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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

71. peab kiiduväärseks olulisust, mida 

komisjon omistab tõhustatud 

piirkondlikule koostööle; palub komisjonil 

uurida ja teha kindlaks, missugune on 

elektri- ja gaasivõrgu (ja turu) koostöö 

optimaalne ulatus ELis; juhib tähelepanu 

asjaolule, et mõnel juhul oskavad 

liikmesriigid ise kõige paremini määrata, 

mis on nende territooriumil vajalik, kuid 

mõnel juhul pakub ELi juhitav koostöö 

selget lisaväärtust; toonitab siiski, et 

mõnel juhul on leitud, et ühiste 

probleemidega piirkondlikul tasandil 

kaugeleulatuvat koostööd tehes, näiteks 

viiepoolse energiafoorumi raames, on 

liikmesriikide rühmad saavutanud 

kiiremaid tulemusi; nõustub komisjoni 

arvamusega, et olemasolevad piirkondlikud 

süsteemid võivad kogu ELi jaoks 

eeskujuks olla; 

71. peab kiiduväärseks tõhustatud 

piirkondlikku koostööd; palub komisjonil 

uurida ja teha kindlaks, missugune on 

elektri- ja gaasivõrgu (ja turu) koostöö 

optimaalne ulatus ELis; juhib tähelepanu 

asjaolule, et liikmesriigid oskavad ise 

kõige paremini määrata, mis on nende 

territooriumil vajalik; toonitab, et mõnel 

juhul on leitud, et ühiste probleemidega 

piirkondlikul tasandil kaugeleulatuvat 

koostööd tehes, näiteks viiepoolse 

energiafoorumi raames, on liikmesriikide 

rühmad saavutanud kiiremaid tulemusi; 

nõustub komisjoni arvamusega, et 

olemasolevad piirkondlikud süsteemid 

võivad teiste liikmesriikide jaoks 

eeskujuks olla; tunneb muret, kui ACERi 

meelevaldsed otsused nullivad sellised 

saavutused; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

76. nõuab, et arendataks hästi integreeritud 

ja konkurentsivõimelisi piirkondlikke 

elektri- ja gaasiturge, mis tagaksid kõiki 

liidu osi hõlmava energiasüsteemi 

asjakohasuse ja paindlikkuse; nõuab, et 

komisjon tegutseks kõikide 

protektsionismi, konkurentsivastast 

käitumist ning turule sisenemise ja sealt 

väljumise tõkestamist puudutavate 

juhtumite puhul otsustavalt ja läbipaistvalt; 

toonitab, kui oluline on tagada stabiilsed 

riiklikud õigusraamistikud, tegeleda 

haldustakistustega ja muuta riiklikud 

haldusmenetlused sujuvamaks ning tagada 

lisaks kodanikupõhiste projektide jaoks 

võrdsed tingimused; 

76. nõuab, et arendataks hästi integreeritud 

ja konkurentsivõimelisi piirkondlikke 

elektri- ja gaasiturge, mis tagaksid kõiki 

liidu osi hõlmava energiasüsteemi 

asjakohasuse ja paindlikkuse; nõuab, et 

komisjon tegutseks konkurentsivastast 

käitumist ning turule sisenemise ja sealt 

väljumise tõkestamist puudutavate 

juhtumite puhul otsustavalt ja läbipaistvalt; 

toonitab, kui oluline on tagada stabiilsed 

riiklikud õigusraamistikud, tegeleda 

haldustakistustega ja muuta riiklikud 

haldusmenetlused sujuvamaks ning tagada 

lisaks kodanikupõhiste projektide jaoks 

võrdsed tingimused; kordab, et Austria-

Saksamaa pakkumispiirkond on 

eeskujuks sellise piirkondliku elektrituru 

parimate tavade kohta; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

77. juhib tähelepanu sellele, et siseturu 

edukaks tasakaalustamiseks on vaja 

investeeringuid mitte ainult 

võrkudevahelistesse ühendustesse, vaid 

muu hulgas ka riigisisestesse võrkudesse, 

fossiilkütusel töötavatesse 

elektrijaamadesse, mis on varustatud CO2 

kogumise tehnoloogiaga, uutesse 

tuumaelektrijaamadesse (nendes 

liikmesriikides, kes neid soovivad), kui 

vähese CO2-heitega baaskoormusenergia 

tähtsasse allikasse, hoiustamisvõimsusesse, 

(nt veeldatud maagaasi terminalidesse), 

nutivõrkudesse ning paindlikku tootmisse, 

et tulla toime taastuvenergia ja jaotatud 

energia tootmise suurenemisega; 

