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9.12.2015 A8-0341/55 

Tarkistus  55 

Evžen Tošenovský 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 

pitkän aikavälin energiastrategioita, kun 

otetaan huomioon, että pitkän aikavälin 

tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentäminen 80–95 prosentilla vuoteen 

2050 mennessä; 

3. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 

pitkän aikavälin energiastrategioita, kun 

otetaan huomioon, että pitkän aikavälin 

tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentäminen 80–95 prosentilla vuoteen 

2050 mennessä, ja katsoo, että maailman 

suurimpien saastuttajien olisi toteutettava 

samansuuntaisia toimia; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/56 

Tarkistus  56 

Evžen Tošenovský 

ECR-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 

luottamuksellisten tietojen suojelusta; 

15. katsoo, että energiaunioni edellyttää 

koordinoidumpia toimia suhteissa 

kolmansiin maihin; 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 

luottamuksellisten tietojen suojelusta; 
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painottaa, että energiasopimusten on 

perustuttava markkinahintoihin ja 

kilpailuun; 

painottaa, että energiasopimusten on 

perustuttava markkinahintoihin ja 

kilpailuun; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/57 

Tarkistus  57 

Evžen Tošenovský 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

174 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

174. kehottaa komissiota antamaan selkeän 

yleiskatsauksen eri rahoitustavoista ja 

-välineistä, joita ovat muun muassa 

InvestEU-ohjelma, Verkkojen Eurooppa 

-infrastruktuurihankkeet, tutkimus- ja 

kehittämisrahastot, rakenne- ja 

investointirahastot, älykästä sähköverkkoa 

koskevat rahoitusvälineet (ERA-Net Plus), 

Horisontti 2020 -ohjelma (H2020), 

Euroopan investointipankki (EIP), 

Euroopan energia-alan elvytysohjelma 

(EEPR), Verkkojen Eurooppa -väline - 

Energia (CEF-E), NER 300, hiili- ja 

terästutkimusrahasto ja Eurogia+, ja 

selkeyttämään näistä ohjelmista 

myönnettävää tukea koskevia sääntöjä; 

174. kehottaa komissiota antamaan selkeän 

yleiskatsauksen eri rahoitustavoista ja 

-välineistä, joita ovat muun muassa 

InvestEU-ohjelma, Verkkojen Eurooppa 

-infrastruktuurihankkeet, tutkimus- ja 

kehittämisrahastot, rakenne- ja 

investointirahastot, älykästä sähköverkkoa 

koskevat rahoitusvälineet (ERA-Net Plus), 

Horisontti 2020 -ohjelma (H2020), 

Euroopan investointipankki (EIP), 

Euroopan energia-alan elvytysohjelma 

(EEPR), Verkkojen Eurooppa -väline - 

Energia (CEF-E), NER 300, hiili- ja 

terästutkimusrahasto ja Eurogia+, ja 

selkeyttämään näistä ohjelmista 

myönnettävää tukea koskevia sääntöjä, 

jotka eivät saisi syrjiä teknologioita, joilla 

edistetään EU:n vuodelle 2030 asetettujen 

tavoitteiden saavuttamista; 

Or. en 

 

 


