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Tarkistus 772
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. korostaa, että energiayhteisö saattaisi 
olla toimiva väline koko Euroopan 
energiavarmuuden parantamiseksi; 
tähdentää, että sen 
täytäntöönpanomekanismia ja 
institutionaalisia puitteita olisi edelleen 
vahvistettava investointien vakauden 
lisäämiseksi; uskoo, että energiayhteisö voi 
olla hyödyksi ehdokasvaltioiden ja 
mahdollisten ehdokasvaltioiden 
assosioimiseksi unionin 
yhteisvastuumekanismeihin; korostaa, että 
tämän olisi johdettava yhtenäisempään 
Euroopan naapuruuspolitiikkaan energian 
alalla;

44. korostaa, että energiayhteisön tulisi 
olla toimiva väline koko Euroopan 
energiavarmuuden parantamiseksi; 
tähdentää, että sen 
täytäntöönpanomekanismia ja 
institutionaalisia puitteita olisi edelleen 
vahvistettava avoimuuden, demokratian ja 
investointien vakauden lisäämiseksi; 
kehottaa komissiota toteuttamaan 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että osaksi kansallista 
lainsäädäntöä siirrettävien erillisten 
säädösten luettelo on kattava ja käsittää 
päästökauppajärjestelmää, 
teollisuuspäästöjä, strategista 
ympäristövaikutusten arviointia, 
ympäristövastuuta sekä polttoaineen 
laatua koskevat direktiivit, jotka sisältyvät 
energiayhteisön tätä koskevan 
toukokuussa 2014 annetun raportin 
liitteeseen 1; uskoo, että energiayhteisö voi 
olla hyödyksi ehdokasvaltioiden ja 
mahdollisten ehdokasvaltioiden 
assosioimiseksi unionin 
yhteisvastuumekanismeihin; korostaa, että 
tämän olisi johdettava yhtenäisempään 
Euroopan naapuruuspolitiikkaan energian 
alalla;

Or. en

Tarkistus 773
Cora van Nieuwenhuizen

Päätöslauselmaesitys
44 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. korostaa, että energiayhteisö saattaisi 
olla toimiva väline koko Euroopan 
energiavarmuuden parantamiseksi; 
tähdentää, että sen 
täytäntöönpanomekanismia ja 
institutionaalisia puitteita olisi edelleen 
vahvistettava investointien vakauden 
lisäämiseksi; uskoo, että energiayhteisö 
voi olla hyödyksi ehdokasvaltioiden ja 
mahdollisten ehdokasvaltioiden 
assosioimiseksi unionin 
yhteisvastuumekanismeihin; korostaa, 
että tämän olisi johdettava 
yhtenäisempään Euroopan 
naapuruuspolitiikkaan energian alalla;

44. korostaa, että energiayhteisö saattaisi 
olla toimiva väline koko Euroopan 
energiavarmuuden parantamiseksi; 
tähdentää, että sen 
täytäntöönpanomekanismia ja 
institutionaalisia puitteita olisi edelleen 
vahvistettava investointien vakauden 
lisäämiseksi;

Or. en

Tarkistus 774
András Gyürk

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. korostaa, että energiayhteisö saattaisi 
olla toimiva väline koko Euroopan 
energiavarmuuden parantamiseksi; 
tähdentää, että sen 
täytäntöönpanomekanismia ja 
institutionaalisia puitteita olisi edelleen 
vahvistettava investointien vakauden 
lisäämiseksi; uskoo, että energiayhteisö voi 
olla hyödyksi ehdokasvaltioiden ja 
mahdollisten ehdokasvaltioiden 
assosioimiseksi unionin 
yhteisvastuumekanismeihin; korostaa, että 
tämän olisi johdettava yhtenäisempään 
Euroopan naapuruuspolitiikkaan energian 
alalla;

44. korostaa, että energiayhteisö on 
toimiva väline koko Euroopan 
energiavarmuuden parantamiseksi; 
tähdentää, että sen 
täytäntöönpanomekanismia ja 
institutionaalisia puitteita olisi edelleen 
vahvistettava investointien vakauden 
lisäämiseksi; uskoo, että energiayhteisö voi 
olla hyödyksi ehdokasvaltioiden ja 
mahdollisten ehdokasvaltioiden 
assosioimiseksi unionin 
yhteisvastuumekanismeihin; korostaa, että 
tämän olisi johdettava yhtenäisempään 
Euroopan naapuruuspolitiikkaan energian 
alalla;

Or. en
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Tarkistus 775
Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. korostaa, että energiayhteisö saattaisi 
olla toimiva väline koko Euroopan 
energiavarmuuden parantamiseksi; 
tähdentää, että sen 
täytäntöönpanomekanismia ja 
institutionaalisia puitteita olisi edelleen 
vahvistettava investointien vakauden 
lisäämiseksi; uskoo, että energiayhteisö voi 
olla hyödyksi ehdokasvaltioiden ja 
mahdollisten ehdokasvaltioiden 
assosioimiseksi unionin 
yhteisvastuumekanismeihin; korostaa, että 
tämän olisi johdettava yhtenäisempään 
Euroopan naapuruuspolitiikkaan energian 
alalla;

44. korostaa, että energiayhteisön tulisi 
olla toimiva väline koko Euroopan 
energiavarmuuden parantamiseksi; 
tähdentää, että sen 
täytäntöönpanomekanismia ja 
institutionaalisia puitteita olisi edelleen 
vahvistettava investointien vakauden 
lisäämiseksi; uskoo, että energiayhteisö voi 
olla hyödyksi ehdokasvaltioiden ja 
mahdollisten ehdokasvaltioiden 
assosioimiseksi unionin 
yhteisvastuumekanismeihin; korostaa, että 
tämän olisi johdettava yhtenäisempään 
Euroopan naapuruuspolitiikkaan energian 
alalla;