77. juhib tähelepanu sellele, et siseturu 

edukaks tasakaalustamiseks on vaja 

investeeringuid mitte ainult 

võrkudevahelistesse ühendustesse, vaid 

muu hulgas ka riigisisestesse võrkudesse, 

fossiilkütusel töötavatesse 

elektrijaamadesse, mis on varustatud 

parimate olemasolevate 

saastetõrjetehnoloogiatega, uutesse 

tuumaelektrijaamadesse (nendes 

liikmesriikides, kes neid soovivad), kui 

vähese CO2-heitega baaskoormusenergia 

tähtsasse allikasse, hoiustamisvõimsusesse, 

(nt veeldatud maagaasi terminalidesse), 

nutivõrkudesse ning paindlikku tootmisse, 

et tulla toime taastuvenergia ja jaotatud 

energia tootmise suurenemisega; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

87. palub komisjonil reguleeritud hindade 

järkjärgulise kaotamise tegevuskava 

koostades säilitada hindade reguleerimise 

ja tariifistruktuuride standardimise 

võimalus, kui nende eesmärk on piirata 

turgu häirivaid monopolitasusid või 

juhuslikku kasumit, et kaitsta haavatavaid 

tarbijaid või hõlbustada konkureerivate 

tarnijate tariifide võrdlemist; 

87. palub liikmesriikidel säilitada hindade 

reguleerimine ja tariifistruktuuride 

standardimine, kui nende eesmärk on 

piirata turgu häirivaid monopolitasusid või 

juhuslikku kasumit, et kaitsta haavatavaid 

tarbijaid või hõlbustada konkureerivate 

tarnijate tariifide võrdlemist; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  90 a. nõuab, et komisjon uuriks 

energiatõhususe alaste jõupingutuste ja 

HKSi vastastikku kahjustava mõju 

võimalikke valdkondi; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

91. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

kohaldada põhimõtet, mille kohaselt on 

esmatähtis energiatõhusus; märgib, et 

Rahvusvahelise Energiaagentuuri 

hinnangul on energiatõhusus „maailma 

tähtsaim kütus” ja investeeringud 

energiatõhususse tähendavad mis tahes 

energiaressursi puhul parima tasuvusega 

investeeringut; rõhutab, et energiatõhususe 

suurendamine, eeskätt energiakao 

vähendamine hoonetes, vähendab oluliselt 

ELi energiaimporti kolmandatest riikidest, 

arvestades, et 61 % Euroopa Liitu 

imporditavast gaasist kasutatakse hoonetes, 

peamiselt kütmiseks; nõuab sellega seoses 

energiatõhususe ja energiataristu projektide 

käsitlemist prioriteetsete projektidena, mis 

on sama tähtsad kui uude 

tootmisvõimsusesse tehtavad 

investeeringud; 

91. rõhutab, et energiatõhususe 

suurendamine, eeskätt energiakao 

vähendamine hoonetes, vähendab oluliselt 

ELi energiaimporti kolmandatest riikidest, 

arvestades, et 61 % Euroopa Liitu 

imporditavast gaasist kasutatakse hoonetes, 

peamiselt kütmiseks; nõuab sellega seoses 

energiatõhususe ja energiataristu projektide 

käsitlemist prioriteetsete projektidena, mis 

on sama tähtsad kui uude 

tootmisvõimsusesse tehtavad 

investeeringud; on veendunud, et 

põhimõte „ennekõike energiatõhusus” on 

otseses vastuolus HKSis sätestatud 

meetmetega; nõuab seetõttu, et 

korraldataks läbivaatamine ja 

mõjuhindamine selle kohta, kuidas need 

kaks põhimõtet teineteist mõjutavad; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikumine säästva majanduse suunas Majanduskasvu taastamine 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

