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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.12.2015 A8-0341/11 

Muudatusettepanek  11 

Gianluca Buonanno 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Euroopa energialiidu suunas 

2015/2113(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AH 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

AH. arvestades, et majanduslikult ja 

füüsiliselt integreeritum ühtne energiaturg 

võib kaasa tuua märkimisväärse tõhususe 

kasvu; 

AH. arvestades, et füüsiliselt integreeritum 

ühtne energiaturg võib kaasa tuua 

märkimisväärse tõhususe kasvu; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/12 

Muudatusettepanek  12 

Gianluca Buonanno 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Euroopa energialiidu suunas 

2015/2113(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. tunneb heameelt komisjoni teatise 

„Vastupidava energialiidu ja tulevikku 

suunatud kliimamuutuste poliitika 

raamstrateegia” üle; võtab teadmiseks 

komisjoni visandatud viis energialiidu 

sammast; rõhutab, et nende sammaste 

kohaselt elluviidav poliitika peab alati 

aitama kaasa energia varustuskindluse 

tagamisele, CO2-heite vähendamisele, 

majanduse pikaajalisele 

jätkusuutlikkusele ning taskukohaste ja 

konkurentsivõimeliste energiahindade 

saavutamisele; 

1. võtab teadmiseks komisjoni teatise 

„Vastupidava energialiidu ja tulevikku 

suunatud kliimamuutuste poliitika 

raamstrateegia”; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/13 

Muudatusettepanek  13 

Gianluca Buonanno 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Euroopa energialiidu suunas 

2015/2113(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

tagada, et kõigi seadusandlike ettepanekute 

suhtes, mis moodustavad osa 

energialiidust, kohaldatakse 

seadusandlikku tavamenetlust, kaasates sel 

viisil täielikult Euroopa Parlamendi ja 

tagades tõhusa demokraatliku järelevalve; 

ootab, et 2020. aasta järgne energialiidu 

juhtimisraamistik oleks ambitsioonikas, 

usaldusväärne, läbipaistev, demokraatlik 

ja Euroopa Parlamenti täielikult kaasav 

ning tagaks eelkõige kehtivate kliima- ja 

energiaalaste õigusaktide täieliku 

rakendamise, jõustamise ja 

ajakohastamise abil 2030. aasta kliima- ja 

energiaeesmärkide saavutamise; palub 

komisjonil, ilma et see piiraks muid 

aruandluskohustusi, esitada igal aastal 

aruanne energialiidu rakendamise kohta, 

mis hõlmaks üksikasju energiaalaste 

õigusaktide rakendamise ning 2020. ja 

2030. aasta eesmärkide saavutamise 

suunas tehtud edusammude kohta, 

töötada välja aruandesse lisatavad 

põhinäitajad ja neid ajakohastada ning 

võimaldada energialiiduga seotud 

edusammude hindamist; sellised näitajad 

võiksid hõlmata ülekandevõimsust, 

turgude integreerimist, energiaimpordi 

vähendamist, mitmekesisuse määra, 

energiahindu ja -kulusid, kogukonna ja 

2. lükkab tagasi komisjoni hüpoteesina 

esitatud energialiidu juhtimismudeli, sest 

sellega tahetakse anda ELi toimimise 

lepingu artiklis 194 sätestatud 

liikmesriikide ainupädevused Euroopa 

Liidule; märgib ühtlasi, et selline 

Euroopa poolaasta mudelit matkiv 

valitsemine võib taastoota ägedaid 

poliitilisi konflikte liikmesriikide vahel 

tulenevalt sellisest valitsemisest; palub 

komisjonil tagada, et kõigi seadusandlike 

ettepanekute suhtes, mis moodustavad osa 

energialiidust, kohaldatakse 

seadusandlikku tavamenetlust, kaasates sel 

viisil täielikult Euroopa Parlamendi ja 

tagades tõhusa demokraatliku järelevalve; 
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kohalikus omanduses energiatootmise 

arendamist, kütteostuvõimetuse- ja -

haavatavuse määra, kuid ei peaks mitte 

ainult nendega piirduma; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/14 

Muudatusettepanek  14 

Gianluca Buonanno 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Euroopa energialiidu suunas 

2015/2113(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  6 a. on veendunud, et energiataristu 

arendamine Euroopa Liidus 

energiatarnete järjepidevuse ja kindluse 

tagamiseks peaks toimuma ilma poliitiliste 

eelarvamusteta ja seda tuleks hinnata 

energiavarustuse hinna ja kindluse 

alusel; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/15 

Muudatusettepanek  15 

Gianluca Buonanno 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Euroopa energialiidu suunas 