Or. en

Tarkistus 776
Ivan Jakovčić, Morten Helveg Petersen

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
energiayhteisön sihteeristön oikeudellisia 
valmiuksia, jotta varmistetaan unionin 
energialainsäädännön ripeä ja toimiva 
täytäntöönpano energiayhteisön maissa; 
pitää tärkeänä, että energiavarmuutta 
parannetaan unionin lisäksi koko Euroopan 
alueella;

45. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
energiayhteisön sihteeristön oikeudellisia 
valmiuksia, jotta varmistetaan unionin 
energialainsäädännön ripeä ja toimiva 
täytäntöönpano energiayhteisön maissa; 
pitää tärkeänä, että energiavarmuutta 
parannetaan unionin lisäksi koko Euroopan 
alueella; korostaa, että Länsi-Balkanin 
mailla on valtava uusiutuvien 
energialähteiden potentiaali, ja kehottaa 



PE549.091v01-00 6/29 AM\1048557FI.doc

FI

sisällyttämään ne energiayhteisöön ja 
yhteisiin energiamarkkinoihin;

Or. en

Tarkistus 777
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
45 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45 a. tunnustaa itäisen Euroopan 
energiatehokkuus- ja 
ympäristökumppanuuden (E5P) arvon 
Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankin hallinnoimana 
monenvälisenä rahastona 
energiatehokkuuteen ja 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen 
tehtävien investointien helpottamiseksi 
itäisen Euroopan kumppanuusvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 778
Cora van Nieuwenhuizen

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
energiayhteisön sihteeristön oikeudellisia 
valmiuksia, jotta varmistetaan unionin 
energialainsäädännön ripeä ja toimiva 
täytäntöönpano energiayhteisön maissa; 
pitää tärkeänä, että energiavarmuutta 
parannetaan unionin lisäksi koko 
Euroopan alueella;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 779
Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
energiayhteisön sihteeristön oikeudellisia 
valmiuksia, jotta varmistetaan unionin 
energialainsäädännön ripeä ja toimiva 
täytäntöönpano energiayhteisön maissa; 
pitää tärkeänä, että energiavarmuutta 
parannetaan unionin lisäksi koko Euroopan 
alueella;

45. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan 
energiayhteisön sihteeristön valmiuksia ja 
valtuuksia sekä analysoimaan 
perusteellisesti tulevaisuuden 
energiayhteisöä pohtivan korkean tason 
mietintäryhmän ehdotuksia ja toimimaan 
niiden mukaisesti, jotta varmistetaan 
unionin energialainsäädännön ripeä ja 
toimiva täytäntöönpano energiayhteisön 
sopimuspuolissa; pitää tärkeänä, että 
energiavarmuutta parannetaan unionin 
lisäksi koko Euroopan alueella;

Or. en

Tarkistus 780
Victor Boștinaru

Päätöslauselmaesitys
45 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45 a. painottaa energiapolitiikan sekä 
ulkopolitiikan ja YTPP:n välisen vahvan 
koordinoinnin tarvetta 
johdonmukaisuuden lisäämiseksi 
ulkoisiin toimiin sekä pyytää 
energiaunionin vaikutusten 
asianmukaista strategista arviointia 
turvallisuuden kannalta;

Or. en
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Tarkistus 781
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
45 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45 b. kehottaa komissiota hyödyntämään 
enemmän naapuruuspolitiikan 
investointivälinettä ja yhteisrahoittamaan 
investointeja 
energiatehokkuustoimenpiteisiin ja 
uusiutuvia energialähteitä koskeviin 
hankkeisiin;

Or. en

Tarkistus 782
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. kehottaa komissiota analysoimaan 
yhteisostomekanismin mahdollista 
rakennetta ja sen vaikutuksia kaasun 
sisämarkkinoiden toimintaan 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;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 783
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. kehottaa komissiota analysoimaan 
yhteisostomekanismin mahdollista 
rakennetta ja sen vaikutuksia kaasun 
sisämarkkinoiden toimintaan 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;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 784
Massimiliano Salini

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. kehottaa komissiota analysoimaan 
yhteisostomekanismin mahdollista 
rakennetta ja sen vaikutuksia kaasun 
sisämarkkinoiden toimintaan 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;

46. kehottaa komissiota tarkistamaan 
yhteisostomekanismin mahdollisen 
vaikutuksen kaasun sisämarkkinoiden 
toimintaan sekä osuuden, joka sillä voi 
olla kaasun toimitusvarmuudessa;

Or. en



PE549.091v01-00 10/29 AM\1048557FI.doc

FI

Tarkistus 785
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. kehottaa komissiota analysoimaan 
yhteisostomekanismin mahdollista 
rakennetta ja sen vaikutuksia kaasun 
sisämarkkinoiden toimintaan 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;

46. kehottaa komissiota analysoimaan 
vapaaehtoisen yhteisostomekanismin 
mahdollista rakennetta ja sen vaikutuksia 
kaasun sisämarkkinoiden toimintaan, 
asianomaisiin yrityksiin sekä kaasun 
toimitusvarmuuden takaamiseen; 
huomauttaa, että koska on olemassa useita 
vapaaehtoisen yhteisostomekanismin 
malleja, työtä on vielä tehtävä parhaan 
markkinaperusteisen, unionin alueisiin ja 
asianomaisiin toimittajiin sovellettavan 
mallin määrittelemiseksi, ja että nykyiset 
kilpailu- ja omistusoikeudet on tässä 
yhteydessä turvattava Euroopassa kaikilta 
osin; ehdottaa, että näissä tutkimuksissa 
otetaan huomioon Kaspianmeren kaasun 
yhteisostomekanismista (Caspian 
Development Corporation) saadut 
kokemukset;

Or. de

Tarkistus 786
Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Ian Duncan

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. kehottaa komissiota analysoimaan 
yhteisostomekanismin mahdollista 
rakennetta ja sen vaikutuksia kaasun 
sisämarkkinoiden toimintaan sekä kaasun 
toimitusvarmuuden takaamiseen; 
huomauttaa, että koska on olemassa useita 
yhteisostomekanismimalleja, työtä on vielä 
tehtävä parhaan markkinaperusteisen, 