111. rõhutab vajadust lõpetada 

keskkonnakahjulikud toetused, mis tuleb 

kindlaks teha ja kiiresti kaotada, sest nende 

toetustega raisatakse nappi avaliku sektori 

raha algul saastamiseks ja hiljem 

puhastamiseks; 

111. rõhutab vajadust lõpetada kõik 

toetused, mis tuleb kindlaks teha ja kiiresti 

kaotada, sest nende toetustega raisatakse 

nappi avaliku sektori raha, need toovad 

kaasa kõrgemad hinnad tarbijatele – 

kodumajapidamistele ja tööstusele – ning 

vähendavad energiajulgeolekut; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

112. rõhutab, et üleminek 

konkurentsivõimelisele ja säästvale 

vähese CO2-heitega majandusele pakub 

märkimisväärseid võimalusi uute 

töökohtade, innovatsiooni, 

majanduskasvu ning väiksemate 

äriotstarbeliste ja kodumajapidamiste 

energiaarvete jaoks; tunnistab siiski, et 

neid võimalusi saab ära kasutada vaid 

tugeva koostöö kaudu komisjoni, 

liikmesriikide, kohalike ja piirkondlike 

omavalitsuste, kodanike ja tööstuse vahel, 

millega kaasnevad kõige tulemuslikumad 

stiimulid ja õigusraamistikud; märgib, et 

nõuetekohaselt juhitav CO2-heite 

vähendamine ei tohiks tuua kaasa 

suuremaid energiakulusid, 

kütteostuvõimetust, Euroopa majanduse 

deindustrialiseerimist ega töötuse 

suurenemist; nõuab seetõttu kindlalt, et 

sotsiaalpartnerid kaasataks aktiivselt 

jätkusuutlikule energialiidule ülemineku 

sotsiaalse mõjuga tegelemisse; rõhutab, et 

EL vajab kogu ELi hõlmavat ning samal 

ajal turupõhist ja tehnoloogiliselt 

neutraalset poliitikat, milles võetakse 

arvesse kõiki asjaomaseid õigusakte ja 

asjaomaseid ELi eesmärke, täites neid 
ühiskonnale võimalikult väikeste kuludega; 

112. märgib, et CO2-heite vähendamine on 

toonud kaasa suuremad energiakulud, 

kütteostuvõimetuse, ELi majanduse 

deindustrialiseerimise ja töötuse 

suurenemise, kuid ei ole andnud mingit 

märgatavat keskkonnakasu; rõhutab, et 

majanduskasvu taastamiseks vajab EL 

muu hulgas turupõhist ja tehnoloogiliselt 

neutraalset poliitikat ühiskonnale 

võimalikult väikeste kuludega; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

115. palub komisjonil tagada, et 

liikmesriigid kehtestaksid 
miinimummäärad taastuvenergia 

tootmisele uutes ja renoveeritud hoonetes 

ning et taastuvenergia projekte toetavad 

kiired haldus- ja võrguga liitumise 

menetlused, eelkõige rakendades direktiivi 

2009/28/EÜ artikli 13 lõiget 4 ja lõike 1 

punkti f ning direktiivi 2009/72/EÜ artikli 

7 lõiget 3; palub komisjonil suurendada 

olemasolevate asjakohaste õigusaktide 

läbivaatamise ajal 

taastuvenergiasüsteemidega varustatud 

hoonete arvu, nõuda haldusmenetluste 

ühtset kontaktpunkti väikeste 

taastuvenergia projektide puhul ja lihtsat 

teavitamist taastuvenergiat tootvate käitiste 

puhul, mille toodang kulub täielikult oma 

tarbeks, ning luua raamistik uuenduslike 

võrguühenduste korraldusele ja 

võrguteenustega kauplemisele jaotusvõrgu 

tasandil; 

