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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. tunneb heameelt komisjoni teadaande 
üle, mille kohaselt esitab ta käesoleva 
aasta lõpuks lisaandmeid näiteks 
liikmesriikide energiahindade struktuuri 
kohta; palub kõnealused andmed teha 
lõpptarbijatele kättesaadavaks ja nendega 
arvestada kõikides tulevastes poliitika 
ettepanekutes; 

2. peab kahetsusväärseks, et 22. jaanuaril 
2014 vastu võetud komisjoni teatis 
„Kliima- ja energiapoliitika raamistik 
ajavahemikuks 2020–2030” 
(COM(2014)0015) on mitmeti lühinägelik 
ja tagasihoidlike eesmärkidega, pidades 
eriti silmas taastuvenergiaga seotud 
riiklike eesmärkide puudumist ja seda, et 
energiatõhususe soodustamiseks ei ole 
kavandatud ühtegi olulist uut meedet; 
võtab teadmiseks komisjoni hiljutise 
teatise energiahindade ja -kulude kohta 
Euroopas (COM(2014)0021);  

Or. en 
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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. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

kehtestada siduv ELi 2030. aasta eesmärk 

sisemaiste kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamiseks vähemalt 50% 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;  

Or. en 
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7. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

kehtestada siduv ELi 2030. aasta eesmärk, 

mille kohaselt tuleks vähemalt 30% 

lõplikust energia kogutarbimisest toota 

taastuvenergia allikatest; toonitab, et sellist 

eesmärki tuleks rakendada individuaalsete 

riiklike eesmärkidega, milles arvestataks 

iga liikmesriigi konkreetset olukorda ja 

potentsiaali; 

 

7. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

kehtestada siduv ELi 2030. aasta eesmärk, 

mille kohaselt tuleks vähemalt 40% 

lõplikust energia kogutarbimisest toota 

taastuvenergia allikatest; toonitab, et sellist 

eesmärki tuleks rakendada individuaalsete 

riiklike eesmärkidega, milles arvestataks 

iga liikmesriigi konkreetset olukorda ja 

potentsiaali; 

Or. en 
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57. märgib, kui oluline on pidada 

süsinikdioksiidi üle täielikult arvet kütuse 

kvaliteedi direktiivi raames, et vähendada 

transpordikütuste olelusringi jooksul 

tekkivate kasvuhoonegaaside heitkogust; 

rõhutab, et kütuse kvaliteedi direktiivil 

võib 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika 

raamistikus olla säästvate biokütuste 

edendamisel oluline roll; 

 

57. märgib, kui oluline on pidada 

süsinikdioksiidi üle täielikult arvet kütuse 

kvaliteedi direktiivi raames, et vähendada 

transpordikütuste olelusringi jooksul 

tekkivate kasvuhoonegaaside heitkogust; 

rõhutab, et kütuse kvaliteedi direktiivil 

võib 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika 

raamistikus olla säästvate biokütuste 

edendamisel oluline roll; peab seetõttu 
kahetsusväärseks, et komisjonil ei ole 
soovi tagada kütuse kvaliteedi direktiivi 
jätkuvat kehtivust pärast 2020. aastat; 

Or. en 



 

AM\1017312ET.doc  PE527.300v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

29.1.2014 A7-0047/32 

Muudatusettepanek  32 

Britta Thomsen, Marita Ulvskog ja teised 

 

Raport A7-0047/2014 

Anne Delvaux, Konrad Szymański 

Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 

COM(2013)0169 – 2013/2135(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  5 a. leiab, et EL peaks juba aegsasti enne 
ÜRO peasekretäri poolt 2014. aasta 
septembris korraldatavat tippkohtumist 
kohustuma rahvusvaheliste 
kliimaläbirääkimiste raames täitma 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise eesmärki, ning palub, et ka 
Euroopa Ülemkogu teeks seda võimalikult 
kiiresti; 

Or. en 

 

 


