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Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et tuleks meelde tuletada, et 

ELi energiapoliitika aluseks on 

varustuskindlus (allikate mitmekesisus), 

konkurentsivõimelised hinnad ning 

energiatõhusus, millele lisandub 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

poliitiline eesmärk; 

A. arvestades, et tuleks meelde tuletada, et 

ELi energiapoliitika aluseks on 

jätkusuutlikkus, varustuskindlus ja 

konkurentsivõime; 

Or. en 
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Punkt 3 a (uus) 
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 3 a. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks 

ühe konkreetse kuni 2050. aastani 

tegevust suunava stsenaariumi; rõhutab, 

et see stsenaarium peaks põhinema nn 

kindlatel valikutel ning ühendama suure 

energiatõhususe, taastuvenergia suure 

osakaalu ja aruka taristu; rõhutab, et 

jätkusuutlikkuse, varustuskindluse ja 

konkurentsivõime alaste eesmärkide 

saavutamiseks on äärmiselt oluline kindla 

tegevuskava olemasolu ja kõikide 

liikmesriikide üksmeel; 

Or. en 



 

AM\929506ET.doc  PE507.351v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.3.2013 A7-0035/17 

Muudatusettepanek  17 

Kathleen Van Brempt 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Energia tegevuskava aastani 2050 

COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 
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6. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 

majandus- ja finantskriisi ajal; rõhutab, et 

energial võiks olla tähtis roll 

majanduskasvu, töökohtade loomise ja 

konkurentsivõime ergutamisel ELis; kutsub 

komisjoni üles tegema ettepanekuid 2020. 

aasta järgsete strateegiate kohta ja esitama 

võimalikult ruttu Euroopa energiapoliitika 

2030. aasta poliitikaraamistiku; on 

veendunud, et see poliitikaraamistik peaks 

olema kooskõlas ELi 2050. aasta CO2-heite 

vähendamise tegevuskavaga ja selles tuleks 

arvesse võtta tegevuskavas esitatud nn 

kindlaid valikuid; nõuab meetmete võtmist, 

et piirata energiasektori poolt keskkonnale 

avaldatavat negatiivset mõju, võttes samal 

ajal arvesse ka meetmete mõju riikide ja 

ELi majanduse konkurentsivõimele ning 

kodanike energiavarustuse kindlust;  

6. rõhutab ELi energiapoliitika tähtsust 

majandus- ja finantskriisi ajal; rõhutab, et 

energial võiks olla tähtis roll 

majanduskasvu, töökohtade loomise ja 

konkurentsivõime ergutamisel ELis; kutsub 

komisjoni üles tegema ettepanekuid 2020. 

aasta järgsete strateegiate kohta ja esitama 

võimalikult ruttu Euroopa energiapoliitika 

2030. aasta poliitikaraamistiku; on 

veendunud, et see poliitikaraamistik peaks 

olema kooskõlas ELi 2050. aasta CO2-heite 

vähendamise tegevuskavaga ja selles tuleks 

arvesse võtta tegevuskavas esitatud nn 

kindlaid valikuid ning kehtestada siduvad 

kogu ELi hõlmavad eesmärgid seoses 

energiatõhususe, taastuvenergia ja 

kasvuhoonegaaside heitega; nõuab 

meetmete võtmist, et piirata energiasektori 

poolt keskkonnale avaldatavat negatiivset 

mõju, võttes samal ajal arvesse ka 

meetmete mõju riikide ja ELi majanduse 

konkurentsivõimele ning kodanike 

energiavarustuse kindlust; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

23. möönab, et energiaallikate kogumi 

suurem taastuvate energiaallikate osakaal 

pärast 2020. aastat on kestlikuma 

energiasüsteemi saavutamise põhiaspekt; 

tunnistab lisaks, et kõik komisjoni teatises 

analüüsitud CO2-heite vähendamise 

stsenaariumid eeldavad taastuvenergia 

osakaalu suurenemist ELi energiaallikates 

2030. aastaks 30%ni ja 2050. aastaks 

vähemalt 55%ni lõplikust 

energiatarbimisest; rõhutab, et üleminek 

suurema energiatõhususe poliitikale võib 

hõlbustada taastuvenergiaallikate laiemat 

kasutamist; kutsub komisjoni üles võtma 

detsentraliseeritud tootmist oma 

tulevikuprognoosides selgesõnaliselt 

arvesse; kutsub komisjoni samuti üles 

selgelt kaardistama rahanduslikke, tehnilisi 

ja taristuga seotud takistusi, mis 

pidurdavad detsentraliseeritud tootmise 

laienemist liikmesriikides; 

23. möönab, et energiaallikate kogumi 

suurem taastuvate energiaallikate osakaal 

pärast 2020. aastat on kestlikuma 

energiasüsteemi saavutamise põhiaspekt; 

tunnistab lisaks, et kõik komisjoni teatises 

analüüsitud CO2-heite vähendamise 

stsenaariumid eeldavad taastuvenergia 

osakaalu suurenemist ELi energiaallikates 

2030. aastaks 30%ni ja 2050. aastaks 

vähemalt 55%ni lõplikust 

energiatarbimisest; rõhutab, et üleminek 

suurema energiatõhususe poliitikale võib 

hõlbustada taastuvenergiaallikate kuni 45 

%-lise osakaalu saavutamist 2030. aastaks 

ning võimaldaks ELil liikuda 2050. 

aastaks seatud eesmärgi ehk peaaegu 

täielikult taastuvenergial põhineva 

majanduse suunas; kutsub komisjoni üles 

võtma detsentraliseeritud tootmist oma 

tulevikuprognoosides selgesõnaliselt 

arvesse; kutsub komisjoni samuti üles 

selgelt kaardistama rahanduslikke, tehnilisi 

ja taristuga seotud takistusi, mis 

pidurdavad detsentraliseeritud tootmise 

laienemist liikmesriikides; 

Or. en 

 

 