115. palub liikmesriikidel kehtestada 

miinimummäärad taastuvenergia 

tootmisele uutes ja renoveeritud hoonetes 

ning nõuda, et taastuvenergia projekte 

toetaksid kiired haldus- ja võrguga 

liitumise menetlused, eelkõige rakendades 

direktiivi 2009/28/EÜ artikli 13 lõiget 4 ja 

lõike 1 punkti f ning direktiivi 2009/72/EÜ 

artikli 7 lõiget 3; palub komisjonil 

suurendada olemasolevate asjakohaste 

õigusaktide läbivaatamise ajal 

taastuvenergiasüsteemidega varustatud 

hoonete arvu, nõuda haldusmenetluste 

ühtset kontaktpunkti väikeste 

taastuvenergia projektide puhul ja lihtsat 

teavitamist taastuvenergiat tootvate käitiste 

puhul, mille toodang kulub täielikult oma 

tarbeks, ning luua raamistik uuenduslike 

võrguühenduste korraldusele ja 

võrguteenustega kauplemisele jaotusvõrgu 

tasandil; 

Or. en 



 

AM\1081270ET.doc  PE573.403v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.12.2015 A8-0341/41 

Muudatusettepanek  41 

Gianluca Buonanno 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Euroopa energialiidu suunas 

2015/2113(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 127 
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127. märgib, et 2030. aasta kliima- ja 

energiaeesmärkide saavutamise vahendid 

tuleb lisada liikmesriikide 

tööstuspoliitikasse, võttes arvesse 

reindustrialiseerimise vajadust; on 

arvamusel, et ELi õigusraamistik ning ELi 

kliima- ja energiapoliitika eesmärgid 

peaksid olema järjepidevad ning järgima 

paindlikumat ja turupõhisemat 

lähenemisviisi, pidades silmas vastupidava 

energialiidu tagamist, inkorporeerides 

2030. aasta poliitilised kliimaeesmärgid ja 
reindustrialiseerimise eesmärgid, et 

täiendada liikmesriikide tööstuspoliitikat; 

127. märgib, et 2030. aasta kliima- ja 

energiaeesmärkide saavutamise vahendid 

ei ole kooskõlas liikmesriikide 

tööstuspoliitikaga, võttes arvesse 

reindustrialiseerimise vajadust; on 

arvamusel, et ELi õigusraamistik peaks 

olema järjepidev ning järgima 

paindlikumat lähenemisviisi, pidades 

silmas reindustrialiseerimise eesmärkide 

saavutamist, et täiendada liikmesriikide 

tööstuspoliitikat; 

Or. en 
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130. toonitab heitkogustega kauplemise 

süsteemi (HKS) keskset rolli kulutõhusa 

turupõhise vahendina Euroopa 

energiasüsteemi CO2-heite 

vähendamiseks ning ELi 2030. aasta ja 

sellele järgneva aja heitkoguste 

vähendamise eesmärgi saavutamiseks; 

rõhutab, et lisaks turustabiilsusreservile 

tuleks ellu viia HKSi 2020. aasta järgne 

struktuurireform, et võtta arvesse 2030. 

aasta CO2-heite vähendamise eesmärki 

ning seni, kui muudes tähtsamates 

majandusriikides ei tehta võrreldavaid 

jõupingutusi, peaks see hõlmama ELi 

tasandil käegakatsutavaid ja 

ühtlustatumaid CO2 lekke alaseid 

meetmeid; 

130. palub komisjonil uurida, millised 

lisakulud toovad kaasa täiendavad 

elektrijaamad, mida on vaja kindla 

energiatootmise tagamiseks, kui 

kasutatakse ilmast sõltuvaid taastuvaid 

energiaallikaid, eelkõige uurida, millised 

lisakulud toovad kaasa tuulegeneraatorid 

ja päikesekollektorid liiga tuulise või 

vaikse ilmaga, pilves ilmaga või öösel; 

