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Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 

2013/2135(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AP 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

AP. arvestades, et sisemaiste ressursside 

piiratud kättesaadavuse tõttu on 

ambitsioonikas ELi üleminek 

taastuvenergiale ainus tee, kuidas 
garanteerida tulevikus kindel 
energiatarnimine taskukohaste hindadega; 

AP. arvestades, et sisemaiste ressursside 

piiratud kättesaadavuse tõttu on 
järkjärguline ja ambitsioonikas ELi 

üleminek taastuvenergiale parim viis, 
kuidas garanteerida jätkusuutlik ja kindel 
energiatarnimine, kui seda teha 
kulutõhusalt ja taskukohaste hindadega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. väljendab sügavat muret seoses 
ettepanekutega 2030. aasta raamistiku 
uueks juhtimisstruktuuriks ning tuletab 
meelde, et 2020. aasta raamistik põhineb 
täielikult Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu vahelisel 
kaasotsustamismenetlusel; nõuab, et 
komisjoni mis tahes artikli 194 kohased 
õigusakti ettepanekud peaksid põhinema 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
vahelisele kaasotsustamismenetlusele; 

Or. en 



 

AM\1017293ET.doc  PE527.300v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

29.1.2014 A7-0047/5 

Muudatusettepanek  5 

Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera, Richard Seeber ja teised 

 

Raport A7-0047/2014 

Anne Delvaux, Konrad Szymański 

Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 

2013/2135(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

kehtestada siduv ELi 2030. aasta eesmärk 

sisemaiste kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamiseks vähemalt 40% võrra 1990. 

aasta tasemega võrreldes; on arvamusel, et 

ambitsioonide tase peab olema kooskõlas 
2°C eesmärgi saavutamise kulutõhusa 

viisiga; toonitab, et sellist eesmärki tuleks 

rakendada individuaalsete riiklike 

eesmärkidega, milles arvestataks iga 

liikmesriigi konkreetset olukorda ja 

potentsiaali; 

5. nõustub komisjoniga ja palub 
liikmesriikidel kehtestada siduv ELi 2030. 

aasta eesmärk sisemaiste 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamiseks 40% võrra 1990. aasta 

tasemega võrreldes; on arvamusel, et 

ambitsioonide tase peab olema kooskõlas 
ELi pikaajaliste kliimaeesmärkide 
saavutamise kulutõhusa viisiga; toonitab, et 
sellist eesmärki tuleks rakendada 

individuaalsete riiklike eesmärkidega, 

milles arvestataks iga liikmesriigi 

konkreetset olukorda ja potentsiaali; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. kutsub nõukogu ja komisjoni üles 
kehtestama – teise siduva eesmärgina, mis 
oleks võrdsel alusel esimesega, – ka 
energiatõhususe ja taastuvenergia 
kombineeritud eesmärgi, mille täitmiseks 
peaksid liikmesriigid tegema 
kohustuslikus korras ja komisjoni 
koordineerimisel ühiseid jõupingutusi 
vastavalt oma individuaalsele 
potentsiaalile; on seisukohal, et nimetatud 
teise eesmärgi puhul peaksid liikmesriigid 
kohustuslike riiklike tegevuskavade põhjal 
täpsustama, kui suure osa eesmärgist 
kavatsevad nad saavutada 
energiatõhususe parandamise abil ja kui 
suure osa taastuvate energiaallikate 
kasutuselevõtuga; on seisukohal, et 
komisjon peaks riiklikke tegevuskavasid 
hindama ja need heaks kiitma, muu 
hulgas seoses nende vastavusega ELi 
energia siseturu ja ELi eesmärkidele; on 
veendunud, et sellise kombineeritud 
eesmärgi seadmine võimaldab 
liikmesriikidele taastuvenergia ja 
energiatõhususe poliitika rakendamisel 
paindlikkust ning peaks tagama tööstuse 
ja investorite jaoks kindluse aastani 2030; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 81 a. on arvamusel, et energiatõhususe 
valdkonnas tuleb panustada eelkõige 
stiimulitele ja reguleerivaid õigusakte 
tuleks kasutada eesmärkide 
saavutamiseks ainult eriti põhjendatud 
juhtudel; nõuab seetõttu ökodisaini 
direktiivi mõõdutundelist rakendamist ja 
kutsub komisjoni üles mitte esitama 
ettepanekut dušiotsikute ja veekraanide 
reguleerimiseks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 96 a. märgib, et Rahvusvahelise 
Energiaagentuuri andmetel tõusid 
energiahinnad ajavahemikul 2005–2012 
Euroopas 38%, samas kui Ameerika 
Ühendriikides langesid need samal 
ajavahemikul 4%; on mures selle 
võimaliku mõju pärast Euroopa 
konkurentsivõimele; toonitab, kui oluline 
on kavandatav vabakaubandusleping 
(atlandiülene kaubandus- ja 
investeerimispartnerlus – TTIP) 
Ühendriikidega, kus energiahinnad on 
langenud ja CO2-heide vähenenud 
(peamiselt tänu üleminekule söelt 
kildagaasile); 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

119. märgib, et tasuta kvootide eraldamisel 
ei käsitleta toodete hinnale 
süsinikdioksiidiheite tasu lisamise 
majanduslikku põhjendatust; märgib, et 
komisjoni tellimusel läbiviidud hiljutises 
uuringus ei leitud mingeid tõendeid 
süsinikdioksiidi lekke kohta heitkogustega 
kauplemise süsteemi (HKS) viimase kahe 
kauplemisperioodi jooksul; rõhutab, et 
võimaliku tulevase süsinikdioksiidi lekke 
ohu leevendamiseks tuleks osa 
heitkogustega kauplemise süsteemi 
enampakkumise tuludest eraldada 
energiamahukates sektorites 
läbimurdelistesse tehnoloogiatesse 
kapitalimahukate investeeringute 
tegemiseks või muude töökohtade loomist 
soodustavate vahendite edendamiseks, 
näiteks tööjõumaksude vähendamiseks; 

119. rõhutab, et kliimapoliitika peab 
kindlasti piisavalt kaitsma süsinikdioksiidi 
lekke ohuga tööstust; nõuab eriti suure 
süsinikdioksiidi lekke ohuga ja 
süsinikdioksiidi tõhusalt tootvatele 
tootmisettevõtetele (parimad eesmärkide 
täitjad) sajaprotsendilist tasuta 
saastekvootide eraldamist, kuni on 
saavutatud võrdsed rahvusvahelised 
tegutsemistingimused; nõuab piisavat 
lahendust, millega oleks välditud 
süsinikdioksiidi leke kaudse heite kaudu, 
ning palub komisjonil võtta arvesse, et 
tulenevalt heitkogustega kauplemise 

süsteemi erinevatest mõjudest 
tootmisettevõtetele ja energiamajandusele 
ning süsinikdioksiidi lekke vältimiseks 
vajavad need sektorid tulevikus 
heitkogustega kauplemise süsteemis 
erinevat käsitlust, nt kasutades erinevat 
lineaarse vähendamise tegurit; 

Or. en 

 

 