2015/2113(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 12 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. rõhutab, et ELi jaoks on äärmiselt 

tähtis lõpetada liikmesriikide ja 

piirkondade eraldatus energia siseturust, 

mida on tõestanud komisjoni läbiviidud 

gaasi stressitestid; sellega seoses palub 

komisjonil teha niisuguseid teste 

korrapäraselt; on arvamusel, et EL peaks 

prioriteetse küsimusena aitama 

kõnealustel kõige haavatavamatel riikidel 

oma allikaid ja tarnemarsruute 

mitmekesistada; palub sellega seoses 

liikmesriikidel ja komisjonil viia 

viivitamatult ellu gaasisüsteemi stressiteste 

puudutavad soovitused; soovitab 

komisjonil kaaluda „elektri stressitestide” 

tegemist, et kujundada ülevaade kogu 

energiaturu olukorra vastupidavusest; 

toonitab, et sellised stressitestid peaksid 

eelkõige välja selgitama kogu siseriikliku 

ülekandevõrgu seisundi, võimsuse ja 

vastupidavuse, samuti omavahelise 

ühendatuse taseme ja piiriülese võimsuse, 

ning et sellistel stressitestidel põhinevad 

hilisemad soovitused peavad sisaldama nii 

riiklike kavade kui ka liidu eesmärkide 

täielikke mõjuhinnanguid, käsitledes kõiki 

neist tulenevaid tegevuspunkte; 

12. rõhutab, et oluline on lõpetada 

liikmesriikide ja piirkondade eraldatus 

energia siseturust, mida on tõestanud 

komisjoni läbiviidud gaasi stressitestid; 

palub sellega seoses liikmesriikidel ja 

komisjonil viia viivitamatult ellu 

gaasisüsteemi stressiteste puudutavad 

soovitused; soovitab komisjonil kaaluda 

„elektri stressitestide” tegemist, et 

kujundada ülevaade kogu energiaturu 

olukorra vastupidavusest; toonitab, et 

sellised stressitestid peaksid eelkõige välja 

selgitama kogu siseriikliku ülekandevõrgu 

seisundi, võimsuse ja vastupidavuse, 

samuti omavahelise ühendatuse taseme ja 

piiriülese võimsuse, ning et sellistel 

stressitestidel põhinevad hilisemad 

soovitused peavad sisaldama riiklike 

kavade täielikke mõjuhinnanguid, 

käsitledes kõiki neist tulenevaid 

tegevuspunkte; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/16 

Muudatusettepanek  16 

Gianluca Buonanno 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Euroopa energialiidu suunas 

2015/2113(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 12 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  12 a. nõuab tungivalt, et komisjon 

hoiduks tükeldamast praeguseid hästi 

toimivaid ja likviidseid 

pakkumispiirkondi, mis tõid kasu nii 

tootjatele kui ka tarbijatele; on arvamusel, 

et Austria–Saksamaa hinnatsoon on hea 

tava näide, mida ei tohiks eraldada, vaid 

mida tuleks soodustada; nõuab tungivalt, 

et komisjon võtaks otsuse tegemisel 

arvesse mitte üksnes Energeetikasektorit 

Reguleerivate Asutuste Koostööameti 

(ACER) arvamust ja volitusi, vaid ka 

suure pakkumispiirkonna laiemat mõju ja 

kasu energiajulgeolekule, tarbijatele ja 

tootjatele; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/17 

Muudatusettepanek  17 

Gianluca Buonanno 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Euroopa energialiidu suunas 

2015/2113(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. märgib, et tulevase energialiidu 

kontekstis on kõige pakilisemad küsimused 

energiavarustuse kvantitatiivne ja 

kvaliteetne kindlus ja konkurentsivõime, 

mis nõuavad liikmesriikidelt oma 

energiapoliitika väljatöötamisel 

koordineerimise ja ELi tasandil oma 
naabritega tehtava koostöö suurendamist; 

palub komisjonil sellega seoses uurida, 

kuidas oleks võimalik praeguste riiklike 

ennetavate ja hädaolukordadele 

reageerimise meetmete ülesehitust 

parandada nii piirkondlikul kui ka ELi 

tasandil; 

13. märgib, et tulevase energialiidu 

kontekstis on kõige pakilisemad küsimused 

energiavarustuse kvantitatiivne ja 

kvaliteetne kindlus ja konkurentsivõime, 

mis nõuavad liikmesriikidelt oma 

energiapoliitika väljatöötamisel naabritega 

tehtava koostöö suurendamist; palub 

liikmesriikidel sellega seoses uurida, 

kuidas oleks võimalik praeguste riiklike 

ennetavate ja hädaolukordadele 

reageerimise meetmete ülesehitust 

parandada piirkondlikul tasandil; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/18 