Or. en 
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134. tunnistades, et energiaallikate valik 

kuulub eelkõige liikmesriikide pädevusse, 

võtab teadmiseks üldsuse mured, mis on 

seotud hüdrolõhkumise ja tagajärgedega, 

mida kõnealune tehnoloogia võib endaga 

kaasa tuua kliimale, keskkonnale ja 

rahvatervisele ning ELi CO2-heite 

vähendamise pikaajalise eesmärgi 

saavutamisele; tunnistab lisaks, et 

mittetraditsiooniliste kütuste piiratud 

potentsiaal ELi tulevase energianõudluse 

rahuldamisele kaasa aitamisel koos selle 

suurte investeerimis- ja kasutuskulude ning 

praeguste ülemaailmsete madalate 

naftahindadega, on muutnud küsitavaks, 

kas hüdrolõhkumine saab olla Euroopa 

Liidus elujõuline tehnoloogia; on 

veendunud, et üldsuse muresid tuleb 

nõuetekohaselt käsitleda ning et mis tahes 

hüdrolõhkumisalane tegevus peaks 

vastama kõrgeimatele kliima-, keskkonna- 

ja rahvatervisealastele standarditele; palub 

liikmesriikidel, kes kavatsevad kasutada 

hüdrolõhkumist, järgida komisjoni 2014. 

aasta soovitust, milles esitatakse 

miinimumpõhimõtted süsivesinike (näiteks 

kildagaas) uurimiseks ja tootmiseks 

suuremahulise hüdrolõhkumise teel; 

134. tunnistades, et energiaallikate valik 

kuulub üksnes liikmesriikide pädevusse, 

võtab teadmiseks üldsuse mured, mis on 

seotud hüdrolõhkumise ja tagajärgedega, 

mida kõnealune tehnoloogia võib endaga 

kaasa tuua kliimale, keskkonnale ja 

rahvatervisele; tunnistab lisaks, et 

mittetraditsiooniliste kütuste piiratud 

potentsiaal ELi tulevase energianõudluse 

rahuldamisele kaasa aitamisel koos selle 

suurte investeerimis- ja kasutuskulude ning 

praeguste ülemaailmsete madalate 

naftahindadega, on muutnud küsitavaks, 

kas hüdrolõhkumine saab olla Euroopa 

Liidus pikas perspektiivis elujõuline 

tehnoloogia; on veendunud, et üldsuse 

muresid tuleb nõuetekohaselt käsitleda 

ning et mis tahes hüdrolõhkumisalane 

tegevus peaks vastama keskkonna- ja 

rahvatervisealastele standarditele; palub 

liikmesriikidel, kes kavatsevad kasutada 

hüdrolõhkumist, järgida komisjoni 2014. 

aasta soovitust, milles esitatakse 

miinimumpõhimõtted süsivesinike (näiteks 

kildagaas) uurimiseks ja tootmiseks 

suuremahulise hüdrolõhkumise teel; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

143. on veendunud, et ehkki liikmesriigid 

peavad ise otsustama oma energiaallikate 

valiku üle ja iga liikmesriik otsustab 

suveräänselt oma majanduse CO2-heite 

vähendamise viisi üle, on ELi tasandil 

toimuv poliitika ja tehnoloogia arengu 

koordineerimine vajalik Euroopa ja 

liikmesriikide kliima- ja 

energiaeesmärkide saavutamiseks; 

tunnistab, et mõnes valdkonnas on ELi 

tasandi poliitika kõige tõhusam ning 

mõnes valdkonnas on 
liikmesriikidevaheline tihe koostöö ja 

kooskõlastamine otsustava tähtsusega; 

tunnistab, et niisuguse kooskõlastamise 

tagamiseks on vaja tugevat ja 

usaldusväärset juhtimisprotsessi; 

143. kordab, et liikmesriigid peavad ise 

otsustama oma energiaallikate valiku üle ja 

iga liikmesriik otsustab suveräänselt oma 

majanduse CO2-heite vähendamise viisi üle 

ning seetõttu on mis tahes ELi 

juhtimismehhanism sellises küsimuses 

vastuolus ELi toimimise lepingu artikliga 

194; tunnistab, et mõnes valdkonnas on 

soovitav liikmesriikidevaheline tihe 

koostöö ja kooskõlastamine, millele võib 

kaasa aidata komisjon; 

Or. en 

 

 


