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Tarkistus  300 

Dominique Riquet 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne, joka ei ole 

korjattavissa lievemmillä toimenpiteillä, 

kuten strategisella reservillä; 

Poistetaan. 

Or. fr 

 

Tarkistus  301 

Angelika Niebler 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne, joka ei ole 

korjattavissa lievemmillä toimenpiteillä, 

kuten strategisella reservillä; 

Poistetaan. 

Or. de 

 

Tarkistus  302 

Werner Langen 
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Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne, joka ei ole korjattavissa 

lievemmillä toimenpiteillä, kuten 

strategisella reservillä; 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on yhtenäisten eurooppalaisten 

kriteerien perusteella analysoitu 

yksityiskohtaisesti eri alueilla tuotanto- ja 

jakelutilannetta ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne tai kapasiteettivaje, 

joka ei ole korjattavissa lievemmillä 

toimenpiteillä, kuten strategisella 

reservillä; 

Or. de 

 

Tarkistus  303 

Simona Bonafè 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne, joka ei ole 

korjattavissa lievemmillä toimenpiteillä, 

kuten strategisella reservillä; 

13. edellyttää kapasiteettimekanismeilta 

seuraavaa: 

 a. huoltovarmuus ja järjestelmän 

riittävyys on arvioitava ensin 

yhdenmukaisilla ja avoimilla 

menetelmillä, joihin kuuluvat yleiset 

taloudellisen elinkelpoisuuden 

tarkistukset ja selkeä viesti, jonka mukaan 

hiilidioksiditaso on EU:n hiilestä 

luopumiselle asetetun tavoitteen 

mukainen; 
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 b. niiden on edistettävä mahdollisimman 

tehokasta resurssien käyttöä ottaen 

samalla huomioon myös kansalliset 

erityispiirteet; 

 c. niiden on oltava kustannusperusteisia 

ja noudatettava markkinaperusteita, 

koska siten voidaan välttää kaupan 

vääristyminen; 

 d. ne on suunniteltava tavalla, joka ei syrji 

sähkön varastointiin liittyvään 

teknologiaan osallistumista eikä 

kokonaiskysynnän hallintaa; vakaat 

uusiutuvat energialähteet ja muissa 

jäsenvaltioissa sijaitsevien yritysten 

osallistuminen; 

 e. niillä on varmistettava, että 

kapasiteettia jaetaan tavalla, jolla voidaan 

tarjota asianmukaiset, pitkän aikavälin 

investointisignaalit; 

Or. en 

 

Tarkistus  304 

Pavel Telička, Angelika Mlinar, Carolina Punset, Philippe De Backer, Morten Helveg 

Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne, joka ei ole korjattavissa 

lievemmillä toimenpiteillä, kuten 

strategisella reservillä; 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan viimeisenä keinona siinä 

tapauksessa, että tätä ennen on analysoitu 

yksityiskohtaisesti tuotanto- ja 

jakelutilanteen asianmukaisuutta 
alueellisella tasolla ja analyysi on julkaistu 

ja tällöin on havaittu tiettyjen 

maantieteellisten ja verkkoa koskevien 

edellytysten aiheuttama 
pullonkaulatilanne, joka ei ole korjattavissa 

lievemmillä toimenpiteillä, kuten 

strategisella reservillä, tai katettavissa jo 

olemassa olevilla lähteillä; 
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Or. en 

 

Tarkistus  305 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne, joka ei ole 

korjattavissa lievemmillä toimenpiteillä, 

kuten strategisella reservillä; 

13. korostaa tieteellisesti tuettuja ja 

yhdenmukaisia menetelmiä sähkön 

integroidun järjestelmän 

asianmukaisuuden arvioimiseksi 

alueellisella tasolla; katsoo, että kyseisten 

menetelmien tulisi ottaa huomioon 

erilaisten skenaarioiden muodostamien 

yhdistelmien kautta 

energiatehokkuustoimenpiteiden, 

varastointikapasiteetin ja kysynnän 

hallinnan sekä yhteisten verkkojen 

(sisäisten ja rajatylittävien) ja uusiutuvan 

sähköntuotannon tasolle asetettu 

todellinen ja odotettu panos; painottaa, 

että ennen toimiluvan saamista valtiolliset 

kapasiteettimekanismit täytyy arvioida 

Euroopan ja alueellisella tasolla; 

edellyttää, että kapasiteettimekanismien 

toimiluvissa on määrätty tarkasti 

joustavuudesta, nopeasta saatavuudesta ja 

tehokkuusvaatimuksista sekä 

päästönormeista, maksimikäyttöajoista ja 

pysyvistä henkilöstön 

vähimmäisvaatimuksista; toteaa, että tätä 

ennen täytyy analysoida yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin havaita 

pullonkaulatilanteet, jotka eivät ole 

korjattavissa lievemmillä toimenpiteillä, 

kuten strategisella reservillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  306 

