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Konrad Szymański, Romana Jordan, Holger Krahmer, Martin Callanan, Niki Tzavela 

ja teised 

 

Raport A7-0047/2014 

Anne Delvaux, Konrad Szymański 

Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 

2013/2135(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et nõukogu on seadnud 
eesmärgiks vähendada 2050. aastaks ELi 
majanduse CO2-heidet; 

D. arvestades, et Euroopa Ülemkogu on 
võtnud endale eesmärgiks vähendada 

2050. aastaks kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 80–95%, mis on osa 
arenenud riikide kui rühma vajalikest 
ühistest vähendamistest; 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0047/11 

Muudatusettepanek  11 

Konrad Szymański, Holger Krahmer, Martin Callanan, Niki Tzavela ja teised 

 

Raport A7-0047/2014 

Anne Delvaux, Konrad Szymański 

Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 

2013/2135(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AE 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

AE. arvestades, et kui EL vastutab 
Rahvusvahelise Energiaagentuuri 

hinnangul 11% globaalse 
kasvuhoonegaaside heite eest ning ELi 
CO2 heitkogused mõõdetuna tonnina 
inimese kohta on ikka veel suuremad kui 
maailma keskmine ning tärkava 
turumajandusega riikide ja arengumaade 
keskmine, on Euroopa ühtsel turul kõigist 
maailma majandustest suurim SKP ja 
märkimisväärne diplomaatiline võimekus; 
arvestades, et kuigi ELil on piiratud 

globaalse heite vähendamise võimalused 

ühepoolsete meetmete abil, on tal siiski 

etendada juhtroll teiste riikide 

kliimameetmete võimendamisel, eriti 

seoses siduva rahvusvahelise lepingu 

sõlmimisega 2015. aastal Pariisis; 
arvestades, et EL peab seetõttu kindlaks 
määrama oma selge ja ambitsioonika 
seisukoha ning tagama, et tulevane 
kokkulepe on ratifitseeritav kõigis 
liikmesriikides; 

AE. arvestades, et kuigi Rahvusvahelise 

Energiaagentuuri hinnangul tekitab EL 
ülemaailmsest kasvuhoonegaaside heitest 
ainult 11%, on Euroopa ühtse turu SKP 

maailma majandusruumidega võrreldes 
suurim ning see annab ELile 
märkimisväärse diplomaatilise mõjujõu; 
arvestades, et kuigi ELil on piiratud 

globaalse heite vähendamise võimalused 

ühepoolsete meetmete abil, on tal siiski 

etendada märkimisväärne roll teiste riikide 

kliimameetmete võimendamisel, eriti 

seoses siduva rahvusvahelise lepingu 

sõlmimisega 2015. aastal Pariisis; 
arvestades, et selleks, et ELi 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
eesmärk ja muud ELi kliimameetmed 
saaksid olla edukad, peaksid need olema 
osa ülemaailmsetest jõupingutustest; 

Or. en 
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Konrad Szymański, Holger Krahmer, Martin Callanan, Niki Tzavela ja teised 

 

Raport A7-0047/2014 

Anne Delvaux, Konrad Szymański 

Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 

2013/2135(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AM 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

AM. arvestades, et investeeringud 

energiatõhususse, taastuvenergiasse ja 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamisse toetavad üksteist ning on 
üliolulised ELi energia- ja 
kliimaeesmärkide saavutamise 
seisukohast; arvestades, et seepärast on 
ülimalt tähtis, et neid käsitletaks võrdsetel 
alustel ja et kõigi kolme eesmärgi puhul 
seataks ambitsioonikad ja siduvad 
sihtmärgid; 

AM. arvestades, et investeeringud 

energiatõhususse, taastuvenergiasse ja 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamisse mõjutavad üksteist mitmel 
viisil ning on ülioluline, et kompromisse 
nende eesmärkide vahel tuleb arutada 
avalikult ja neist tuleb üldsust teavitada; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  13 

Konrad Szymański, Romana Jordan, Holger Krahmer, Martin Callanan, Niki Tzavela 

ja teised 

 

Raport A7-0047/2014 

Anne Delvaux, Konrad Szymański 

Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 

2013/2135(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Alapealkiri 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärgid Kliimaalased eesmärgid 

Or. en 
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Muudatusettepanek  14 

Konrad Szymański, Holger Krahmer, Martin Callanan, Niki Tzavela ja teised 

 

Raport A7-0047/2014 

Anne Delvaux, Konrad Szymański 

Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 

2013/2135(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. kutsub nõukogu ja komisjoni üles võtma 