46. katsoo, että jäsenvaltioiden välillä olisi 
koordinoinnin varaa niiden neuvotellessa 
kolmansien maiden kanssa 
kaasuntoimituksista ja kehottaa 
komissiota analysoimaan 
yhteisostomekanismin soveltuvuutta ja sen 
vaikutuksia kaasun sisämarkkinoiden 
toimintaan sekä kaasun toimitusvarmuuden 
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unionin alueisiin ja asianomaisiin 
toimittajiin sovellettavan mallin 
määrittelemiseksi;

takaamiseen; huomauttaa, että koska on 
olemassa useita 
yhteisostomekanismimalleja, työtä on vielä 
tehtävä parhaan markkinaperusteisen, 
unionin alueisiin ja asianomaisiin 
toimittajiin sovellettavan mallin 
määrittelemiseksi; toteaa kuitenkin, että 
tietyillä jäsenvaltioilla on jo edistyneitä 
kaasukaupan keskuksia ja että niiden 
kannalta valtuutetut yhteisostot eivät ole 
asianmukainen mekanismi;

Or. en

Tarkistus 787
Pilar del Castillo Vera

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. kehottaa komissiota analysoimaan 
yhteisostomekanismin mahdollista 
rakennetta ja sen vaikutuksia kaasun 
sisämarkkinoiden toimintaan 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;

46. kehottaa komissiota analysoimaan 
yhteisostomekanismin mahdollista 
rakennetta ja sen vaikutuksia kaasun 
sisämarkkinoiden toimintaan 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 poikkeusehtojen 
osalta yhteisostomekanismin 
käynnistämisen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 788
Gianluca Buonanno, Nicolas Bay

Päätöslauselmaesitys
46 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. kehottaa komissiota analysoimaan 
yhteisostomekanismin mahdollista 
rakennetta ja sen vaikutuksia kaasun 
sisämarkkinoiden toimintaan 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;

46. kehottaa jäsenvaltioita analysoimaan 
yhteisostomekanismin mahdollista 
rakennetta ja sen vaikutuksia kaasun 
sisämarkkinoiden toimintaan sekä kaasun 
toimitusvarmuuden takaamiseen 
huomauttaa, että koska on olemassa useita 
yhteisostomekanismimalleja, työtä on vielä 
tehtävä kaikkein sopivimpien 
markkinaperusteisten, unionin alueisiin ja 
asianomaisiin toimittajiin sovellettavien 
mallien määrittelemiseksi;

Or. it

Tarkistus 789
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Miroslav Poche

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. katsoo, että keskeinen edellytys 
Euroopan energiaunionin perustamiselle 
tulevaisuudessa on yhdentyneiden energian 
sisämarkkinoiden toteuttaminen unionissa; 
toteaa, että tämä edellyttää kolmannen 
energiapaketin kattavaa täytäntöönpanoa ja 
unionin energiapolitiikan vahvaa ulkoista 
ulottuvuutta, joka perustuu kantojen 
tiiviiseen yhteensovittamiseen ja 
yhtenäiseen esiintymiseen kolmansien 
maiden suhteen;

47. katsoo, että keskeinen edellytys 
Euroopan energiaunionin perustamiselle 
tulevaisuudessa on yhdentyneiden energian 
sisämarkkinoiden toteuttaminen unionissa; 
toteaa, että tämä edellyttää kolmannen 
energiapaketin kattavaa täytäntöönpanoa 
sekä energiankysynnän hallinnan että 
energiantoimitusverkkojen optimoinnin 
osalta ja unionin energiapolitiikan vahvaa 
ulkoista ulottuvuutta, joka perustuu 
kantojen tiiviiseen yhteensovittamiseen ja 
yhtenäiseen esiintymiseen kolmansien 
maiden suhteen;

Or. en
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Tarkistus 790
Dario Tamburrano, David Borrelli

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. katsoo, että keskeinen edellytys 
Euroopan energiaunionin perustamiselle 
tulevaisuudessa on yhdentyneiden energian 
sisämarkkinoiden toteuttaminen unionissa; 
toteaa, että tämä edellyttää kolmannen 
energiapaketin kattavaa täytäntöönpanoa ja 
unionin energiapolitiikan vahvaa ulkoista 
ulottuvuutta, joka perustuu kantojen 
tiiviiseen yhteensovittamiseen ja 
yhtenäiseen esiintymiseen kolmansien 
maiden suhteen;

47. katsoo, että keskeinen edellytys 
Euroopan energiaunionin perustamiselle 
tulevaisuudessa on yhdentyneiden energian 
sisämarkkinoiden toteuttaminen unionissa; 
toteaa, että tämä edellyttää kolmannen 
energiapaketin, toisen ilmasto- ja 
energiapaketin ja kaiken tästä seuraavan 
energiatehokkuutta koskevan 
lainsäädännön kattavaa täytäntöönpanoa 
ja unionin energiapolitiikan vahvaa 
ulkoista ulottuvuutta, joka perustuu 
kantojen tiiviiseen yhteensovittamiseen ja 
yhtenäiseen esiintymiseen kolmansien 
maiden suhteen;

Or. en

Tarkistus 791
Soledad Cabezón Ruiz, Dan Nica, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. katsoo, että keskeinen edellytys 
Euroopan energiaunionin perustamiselle 
tulevaisuudessa on yhdentyneiden energian 
sisämarkkinoiden toteuttaminen unionissa; 
toteaa, että tämä edellyttää kolmannen 
energiapaketin kattavaa täytäntöönpanoa ja 
unionin energiapolitiikan vahvaa ulkoista 
ulottuvuutta, joka perustuu kantojen 
tiiviiseen yhteensovittamiseen ja 
yhtenäiseen esiintymiseen kolmansien 
maiden suhteen;