Kaja Kallas 
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Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne, joka ei ole 

korjattavissa lievemmillä toimenpiteillä, 

kuten strategisella reservillä; 

13. kehottaa komissiota kehittämään 

menetelmän koskien sähköjärjestelmän 

riittävyyttä, jotta voidaan varmistaa, että 

jäsenvaltiot arvioivat huoltovarmuuden ja 

järjestelmän riittävyyden yhtenäisesti ja 

Eurooppa-perspektiivin mukaisesti; 

painottaa lisäksi komission tarvetta 

varmistaa, että ”pelkän energian” 

-markkinat takaavat tehokkaan 

kannustimen ja huoltovarmuuden 

kaikkialle Eurooppaan ja auttavat siten 

estämään kansallisten 

kapasiteettimarkkinamekanismien 

kehittymisen toimivien sisämarkkinoiden 

sijaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  307 

Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, 

Massimiliano Salini 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 
ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne, joka ei ole 

korjattavissa lievemmillä toimenpiteillä, 

kuten strategisella reservillä; 

13. korostaa, että valtiollisia 

kapasiteettimekanismeja ohjaavat 
ainoastaan jäsenvaltiot ja keskeiset 

sidosryhmät sekä järjestelmän 

asianmukaisuutta alueellisella tasolla 
yksityiskohtaisesti arvioinut 

prospektiivinen analyysi, jonka pohjana 

on avoin, asianmukainen ja vakaa 

menetelmä, ja korostaa, että 

mekanismeissa on otettava huomioon 

kansallisesti arkaluonteiset kysymykset ja 

erityispiirteet; 

Or. en 
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Tarkistus  308 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne, joka ei ole 

korjattavissa lievemmillä toimenpiteillä, 

kuten strategisella reservillä; 

13. kehottaa jäsenvaltioita pidättäytymään 

valtiollisten kapasiteettimekanismien, 

-markkinoiden ja muiden vastaavien 

mekanismien ottamiselta käyttöön ilman, 

että on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla; 

Or. en 

 

Tarkistus  309 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne, joka ei ole 

korjattavissa lievemmillä toimenpiteillä, 

kuten strategisella reservillä; 

13. katsoo, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit ja erityisesti 

tuotanto- ja jakelutilanne kansallisella ja 

alueellisella tasolla on analysoitava 

huolellisesti ja oikeudenmukaisuuteen 

perustuen; 

Or. en 

 

Tarkistus  310 

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak 
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Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 
tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne, joka ei ole 

korjattavissa lievemmillä toimenpiteillä, 

kuten strategisella reservillä; 

13. korostaa, että tuotanto- ja 

jakelutilannetta on analysoitava 

yksityiskohtaisesti alueellisella tasolla 

pullonkaulatilanteiden ja tarvittavan 

asianmukaisuuden havaitsemiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  311 

Ivan Štefanec 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne, joka ei ole korjattavissa 

lievemmillä toimenpiteillä, kuten 

strategisella reservillä;  

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne, joka ei ole korjattavissa 

lievemmillä toimenpiteillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  312 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Patrizia Toia, Martina Werner, José 

Blanco López, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne, joka ei ole 

korjattavissa lievemmillä toimenpiteillä, 

kuten strategisella reservillä; 

13. vaatii, että kapasiteettimarkkinoita 

käytetään ainoastaan, jos seuraavat 

kriteerit täyttyvät: 

 a. niiden tarve vahvistetaan arvioimalla 

perusteellisesti huoltovarmuus ja 

järjestelmän asianmukaisuus, joihin 

sisältyvät yhteenliitännät, varastointi, 

kysyntäpuolen hallinta ja rajatylittävät 

tuotantoresurssit, ja jotka perustuvat 

keskeytymättömälle jakelulle aiheutuvan 

selvän riskin havaitsemiseen yhtenäisillä 

ja avoimilla menetelmillä; katsoo, että 

järjestelmän asianmukaisuuden 

arviointiin olisi sisällyttävä järjestelmän 

teknologian taloudellisen kestävyyden 

tarkastuksia sen määrittämiseksi, 

voidaanko nykyisten resurssien odottaa 

pysyvän toiminnassa huolimatta siitä, 

jatketaanko vanhalla mallilla vai ei; 

 b. kyseisessä arvioinnissa tarkastellaan ja 

esitetään yksityiskohtaisesti nimenomaan 

syy siihen, miksi kapasiteettimarkkinoita 

tarvitaan eikä anneta muita vaihtoehtoja, 

kuten yhteenliitäntöjen ja markkinoiden 

yhdentymisen lisäämistä naapurimaiden 

kanssa, kysyntäpuolen hallintaan 

vaikuttavia toimenpiteitä ja muita 

käytettävissä olevia toimenpiteitä; 