ELi 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika 
raamistikus vastu mitmetahulise 

lähenemisviisi, mis põhineb 
poliitikavaldkondade vastastikusel 
tugevdamisel, koordineerimisel ja 
sidumisel ning ambitsioonikatel ja 
siduvatel kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise, taastuvenergia allikate ja 
energiatõhususe eesmärkidel, ja seda 
rakendama; palub, et komisjon ja 
liikmesriigid kasutaksid paremini ära 
nende kolme eesmärgi vahelist 
vastasmõju, sest need on kõige 
asjakohasemad vahendid ELi kliima- ja 
energiaeesmärkide saavutamiseks 
kulutõhusal viisil 2030. aastaks, mis 
pakuvad investeerimiskindlust ning 
suurendavad ja tugevdavad 
konkurentsivõimet ja energiajulgeolekut 
ELis; 

4. kutsub nõukogu ja komisjoni üles võtma 

ELi 2030. aasta kliima- ja 
energiaraamistiku osana vastu 

mitmetahulise ja paindliku lähenemisviisi, 
mille tulemuslikkust ja kulutõhusust 
täiendatakse eri valdkondade 
kooskõlastatud, sidusa ja vastastikku 
täiendava poliitikaga, milles käsitletakse 
võrdsel määral selliseid küsimusi nagu 
konkurentsivõime (sh ELi 
taasindustrialiseerimise püüded ja 
taskukohased energiahinnad), 
energiajulgeolek (sh väiksem sõltuvus 
impordist) ja kliimaalased eesmärgid (sh 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise, 
taastuvate energiaallikate ja 
energiatõhususe poliitika) ning mis aitab 
seeläbi kaasa töökohtade loomisele ja 
kütteostuvõimetuse vastu võitlemisele; 
kutsub komisjoni üles esitama ühe 
õiguslikult siduva kliimaalase eesmärgi 
üldise CO2-heite vähendamise eesmärgi 
kujul; usub, et see oleks kõige 
kulutõhusam viis, kuidas vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet ning toetada 
samal ajal tehnoloogiliselt neutraalsel 
viisil uusi tehnoloogiaid, 
konkurentsivõimet ja energiatõhusust; 

Or. en 
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Konrad Szymański, Holger Krahmer, Martin Callanan, Niki Tzavela 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, et ELi 2030. aasta 

eesmärk sisemaiste kasvuhoonegaaside 

heitkoguste vähendamiseks 40% võrra 

1990. aasta tasemega võrreldes võiks olla 
ELi tasandil teostatav ja kulutõhus; 
toonitab, et sellist eesmärki tuleks 

rakendada individuaalsete riiklike 

eesmärkidega, milles arvestataks iga 

liikmesriigi konkreetset majanduslikku 

olukorda, tehnoloogilist võimekust ja 
potentsiaali; usub siiski, et see eesmärk 
tuleks seada osana laiemast 
jõupingutustest käimasolevate 
rahvusvaheliste läbirääkimiste raames; 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0047/16 

Muudatusettepanek  16 

Konrad Szymański, Romana Jordan, Holger Krahmer, Martin Callanan, Niki Tzavela 

ja teised 

 

Raport A7-0047/2014 

Anne Delvaux, Konrad Szymański 

Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 

2013/2135(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 31 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

31. toonitab samaaegselt, et EL peab 
vähendama oma sõltuvust imporditud 
fossiilkütustest; märgib, et mitmed 
fossiilkütuste, tuumaenergia ja mõnede 
täiustatud taastuvenergiaallikate 
tehnoloogiate toetused loovad 
struktuurilisi turumoonutusi mitmes 
liikmesriigis; kutsub liikmesriike üles 

võimalikult kiiresti selliseid toetusi järk-

järgult kaotama, pidades eelkõige silmas 

keskkonda kahjustavaid otseseid ja 

kaudseid toetusi fossiilkütustele; 

31. tunnistab, et kõigil energiaallikate 
toetustel võib olla oluline mõju 
energiahindadele; märgib, et mitmed 

toetused põhjustavad eri liikmesriikides 
struktuurseid turumoonutusi; kutsub 

liikmesriike üles selliseid toetusi 
võimalikult kiiresti järk-järgult kaotama, 

pidades eelkõige silmas keskkonda 

kahjustavaid otseseid ja kaudseid toetusi; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  17 

Konrad Szymański, Holger Krahmer, Martin Callanan, Niki Tzavela ja teised 

 

Raport A7-0047/2014 

Anne Delvaux, Konrad Szymański 

Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 

2013/2135(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 37 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 37 a. nõuab tungivalt, et komisjon 
kaaluks siiski hoolikalt uue poliitika mõju 
seoses keskkonnahoidlike töökohtade 
hinnangulise loomise ning tööstuse 
konkurentsivõime ja olemasolevate 
töökohtade kaotusega muudes sektorites, 
pöörates erilist tähelepanu rasketööstusele 
ja võttes arvesse liikmesriikide erinevaid 
olusid; 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0047/18 