47. katsoo, että keskeinen edellytys 
Euroopan energiaunionin perustamiselle 
tulevaisuudessa on yhdentyneiden energian 
sisämarkkinoiden toteuttaminen unionissa; 
toteaa, että tämä edellyttää kolmannen 
energiapaketin kattavaa täytäntöönpanoa, 
tarvittavan infrastruktuurin rakentamista 
käsittäen myös energiaverkkojen 
yhteenliittämisen ja unionin 
energiapolitiikan vahvaa ulkoista 
ulottuvuutta, joka perustuu kantojen 
tiiviiseen yhteensovittamiseen ja 
yhtenäiseen esiintymiseen kolmansien 
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maiden suhteen;

Or. en

Tarkistus 792
Pilar del Castillo Vera

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. katsoo, että keskeinen edellytys 
Euroopan energiaunionin perustamiselle 
tulevaisuudessa on yhdentyneiden energian 
sisämarkkinoiden toteuttaminen unionissa; 
toteaa, että tämä edellyttää kolmannen 
energiapaketin kattavaa täytäntöönpanoa ja 
unionin energiapolitiikan vahvaa ulkoista 
ulottuvuutta, joka perustuu kantojen 
tiiviiseen yhteensovittamiseen ja 
yhtenäiseen esiintymiseen kolmansien 
maiden suhteen;

47. katsoo, että keskeinen edellytys 
Euroopan energiaunionin perustamiselle 
tulevaisuudessa on yhdentyneiden energian 
sisämarkkinoiden toteuttaminen unionissa; 
toteaa, että tämä edellyttää kolmannen 
energiapaketin kattavaa täytäntöönpanoa, 
älykkään energiainfrastruktuurin 
rakentamista ja energiaverkkojen 
yhteenliittämistä ja unionin 
energiapolitiikan vahvaa ulkoista 
ulottuvuutta, joka perustuu kantojen 
tiiviiseen yhteensovittamiseen ja 
yhtenäiseen esiintymiseen kolmansien 
maiden suhteen;

Or. en

Tarkistus 793
Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Ian Duncan

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. katsoo, että keskeinen edellytys 
Euroopan energiaunionin perustamiselle 
tulevaisuudessa on yhdentyneiden energian 
sisämarkkinoiden toteuttaminen unionissa; 
toteaa, että tämä edellyttää kolmannen 
energiapaketin kattavaa täytäntöönpanoa ja 
unionin energiapolitiikan vahvaa ulkoista 

47. katsoo, että keskeinen edellytys 
Euroopan energiaunionin perustamiselle 
tulevaisuudessa on yhdentyneiden energian 
sisämarkkinoiden toteuttaminen unionissa; 
toteaa, että tämä edellyttää kolmannen 
energiapaketin kattavaa täytäntöönpanoa ja 
unionin energiapolitiikan vahvaa ulkoista 
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ulottuvuutta, joka perustuu kantojen 
tiiviiseen yhteensovittamiseen ja 
yhtenäiseen esiintymiseen kolmansien 
maiden suhteen;

ulottuvuutta, joka perustuu tiiviiseen 
yhteistyöhön jäsenvaltioiden välillä;

Or. en

Tarkistus 794
András Gyürk

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. katsoo, että keskeinen edellytys 
Euroopan energiaunionin perustamiselle 
tulevaisuudessa on yhdentyneiden energian 
sisämarkkinoiden toteuttaminen unionissa; 
toteaa, että tämä edellyttää kolmannen 
energiapaketin kattavaa täytäntöönpanoa ja 
unionin energiapolitiikan vahvaa ulkoista 
ulottuvuutta, joka perustuu kantojen 
tiiviiseen yhteensovittamiseen ja 
yhtenäiseen esiintymiseen kolmansien 
maiden suhteen;

47. katsoo, että keskeinen edellytys 
Euroopan energiaunionin perustamiselle 
tulevaisuudessa on jo viivästyneiden 
yhdentyneiden energian sisämarkkinoiden 
toteuttaminen unionissa; toteaa, että tämä 
edellyttää kolmannen energiapaketin 
kattavaa ja nopeaa täytäntöönpanoa ja 
unionin energiapolitiikan vahvaa ulkoista 
ulottuvuutta, joka perustuu kantojen 
tiiviiseen yhteensovittamiseen ja 
yhtenäiseen esiintymiseen kolmansien 
maiden suhteen;

Or. en

Tarkistus 795
Gianluca Buonanno, Nicolas Bay

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. katsoo, että keskeinen edellytys 
Euroopan energiaunionin perustamiselle 
tulevaisuudessa on yhdentyneiden energian 
sisämarkkinoiden toteuttaminen unionissa; 
toteaa, että tämä edellyttää kolmannen 
energiapaketin kattavaa täytäntöönpanoa ja 

47. katsoo, että keskeinen edellytys 
Euroopan energiaunionin perustamiselle 
tulevaisuudessa on yhdentyneiden energian 
sisämarkkinoiden toteuttaminen unionissa; 
toteaa, että tämä edellyttää kolmannen 
energiapaketin kattavaa täytäntöönpanoa ja 
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unionin energiapolitiikan vahvaa ulkoista 
ulottuvuutta, joka perustuu kantojen 
tiiviiseen yhteensovittamiseen ja 
yhtenäiseen esiintymiseen kolmansien 
maiden suhteen;

unionin energiapolitiikan ulkoista 
ulottuvuutta, joka perustuu kantojen 
yhteensovittamiseen suhteissa kolmansiin 
maihin;

Or. it

Tarkistus 796
Evžen Tošenovský

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. katsoo, että keskeinen edellytys 
Euroopan energiaunionin perustamiselle 
tulevaisuudessa on yhdentyneiden energian 
sisämarkkinoiden toteuttaminen unionissa; 
toteaa, että tämä edellyttää kolmannen 
energiapaketin kattavaa täytäntöönpanoa ja 
unionin energiapolitiikan vahvaa ulkoista 
ulottuvuutta, joka perustuu kantojen 
tiiviiseen yhteensovittamiseen ja 
yhtenäiseen esiintymiseen kolmansien 
maiden suhteen;