 c. ne on suunniteltu sellaisiksi, että ne 

eivät syrji sähkön varastointiin liittyvään 

teknologiaan osallistumista, 

kokonaiskysynnän hallintaa, vakaita 

uusiutuvia energialähteitä ja muissa 

jäsenvaltioissa sijaitsevien yritysten 

osallistumista; 

 d. niiden suunnitteluun sisältyy sääntöjä 

sen varmistamiseksi, että kapasiteettia 

jaetaan tarpeeksi ajoissa riittävän 
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investointisignaalin antamiseksi uusien ja 

tehokkaampien laitosten rakentamiseksi 

sen sijaan, että jatkettaisiin vanhempien 

ja saastuttavampien laitosten elinkaarta; 

 e. kaikkein saastuttavimpia tekniikoita 

pyritään poistamaan sisällyttämällä 

ilmanlaatusääntöjä; 

Or. en 

 

Tarkistus  313 

Theresa Griffin 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne, joka ei ole 

korjattavissa lievemmillä toimenpiteillä, 

kuten strategisella reservillä; 

13. vaatii, että kapasiteettimarkkinoita 

käytetään ainoastaan, jos seuraavat 

kriteerit täyttyvät: 

 a. niiden tarve vahvistetaan arvioimalla 

perusteellisesti huoltovarmuus ja 

järjestelmän asianmukaisuus, joihin 

sisältyvät yhteenliitännät, varastointi, 

kysyntäpuolen hallinta ja rajatylittävät 

tuotantoresurssit, ja jotka perustuvat 

keskeytymättömälle jakelulle aiheutuvan 

selvän riskin havaitsemiseen yhtenäisillä 

ja avoimilla menetelmillä; katsoo, että 

järjestelmän asianmukaisuuden 

arviointiin olisi sisällyttävä järjestelmän 

teknologian taloudellisen kestävyyden 

tarkastuksia sen määrittämiseksi, 

voidaanko nykyisten resurssien odottaa 

pysyvän toiminnassa huolimatta siitä, 

jatketaanko vanhalla mallilla vai ei; 

 b. kyseisessä arvioinnissa tarkastellaan ja 

esitetään yksityiskohtaisesti nimenomaan 

syy siihen, miksi kapasiteettimarkkinoita 
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tarvitaan eikä anneta muita vaihtoehtoja, 

kuten yhteenliitäntöjen ja markkinoiden 

yhdentymisen lisäämistä naapurimaiden 

kanssa, kysyntäpuolen hallintaan 

vaikuttavia toimenpiteitä ja muita 

käytettävissä olevia toimenpiteitä; 

 c. ne on suunniteltu sellaisiksi, että ne 

eivät syrji sähkön varastointiin liittyvään 

teknologiaan osallistumista, 

kokonaiskysynnän hallintaa, vakaita 

uusiutuvia energialähteitä ja muissa 

jäsenvaltioissa sijaitsevien yritysten 

osallistumista; 

 d. niiden suunnitteluun sisältyy sääntöjä 

sen varmistamiseksi, että kapasiteettia 

jaetaan tarpeeksi ajoissa riittävän 

investointisignaalin antamiseksi uusien ja 

tehokkaampien laitosten rakentamiseksi 

sen sijaan, että jatkettaisiin vanhempien 

ja saastuttavampien laitosten elinkaarta; 

 e. kaikkein saastuttavimpia tekniikoita 

pyritään poistamaan sisällyttämällä 

ilmanlaatusääntöjä; 

Or. en 

 

Tarkistus  314 

Barbara Kappel 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne, joka ei ole 

korjattavissa lievemmillä toimenpiteillä, 

kuten strategisella reservillä; 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne; 

Or. de 
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Tarkistus  315 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Marian-Jean 

Marinescu 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne, joka ei ole 

korjattavissa lievemmillä toimenpiteillä, 

kuten strategisella reservillä; 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla; 

Or. en 

 

Tarkistus  316 

Paul Rübig 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne, joka ei ole korjattavissa 

lievemmillä toimenpiteillä, kuten 

strategisella reservillä; 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne, joka ei ole korjattavissa 

lievemmillä toimenpiteillä, kuten 

strategisella reservillä; toteaa, että mikäli 

pyritään luomaan 

kapasiteettimarkkinat/-mekanismeja, ne 

on toteutettava kaikilla EU:n alueilla 

hyväksyttävällä tavalla ja tarjouskilpailut 

on julkaistava kaikkialla Euroopassa, 

jotta voidaan välttää rajatylittävä 

ristiinrahoittaminen ja teollisuuden ja 
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muiden asiakkaiden epätasa-arvoinen 

kohtelu sekä yksilöllisten tai kansallisten 

kapasiteettimekanismien luominen; 

Or. de 

 

Tarkistus  317 

Martina Werner, Kathleen Van Brempt 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne, joka ei ole korjattavissa 

lievemmillä toimenpiteillä, kuten 

strategisella reservillä; 

