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Muudatusettepanek  1 

Flavio Zanonato, Carolina Punset, Jakop Dalunde, Dario Tamburrano, Neoklis 

Sylikiotis ja teised 

 

Raport A8-0278/2016 

András Gyürk 

Veeldatud maagaasi ja selle hoiustamise ELi strateegia 

2016/2059(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  A a. arvestades, et maagaas on 

fossiilkütus, mis võib eraldada oma 

olelusringi vältel (tootmine, 

transportimine, tarbimine) 

märkimisväärses koguses metaani, kui 

seda nõuetekohaselt ei hallata; 

arvestades, et metaani globaalse 

soojenemise potentsiaal on CO2-st 20-

aastase ajavahemiku vältel oluliselt 

suurem ning metaan mõjutab seega 

märkimisväärselt kliimamuutusi; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

Flavio Zanonato, Carolina Punset, Jakop Dalunde, Dario Tamburrano, Neoklis 

Sylikiotis ja teised 

 

Raport A8-0278/2016 

András Gyürk 

Veeldatud maagaasi ja selle hoiustamise ELi strateegia 

2016/2059(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  2 a. arvestades, et kooskõlas ÜRO 

kliimamuutuste raamkonventsiooni 

osaliste konverentsi 21. istungjärgul 

sõlmitud Pariisi kokkuleppega tuleb ELi 

gaasipoliitikat kohandada, et viia see 

kooskõlla eesmärgiga piirata 

ülemaailmset temperatuuri tõusu 1,5 °C-

ni üle tööstuseelse ajastu taseme; 

arvestades, et eeldatavasti on gaasil osa 

ELi energiasüsteemis kuni 2050. aastani, 

mil Pariisi kokkuleppe ja ELi energia 

tegevuskava kohaselt peab 

kasvuhoonegaaside heidet olema 

vähendatud 80–95 % võrreldes 1990. 

aasta tasemetega, eelkõige tööstuslikus 

tootmises ja hoonete soojusallikana; 

arvestades, et gaasi roll väheneb ja see 

tuleb pikas perspektiivis järk-järgult 

kasutusest kõrvaldada, kui EL saavutab 

oma kaugeleulatuvad eesmärgid 

kasvuhoonegaaside heite, 

energiatõhususe ja taastuvate 

energiaallikate osas ning läheb üle 

jätkusuutlikule majandusele; 

Or. en 
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Veeldatud maagaasi ja selle hoiustamise ELi strateegia 

2016/2059(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 49 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  49 a. rõhutab vajadust suurendada 

ülemaailmsetel vabakaubanduse 

foorumitel teadlikkust imporditud 

veeldatud maagaasi keskkonna-, kliima- 

ja sotsiaalsest mõjust; rõhutab eelkõige 

vajadust tagada metaani kontrollimatute 

heitkoguste minimeerimine; 

Or. en 
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Veeldatud maagaasi ja selle hoiustamise ELi strateegia 

2016/2059(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 70 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

70. märgib, et kuigi veeldatud maagaas ja 

surumaagaas võivad olla toimiv 

üleminekulahendus transpordi 

keskkonnamõju vähendamisel, saab neist 

pikemas perspektiivis kasu üksnes juhul, 

kui samaaegselt edendatakse sujuvat 

üleminekut veeldatud biogaasi ja muude 

taastuvenergia liikide kasutamisele, 

tagades ka veeldatud maagaasi ja veeldatud 

biogaasi süsteemide koostalitlusvõime; 

70. märgib, et kuigi veeldatud maagaas ja 

surumaagaas võivad olla toimiv 

üleminekulahendus transpordi 

keskkonnamõju vähendamisel, saab neist 

pikemas perspektiivis kasu üksnes juhul, 

kui samaaegselt edendatakse sujuvat 

üleminekut veeldatud biogaasi ja muude 

taastuvenergia liikide kasutamisele, 

tagades ka veeldatud maagaasi ja veeldatud 

biogaasi süsteemide koostalitlusvõime; 

rõhutab, et ELi veeldatud maagaasi 

strateegia peab olema kooskõlas laiemate 

Euroopa kliima- ja energiaeesmärkide ja -

prioriteetidega ning COP21 

kokkuleppega, kusjuures keskenduda 

tuleb nõudluse vähendamisele, 

energiatõhususe suurendamisele ja 

fossiilkütuste kasutamise järkjärgulisele 

lõpetamisele; 

Or. en 

 

 