47. katsoo, että keskeinen edellytys 
Euroopan energiaunionin perustamiselle 
tulevaisuudessa on yhdentyneiden energian 
sisämarkkinoiden toteuttaminen unionissa; 
toteaa, että tämä edellyttää kolmannen 
energiapaketin kattavaa täytäntöönpanoa ja 
unionin energiapolitiikan vahvaa ulkoista 
ulottuvuutta, joka perustuu tarvittaessa 
kantojen tiiviiseen yhteensovittamiseen ja 
yhtenäiseen esiintymiseen kolmansien 
maiden suhteen;

Or. en

Tarkistus 797
Juan Carlos Girauta Vidal

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. katsoo, että keskeinen edellytys 
Euroopan energiaunionin perustamiselle 
tulevaisuudessa on yhdentyneiden energian 
sisämarkkinoiden toteuttaminen unionissa; 
toteaa, että tämä edellyttää kolmannen 
energiapaketin kattavaa täytäntöönpanoa ja 

47. katsoo, että keskeinen edellytys 
Euroopan energiaunionin perustamiselle 
tulevaisuudessa on yhdentyneiden energian 
sisämarkkinoiden toteuttaminen unionissa; 
toteaa, että tämä edellyttää kolmannen 
energiapaketin kattavaa täytäntöönpanoa, 
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unionin energiapolitiikan vahvaa ulkoista 
ulottuvuutta, joka perustuu kantojen 
tiiviiseen yhteensovittamiseen ja 
yhtenäiseen esiintymiseen kolmansien 
maiden suhteen;

rajat ylittävien yhteenliitäntöjen 
rakentamista ja unionin energiapolitiikan 
vahvaa ulkoista ulottuvuutta, joka perustuu 
kantojen tiiviiseen yhteensovittamiseen ja 
yhtenäiseen esiintymiseen kolmansien 
maiden suhteen;

Or. en

Tarkistus 798
Pablo Echenique, Teresa Rodriguez-Rubio

Päätöslauselmaesitys
47 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47 a. toteaa, että Lissabonin sopimukseen 
sisältyy toimitapoja ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi, energiatehokkuuden 
edistämiseksi sekä uusiutuvien 
energialähteiden kehittämiseksi 
Euroopan unionin olennaisina 
perustekijöinä; toteaa, että energia-alan 
tavoitteet vuosille 2020 ja 2030 heijastavat 
tarvetta vastata Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
194 artiklaan, joten niitä on noudatettava 
kaikissa Euroopan komission tekemissä 
kahdenvälisissä sopimuksissa;

Or. en

Tarkistus 799
Miriam Dalli, Theresa Griffin

Päätöslauselmaesitys
47 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47 a. painottaa, että erityisesti pienten 
energiajärjestelmien elinkelpoisuuden 
osalta hallitusten väliset sopimukset 
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jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
kesken ovat edelleen tärkeä edellytys; 
katsoo, että on säilytettävä riittävä jousto, 
jotta voidaan toimia kolmansista maista 
peräisin olevien energiakumppanien 
kanssa; katsoo, että tällaisten 
kumppanuuksien on oltava EU:n 
energialainsäädännön mukaisia;

Or. en

Tarkistus 800
Miroslav Poche

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. katsoo, että keskeinen edellytys 
Euroopan energiaunionin perustamiselle 
tulevaisuudessa on yhdentyneiden energian 
sisämarkkinoiden toteuttaminen unionissa; 
toteaa, että tämä edellyttää kolmannen 
energiapaketin kattavaa täytäntöönpanoa ja 
unionin energiapolitiikan vahvaa ulkoista 
ulottuvuutta, joka perustuu kantojen 
tiiviiseen yhteensovittamiseen ja 
yhtenäiseen esiintymiseen kolmansien 
maiden suhteen;

47. katsoo, että keskeinen edellytys 
Euroopan energiaunionin perustamiselle 
tulevaisuudessa on yhdentyneiden energian 
sisämarkkinoiden toteuttaminen unionissa; 
toteaa, että tämä edellyttää kolmannen 
energiapaketin kattavaa täytäntöönpanoa 
sekä energiankysynnän hallinnan että 
energiantoimitusverkkojen optimoinnin 
osalta ja unionin energiapolitiikan vahvaa 
ulkoista ulottuvuutta, joka perustuu 
kantojen tiiviiseen yhteensovittamiseen ja 
yhtenäiseen esiintymiseen kolmansien 
maiden suhteen;

Or. en

Tarkistus 801
Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Evžen Tošenovský, Ian Duncan

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. painottaa tarvetta tehostaa unionin Poistetaan.
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valmiuksia puhua yhdellä äänellä, jotta 
kumppanuusmaissa ja monenvälisillä 
foorumeilla voidaan energia-alan 
kysymyksissä esiintyä yksimielisesti; 
huomauttaa tähän liittyen, että olisi 
edellytettävä komission pakollista 
osallistumista tarkkailijana hallitusten 
välisiin neuvotteluihin sekä neuvoteltujen 
sopimusten ennakko- ja jälkiarviointia, 
jotta voidaan minimoida mahdolliset 
unionin lainsäädännön rikkomiset;

Or. en

Tarkistus 802
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. painottaa tarvetta tehostaa unionin 
valmiuksia puhua yhdellä äänellä, jotta 
kumppanuusmaissa ja monenvälisillä 
foorumeilla voidaan energia-alan 
kysymyksissä esiintyä yksimielisesti; 
huomauttaa tähän liittyen, että olisi 
edellytettävä komission pakollista 
osallistumista tarkkailijana hallitusten 
välisiin neuvotteluihin sekä neuvoteltujen 
sopimusten ennakko- ja jälkiarviointia, 
jotta voidaan minimoida mahdolliset 
unionin lainsäädännön rikkomiset;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 803
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Päätöslauselmaesitys
48 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. painottaa tarvetta tehostaa unionin 
valmiuksia puhua yhdellä äänellä, jotta 
kumppanuusmaissa ja monenvälisillä 
foorumeilla voidaan energia-alan 
kysymyksissä esiintyä yksimielisesti; 
huomauttaa tähän liittyen, että olisi 
edellytettävä komission pakollista 
osallistumista tarkkailijana hallitusten 
välisiin neuvotteluihin sekä neuvoteltujen 
sopimusten ennakko- ja jälkiarviointia, 
jotta voidaan minimoida mahdolliset 
unionin lainsäädännön rikkomiset;

