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Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Euroopa energialiidu suunas 

2015/2113(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus F 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

F. arvestades, et energialiit peaks kujutama 

endast uut Euroopa energiamudelit, mis 

põhineb tugevatel valdkondadevahelistel 

seadusandlikel alustel ja tugevatel 

eesmärkidel; arvestades, et energialiidu 

valitsemine peab olema läbipaistev; 

arvestades, et sellega tagatakse stabiilne 

raamistik ja kaasatakse Euroopa 

Parlament otsustusprotsessi, edendades 

samal ajal kohalike omavalitsuste ja 

kodanike rolli; 

F. arvestades, et energialiit peaks tagama 

stabiilse raamistiku ja kaasama 

liikmesriikide parlamendid 

otsustusprotsessi, edendades samal ajal 

kohalike omavalitsuste ja kodanike rolli; 

Or. en 



 

AM\1081267ET.doc  PE573.403v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.12.2015 A8-0341/2 

Muudatusettepanek  2 

Gianluca Buonanno 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Euroopa energialiidu suunas 
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Põhjendus I 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

I. arvestades, et sihiteadlikul 

kliimapoliitikal põhineva vastupidava 

energialiidu eesmärk on tagada üleminek 

uuele energiamudelile, millega 

suurendatakse kodumajapidamiste ja 

ettevõtete suutlikkust toota ja tarbida 

turvalist, säästvat, konkurentsivõimelist ja 

taskukohase hinnaga energiat; 

I. arvestades, et sihiteadlikul 

kliimapoliitikal põhineva vastupidava 

energialiidu eesmärk on tagada raamistik, 

millega suurendatakse kodumajapidamiste 

ja ettevõtete suutlikkust toota ja tarbida 

turvalist, säästvat, konkurentsivõimelist ja 

taskukohase hinnaga energiat; 

Or. en 
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Põhjendus J 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

J. arvestades, et kütteostuvõimetuse 

küsimusega tuleb tegeleda energialiidu 

raames, suurendades haavatavate tarbijate 

mõjuvõimu, parandades energiatõhusust 

kõige haavatavamate isikute jaoks ja 

töötades välja parandusmeetmeid, millega 

muudetakse energia abivajajatele 

taskukohaseks; 

J. arvestades, et liikmesriigid peavad 

tegelema kütteostuvõimetuse küsimusega, 

suurendades haavatavate tarbijate 

mõjuvõimu, parandades energiatõhusust 

kõige haavatavamate isikute jaoks ja 

töötades välja parandusmeetmeid, millega 

muudetakse energia abivajajatele 

taskukohaseks; 

Or. en 
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Põhjendus L 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

L. arvestades, et eesmärk on tõelisel 

solidaarsusel ja usaldusel põhinev 

energialiit, kuhu kuuluvad liikmesriigid 

mõistavad, et sõltuvad oma kodanike 

turvalise, säästva ja taskukohase energiaga 

varustamisel üksteisest, ning kus Euroopa 

Liit tegutseb ülemaailmsetes küsimustes 

ühtselt; arvestades, et igal liikmesriigil on 

seetõttu kohustus seada esikohale 

energiatõhusus ja energianõudluse 

vähendamine, et kaitsta ELi ja üldisemalt 

selle liikmesriikide energiajulgeolekut; 

L. arvestades, et eesmärk on tõelisel 

solidaarsusel ja usaldusel põhinev 

energialiit, kuhu kuuluvad liikmesriigid 

mõistavad, et sõltuvad oma kodanike 

turvalise, säästva ja taskukohase energiaga 

varustamisel üksteisest, piiramata 

liikmesriikide suveräänsust nende 

energiaallikate jaotuse määratlemisel; 

Or. en 
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Põhjendus M 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

M. arvestades, et ELi energia- ja 

kliimapoliitika peavad teineteist 

täiendama ja nende eesmärgid peavad 

üksteist tugevdama; arvestades, et 

seepärast peaks energialiit täiendama 

Euroopa reindustrialiseerimise ja 

majanduskasvu eesmärke ning kiirendama 

üleminekut jätkusuutlikule majandusele, 

mis põhineb suuresti energiatõhususel ja 

taastuvenergial, mis suurendab Euroopa 

majanduse ülemaailmset 

konkurentsivõimet samal ajal tulemuslikult 

süsinikdioksiidi leket vältides; 

