleista; on huolissaan 
meneillään olevasta tutkimuksesta, joka 
koskee korkealaatuisten 
sähkönsiirtomuuntajien valmistamisessa 
käytettävää suuntaisrakeista 
sähköteknistä terästä; kehottaa komissiota 
ottamaan huomioon unionin edut, kun se 
harkitsee tullien määräämistä 
energiavarmuutemme kannalta 
tarpeellisille tuotteille ja puolivalmisteille;

Or. en

Tarkistus 76
Klaus Buchner

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että ydinenergia on yksi 
monista sähköntuotannon lähteistä ja että 
unionin energiavalikoimassa on otettava 
huomioon sen todelliset taloudelliset ja 
rahoitukselliset kokonaiskustannukset;

Or. en

Tarkistus 77
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)



AM\1051221FI.doc 43/46 PE549.391v01-00

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että sen energiavarmuutta koskevat 
tavoitteet ja toimet ovat unionin yhteisten 
poliittisten tavoitteiden mukaisia 
erityisesti kansainvälistä rauhaa ja 
kehitystä koskevien tavoitteiden osalta ja 
että valtioiden integroituminen 
maailmantalouteen sisältää myös 
energian saatavuuden kyseisille valtioille;

Or. en

Tarkistus 78
David Borrelli, Tiziana Beghin

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että energiavarmuutta 
Euroopan unionissa ei voi tosiasiassa 
saavuttaa pelkästään rahoittamalla uusia 
infrastruktuureja ja laitoksia, vaan myös 
tukemalla nykyisten teknologioiden 
optimaalista käyttöä, uusien ratkaisujen 
tutkimusta ja kehittämistä sekä 
edistämällä uusiutuvien energialähteiden 
ja niitä koskevien teknologioiden käyttöä; 

(Tämä on uusi 8 kohta.)

Or. en

Tarkistus 79
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. pitää valitettavana, että keskustelut 
kaupan suojatoimien 
uudenaikaistamisesta ovat pysähtyneet 
neuvostossa siitä huolimatta, että 
parlamentti on ilmaissut voimakkaan 
tukensa tiukemmille toimille kolmansista 
maista tulevan epäreilun tuonnin 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 80
Christofer Fjellner

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. korostaa, että tarvitaan hommattavia 
investointeja energia-alaan ja 
energiainfrastruktuuriin ja ennen kaikkea 
uusiutuvaan energiaan ja vihreään 
teknologiaan; katsoo, että 
vapaakauppasopimuksiin sisälletyt 
investointeja koskevat kattavat luvut, 
joissa on määräyksiä investointien 
sääntelyn vapauttamisesta ja 
investointisuojasta, ovat välttämättömiä 
investointien kannustamisen ja suojelun 
kannalta ja siten myös unionin 
energiaturvallisuuden vahvistamisen 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 81
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että unionin ehdokasvaltiot noudattavat 
täysimääräisesti unionin 
ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa 
koskevia sitoumuksiaan; pyytää 
komissiota puuttumaan äskettäisiin 
kolmansien osapuolten laajamittaisiin 
ehdotuksiin investoinneista erittäin 
saastuttaviin ja vanhentuneisiin 
hiilivoimaloihin monissa 
ehdokasvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 82
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. kehottaa neuvostoa jatkamaan 
kaupan suojatoimien uudenaikaistamista, 
jotta voidaan varmistaa, että unionin 
valmistusteollisuus voi hyötyä 
täysimääräisesti energiakäänteestä, 
erityisesti turbiineista, 
aurinkopaneeleista, korkealaatuisesta 
teräksestä ja rakennusmateriaaleista;

Or. en

Tarkistus 83
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)



PE549.391v01-00 46/46 AM\1051221FI.doc

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. pitää erittäin valitettavana 
energiaunionia käsittelevässä 
tiedonannossa komission tekemää 
ilmoitusta, jonka mukaan valmistellaan 
lainsäädäntöä yhteisen 
energiakapasiteettimekanismin 
luomiseksi, mikä pakottaisi 
energiatoimitustensa nykyaikaistamiseen 
investoivat jäsenvaltiot 
yhteisrahoittamaan vanhentuneiden ja 
kestämättömien voimaloiden käytön 
pidentämistä muutamissa muissa 
jäsenvaltioissa;

Or. en