13. korostaa, että kansainväliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne, joka ei ole korjattavissa 

lievemmillä toimenpiteillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  318 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne, joka ei ole korjattavissa 

lievemmillä toimenpiteillä, kuten 

strategisella reservillä; 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on annettu täydellinen, 

yksityiskohtainen ja avoin arvio 

asianmukaisuudesta alueellisella tasolla ja 

tällöin on havaittu pullonkaulatilanne, joka 

ei ole korjattavissa lievemmillä 

toimenpiteillä, kuten strategisella 

reservillä; korostaa, että hyväksyttyjen 

toimenpiteiden on oltava väliaikaisia; 
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Or. en 

 

Tarkistus  319 

Gunnar Hökmark 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne, joka ei ole korjattavissa 

lievemmillä toimenpiteillä, kuten 

strategisella reservillä; 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne, joka ei ole korjattavissa 

lievemmillä toimenpiteillä, kuten 

strategisella reservillä; painottaa, että 

kapasiteettimekanismit eivät saa millään 

tavalla vääristää markkinoita; 

Or. en 

 

Tarkistus  320 

Ian Duncan 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on sallittava 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tätä 

ennen on analysoitu yksityiskohtaisesti 

tuotanto- ja jakelutilannetta alueellisella 

tasolla ja tällöin on havaittu 

pullonkaulatilanne, joka ei ole 

korjattavissa lievemmillä toimenpiteillä, 

kuten strategisella reservillä; 

13. korostaa, että valtiolliset 

kapasiteettimekanismit on arvioitava 

objektiivisesti oikeudellisin perustein, 

jolloin otetaan huomioon erilaisia 

tekijöitä, kuten tarve varmistaa 

huoltovarmuus ja samalla ottaa 

huomioon muita alueellisella tasolla 

käytettävissä olevia vaihtoehtoja; 

Or. en 
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Tarkistus  321 

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Anneleen Van Bossuyt, Evžen Tošenovský 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 13 a. korostaa, että uusiutuvia 

energialähteitä koskevan direktiivin ja 

energiatehokkuusdirektiivin tulevat 

tarkistukset sekä energiamarkkinoiden 

rakenne ovat keskeisiä aloitteita energian 

varastoinnin tarjoamien 

mahdollisuuksien hyödyntämiseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  322 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Patrizia Toia, Martina Werner, 

Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 13 a. painottaa, että huonosti suunnitellut 

ja harkitut kapasiteettimarkkinat voivat 

merkitä lähestulkoon pelkkiä valtiontukia 

perinteisille tuotantomuodoille; kehottaa 

siksi komissiota seuraamaan tiiviisti 

valtiontukea koskevien suuntaviivojen 

noudattamista ja ottamaan huomioon 

yhteensopimattomuus G20-maiden ja 

Eurooppa-neuvoston sitoumusten kanssa, 

jotta fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä 

haitallisia tukia voidaan poistaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  323 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 
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Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. edellyttää, että kansallisten 

kapasiteettimarkkinoiden on oltava 

avoimia osallistumiselle rajojen yli ja että 

markkinoilla varmistetaan ainoastaan se 

kapasiteetti, joka on ehdottomasti tarpeen 

huoltovarmuuden kannalta; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  324 

Kaja Kallas 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. edellyttää, että kansallisten 

kapasiteettimarkkinoiden on oltava 

avoimia osallistumiselle rajojen yli ja että 

markkinoilla varmistetaan ainoastaan se 

kapasiteetti, joka on ehdottomasti tarpeen 

huoltovarmuuden kannalta; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  325 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. edellyttää, että kansallisten 

kapasiteettimarkkinoiden on oltava 

avoimia osallistumiselle rajojen yli ja että 

markkinoilla varmistetaan ainoastaan se 

kapasiteetti, joka on ehdottomasti tarpeen 

Poistetaan. 
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huoltovarmuuden kannalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  326 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. edellyttää, että kansallisten 

kapasiteettimarkkinoiden on oltava 

avoimia osallistumiselle rajojen yli ja että 

markkinoilla varmistetaan ainoastaan se 

kapasiteetti, joka on ehdottomasti tarpeen 

huoltovarmuuden kannalta; 

14. edellyttää, että 

kapasiteettimarkkinoiden on perustuttava 

osallistumiseen rajojen yli, ja että 

markkinoilla varmistetaan se kapasiteetti, 

joka on ehdottomasti tarpeen 

huoltovarmuuden kannalta vasta sen 

jälkeen, kun kaikki muut joustavat 

vaihtoehdot on varastointijärjestelmät 

mukaan luettuina täysin hyödynnetty; 

muistuttaa, että fossiilisten polttoaineiden 

käytön tulee kapasiteettivoimalaitoksessa 

perustua huolellisiin tutkimuksiin, joissa 

annetaan etusija markkinoilla 

tehokkaimmille, vähiten saastuttaville, 

turvallisemmille polttoainelähteille ja -

teknologioille; 