M. arvestades, et energialiit peaks 

täiendama ELi reindustrialiseerimise ja 

majanduskasvu eesmärke, mis suurendab 

ELi majanduse ülemaailmset 

konkurentsivõimet samal ajal tulemuslikult 

süsinikdioksiidi leket vältides;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus P 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

P. arvestades, et paljud riigid sõltuvad 

suurel määral ühestainsast tarnijast, mis 

võib muuta nad tarnehäirete suhtes 

haavatavateks; 

P. arvestades, et mõned konkreetsed 

liikmesriigid sõltuvad suurel määral 

ühestainsast tarnijast, mis võib muuta nad 

tarnehäirete suhtes haavatavateks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus R 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

R. arvestades, et Venemaa välispoliitika 

oluliseks osaks on saanud sellise strateegia 

väljaarendamine ja rakendamine, mis 

puudutab strateegilisi ressursse, eriti naftat 

ja maagaasi, et avaldada teistele riikidele 

poliitilist survet; märgib, et ta on seda 

teinud mitme naaberriigi ja Euroopa 

Liidu liikmesriigiga; 

R. arvestades, et energiat eksportivate 

riikide välispoliitika oluliseks osaks on 

saanud sellise strateegia väljaarendamine ja 

rakendamine, mis puudutab strateegilisi 

ressursse, eriti naftat ja maagaasi, et 

avaldada teistele riikidele poliitilist survet;  

 

Or. en 
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Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Euroopa energialiidu suunas 
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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus U 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

U. arvestades, et energiajulgeolekupoliitika 

peab käsitlema vajadust stabiilse tarne 

järele eri energiaallikatest, mis varustaks 

Euroopa majandust transpordi, tööstuse ja 

elamusektori jaoks vajaliku energiaga 

viisil, millega toetatakse 

konkurentsivõimet ja kliimapoliitikat, ning 

samal ajal tuleb sellega minimeerida 

sõltuvust neist, kes soovivad kasutada 

energiaallikaid tahtlikult enda poliitilistel 

eesmärkidel, et mõjutada poliitilisi 

arenguid teistes riikides; 

U. arvestades, et energiajulgeolekupoliitika 

peab käsitlema vajadust stabiilse tarne 

järele eri energiaallikatest, mis varustaks 

ELi majandust transpordi, tööstuse ja 

elamusektori jaoks vajaliku energiaga 

viisil, millega toetatakse 

konkurentsivõimet, ning samal ajal tuleb 

sellega minimeerida sõltuvust neist, kes 

soovivad kasutada energiaallikaid tahtlikult 

enda poliitilistel eesmärkidel, et mõjutada 

poliitilisi arenguid teistes riikides; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

W. arvestades, et Venemaa ja transiidiriigi 

Ukraina vaheliste gaasivaidluste tõttu 

2006. ja 2009. aastal tekkis mitmes ELi 

riigis tõsine nappus; arvestades, et need 

häired osutavad asjaolule, et seni võetud 

meetmed ei ole olnud piisavad, et teha 

lõpp Euroopa sõltuvusele Venemaa 

gaasist; 

W. arvestades, et Venemaa ja transiidiriigi 

Ukraina vaheliste gaasivaidluste tõttu 

2006. ja 2009. aastal tekkis mitmes ELi 

liikmesriigis tõsine nappus; arvestades, et 

need häired osutavad asjaolule, et seni 

võetud meetmed ei ole olnud piisavad, et 

teha lõpp olukorrale, kus Ukraina 

omastab ebaseaduslikult ELi 

liikmesriikidele määratud gaasi; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Y. arvestades, et juba ainuüksi 

2020. aastaks on vaja ELi 

energiasektorisse investeerida üle 

1 triljoni euro, ning arvestades, et iga 

euro kohta, mida ei investeerita enne 

2020. aastat energiataristusse, on pärast 

2020. aastat vaja samade eesmärkide 

saavutamiseks 4,3 eurot, mis koormaks 

põhjendamatult tulevasi põlvkondi; 

Y. arvestades, et ELi liikmesriikide kõrged 

energiahinnad on eelkõige seotud 

traditsiooniliste energiaallikate 

maksustamise ja tasudega taastuvenergia 

toetuseks;  

Or. en 

 

 