Muudatusettepanek  18 

Konrad Szymański, Romana Jordan, Holger Krahmer, Martin Callanan, Niki Tzavela 

ja teised 

 

Raport A7-0047/2014 

Anne Delvaux, Konrad Szymański 

Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 

2013/2135(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 48 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 48 a. tunnistab, et kui ELi heitkogustega 
kauplemise süsteem on tõeliselt likviidne 
turg ning kui selle eesmärgiks on toimida 
kulutõhusal ja majanduslikult tõhusal 
viisil, siis ei ole võimalik heitkoguste 
maksumust ette ennustada, kuna hinna 
peab kindlaks määrama turujõudude 
nõudlus ja pakkumine; 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0047/19 

Muudatusettepanek  19 

Konrad Szymański, Holger Krahmer, Martin Callanan, Niki Tzavela ja teised 

 

Raport A7-0047/2014 

Anne Delvaux, Konrad Szymański 

Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 

2013/2135(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 48 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 48 b. on seisukohal, et 2030. aasta 
kliimaraamistiku puhul tuleks arvesse 
võtta valdkondlikke erinevusi ning 
tehnilist ja majanduslikku teostatavust; 
rõhutab, et kuni ülemaailmsete võrdsete 
tingimuste saavutamiseni ei tohiks kliima- 
ja energiapoliitika tulemuseks olla 
täiendavad kulud kõige tõhusamate 
tööstuskäitiste jaoks; juhib tähelepanu 
heitkogustega kauplemise süsteemi 
erinevatele mõjudele tootmisettevõtetele ja 
energiamajandusele ning rõhutab, et 
süsinikdioksiidi lekke vältimiseks vajavad 
need sektorid tulevikus heitkogustega 
kauplemise süsteemis erinevat käsitlust; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  20 

Konrad Szymański, Holger Krahmer, Martin Callanan, Niki Tzavela ja teised 

 

Raport A7-0047/2014 

Anne Delvaux, Konrad Szymański 

Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 

2013/2135(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 90 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

90. nõuab, et komisjoni lisaks 
hüdrofrakkimisega seotud õigusaktide 
esitamisel neile kohustusliku 
keskkonnamõju hindamise nii kildagaasi 
uurimise kui kaevandamise puhul; 
rõhutab samuti, et ei ole piisavalt andmeid 
kemikaalide kohta, mida kasutatakse 
hüdrofrakkimisprotsessis; kutsub seetõttu 

komisjoni üles tagama selliste õigusaktide 
esitamisel nende kemikaalide andmete 
läbipaistvuse, et tagada rahvatervise ja 

keskkonnakaitse kõrgeim võimalik tase; 

90. kutsub komisjoni üles tagama 
läbipaistvuse hüdrofrakkimisprotsessis 
kasutatavate kemikaalide suhtes, et tagada 

rahvatervise ja keskkonnakaitse kõrgeim 

võimalik tase; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  21 

Konrad Szymański, Holger Krahmer, Martin Callanan, Niki Tzavela ja teised 

 

Raport A7-0047/2014 

Anne Delvaux, Konrad Szymański 

Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 

2013/2135(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 114 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

114. kutsub komisjoni üles algatama 

uuringu, milles analüüsitakse kavandatavat 

uut ja kulutõhusat turgu, et tagada 

tööstusele ja tarbijatele võimalikult 

madalad elektrihinnad ja parim 

investeeringute tasuvus, integreerides enam 

erinevaid taastuvenergiaallikaid, ning 

hoida ära süsinikdioksiidi leke; palub 

seetõttu komisjonil esitada võimalikult 

kiiresti lisahindamine ning soovitused 

lisameetmete kohta kliima-, keskkonna- ja 

tööstuspoliitika paremaks 

koordineerimiseks ja süsinikdioksiidi ohu 

ärahoidmiseks, eelkõige energiamahukate 

sektorite puhul, mis tuleneb tootmise ja 

investeeringute üleviimisest väljapoole 

ELi, võttes seejuures arvesse 
rahvusvahelist konteksti; 

114. kutsub komisjoni üles algatama 

uuringu, milles analüüsitakse kavandatavat 

uut ja kulutõhusat turgu, et tagada 

tööstusele ja tarbijatele võimalikult 

madalad elektrihinnad ja parim 

investeeringute tasuvus, integreerides enam 

erinevaid taastuvenergiaallikaid, ning 

hoida ära süsinikdioksiidi leke; palub 

seetõttu komisjonil esitada võimalikult 

kiiresti lisahindamine ning soovitused 

lisameetmete kohta kliima-, keskkonna- ja 

tööstuspoliitika paremaks 

koordineerimiseks ja süsinikdioksiidi ohu 

ärahoidmiseks, eelkõige energiamahukate 

sektorite puhul, mis tuleneb tootmise ja 

investeeringute üleviimisest väljapoole 

ELi, pidades seejuures silmas ka 
täiendavat stsenaariumi, milles 
ülemaailmsel tasandil võetakse 
kasvuhoonegaaside vähendamiseks 
meetmeid üksnes piiratud määral või 
üldse mitte; 