48. painottaa tarvetta tehostaa unionin 
jäsenvaltioiden valmiuksia puhua 
energiaosuudesta riippumattomasti ja 
ilman atlanttisten suhteiden huomioon 
ottamista;

Or. fr

Tarkistus 804
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, João Ferreira, Sofia 
Sakorafa

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. painottaa tarvetta tehostaa unionin 
valmiuksia puhua yhdellä äänellä, jotta 
kumppanuusmaissa ja monenvälisillä 
foorumeilla voidaan energia-alan 
kysymyksissä esiintyä yksimielisesti; 
huomauttaa tähän liittyen, että olisi 
edellytettävä komission pakollista 
osallistumista tarkkailijana hallitusten 
välisiin neuvotteluihin sekä neuvoteltujen 
sopimusten ennakko- ja jälkiarviointia, 
jotta voidaan minimoida mahdolliset 
unionin lainsäädännön rikkomiset;

48. huomauttaa tähän liittyen, että 
komission vapaaehtoinen osallistuminen 
tarkkailijana hallitusten välisiin 
neuvotteluihin sekä neuvoteltujen 
sopimusten ennakko- ja jälkiarviointi 
voivat minimoida mahdolliset unionin 
lainsäädännön rikkomiset; on kuitenkin 
tärkeää huolehtia siitä, ettei vaaranneta 
jäsenvaltioiden mahdollisuutta neuvotella 
sopimusten sisällöstä;

Or. en
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Tarkistus 805
Gianluca Buonanno, Nicolas Bay

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. painottaa tarvetta tehostaa unionin 
valmiuksia puhua yhdellä äänellä, jotta 
kumppanuusmaissa ja monenvälisillä 
foorumeilla voidaan energia-alan 
kysymyksissä esiintyä yksimielisesti; 
huomauttaa tähän liittyen, että olisi 
edellytettävä komission pakollista 
osallistumista tarkkailijana hallitusten 
välisiin neuvotteluihin sekä neuvoteltujen 
sopimusten ennakko- ja jälkiarviointia, 
jotta voidaan minimoida mahdolliset 
unionin lainsäädännön rikkomiset;

48. painottaa tarvetta tehostaa 
jäsenvaltioiden koordinointivalmiuksia, 
jotta kumppanuusmaissa ja monenvälisillä 
foorumeilla voidaan energia-alan 
kysymyksissä esiintyä yksimielisesti;

Or. it

Tarkistus 806
Adam Gierek

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. painottaa tarvetta tehostaa unionin 
valmiuksia puhua yhdellä äänellä, jotta 
kumppanuusmaissa ja monenvälisillä 
foorumeilla voidaan energia-alan 
kysymyksissä esiintyä yksimielisesti; 
huomauttaa tähän liittyen, että olisi 
edellytettävä komission pakollista 
osallistumista tarkkailijana hallitusten 
välisiin neuvotteluihin sekä neuvoteltujen 
sopimusten ennakko- ja jälkiarviointia, 
jotta voidaan minimoida mahdolliset 
unionin lainsäädännön rikkomiset;

48. painottaa tarvetta tehostaa unionin 
valmiuksia puhua yhdellä äänellä, jotta 
kumppanuusmaissa ja monenvälisillä 
foorumeilla voidaan energia-alan 
kysymyksissä esiintyä yksimielisesti; 
huomauttaa tähän liittyen, että olisi 
edellytettävä komission pakollista 
osallistumista jäsenvaltioiden 
hintasopimuksia, erityisesti kaasun 
hintoja koskeviin kauppaneuvotteluihin 
kolmansien maiden kanssa, jotta voidaan 
minimoida mahdolliset unionin 
lainsäädännön rikkomiset;

Or. pl
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Tarkistus 807
Bernd Lange, Martina Werner

Päätöslauselmaesitys
48 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48 a. painottaa, että EU:n ja kolmansien 
maiden väliset energia-alan sopimukset 
vaikuttavat yhteisten eurooppalaisten 
energian sisämarkkinoiden vuoksi EU:n 
energiapolitiikkaan; vaatii sen vuoksi, että 
kaikki hallitustenväliset energia-alan 
sopimukset sidotaan yhteiseen 
eurooppalaiseen energiapolitiikkaan ja 
käsitellään tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä 
demokraattisten ja avoimien prosessien 
sekä EU:n lainsäädännön mukaisuuden 
varmistamiseksi;

Or. de

Tarkistus 808
Bernd Lange, Martina Werner

Päätöslauselmaesitys
48 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48 b. huomauttaa, että 
vastavuoroisuusperiaatteella on oltava 
tärkeä osa kolmansien maiden kanssa 
tehdyissä energia-alan sopimuksissa ja 
että tässä yhteydessä on turvattava 
laatuvaatimukset sekä sääntelykehyksen 
noudattaminen;

Or. de
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Tarkistus 809
Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Inmaculada Rodríguez-Piñero 
Fernández, Martina Werner

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. on täysin samaa mieltä Eurooppa-
neuvoston kanssa siitä, että olisi 
kehitettävä luotettava ja avoin 
hallintojärjestelmä, jonka avulla voidaan 
varmistaa, että unioni saavuttaa kaikki 
energiapoliittiset tavoitteensa ja että 
järjestelmän olisi tarjottava jäsenvaltioille 
riittävästi joustoa ja siinä olisi täysin 
kunnioitettava jäsenvaltioiden vapautta 
valita energialähteidensä yhdistelmä;

