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Niki Tzavela 

Energia tegevuskava aastani 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 

saavad koostööst energiasüsteemi 

ümberkujundamisel; toetab seetõttu 

komisjoni energia tegevuskava aastani 

2050, mis on energiapoliitika 

seadusandlike ja muude algatuste 

ettepanekute aluseks, et välja töötada 

poliitikaraamistik 2030. aastaks, sealhulgas 

vahe-eesmärgid ja eesmärgid 

kasvuhoonegaaside heite, taastuvenergia ja 

energiatõhususe valdkonnas, et luua 

edasipüüdlik ja stabiilne õiguslik ja 

reguleeriv raamistik; märgib, et 2050. aasta 

ja vahepealse perioodi energiaeesmärkide 

määratlemine eeldab üleeuroopalist 

juhtimist soovitab võtta solidaarsuse 

vaimus vastu strateegia, mis võimaldab 

liikmesriikidel tegevuskava raames 

solidaarselt koostööd teha, pidades silmas 

Euroopa energiaühenduse loomist; ergutab 

määratlema 2030. aastaks kehtestatava 

poliitikaraamistiku sellistes ajalistes 

raamides, mis aitab tagada investorite 

kindlustunnet;  

1. tunnistab eeliseid, mida liikmesriigid 

saavad koostööst energiasüsteemi 

ümberkujundamisel; toetab seetõttu 

komisjoni energia tegevuskava aastani 

2050, mis on energiapoliitika 

seadusandlike ja muude algatuste 

ettepanekute aluseks, et välja töötada 

poliitikaraamistik 2030. aastaks, sealhulgas 

vahe-eesmärgid ja siduvad eesmärgid 

kasvuhoonegaaside heite, taastuvenergia ja 

energiatõhususe valdkonnas, et luua 

edasipüüdlik ja stabiilne õiguslik ja 

reguleeriv raamistik; märgib, et 2050. aasta 

ja vahepealse perioodi energiaeesmärkide 

määratlemine eeldab üleeuroopalist 

juhtimist; soovitab võtta solidaarsuse 

vaimus vastu strateegia, mis võimaldab 

liikmesriikidel tegevuskava raames 

solidaarselt koostööd teha, pidades silmas 

Euroopa energiaühenduse loomist; ergutab 

määratlema 2030. aastaks kehtestatava 

poliitikaraamistiku sellistes ajalistes 

raamides, mis aitab tagada investorite 

kindlustunnet; 

Or. en 



 

AM\929237ET.doc  PE507.351v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.3.2013 A7-0035/2 

Muudatusettepanek  2 

Yannick Jadot 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energia tegevuskava aastani 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. tunnistab, et CO2-heite vähendamise 

saavutamiseks on oluline kasutada vähe 

süsihappegaasi tekitavatest allikatest 

saadud elektrit, kuna 2050. aastaks peab 

ELi elektrisektor olema peaaegu 

heitevaba; 

5. tunnistab, et peaaegu täielikult 

taastuvenergial põhineva majanduse 

väljakujundamiseks ELis 2050. aastaks on 

hädavajalik teha taastuvenergiaallikate 

arendamiseks edasisi jõupingutusi;  

Or. en 



 

AM\929237ET.doc  PE507.351v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.3.2013 A7-0035/3 

Muudatusettepanek  3 

Yannick Jadot 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energia tegevuskava aastani 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 41 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

41. tunnistab, et energiataristuprojekte 

iseloomustavad väga suured esialgsed 

investeeringud ja kasutusiga, mis jääb 

vahemikku 20–60 aastat; tuletab meelde, et 

praegune turukeskkond on ülimalt 

ettearvamatu, mistõttu on investorid 

energiataristu arendamise küsimuses 

kõhkleval seisukohal; rõhutab, et taristusse 

tehtavate investeeringute ergutamiseks 

tuleks edendada uusi strateegiaid ja 

uuenduslikke vahendeid, mis võimaldaksid 

kiiresti muutuva keskkonnaga ruttu 

kohaneda; 

41. tunnistab, et energiataristuprojekte 

iseloomustavad väga suured esialgsed 

investeeringud, mis väheneksid tunduvalt 

energiasäästu võimaluste täieliku 

ärakasutamise ja vahemikku 20–60 aastat 

jääva kasutusea tulemusel; tuletab meelde, 

et praegune turukeskkond on ülimalt 

ettearvamatu, mistõttu on investorid 

energiataristu arendamise küsimuses 

kõhkleval seisukohal; rõhutab, et vajaduse 

vähendamiseks taristusse tehtavate 

investeeringute järele tuleks edendada uusi 

strateegiaid, sealhulgas strateegiat 

„energiasääst kõigepealt”, ja uuenduslikke 

vahendeid, mis võimaldaksid kiiresti 

muutuva keskkonnaga ruttu kohaneda; 