Or. en 
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Anne Delvaux, Konrad Szymański 

Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 

2013/2135(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 118 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

118. märgib, et ELi peamised konkurendid 

maailmaturul pööravad suurt tähelepanu 

tehnoloogia arendamisele, innovatsioonile 

ning tööstuslike protsesside parandamisele; 
märgib samuti, et nende mõned 
majandused kasvavad palju kiiremini kui 

ELi majandus; järeldab, et EL peab seadma 

esmatähtsaks teadus- ja arendustegevuse 
(sh teadus- ja tehnoloogiliste partnerluste 

loomise oma rahvusvaheliste partneritega), 

innovatsiooni (eriti Euroopa lisandväärtuse 

loomise jätkusuutlike tehnoloogiate 

väljatöötamises ja sisemaises tootmises) 

ning tööstusprotsesside tootlikkuse 

parandamise; 

118. märgib, et ELi peamised konkurendid 

maailmaturul pööravad suurt tähelepanu 

tehnoloogia arendamisele, innovatsioonile 

ning tööstuslike protsesside parandamisele, 
vältides seejuures siduvaid eesmärke; 
märgib samuti, et suurem osa nendest 
majandustest kasvab palju kiiremini kui 

ELi majandus; järeldab, et EL peab seadma 

esmatähtsaks teadus- ja arendustegevuse 
(sh teadus- ja tehnoloogiliste partnerluste 

loomise oma rahvusvaheliste partneritega), 

innovatsiooni (eriti Euroopa lisandväärtuse 

loomise jätkusuutlike tehnoloogiate 

väljatöötamises ja sisemaises tootmises) 

ning tööstusprotsesside tootlikkuse 

parandamise; 

Or. en 
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Konrad Szymański, Martin Callanan, Niki Tzavela ja teised 

 

Raport A7-0047/2014 

Anne Delvaux, Konrad Szymański 

Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 

2013/2135(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 125 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 125 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 mõju 
pärast Euroopa konkurentsivõimele; 
toonitab, kui oluline on kavandatav 
vabakaubandusleping USAga, kus 
energiahinnad on langenud ja CO2-heide 
vähenenud (peamiselt tänu üleminekule 
söelt kildagaasile); 

Or. en 
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Raport A7-0047/2014 

Anne Delvaux, Konrad Szymański 

Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 

2013/2135(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 131 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 131 a. juhib tähelepanu asjaolule, et CO2-
heite vähendamise strateegia 
vastuvõtmine, mille puhul ei võeta arvesse 
osa liikmesriikide olukorda, võib 
põhjustada nendes riikides 
kütteostuvõimetuse massilist suurenemist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

147. märgib, et ELile on oluline säilitada 
kliimaläbirääkimistel oma juhtiv ja 
teedrajav roll ning et liikmesriigid peavad 
säilitama üksmeele, et kaitsta tugevad 
ühist porisitsiooni kliimaläbirääkimistel 
ning tagada uue ülemaailmse siduva 
kliimakokkuleppe sõlmimine Pariisis 
2015. aastal; toonitab, et EL peab olema 
eeskujuks ning võtma kasutusele 
ambitsioonika siduva poliitikaraamistiku 
Ban Ki-mooni kokku kutsutud juhtide 
tippkohtumiseks, sest see avaldab 
positiivset mõju läbirääkimistele; palub, et 
komisjon uuriks võimalust kasutada osa 
süsinikdioksiidi kvootide enampakkumiste 
tulust, et täita ELi võetud rahvusvahelist 
kliimamuutuste vastase võitluse 
rahastamise kohustust arengumaade ees 
vastavalt nende kohandamis- ja 
leevendamisvajadustele; 

147. rõhutab, et võitluses 
kliimamuutustega saavad tulemusi anda 
vaid ühised üleilmsed pingutused, nii et 
ka kolmandad riigid võtavad siduvaid 
kohustusi CO2-heite vähendamiseks, kuid 
üksnes ELi tehtavate pingutuste 
jätkamine ohustab Euroopa tööstusbaasi; 
rõhutab sellega seoses, et ELi 2030. aasta 
kliima- ja energiapoliitika raamistiku 
eesmärkide sobiva taseme 
kindlaksmääramiseks õigusaktides peaks 
raamistik sisaldama sätteid, mis 
võimaldaksid võtta arvesse 2015. aastal 
Pariisis toimuva konventsiooniosaliste 
konverentsi läbirääkimiste tulemusi; 

Or. en 

 

 