Or. en 

 

Tarkistus  327 

Pavel Telička, Carolina Punset, Philippe De Backer, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick 

Federley 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. edellyttää, että kansallisten 

kapasiteettimarkkinoiden on oltava 

avoimia osallistumiselle rajojen yli ja että 

markkinoilla varmistetaan ainoastaan se 

kapasiteetti, joka on ehdottomasti tarpeen 

14. edellyttää, että 

kapasiteettimarkkinoiden on oltava 

avoimia osallistumiselle rajojen yli, 

teknologisesti neutraaleja (avoimia 

tuotannolle, kysynnän hallinnalle ja 
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huoltovarmuuden kannalta; energian varastoinnille), avoimia uusille 

ja olemassa oleville laitoksille, 

markkinapohjaisia ja että markkinoilla 

varmistetaan ainoastaan se kapasiteetti, 

joka on ehdottomasti tarpeen 

huoltovarmuuden kannalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  328 

Pilar del Castillo Vera 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. edellyttää, että kansallisten 

kapasiteettimarkkinoiden on oltava 

avoimia osallistumiselle rajojen yli ja että 

markkinoilla varmistetaan ainoastaan se 

kapasiteetti, joka on ehdottomasti tarpeen 

huoltovarmuuden kannalta; 

14. edellyttää, että kansallisten 

kapasiteettimarkkinoiden on oltava 

avoimia osallistumiselle rajojen yli, kun 

toteutetaan riittävästi yhteenliitäntöjä, ja 

että markkinoilla korvataan ainoastaan se 

kapasiteetti, joka on ehdottomasti tarpeen 

huoltovarmuuden kannalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  329 

Bendt Bendtsen 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. edellyttää, että kansallisten 

kapasiteettimarkkinoiden on oltava 

avoimia osallistumiselle rajojen yli ja että 

markkinoilla varmistetaan ainoastaan se 

kapasiteetti, joka on ehdottomasti tarpeen 

huoltovarmuuden kannalta; 

14. edellyttää, että kansallisten 

kapasiteettimarkkinoiden on oltava 

avoimia osallistumiselle rajojen yli ja että 

markkinoilla varmistetaan ainoastaan se 

kapasiteetti, joka on ehdottomasti tarpeen 

huoltovarmuuden kannalta; painottaa tässä 

yhteydessä, että kannattamattomia 

voimalaitoksia ei tule vaatia pysymään 

liitettyinä; suosittelee asianmukaisten 

markkinoiden kehittämistä lisäpalveluille, 
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joita ei nykyään korvata, koska se johtaisi 

tehokkaampiin ratkaisuihin ja vähentäisi 

kuluttajien ja tuottajien kustannuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  330 

Theresa Griffin 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. edellyttää, että kansallisten 

kapasiteettimarkkinoiden on oltava 

avoimia osallistumiselle rajojen yli ja että 

markkinoilla varmistetaan ainoastaan se 

kapasiteetti, joka on ehdottomasti tarpeen 

huoltovarmuuden kannalta; 

14. edellyttää, että 

kapasiteettimarkkinoiden on oltava 

avoimia osallistumiselle rajojen yli ja 

uusille ja olemassa oleville 

voimalaitoksille, niiden on oltava 

markkinapohjaisia ja sisällettävä 

tuotanto, kysynnän hallinta ja varastointi; 

painottaa lisäksi, että kansallisten 

kapasiteettimarkkinoiden on annettava 

pitkän aikavälin hintasignaaleja ja että 

markkinoilla varmistetaan ainoastaan se 

kapasiteetti, joka on ehdottomasti tarpeen 

huoltovarmuuden kannalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  331 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, 

Simona Bonafè, Miroslav Poche 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. edellyttää, että kansallisten 

kapasiteettimarkkinoiden on oltava 

avoimia osallistumiselle rajojen yli ja että 

markkinoilla varmistetaan ainoastaan se 

kapasiteetti, joka on ehdottomasti tarpeen 

huoltovarmuuden kannalta; 

14. edellyttää, että 

kapasiteettimarkkinoiden on oltava 

avoimia osallistumiselle rajojen yli ja 

uusille ja olemassa oleville 

voimalaitoksille, niiden on oltava 

markkinapohjaisia ja sisällettävä 
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tuotanto, kysynnän hallinta ja varastointi; 

painottaa lisäksi, että kansallisten 

kapasiteettimarkkinoiden on annettava 

pitkän aikavälin hintasignaaleja ja että 

markkinoilla varmistetaan ainoastaan se 

kapasiteetti, joka on ehdottomasti tarpeen 

huoltovarmuuden kannalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  332 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. edellyttää, että kansallisten 

kapasiteettimarkkinoiden on oltava 

avoimia osallistumiselle rajojen yli ja että 

markkinoilla varmistetaan ainoastaan se 

kapasiteetti, joka on ehdottomasti tarpeen 
huoltovarmuuden kannalta; 

