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3. palub liikmesriikidel töötada välja 

pikaajalised energiastrateegiad, võttes 

arvesse pikaajalist eesmärki saavutada 

2050. aastaks kasvuhoonegaaside 

vähendamine 80–95 %; 

3. palub liikmesriikidel töötada välja 

pikaajalised energiastrateegiad, võttes 

arvesse pikaajalist eesmärki saavutada 

2050. aastaks kasvuhoonegaaside 

vähendamine 80–95 % ning arvestades, et 

need peaksid ühtima maailma suurimate 

saastajate samalaadsete jõupingutustega;  

Or. en 
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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. on seisukohal, et energialiit hõlmab 

paremini kooskõlastatud lähenemisviisi 

kolmandatele riikidele; 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;  
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174. palub, et komisjon kaardistaks selgelt 

eri rahastamisvõimalused, nagu programm 

InvestEU, Euroopa ühendamise rahastu 

(ühishuviprojektid), teadus- ja 

arendustegevuse fondid, struktuuri- ja 

investeerimisfondid, nutivõrkude 

rahastamisvahendid (ERA-Net Plus), 

programm „Horisont 2020”, EIP, Euroopa 

majanduse elavdamise energeetikakava 

(EEPR), Euroopa ühendamise rahastu – 

energia (CEF-E), NER 300, söe ja terase 

teadusfondid ning Eurogia+, ning selgitaks 

iga nimetatud programmi 

abikõlblikkuseeskirju;  

174. palub, et komisjon kaardistaks selgelt 

eri rahastamisvõimalused, nagu programm 

InvestEU, Euroopa ühendamise rahastu 

(ühishuviprojektid), teadus- ja 

arendustegevuse fondid, struktuuri- ja 

investeerimisfondid, nutivõrkude 

rahastamisvahendid (ERA-Net Plus), 

programm „Horisont 2020”, EIP, Euroopa 

majanduse elavdamise energeetikakava 

(EEPR), Euroopa ühendamise rahastu – 

energia (CEF-E), NER 300, söe ja terase 

teadusfondid ning Eurogia+, ning selgitaks 

iga nimetatud programmi 

abikõlblikkuseeskirju, mis ei tohiks 

diskrimineerida ELi 2030. aastaks seatud 

kliima- ja energiaeesmärkide 

saavutamisele kaasa aitavat tehnoloogiat;  

Or. en 

 

 


