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9.12.2015 A8-0341/77 

Tarkistus  77 

Dario Tamburrano 

EFDD-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 älykkäisiin 

energiaverkkoihin, kysyntäpuolen 

hallintajärjestelmiin ja sähkön 
varastointikapasiteettiin, jotta selviydytään 

lisääntyvästä uusiutuvan ja jakeluun 

tarkoitetun energian tuotannosta; 

muistuttaa samalla, että on tärkeää 

kiinnittää huomiota 

suurjännitetasavirtateknologiaan keinona 

selviytyä uusiutuvan energian saannin 

jatkuvuudessa ilmenevistä puutteista; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/78 

Tarkistus  78 

Dario Tamburrano 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Kohti Euroopan energiaunionia 

2015/2113(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

140 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

140. painottaa, että EU:n 

rahoitusmekanismeilla tai EU:n 

rahoituslaitosten pitäisi kaikin tavoin 

tukea ydinenergiaa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/79 

Tarkistus  79 

Dario Tamburrano 

EFDD-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; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/80 

Tarkistus  80 

Dario Tamburrano 

EFDD-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; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