14. katsoo, että kansallisten 

kapasiteettimarkkinoiden on oltava 

teknologianeutraaleja, yhtä lailla avoimia 

tuotannolle ja kysyntäpuolen 

joustavuudelle; katsoo myös, että ne on 

pyrittävä avaamaan osallistumiselle 

rajojen yli; edellyttää, että niiden on 

oltava oikeasuhteisia ja että niillä 

varmistetaan huoltovarmuuden kannalta 

tarvittava kapasiteetti; 

Or. en 

 

Tarkistus  333 

Barbara Kappel 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. edellyttää, että kansallisten 

kapasiteettimarkkinoiden on oltava 

avoimia osallistumiselle rajojen yli ja että 

markkinoilla varmistetaan ainoastaan se 

kapasiteetti, joka on ehdottomasti tarpeen 

huoltovarmuuden kannalta; 

14. edellyttää, että alueellisten ja 

Euroopan unionin sääntelyvirastojen 

hyväksymien kapasiteettimarkkinoiden on 

oltava avoimia osallistumiselle rajojen yli 

ja että markkinoilla varmistetaan 

ainoastaan se kapasiteetti, joka on 
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ehdottomasti tarpeen huoltovarmuuden 

kannalta; 

Or. de 

 

Tarkistus  334 

Ian Duncan 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. edellyttää, että kansallisten 

kapasiteettimarkkinoiden on oltava 

avoimia osallistumiselle rajojen yli ja että 

markkinoilla varmistetaan ainoastaan se 

kapasiteetti, joka on ehdottomasti tarpeen 
huoltovarmuuden kannalta; 

14. edellyttää, että kansallisten 

kapasiteettimarkkinoiden on oltava 

avoimia osallistumiselle rajojen yli ja 

painottaa, että ne on suunniteltava siten, 

että niillä varmistetaan huoltovarmuuden 

kannalta tarvittavan kapasiteetin 

tuottaminen ja vältetään tarpeeton 

ylitarjonta; 

Or. en 

 

Tarkistus  335 

Patrizia Toia 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. edellyttää, että kansallisten 

kapasiteettimarkkinoiden on oltava 

avoimia osallistumiselle rajojen yli ja että 

markkinoilla varmistetaan ainoastaan se 

kapasiteetti, joka on ehdottomasti tarpeen 

huoltovarmuuden kannalta; 

14. edellyttää, että kansallisten 

kapasiteettimarkkinoiden on oltava 

avoimia osallistumiselle rajojen yli ja että 

markkinoilla varmistetaan ainoastaan se 

kapasiteetti, joka on tarpeen 

huoltovarmuuden ja sähköjärjestelmän 

turvallisen hallinnan kannalta; 

Or. en 
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Tarkistus  336 

José Blanco López 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. edellyttää, että kansallisten 

kapasiteettimarkkinoiden on oltava 

avoimia osallistumiselle rajojen yli ja että 

markkinoilla varmistetaan ainoastaan se 

kapasiteetti, joka on ehdottomasti tarpeen 

huoltovarmuuden kannalta; 

14. edellyttää, että kansallisten 

kapasiteettimarkkinoiden on oltava 

markkinapohjaisia ja avoimia 

osallistumiselle rajojen yli, tuotannolle, 

kysynnän hallinnalle ja varastoinnille, ja 

että markkinoilla tuotetaan ainoastaan se 

kapasiteetti, joka on ehdottomasti tarpeen 

huoltovarmuuden kannalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  337 

Angelika Niebler 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. edellyttää, että kansallisten 

kapasiteettimarkkinoiden on oltava 

avoimia osallistumiselle rajojen yli ja että 

markkinoilla varmistetaan ainoastaan se 

kapasiteetti, joka on ehdottomasti tarpeen 

huoltovarmuuden kannalta; 

14. katsoo, että jäsenvaltioiden tulisi 

edelleen määrittää kansallisella tasolla 

huoltovarmuuden taso ja kapasiteettien 

määrä; 

Or. de 

 

Tarkistus  338 

Martina Werner, Kathleen Van Brempt 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. edellyttää, että kansallisten 14. edellyttää, että vain kansainvälisiä 
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kapasiteettimarkkinoiden on oltava 

avoimia osallistumiselle rajojen yli ja että 

markkinoilla varmistetaan ainoastaan se 

kapasiteetti, joka on ehdottomasti tarpeen 

huoltovarmuuden kannalta; 

kapasiteettimekanismeja on suunniteltava 

Euroopan sisämarkkinoille ja että 

markkinoilla varmistetaan ainoastaan se 

kapasiteetti, joka on ehdottomasti tarpeen 

ennalta arvioidun alueellisen tai rajat 

ylittävän huoltovarmuuden kannalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  339 

