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9.12.2015 A8-0341/11 

Tarkistus  11 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AH kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

AH. toteaa, että taloudellisesti ja fyysisesti 

yhdentyneemmät energian sisämarkkinat 

voisivat tehokkuutensa ansiosta tuottaa 

merkittävästi voittoa; 

AH. toteaa, että fyysisesti yhdentyneemmät 

energian sisämarkkinat voivat 

tehokkuutensa ansiosta tuottaa 

merkittävästi voittoa; 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/12 

Tarkistus  12 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. pitää myönteisenä komission 

tiedonantoa "Joustavaa energiaunionia ja 

tulevaisuuteen suuntautuvaa 

ilmastonmuutospolitiikkaa koskeva 

puitestrategia"; ottaa huomioon komission 

luonnosteleman energiaunionin viisi 

pilaria; toteaa, että kaikessa pilarien 

mukaisessa politiikassa on pyrittävä 

varmistamaan energiatoimitusten 

varmuus, hiilestä irtautuminen, talouden 

kestävyys pitkällä aikavälillä sekä 

kohtuulliset ja kilpailukykyiset energian 

hinnat; 

1. ottaa huomioon komission tiedonannon 

”Joustavaa energiaunionia ja 

tulevaisuuteen suuntautuvaa 

ilmastonmuutospolitiikkaa koskeva 

puitestrategia”; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/13 

Tarkistus  13 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

varmistamaan, että kaikissa 

energiaunioniin liittyvissä 

lainsäädäntöehdotuksissa noudatetaan 

tavallista lainsäätämisjärjestystä, jolloin 

parlamentti osallistuu täysimääräisesti ja 

varmistetaan tehokas demokraattinen 

valvonta; odottaa, että vuoden 2020 

jälkeinen energiaunionin hallintokehys 

tulee olemaan kunnianhimoinen, 

luotettava, avoin, demokraattinen ja 

parlamentin täysimääräisen aseman 

sisällyttävä; odottaa sen varmistavan, että 

vuodeksi 2030 asetetut ilmasto- ja 

energiatavoitteet saavutetaan erityisesti 

nykyisen ilmasto- ja 

energialainsäädännön kattavan 

täytäntöönpanon, valvonnan ja 

ajanmukaistamisen avulla; pyytää 

komissiota muita 

ilmoitusvelvollisuuksiaan rajoittamatta 

antamaan energiaunionin 

täytäntöönpanosta vuosittaisen 

kertomuksen, johon sisältyy 

yksityiskohtaiset tiedot 

energialainsäädännön täytäntöönpanosta 

sekä edistymisestä vuosien 2020 ja 2030 

tavoitteiden saavuttamisessa, kehittämään 

ja ajanmukaistamaan kertomukseen 

sisällytettäviä keskeisiä indikaattoreita 

sekä mahdollistamaan energiaunionin 

2. torjuu komission kaavaileman 

energiaunionin hallintomallin, koska 

siinä pyritään siirtämään unionille 

jäsenvaltioiden yksinomainen toimivalta, 

joka on kirjattu Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 

194 artiklaan; katsoo myös, että tällainen 

EU-ohjausjaksoa jäljittelevä hallintomalli 

voisi saada uudelleen aikaan vakavia 

poliittisia kiistoja jäsenvaltioiden välillä, 

kuten EU-ohjausjakson yhteydessä on 

tapahtunut; kehottaa komissiota 

varmistamaan, että kaikissa 

energiaunioniin liittyvissä 

lainsäädäntöehdotuksissa noudatetaan 

tavallista lainsäätämisjärjestystä, jolloin 

parlamentti osallistuu täysimääräisesti ja 

varmistetaan tehokas demokraattinen 

valvonta; 
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edistymisen arvioinnin; toteaa, että näitä 

indikaattoreita voisivat olla muun muassa 

yhteenliitäntäkapasiteetti, markkinoiden 

lähentyminen, tuontienergian 

väheneminen, monipuolistumisen, 

energian hintojen ja kustannusten taso, 

yhteisö- ja paikallistason 

energiatuotannon kehittäminen sekä 

energiaköyhyyden ja haavoittuvuuden 

taso; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/14 

Tarkistus  14 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  6 a. katsoo, että Euroopan unionin 

toimitusten jatkuvuuden ja varmuuden 

takaamiseksi tarkoitettua 

energiainfrastruktuuria olisi kehitettävä 

ilman poliittisia ennakkoluuloja ja sitä 

olisi arvioitava toimitusten 

kustannustehokkuuden ja 

toimitusvarmuuden pohjalta; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/15 