49. on samaa mieltä Eurooppa-neuvoston 
kanssa siitä, että olisi vahvistettava 
luotettava, demokraattinen ja avoin 
hallintojärjestelmä perussopimusten 
mukaisesti ja noudattaen tavanomaista 
lainsäätämisjärjestystä, jotta EU voi 
saavuttaa energia- ja ilmastopoliittiset 
tavoitteensa;

Or. en

Tarkistus 810
Dario Tamburrano, David Borrelli

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. on täysin samaa mieltä Eurooppa-
neuvoston kanssa siitä, että olisi 
kehitettävä luotettava ja avoin 
hallintojärjestelmä, jonka avulla voidaan 
varmistaa, että unioni saavuttaa kaikki 
energiapoliittiset tavoitteensa ja että 
järjestelmän olisi tarjottava jäsenvaltioille 
riittävästi joustoa ja siinä olisi täysin 
kunnioitettava jäsenvaltioiden vapautta 
valita energialähteidensä yhdistelmä;

49. on täysin samaa mieltä Eurooppa-
neuvoston kanssa siitä, että olisi 
kehitettävä luotettava ja avoin 
hallintojärjestelmä, jonka avulla voidaan 
varmistaa, että unioni saavuttaa kaikki 
energiapoliittiset tavoitteensa ja että 
järjestelmän olisi tarjottava jäsenvaltioille 
riittävästi joustoa ja siinä olisi täysin 
kunnioitettava jäsenvaltioiden vapautta 
valita energialähteidensä yhdistelmä, 
kunhan valinta ei vaaranna kyseisiä 
tavoitteita ja näiden jäsenvaltioiden 
hyväksymää EU:n lainsäädäntöä, joka on 
oikeudellisesti sitovaa;

Or. en
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Tarkistus 811
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Morten Helveg Petersen

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. on täysin samaa mieltä Eurooppa-
neuvoston kanssa siitä, että olisi 
kehitettävä luotettava ja avoin 
hallintojärjestelmä, jonka avulla voidaan 
varmistaa, että unioni saavuttaa kaikki 
energiapoliittiset tavoitteensa ja että 
järjestelmän olisi tarjottava jäsenvaltioille 
riittävästi joustoa ja siinä olisi täysin 
kunnioitettava jäsenvaltioiden vapautta 
valita energialähteidensä yhdistelmä;

49. on täysin samaa mieltä Eurooppa-
neuvoston kanssa siitä, että olisi 
kehitettävä luotettava ja avoin 
hallintojärjestelmä, jonka avulla voidaan 
varmistaa, että unioni saavuttaa kaikki 
energiapoliittiset tavoitteensa ja että 
järjestelmän olisi tarjottava jäsenvaltioille 
riittävästi joustoa ja siinä olisi täysin 
kunnioitettava jäsenvaltioiden vapautta 
valita energialähteidensä yhdistelmä; 
katsoo, että hallintojärjestelmää olisi 
ehdotettava vuonna 2015 ja se olisi 
kodifioitava lainsäädännöllä, jotta 
Euroopan parlamentti osallistuu 
toimintaan jo kauan ennen vuotta 2020 ja 
jotta sijoittajille voidaan tarjota selkeää 
tietoa uusiutuvista energialähteistä ja 
energiatehokkuudesta;

Or. en

Tarkistus 812
Pablo Echenique, Teresa Rodriguez-Rubio

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. on täysin samaa mieltä Eurooppa-
neuvoston kanssa siitä, että olisi 
kehitettävä luotettava ja avoin 
hallintojärjestelmä, jonka avulla voidaan 
varmistaa, että unioni saavuttaa kaikki 

49. on täysin samaa mieltä Eurooppa-
neuvoston kanssa siitä, että olisi 
kehitettävä luotettava ja avoin 
hallintojärjestelmä, jonka avulla voidaan 
varmistaa, että unioni saavuttaa kaikki 
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energiapoliittiset tavoitteensa ja että 
järjestelmän olisi tarjottava jäsenvaltioille 
riittävästi joustoa ja siinä olisi täysin 
kunnioitettava jäsenvaltioiden vapautta 
valita energialähteidensä yhdistelmä;

energiapoliittiset tavoitteensa ja että 
järjestelmän olisi tarjottava jäsenvaltioille 
riittävästi joustoa ja siinä olisi täysin 
kunnioitettava jäsenvaltioiden vapautta 
valita energialähteidensä yhdistelmä, 
kunhan valinta ei vaaranna näiden 
jäsenvaltioiden hyväksymää EU:n 
lainsäädäntöä, joka on oikeudellisesti 
sitovaa;

Or. en

Tarkistus 813
Paul Rübig

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. on täysin samaa mieltä Eurooppa-
neuvoston kanssa siitä, että olisi 
kehitettävä luotettava ja avoin 
hallintojärjestelmä, jonka avulla voidaan 
varmistaa, että unioni saavuttaa kaikki 
energiapoliittiset tavoitteensa ja että 
järjestelmän olisi tarjottava jäsenvaltioille 
riittävästi joustoa ja siinä olisi täysin 
kunnioitettava jäsenvaltioiden vapautta 
valita energialähteidensä yhdistelmä;

49. on täysin samaa mieltä Eurooppa-
neuvoston kanssa siitä, että olisi 
kehitettävä luotettava ja avoin 
hallintojärjestelmä, jonka avulla voidaan 
varmistaa, että unioni saavuttaa kaikki 
energiapoliittiset tavoitteensa ja että 
järjestelmän olisi tarjottava jäsenvaltioille 
riittävästi joustoa ja siinä olisi täysin 
kunnioitettava jäsenvaltioiden vapautta 
valita energialähteidensä yhdistelmä; 
katsoo, että on vältettävä ylimääräistä 
hallinnollista rasitetta ja byrokratiaa;