Pavel Telička, Angelika Mlinar, Carolina Punset, Philippe De Backer, Dominique 

Riquet, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 14 a. korostaa tarvetta edistää energian 

varastointijärjestelmien käyttöönottoa ja 

luoda tasapuoliset toimintaedellytykset, 

joiden avulla energian varastoinnissa 

voidaan kilpailla muiden 

energiamarkkinoiden 

teknologianeutraaliin rakenteeseen 

perustuvien joustavien vaihtoehtojen 

kanssa; 

Or. en 

 

Tarkistus  340 

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 14 a. kehottaa siksi pyrkimään 

energiamarkkinoiden 

teknologianeutraaliin rakenteeseen, joka 

mahdollistaa erilaiset uusiutuvat 

energianvarastointiratkaisut, kuten 

litiumioniakun, lämpöpomput tai 

vetypolttokennot, joilla voidaan täydentää 
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uusiutuvien energialähteiden 

tuotantokapasiteettia; kehottaa myös 

laatimaan selkeästi määritettyjä 

mekanismeja, joilla voidaan hyödyntää 

liiallinen tuotanto tai rajoitukset; 

Or. en 

 

Tarkistus  341 

Maria Grapini 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 14 a. korostaa, että kaasuyhteydet 

valtioiden välillä ja kansallisten 

hätätoimenpiteiden yhteensovittaminen 

ovat tapoja, joilla jäsenvaltiot voivat tehdä 

yhteistyötä, jos kaasunsaannissa tapahtuu 

vakava häiriö; 

Or. ro 

 

Tarkistus  342 

Maria Grapini 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 14 b. panee merkille, että rajat ylittävä 

kilpailu hyödyttää kuluttajia, kun 

hajautetuille markkinoille ilmaantuu 

enemmän energiantoimittajia ja tämän 

seurauksena myös uusia innovatiivisia 

energiapalveluyrityksiä;  

Or. ro 
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Tarkistus  343 

Patrizia Toia 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. kehottaa jatkamaan ”pelkän energian” 

markkinoiden kehittämistä siten, että 

voimassa olevaa lainsäädäntöä muutetaan 

johdonmukaisesti, siirtoinfrastruktuuria 

laajennetaan kattavasti ja alueellista 

yhteistyötä tehostetaan; 

15. kehottaa jatkamaan energian 

sisämarkkinoiden kehittämistä siten, että 

voimassa olevaa lainsäädäntöä muutetaan 

johdonmukaisesti, siirtoinfrastruktuuria 

laajennetaan kattavasti ja sellaista 

alueellista yhteistyötä tehostetaan, jonka 

avulla voidaan antaa oikeanlaisia 

rajallisuutta koskevia signaaleja 

sähköjärjestelmän turvallista ylläpitoa ja 

uusiutuvien energialähteiden kehittämistä 

varten; 

Or. it 

 

Tarkistus  344 

Eugen Freund 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. kehottaa jatkamaan ”pelkän energian” 

markkinoiden kehittämistä siten, että 

voimassa olevaa lainsäädäntöä muutetaan 

johdonmukaisesti, siirtoinfrastruktuuria 

laajennetaan kattavasti ja alueellista 

yhteistyötä tehostetaan; 

15. kehottaa jatkamaan ”pelkän energian” 

markkinoiden kehittämistä ottaen 

huomioon kustannusten ja hyötyjen 

reilun jakautumisen energiankäyttäjille 
siten, että voimassa olevaa lainsäädäntöä 

muutetaan johdonmukaisesti, 

siirtoinfrastruktuuria laajennetaan 

kattavasti ja alueellista yhteistyötä 

tehostetaan; 

Or. de 

 

Tarkistus  345 

Miroslav Poche 
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Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. kehottaa jatkamaan ”pelkän energian” 

markkinoiden kehittämistä siten, että 

voimassa olevaa lainsäädäntöä muutetaan 

johdonmukaisesti, siirtoinfrastruktuuria 

laajennetaan kattavasti ja alueellista 

yhteistyötä tehostetaan; 

15. kehottaa jatkamaan ”pelkän energian” 

markkinoiden kehittämistä lyhyellä 

aikavälillä siten, että voimassa olevaa 

lainsäädäntöä muutetaan johdonmukaisesti, 

siirtoinfrastruktuuria laajennetaan 

kattavasti ja alueellista yhteistyötä 

tehostetaan samalla, kun luodaan 

täydentävä, turvallinen ympäristö 

pääomavaltaisille 

pitkäaikaisinvestoinneille; 

Or. en 

 

Tarkistus  346 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Miroslav Poche 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. kehottaa jatkamaan ”pelkän energian” 

markkinoiden kehittämistä siten, että 

voimassa olevaa lainsäädäntöä muutetaan 

johdonmukaisesti, siirtoinfrastruktuuria 

laajennetaan kattavasti ja alueellista 

yhteistyötä tehostetaan; 