Tarkistus  15 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. korostaa, että EU:lle on erittäin tärkeää 

lopettaa jäsenvaltioiden ja alueiden 

eristyneisyys energian sisämarkkinoilta, 

kuten komission teettämät kaasustressitestit 

osoittivat; kehottaa komissiota teettämään 

tällaisia testejä säännöllisesti; on sitä 

mieltä, että EU:n olisi autettava 

haavoittuvimmassa asemassa olevia maita 

ensisijaisesti monipuolistamaan 

energialähteitään ja toimitusreittejään; 

kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota tässä 

mielessä panemaan viipymättä täytäntöön 

suositukset, jotka koskevat 

kaasunjakelujärjestelmän stressitestejä; 

suosittaa, että komissio harkitsee 

”sähköstressitestien” teettämistä, jotta 

voidaan muodostaa kokonaiskuva koko 

energiamarkkinatilanteen 

häiriönsietokyvystä; korostaa, että 

tällaisella stressitestillä olisi selvitettävä 

erityisesti koko kansallisen siirtoverkon 

tila, kapasiteetti ja kestävyys sekä 

yhteenliittymisen taso ja rajat ylittävä 

kapasiteetti ja tällaisiin stressitesteihin 

perustuviin tuleviin suosituksiin olisi 

sisällyttävä vaikutustenarviointi, joka 

tehdään kansallisista suunnitelmista ja 

niistä johtuvien toimenpiteiden käsittelyä 

koskevista unionin tavoitteista; 

12. korostaa, että on tärkeää lopettaa 

jäsenvaltioiden ja alueiden eristyneisyys 

energian sisämarkkinoilta, kuten komission 

teettämät kaasustressitestit osoittivat; 

kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota tässä 

mielessä panemaan viipymättä täytäntöön 

suositukset, jotka koskevat 

kaasunjakelujärjestelmän stressitestejä; 

suosittaa, että komissio harkitsee 

”sähköstressitestien” teettämistä, jotta 

voidaan muodostaa kokonaiskuva koko 

energiamarkkinatilanteen 

häiriönsietokyvystä; korostaa, että 

tällaisella stressitestillä olisi selvitettävä 

erityisesti koko kansallisen siirtoverkon 

tila, kapasiteetti ja kestävyys sekä 

yhteenliittymisen taso ja rajat ylittävä 

kapasiteetti ja tällaisiin stressitesteihin 

perustuviin tuleviin suosituksiin olisi 

sisällyttävä vaikutustenarviointi, joka 

tehdään niistä johtuvien toimenpiteiden 

käsittelyä koskevista kansallisista 

suunnitelmista; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/16 

Tarkistus  16 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  12 a. kehottaa komissiota olemaan 

jakamatta nykyisiä hyvin toimivia ja 

likvidejä tarjousalueita, jotka hyödyttävät 

sekä tuottajia että kuluttajia; pitää Saksan 

ja Itävallan hintavyöhykettä esimerkkinä 

hyvästä käytänteestä, jota olisi vaalittava 

sen sijaan, että se purettaisiin; kehottaa 

komissiota ottamaan päätöstä tehtäessä 

huomioon energia-alan 

sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston 

(ACER) näkemyksen ja valtuudet sekä 

laajasta tarjousalueesta koituvat 

seuraukset ja hyödyt 

energiaturvallisuudelle, kuluttajille ja 

tuottajille;  

Or. en 



 

AM\1081266FI.doc  PE573.403v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.12.2015 A8-0341/17 

Tarkistus  17 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. toteaa, että kiireellisimpiä tulevaan 

energiaunioniin liittyviä kysymyksiä ovat 

energian laadullinen ja määrällinen 

toimitusvarmuus ja kilpailukyky ja että 

jäsenvaltioiden on energiapolitiikkaansa 

kehittäessään tiivistettävä koordinointia ja 

unionin tason yhteistyötä naapurimaidensa 

kanssa; kehottaa komissiota selvittämään, 

miten kansallisten ennaltaehkäisy- ja 

pelastustoimien nykyistä rakennetta 

voitaisiin parantaa alueiden ja EU:n tasolla; 

13. toteaa, että kiireellisimpiä tulevaan 

energiaunioniin liittyviä kysymyksiä ovat 

energian laadullinen ja määrällinen 

toimitusvarmuus ja kilpailukyky ja että 

jäsenvaltioiden on energiapolitiikkaansa 

kehittäessään tiivistettävä yhteistyötä 

naapurimaidensa kanssa; kehottaa 

jäsenvaltioita selvittämään, miten 

kansallisten ennaltaehkäisy- ja 

pelastustoimien nykyinen rakenne 

voitaisiin yhtenäistää alueiden tasolla; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/18 

