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9.12.2015 A8-0341/67 

Tarkistus  67 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 40 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 15. joulukuuta 2015 

antamansa päätöslauselman 

sähköverkkojen 10 prosentin 

yhteenliitäntätavoitteen saavuttamisesta ja 

Euroopan sähköverkon parantamisesta 

vuoteen 2020 mennessä
1
, 

 __________________________________ 

 1
Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)XXXX. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/68 

Tarkistus  68 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

58 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

58. korostaa, että asianmukaisesti 

suunnitellun ja kipeästi kaivatun EU:n 

sähkömarkkinoiden tulevan mallin 

tavoitteena on oltava energiatoimitukset 

pitkällä aikavälillä takaavien investointien 

edistäminen ja markkinaperusteisempi ja 

verkon turvallisuuden kannalta optimoitu 

uusiutuvien energialähteiden yhdentäminen 

samalla, kun otetaan huomioon energian 

tarjonnan ja kysynnän muuttuva luonne, 

myös mikrotuotannon lisääntyvä 

hyödyntäminen, kysynnänohjaustekniikka 

sekä uusiutuvien energialähteiden 

jatkuvasti kasvava osuus; panee tämän 

osalta merkille tarpeen ottaa käyttöön 

yhteisiä standardeja älykkäille verkoille, 

sillä niiden avulla varmistetaan energian 

vakaa tarjonta ja vapaa virtaus rajojen yli 

sekä lisätään energiaturvallisuutta; 

painottaa lisäksi merkitystä, joka 

älykkäiden verkkojen ja energian uusien 

varastointimahdollisuuksien kehittämisellä 

voi olla uusiutuvien energialähteiden 

osuuden kasvattamisessa unionin tasolla ja 

sen varmistamisessa, että infrastruktuuria 

kehitetään uusiutuvien energialähteiden 

alueellisten keskusten yhteydessä; 

58. korostaa, että asianmukaisesti 

suunnitellun ja kipeästi kaivatun EU:n 

sähkömarkkinoiden tulevan mallin 

tavoitteena on oltava energiatoimitukset 

pitkällä aikavälillä takaavien investointien 

edistäminen ja verkon vakauden kannalta 

optimoitu uusiutuvien energialähteiden 

yhdentäminen, samalla kun otetaan 

huomioon energian tarjonnan ja kysynnän 

muuttuva luonne, myös mikrotuotannon 

lisääntyvä hyödyntäminen, 

kysynnänohjaustekniikka sekä uusiutuvien 

energialähteiden jatkuvasti kasvava osuus; 

panee tämän osalta merkille tarpeen ottaa 

käyttöön yhteisiä standardeja älykkäille 

verkoille, sillä niiden avulla varmistetaan 

energian vakaa tarjonta ja vapaa virtaus 

rajojen yli sekä lisätään 

energiaturvallisuutta; painottaa lisäksi 

merkitystä, joka älykkäiden verkkojen ja 

energian uusien 

varastointimahdollisuuksien kehittämisellä 

voi olla uusiutuvien energialähteiden 

osuuden kasvattamisessa unionin tasolla ja 

sen varmistamisessa, että infrastruktuuria 

kehitetään uusiutuvien energialähteiden 

alueellisten keskusten yhteydessä; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/69 

Tarkistus  69 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

59 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 59 a. pitää myönteisenä 15. joulukuuta 

2015 antamaansa päätöslauselmaa 

sähköverkkojen 10 prosentin 

yhteenliitäntätavoitteen saavuttamisesta ja 

Euroopan sähköverkon parantamisesta 

vuoteen 2020 mennessä, 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/70 

Tarkistus  70 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

77 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

77. toteaa, että sisämarkkinoiden 

tasapainottamiseksi investointeja on 

tehtävä yhteenliitäntöjen lisäksi myös 

muun muassa kansallisiin 

sähköverkkoihin, fossiilisella 

polttoaineella toimiviin voimalaitoksiin, 

joihin on jälkiasennettu hiilidioksidin 

talteenottotekniikka ja uusiin 

ydinvoimaloihin jäsenvaltioissa, jotka 

haluavat niin tehdä, vähähiilisen 

peruskuormitustehon kriittisenä lähteenä, 

varastointikapasiteettiin, kuten 

nesteytetyn maakaasun 

vastaanottoterminaaleihin ja älykkäisiin 

energiaverkkoihin sekä joustavaan 

tuotantoon, jotta selviydytään 

lisääntyvästä uusiutuvan ja jakeluun 

tarkoitetun energian tuotannosta; 