Or. en

Tarkistus 814
Jeppe Kofod, Martina Werner, Paul Tang, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada 
Rodríguez-Piñero Fernández, Theresa Griffin

Päätöslauselmaesitys
49 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49 a. painottaa, että Euroopan 
parlamentilla on oltava vahva ja 
proaktiivinen asema energiavarmuutta, 
energiaunionia ja vuoteen 2030 ulottuvia 
ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita 
koskevien hallintajärjestelmien 
kehittämisessä, täytäntöönpanossa ja 
tarkistamisessa; painottaa, että 
jäsenvaltiot ja Euroopan unionin 
toimielimet käyttävät energiapolitiikan 
alalla jaettua toimivaltaa; painottaa tässä 
yhteydessä, että ehdotuksista, joilla on 
vaikutusta unionin energiapolitiikkaan, 
on päätettävä tavallisessa 
lainsäätämismenettelyssä ja että pyrkimys 
kiertää menettelyä on Lissabonin 
sopimuksen rikkomista;

Or. en

Tarkistus 815
Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. kehottaa komissiota tukemaan sekä 
energian kysynnän että tarjonnan kattavan 
Euroopan energiaunionin pikaista 
toteuttamista, jotta saataisiin aikaan 
monipuoliset ja luotettavat ulkoiset 
energiasuhteet ja hyvin toimivat ja 
resurssitehokkaat energian sisämarkkinat; 
kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan 
voimakasta poliittista tahtoa 
energiaunionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi;

50. kehottaa komissiota tukemaan sekä 
energian kysynnän että tarjonnan kattavan 
Euroopan energiaunionin pikaista 
toteuttamista, jotta saataisiin aikaan 
monipuoliset ja luotettavat ulkoiset 
energiasuhteet ja hyvin toimivat ja 
resurssitehokkaat energian sisämarkkinat; 
kehottaa jäsenvaltioita ja energiayhteisön 
sopimusvaltioita osoittamaan voimakasta 
poliittista tahtoa energiaunionin 
tavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 816
Miroslav Poche

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. kehottaa komissiota tukemaan sekä 
energian kysynnän että tarjonnan kattavan 
Euroopan energiaunionin pikaista 
toteuttamista, jotta saataisiin aikaan 
monipuoliset ja luotettavat ulkoiset 
energiasuhteet ja hyvin toimivat ja 
resurssitehokkaat energian sisämarkkinat; 
kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan 
voimakasta poliittista tahtoa 
energiaunionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi;

50. kehottaa komissiota tukemaan sekä 
energian kysynnän että tarjonnan kattavan 
Euroopan energiaunionin pikaista 
toteuttamista, jotta saataisiin aikaan 
energian tuhlaamisen vähentyminen, 
monipuoliset ja luotettavat ulkoiset 
energiasuhteet ja hyvin toimivat ja 
resurssitehokkaat energian sisämarkkinat; 
kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan 
voimakasta poliittista tahtoa 
energiaunionin tavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 817
Janusz Lewandowski

Päätöslauselmaesitys
50 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50 a. korostaa, että on laadittava energian 
toimituksia koskevia hätäsuunnitelmia, 
joissa huomioidaan aiempi riskiarviointi 
ja ennaltaehkäisy; huomauttaa, että 
nykyinen yhteenliitäntöjen järjestelmä ei 
salli tehokasta kriisinhallintaa koko 
Euroopan unionin alueella;

Or. pl
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Tarkistus 818
Victor Boștinaru

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. korostaa, että on varmistettava 
Euroopan energiavarmuusstrategian 
säännöllinen tarkistaminen ja että 
strategian edistymisen vuotuisessa 
arvioinnissa on otettava huomioon 
energiavarmuuteen liittyvät haasteet; 
kehottaa komissiota laatimaan 
vuosikertomuksia Euroopan 
energiavarmuusstrategian tilanteesta;

51. korostaa, että on varmistettava 
Euroopan energiavarmuusstrategian 
säännöllinen tarkistaminen ja että 
strategian edistymisen vuotuisessa 
arvioinnissa on tarkasteltava sen 
vaikutusta YTPP:hen ja otettava 
huomioon energiavarmuuteen liittyvät 
haasteet; kehottaa komissiota laatimaan 
vuosikertomuksia Euroopan 
energiavarmuusstrategian tilanteesta;

Or. en

Tarkistus 819
Benedek Jávor
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Dario Tamburrano

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. korostaa, että on varmistettava 
Euroopan energiavarmuusstrategian 
säännöllinen tarkistaminen ja että 
strategian edistymisen vuotuisessa 
arvioinnissa on otettava huomioon 
energiavarmuuteen liittyvät haasteet; 
kehottaa komissiota laatimaan 
vuosikertomuksia Euroopan 
energiavarmuusstrategian tilanteesta;

51. korostaa, että on varmistettava 
Euroopan energiavarmuusstrategian 
liitteenä olevien ensisijaisten hankkeiden 
oikeudellisen aseman selventäminen ja 
strategian täytäntöönpanon säännöllinen 
tarkistaminen tavallisessa menettelyssä ja 
että strategian edistymisen vuotuisessa 
arvioinnissa on otettava huomioon 
energiavarmuuteen liittyvät haasteet; 
kehottaa komissiota laatimaan 
vuosikertomuksia Euroopan 
energiavarmuusstrategian tilanteesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle;

Or. en
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Tarkistus 820
Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
51 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51 a. kehottaa komissiota laatimaan 
erityisen tärkeitä infrastruktuurikohteita 
koskevia ehdotuksia, mukaan lukien myös 
energiantuotantoon ja fyysiseen 
turvallisuuteen liittyvät kohteet;

Or. lt

Tarkistus 821
Jerzy Buzek

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 
päätöslauselman neuvostolle, komissiolle 
sekä energiayhteisön jäsenvaltioille.

52. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 
päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
energiayhteisön sihteeristölle sekä 
energiayhteisön sopimusvaltioille.

Or. en