Tarkistus  18 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. katsoo, että kansallisia 

kapasiteettimekanismeja olisi 

hyödynnettävä vasta viimeisenä keinona, 

sen jälkeen kun on punnittu kaikkia 
vaihtoehtoja, myös yhteenliitäntöjen 

lisäämistä naapurivaltioiden kanssa, 

kysyntäpuolen ohjaustoimenpiteitä ja 

muita markkinoiden alueellisen 

yhdentämisen muotoja; 

14. katsoo, että kansallisia 

kapasiteettimekanismeja ei pitäisi 

hyödyntää siinä vaiheessa, kun 

käytettävissä on muita vaihtoehtoja, kuten 

yhteenliitäntöjen lisääminen 

naapurivaltioiden kanssa, kysyntäpuolen 

ohjaustoimenpiteet ja muut markkinoiden 

alueellisen yhdentämisen muodot; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/19 

Tarkistus  19 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. katsoo, että energiaunioni tarkoittaa 

neuvottelemista yhdellä äänellä 

kolmansien maiden kanssa; kehottaa 

komissiota analysoimaan vapaaehtoisen 

yhteisostomekanismin mahdollista 

rakennetta ja soveltuvuutta sekä sen 

vaikutuksia kaasun sisämarkkinoiden 

toimintaan, asianomaisiin yrityksiin sekä 

kaasun toimitusvarmuuden takaamiseen; 

huomauttaa, että koska on olemassa 

useita yhteisostomekanismimalleja, työtä 

on vielä tehtävä parhaan 

markkinaperusteisen, unionin alueisiin ja 

asianomaisiin toimittajiin sovellettavan 

mallin määrittelemiseksi sekä ehtojen 

määrittelemiseksi vapaaehtoisen 

yhteisostomekanismin mahdollista 

käynnistämistä varten; katsoo, että 

kantojen yhteensovittaminen ja yhteiset 

kaasuostot olisi aloitettava alueelliselta 

tasolta; suosittelee komissiolle ja 

energiayhteisön sihteeristölle toistaiseksi, 

että ne tukevat niitä jäsenvaltioita ja 

energiayhteisön sopimuspuolia, jotka 

haluavat neuvotella energiasopimuksista 

vapaaehtoisuuden pohjalta ja noudattavat 

EU:n sisämarkkinoita koskevia 

säännöksiä sekä EU:n 

kilpailulainsäädäntöä ja Maailman 

kauppajärjestön sääntöjä ja että ne 

säätävät liiketaloudellisesti 

15. muistuttaa, että kaikki EU:n laajuiset 

sitovat kollektiiviset hankintamekanismit 

samoin kuin komission asema hallitusten 

välisissä neuvotteluissa tai sopimuksissa 

ovat ristiriidassa Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn 194 artiklan kanssa; 
katsoo, että kantojen yhteensovittaminen ja 

yhteiset kaasuostot olisi aloitettava 

alueelliselta tasolta; suosittelee komissiolle 

ja energiayhteisön sihteeristölle 

toistaiseksi, että ne tukevat niitä 

jäsenvaltioita ja energiayhteisön 

sopimuspuolia, jotka haluavat neuvotella 

energiasopimuksista vapaaehtoisuuden 

pohjalta;  
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luottamuksellisten tietojen suojelusta; 

painottaa, että energiasopimusten on 

perustuttava markkinahintoihin ja 

kilpailuun; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/20 

Tarkistus  20 

Gianluca Buonanno 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. ilmaisee huolensa Nordstream-

kaasuputken kapasiteetin ehdotetusta 

kaksinkertaistamisesta ja sen 

vaikutuksista energiaturvallisuuteen ja 

tuotannon monipuolistamiseen sekä 

jäsenvaltioiden keskinäiseen 

solidaarisuuteen; korostaa, että EU:n, 

Ukrainan ja Venäjän välisissä 

kolmikantaneuvotteluissa on varmistettava 

pitkän aikavälin energiantuonti Ukrainaan 

ja sen kautta; 

19. hyväksyy Nordstream-kaasuputken 

kapasiteetin ehdotetun 

kaksinkertaistamisen ja sen vaikutukset 

energiavarmuuteen ja tuotannon 

monipuolistamiseen sekä jäsenvaltioiden 

keskeiseen solidaarisuuteen; korostaa, että 

EU:n, Ukrainan ja Venäjän välisissä 

kolmikantaneuvotteluissa on 

monipuolistettava pitkän aikavälin 

energiantuonnin reittejä Ukrainaan, 

Valko-Venäjälle, Baltian maihin ja 

Mustallemerelle ja niiden kautta; 

Or. en 

 

 

 