Or. en 
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Punkt 41 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 41 a. rõhutab asjaolu, et kõigist komisjoni 

teatises käsitletud tulevikunägemustest 

nähtub gaasi absoluutse tarbimise 

vähenemine; tunnistab seepärast, et 

investeeringud gaasitaristu liigehitamisse 

jätavad ELi ka edaspidi sõltuvusse 

fossiilkütuste kasutamisest;  

Or. en 
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Punkt 48 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

48. rõhutab, et Euroopa Liidu 

energiajulgeolek sõltub ka impordiallikate 

suuremast mitmekesistamisest; toonitab 

seega, et EL peab partneritega tehtavat 

koostööd aktiivselt tõhustama; juhib 

tähelepanu viivitustele, mis takistavad 

lõunapoolse gaasikoridori lõpuleviimist; 

rõhutab, et energeetikat on vaja 

mitmekesistada, et saavutada 

energiajulgeolek; tuletab meelde veeldatud 

maagaasi ja seda transportiva laevastiku 

märkimisväärset osatähtsust Euroopa Liidu 

energiavarustuse jaoks; rõhutab Vahemere 

idaosa ja Musta mere piirkonna uue 

veeldatud maagaasikoridori potentsiaali 

paindliku energiaallikana ja ELi energia 

siseturul suurema konkurentsi tekitajana; 

48. rõhutab, et Euroopa Liidu 

energiajulgeolek sõltub ka impordiallikate 

suuremast mitmekesistamisest; toonitab 

seega, et EL peab partneritega tehtavat 

koostööd aktiivselt tõhustama; juhib 

tähelepanu viivitustele, mis takistavad 

lõunapoolse gaasikoridori lõpuleviimist; 

rõhutab, et energeetikat on vaja 

mitmekesistada, et saavutada 

energiajulgeolek, tuletab meelde veeldatud 

traditsioonilise maagaasi ja seda 

transportiva laevastiku märkimisväärset 

osatähtsust Euroopa Liidu energiavarustuse 

jaoks ning rõhutab Vahemere idaosa ja 

Musta mere piirkonna uue veeldatud 

maagaasikoridori potentsiaali paindliku 

energiaallikana ja ELi energia siseturul 

suurema konkurentsi tekitajana; 

 See muudatus ehk sõna „traditsiooniline” 

lisamine sõna „maagaas” ette tehakse 

kogu tekstis. 

Or. en 
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Punkt 63 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

63. tunnistab, et praegu kasutatakse 

vähem CO2-heidet tekitava 

energiaallikana olulisel määral 

tuumaenergiat; kutsub komisjoni üles 

pingutama selleks, et suurendada üldsuse 

toetust tuumaenergiale, kasutades selleks 

hiljutiste stressitestide tulemusi; 

63. kutsub komisjoni ja liikmesriike 2011. 

aasta Fukushima katastroofi õppetunde 

silmas pidades üles suurendama 

tuumaenergia ohutust, kasutades selleks 

hiljutiste stressitestide tulemusi; 

Or. en 
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Punkt 68 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 68 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 

Rahvusvahelise Energiaagentuuri 

maailma 2012. aasta energiaaruande 

kohaselt suurendab süsinikdioksiidi 

kogumine ja säilitamine enamikul 

juhtudel energiatarvet ning seepärast 

tõhusat maailma käsitlevas aruande osas 

(Efficient World Scenario) seda arvesse ei 

võeta; nõustub Rahvusvahelise 

Energiaagentuuriga, et süsinikdioksiidi 

kogumine ja säilitamine ei ole veenev 

valikuvõimalus, kui ELi eesmärk on 

arendada taastuvenergial põhinevat 

energiasäästlikku majandust aega 

viitmata ning samaaegselt ELi 

kliimaeesmärkide täitmisega;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 111 a. märgib, et Arktika akvatoorium on 

Euroopa Liidu jaoks erilise tähtsusega 

naabermerekeskkond, millel on oluline 

osa kliimamuutuste leevendamisel; 

rõhutab, et Arktika vetega seotud tõsised 

keskkonnaprobleemid nõuavad 

eritähelepanu, et tagada Arktika 

keskkonna kaitsmine avamerel toimuva 

nafta ja gaasi tootmis- ja uurimistegevuse 

puhul, pidades silmas katastroofiohtu ja 

vajadust tõhusalt reageerida;  julgustab 

Arktika Nõukogu liikmeteks olevaid 

liikmesriike edendama jõupingutusi 

võimalikult rangete keskkonnaohutuse 

standardite säilitamiseks selle haavatava 

ja ainulaadse ökosüsteemi suhtes, luues 

selleks muu hulgas rahvusvahelisi 

vahendeid mere naftareostuse 

ärahoidmiseks Arktikas, valmiduseks ja 

asjakohaseks tegutsemiseks sellises 

olukorras, ning eelkõige soovitama 

valitsustele aktiivselt tegevuspõhimõtteid, 

mis aitaksid vältida avamerel nafta ja 

gaasi tootmis- ja uurimistegevuse 

lubamist seni, kui on võimalik tagada 

tõhus tegutsemine selliste õnnetuste 

korral;  

Or. en 
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