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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

50. tuletab meelde, et siseturu paketi 

kohaselt on turul tegutsejate roll 

energiataristusse investeerimisel kõige 

olulisem; tunnistab, et mõnede uuenduslike 

või strateegiliselt oluliste projektide puhul, 

mis on varustuskindluse või solidaarsuse ja 

jätkusuutlikkuse seisukohast põhjendatud, 

kuid mis ei ole turupõhise rahastamise 

jaoks piisavalt atraktiivsed, võib 

erarahastamise võimendamiseks olla 

vajalik piiratud riiklik toetus; rõhutab, et 

selliste projektide valimisel tuleks lähtuda 

selgetest ja läbipaistvatest kriteeriumidest, 

mitte moonutada konkurentsi ning 

arvestada tarbijate huve, samuti peaks 

kõnealune valik olema täielikult kooskõlas 

ELi energeetika ja kliimamuutuse 

valdkonna eesmärkidega; 

50. tuletab meelde, et siseturu paketi 

kohaselt on turul tegutsejate roll 

energiataristusse investeerimisel kõige 

olulisem; tunnistab, et mõnede uuenduslike 

või strateegiliselt oluliste projektide puhul, 

mis on varustuskindluse või solidaarsuse ja 

jätkusuutlikkuse seisukohast põhjendatud, 

kuid mis ei ole turupõhise rahastamise 

jaoks piisavalt atraktiivsed, võib 

erarahastamise võimendamiseks olla 

vajalik piiratud riiklik toetus; rõhutab, et 

selliste projektide valimisel tuleks lähtuda 

selgetest ja läbipaistvatest kriteeriumidest, 

mitte moonutada konkurentsi ning 

arvestada tarbijate huve, samuti peaks 

kõnealune valik olema täielikult kooskõlas 

energeetikat ja kliimamuutusi käsitlevate 

ELi õigusaktidega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

65. nõustub komisjoniga, et maagaas on 

lühikeses ja keskpikas perspektiivis 

energiasüsteemi ümberkujundamisel väga 

oluline, sest see kujutab endast võrdlemisi 

kiiret ja kulutõhusat viisi, kuidas 

vähendada sõltuvust teistest, 

saastavamatest fossiilkütustest; rõhutab 

vajadust mitmekesistada maagaasi ELi 

toomiseks kasutatavaid tarneteid; hoiatab 

selliste investeeringute eest, mis võivad 

põhjustada pikaajalise sunnitud sõltuvuse 

fossiilkütustest; 

65. nõustub komisjoniga, et maagaas on 

vähemalt lühikeses ja keskpikas 

perspektiivis energiasüsteemi 

ümberkujundamisel väga oluline, sest see 

kujutab endast võrdlemisi kiiret ja 

kulutõhusat viisi, kuidas vähendada 

sõltuvust teistest, saastavamatest 

fossiilkütustest; rõhutab vajadust 

mitmekesistada maagaasi ELi toomiseks 

kasutatavaid tarneteid; hoiatab selliste 

investeeringute eest, mis võivad põhjustada 

pikaajalise sunnitud sõltuvuse 

fossiilkütustest; 

Or. en 
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  66 a. on seisukohal, et unustada ei tohi 

vedelgaasi rolli, mis on paindlik ja 

usaldusväärne energiaallikas puuduliku 

taristuga piirkondades; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

87. tunnistab, et HKS on peamine, kuigi 

mitte ainus vahend tööstusest pärineva 

kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks 

ning investeerimise soodustamiseks 

ohutusse ja säästvasse vähese CO2-heitega 

tehnoloogiasse; märgib, et HKS vajab 

struktuurilisi täiustusi, et suurendada 

süsteemi reageerimisvõimet majanduse 

tõusudele ja mõõnadele, taastada 

investorite kindlustunne ning tugevdada 

turupõhiseid stiimuleid vähese CO2-

heitega tehnoloogiasse investeerimiseks ja 

selle kasutuselevõtmiseks; märgib, et HKSi 

mis tahes struktuurilise muudatuse puhul 

tuleks igakülgselt hinnata selle mõju 

keskkonnale, majandusele ja 

sotsiaalvaldkonnale, aga ka CO2-heite 

vähendamiseks tehtavatele 

investeeringutele, elektrihindadele ja 

energiamahukate tööstusharude 

konkurentsivõimele, eriti süsinikdioksiidi 

lekkeohtu silmas pidades; kutsub 

komisjoni ja liikmesriike üles hõlbustama 

ja toetama uuenduslike, ohutute ja 

säästvate tehnoloogiliste lahenduste 

väljatöötamist ELi tööstussektoris; 

87. tunnistab, et HKS on peamine, kuigi 

mitte ainus vahend tööstusest pärineva 

kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks 

ning investeerimise soodustamiseks 

ohutusse ja säästvasse vähese CO2-heitega 

tehnoloogiasse; märgib, et hiljutised 

arengud on näidanud heitkogustega 

kauplemise süsteemi sisemiste 

struktuurireformide tähtsust, tugevdades 

liikmesriikide reageerimisvõimet 

majanduse tõusudele ja mõõnadele, et 

taastada investorite kindlustunne ning 

tugevdada turupõhiseid stiimuleid vähese 

CO2-heitega tehnoloogiasse 

investeerimiseks ja selle 

kasutuselevõtmiseks; märgib, et HKSi mis 

tahes struktuurilise muudatuse puhul tuleks 

igakülgselt hinnata selle mõju keskkonnale, 

majandusele ja sotsiaalvaldkonnale, aga ka 

CO2-heite vähendamiseks tehtavatele 

investeeringutele, elektrihindadele ja 

energiamahukate tööstusharude 

konkurentsivõimele, eriti süsinikdioksiidi 

lekkeohtu silmas pidades; kutsub 

komisjoni ja liikmesriike üles hõlbustama 

ja toetama uuenduslike, ohutute ja 

säästvate tehnoloogiliste lahenduste 

väljatöötamist ELi tööstussektoris; 

Or. en 

 