77. toteaa, että sisämarkkinoiden 

tasapainottamiseksi investointeja on 

tehtävä yhteenliitäntöjen lisäksi myös 

muun muassa kansallisiin, alueellisiin ja 

paikallisiin älykkäisiin verkkoihin, 

kysyntäpuolen hallintaan, energian 

varastointikapasiteettiin ja joustavaan 

sähköntuotantoon sekä sähkö–kaasu- ja 

sähkö–lämpö-tuotantoon, jotta 

selviydytään lisääntyvästä uusiutuvan ja 

jakeluun tarkoitetun energian tuotannosta; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/71 

Tarkistus  71 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

107 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 107 a. muistuttaa, että maapallon 

lämpötilan nousun rajoittaminen kahteen 

celsiusasteeseen ei takaa sitä, että 

merkittävät kielteiset ilmastovaikutukset 

voidaan välttää; korostaa, että maailman 

hiilidioksidipäästöt on lopetettava 

vähitellen vuoteen 2050 mennessä tai pian 

sen jälkeen, jotta pysytään 

kustannustehokkaalla 

päästövähennyspolulla, joka on 

lämpötilan nousun pitämistä alle kahden 

celsiusasteen koskevan tavoitteen 

mukainen; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/72 

Tarkistus  72 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

112 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

112. korostaa, että siirtyminen 

kilpailukykyiseen ja kestävään 

vähähiiliseen talouteen tarjoaa merkittäviä 

mahdollisuuksia, jotka liittyvät uusiin 

työpaikkoihin, innovointiin, kasvuun sekä 

yritysten ja kotitalouksien 

energiakustannusten pienentämiseen; 

toteaa kuitenkin, että nämä mahdollisuudet 

voivat toteutua ainoastaan komission, 

jäsenvaltioiden, paikallis- ja 

alueviranomaisten sekä kansalaisten ja 

teollisuuden tiiviin yhteistyön kautta, joka 

johtaa kaikkein tehokkaimpiin 

kannustimiin ja sääntelyyn; panee merkille, 

että oikein tehtynä hiilestä irtautumisen ei 

pitäisi johtaa energiakustannusten 

nousuun, energiaköyhyyteen, teollisuuden 

vähenemiseen Euroopassa eikä 

työttömyyden lisääntymiseen; vaatii siksi 

ottamaan työmarkkinaosapuolet aktiivisesti 

mukaan arvioimaan niitä sosiaalisia 

vaikutuksia, joita kestävään 

energiaunioniin siirtymisellä olisi; 

korostaa, että EU:ssa tarvitaan siksi 

unionin laajuista ja samalla 

markkinapohjaista ja teknologisesti 

neutraalia politiikkaa, jossa otetaan 

huomioon kaikki asiaan liittyvä 

lainsäädäntö ja EU:n tavoitteet ja jonka 

avulla saavutetaan tavoitteet aiheuttamalla 

mahdollisimman vähän kustannuksia 

112. korostaa, että siirtyminen 

kilpailukykyiseen ja kestävään 

vähähiiliseen talouteen tarjoaa merkittäviä 

mahdollisuuksia, jotka liittyvät uusiin 

työpaikkoihin, innovointiin, kasvuun sekä 

yritysten ja kotitalouksien 

energiakustannusten pienentämiseen; 

toteaa kuitenkin, että nämä mahdollisuudet 

voivat toteutua ainoastaan komission, 

jäsenvaltioiden, paikallis- ja 

alueviranomaisten sekä kansalaisten ja 

teollisuuden tiiviin yhteistyön kautta, joka 

johtaa kaikkein tehokkaimpiin 

kannustimiin ja sääntelyyn; panee merkille, 

että oikein tehtynä hiilestä irtautuminen ei 

johda energiakustannusten nousuun, 

energiaköyhyyteen, teollisuuden 

vähenemiseen Euroopassa eikä 

työttömyyden lisääntymiseen; vaatii siksi 

ottamaan työmarkkinaosapuolet aktiivisesti 

mukaan arvioimaan niitä sosiaalisia 

vaikutuksia, joita kestävään 

energiaunioniin siirtymisellä olisi; 