Muudatusettepanek  18 

Gianluca Buonanno 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Euroopa energialiidu suunas 

2015/2113(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. on veendunud, et riigisiseseid 

võimsusmehhanisme tuleks kasutada 

üksnes viimase abinõuna, kui kaalutud on 

kõiki muid valikuvõimalusi, sealhulgas 

suuremat ühendatust naaberriikidega, 

nõudlusreageeringu meetmeid ja muid 

piirkondlikke turuintegratsiooni vorme; 

14. on veendunud, et riigisiseseid 

võimsusmehhanisme ei tohiks kasutada 

seni, kuni on muid valikuvõimalusi, 

sealhulgas suurem ühendatus 

naaberriikidega, nõudlusreageeringu 

meetmed ja muud piirkondliku 
turuintegratsiooni vormid; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/19 

Muudatusettepanek  19 

Gianluca Buonanno 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Euroopa energialiidu suunas 

2015/2113(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

15. on seisukohal, et energialiit hõlmab 

läbirääkimisi kolmandate riikidega ühel 

häälel; kutsub komisjoni üles analüüsima 

vabatahtliku kollektiivse ostumehhanismi 

asjakohasust ja võimalikku ülesehitust 

ning selle mõju gaasi siseturu toimimisele 

ja asjaomastele ettevõtjatele ning panust 

gaasi varustuskindluse tagamisse; märgib, 

et kuna kollektiivsete ostumehhanismide 

mudeleid on mitu, tuleb teha veel tööd 

selleks, et määrata kindlaks parim ELi 

piirkondade ja asjaomaste tarnijate puhul 

kasutatav turupõhine mudel ning 

tingimused vabatahtliku kollektiivse 

ostumehhanismi käivitamiseks; on 
seisukohal, et seisukohtade 

koordineerimine ja gaasi kollektiivne 

ostmine peaks algama piirkondlikul 

tasandil; soovitab, et vahepeal toetaksid 

komisjon ja energiaühenduse sekretariaat 

vastavalt neid liikmesriike ja 

energiaühenduse lepinguosalisi, kes 

soovivad rääkida energialepinguid läbi 

vabatahtlikul alusel kooskõlas ELi siseturu 

acquis'ga, ELi konkurentsieeskirjadega ja 

Maailma Kaubandusorganisatsiooni 

eeskirjadega, ning tagaksid tundliku 

äriteabe kaitse; rõhutab, et 

energialepingud peavad põhinema 

turuhindadel ja konkurentsil; 

 

15. kordab, et igasugusel kujul 

kollektiivne siduv ostumehhanism ELi 

tasandil, nagu ka komisjoni roll 

valitsustevahelistes läbirääkimistes või 

kokkulepetes on vastuolus EL toimimise 

lepingu artikliga 194; on seisukohal, et 

seisukohtade koordineerimine ja gaasi 

kollektiivne ostmine peaks algama 

piirkondlikul tasandil; soovitab, et 

vahepeal toetaksid komisjon ja 

energiaühenduse sekretariaat vastavalt neid 

liikmesriike ja energiaühenduse 

lepinguosalisi, kes soovivad rääkida 

energialepinguid läbi vabatahtlikul alusel; 
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9.12.2015 A8-0341/20 

Muudatusettepanek  20 

Gianluca Buonanno 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Euroopa energialiidu suunas 

2015/2113(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 19 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. väljendab muret Nordstreami 

torujuhtme võimsuse kavandatud 

kahekordistamise pärast ning tagajärgede 

pärast, mida see võib avaldada 

energiajulgeolekule ning energiavarustuse 

mitmekesistamisele ning liikmesriikide 

vahelise solidaarsuse põhimõttele; rõhutab 

ELi, Ukraina ja Venemaa vahel hetkel 

peetavate kolmepoolsete läbirääkimiste 

raames vajadust tagada pikaajalised 

energiatarned Ukrainasse ja läbi Ukraina; 

19. kiidab heaks Nordstreami torujuhtme 

võimsuse kavandatud kahekordistamise 

ning tagajärjed, mille see võib kaasa tuua 

energiajulgeolekule ning energiavarustuse 

mitmekesistamisele ning liikmesriikide 

vahelise solidaarsuse põhimõttele; rõhutab 

ELi, Ukraina ja Venemaa vahel hetkel 

peetavate kolmepoolsete läbirääkimiste 

raames vajadust mitmekesistada 

pikaajaliste energiatarnete kanaleid 
Ukrainasse, Valgevenesse, Läänemere ja 

Musta mere piirkonda ning läbi nende; 

Or. en 

 

 