korostaa, että EU:ssa tarvitaan siksi 

unionin laajuista politiikkaa, jossa otetaan 

huomioon kaikki asiaan liittyvä 

lainsäädäntö ja EU:n tavoitteet ja jonka 

avulla saavutetaan tavoitteet aiheuttamalla 

mahdollisimman vähän kustannuksia 

yhteiskunnalle; 
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yhteiskunnalle; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/73 

Tarkistus  73 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

139 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

139. toteaa, että ydinvoiman osuus oli 

27 prosenttia EU:n sähköntuotannosta ja 

yli puolet kaikista EU:n vähähiilisistä 

energialähteistä vuonna 2014, että EU:n 

132 ydinvoimalasta on määrä poistaa 

käytöstä 130 vuoteen 2050 mennessä, 

mikä jättää merkittävän aukon EU:n 

sähköntuotannon vähähiilisiin 

energialähteisiin ja 

peruskuormavoimaan; panee merkille, 

että jotkin jäsenvaltiot ovat päättäneet 

vähentää ydinvoimaa, kun taas osa 

jäsenvaltioista aikoo rakentaa uusia 

ydinvoimaloita täyttääkseen kansalliset ja 

EU:n energia- ja ilmastotavoitteet, ja 

kehottaa komissiota varmistamaan, että 

EU tarjoaa tarvittavat puitteet niille 

jäsenvaltioille, jotka haluavat lisätä 

ydinvoimaa EU:n sisämarkkina- ja 

kilpailusääntöjä noudattaen; 

139. toteaa, että vuonna 2013 uusiutuvien 

energialähteiden osuus EU:n koko 

sähkönkulutuksesta oli 26 prosenttia; 

toteaa, että vuosina 1990–2012 uusien 

energialähteiden avulla tuotetun sähkön 

kokonaismäärä kasvoi 177 prosenttia; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/74 

Tarkistus  74 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

141 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

141. toteaa, että ydinvoima on yksi 

merkittävimmistä tekijöistä EU:n 

energiajärjestelmässä, sillä ydinenergian 

hiilidioksidipäästöt ovat alhaisemmat ja 

sen avulla vähennetään 

tuontiriippuvuutta, turvataan vakaa 

sähköntuotanto, joka palvelee 

sisämarkkinoita, minkä lisäksi se tarjoaa 

vakaan perustan energiajärjestelmälle, 

johon voidaan lisätä asteittain uusiutuvia 

energialähteitä; 

141. toteaa, että ydinvoimaan sovelletaan 

Euroopan atomienergiayhteisön 

perustamissopimusta (Euratomin 

perustamissopimus); muistuttaa, että 

parlamentin rooli Euratomin 

perustamissopimuksen mukaisessa 

päätöksenteossa on rajoitettu, koska sillä 

on vain oikeus tulla kuulluksi; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/75 

Tarkistus  75 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

142 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

142. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka 

ovat asteittain luopumassa ydinvoimasta, 

varmistamaan, että se korvataan 

energiantuotannolla, jonka osuus 

energiatoimituksista on yhtä suuri ja joka 

vakauttaa yhteistä tuotanto- ja 

jakelujärjestelmää; 

142. muistuttaa komission vuonna 2003 

antamasta kirjallisesta kannanotosta ja 

ydinlaitosten käytöstäpoistosta 

24. lokakuuta 2006 annetusta komission 

suosituksesta (2006/851/Euratom), jossa 

todetaan, että ”suositeltavin rahastotyyppi 

kaikille ydinlaitoksille on erillinen 

rahasto, jonka toiminnan vakauteen 

tähtäävää käyttöä valvotaan 

asianmukaisesti”, ja kehottaa komissiota 

tekemään tästä lähestymistavasta 

oikeudellisesti sitovan säädöksen; 

Or. en 

 

 