15. kehottaa jatkamaan 

energiamarkkinoiden kehittämistä siten, 

että voimassa olevaa lainsäädäntöä 

muutetaan johdonmukaisesti, 

siirtoinfrastruktuuria laajennetaan 

tarvittaessa, yhteenliitäntöjä parannetaan, 

kysynnän joustavuusjärjestelmiä luodaan, 

varastointia lisätään ja alueellista 

yhteistyötä tehostetaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  347 

Maria Grapini 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. kehottaa jatkamaan ”pelkän energian” 

markkinoiden kehittämistä siten, että 

voimassa olevaa lainsäädäntöä muutetaan 

johdonmukaisesti, siirtoinfrastruktuuria 

laajennetaan kattavasti ja alueellista 

yhteistyötä tehostetaan; 

15. kehottaa jatkamaan ”pelkän energian” 

markkinoiden kehittämistä siten, että 

voimassa olevaa lainsäädäntöä muutetaan 

johdonmukaisesti, siirtoinfrastruktuuria 

laajennetaan kattavasti ja alueellista 

yhteistyötä tehostetaan, samalla kun 

otetaan huomioon kunkin valtion oikeus 

päättää omasta energiayhdistelmästään 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 

käytettävissä olevien luonnonvarojen 

perusteella; 

Or. ro 

 

Tarkistus  348 

Renato Soru 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. kehottaa jatkamaan ”pelkän energian” 

markkinoiden kehittämistä siten, että 

voimassa olevaa lainsäädäntöä muutetaan 

johdonmukaisesti, siirtoinfrastruktuuria 

laajennetaan kattavasti ja alueellista 

yhteistyötä tehostetaan; 

15. kehottaa jatkamaan ”pelkän energian” 

markkinoiden kehittämistä siten, että 

voimassa olevaa lainsäädäntöä muutetaan 

johdonmukaisesti, siirto- ja 

yhteenliitäntäinfrastruktuureja 
laajennetaan kattavasti ja eristyneiden 

alueiden, kuten saarialueiden, 

erityispiirteet huomioon ottavaa alueellista 

yhteistyötä tehostetaan, sillä kyseiset 

alueet ovat erillään kansallisesta 

sähköjärjestelmästä ja edistävät näin 

ollen energiansaannin monipuolistamista 

ja vauhdittavat kilpailua, mikä lisää 

huoltovarmuutta;  

Or. it 

 

Tarkistus  349 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 
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Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. kehottaa jatkamaan ”pelkän energian” 

markkinoiden kehittämistä siten, että 

voimassa olevaa lainsäädäntöä muutetaan 

johdonmukaisesti, siirtoinfrastruktuuria 

laajennetaan kattavasti ja alueellista 

yhteistyötä tehostetaan; 

15. kehottaa jatkamaan ”pelkän energian” 

markkinoiden kehittämistä siten, että 

voimassa olevaa lainsäädäntöä muutetaan 

johdonmukaisesti, siirto- ja 

jakeluinfrastruktuuria päivitetään 

kohdennetusti osoitettujen tarpeiden 

mukaan, ja alueellista yhteistyötä 

tehostetaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  350 

Franc Bogovič 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 15 a. kehottaa jatkamaan 

tasemarkkinoiden kehittämistä edelleen, 

jotta tulevia investointeja voidaan 

tehostaa joustavasti vapaissa 

markkinaolosuhteissa; toteaa, että 

tasemarkkinoiden ei pitäisi aiheuttaa 

maantieteellisiä monopoleja; 

Or. en 

 

Tarkistus  351 

Maria Grapini 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 15 a. korostaa, että energiatehokkuus on 

energiaunionia koskevan strategian 

keskeinen periaate, koska se on tehokas 
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tapa vähentää päästöjä, tuoda rahallisia 

säästöjä kuluttajille ja vähentää EU:n 

riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden 

tuonnista;  

Or. ro 

 

Tarkistus  352 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. edellyttää, että ennen kuin 

kapasiteettimarkkinoita varten 

myönnetään lupa, on osoitettava, että on 

toteutettu kaikki toimet sisämarkkinoiden 

lujittamiseksi ja joustavuutta koskevien 

esteiden poistamiseksi; 

16. edellyttää, että kapasiteettimarkkinoita 

varten ei tulisi myöntää lupaa etenkään 

tilanteessa, jossa kaikkia toimia ei ole 

toteutettu sisämarkkinoiden lujittamiseksi 

ja joustavuutta koskevien esteiden 

poistamiseksi, jos erityisesti voidaan lisätä 

kysynnän hallinnan merkitystä 

ostoyhteenliittymien markkinoille pääsyn 

esteiden poistamisessa, lisätä 

yhteenliitetyn kapasiteetin saatavuutta ja 

sallia uusiutuvan energian ja 

varastoinnin toimijoiden osallistua 

täysimääräisesti lisä- ja 

tasehallintapalveluihin; 

Or. en 

 

Tarkistus  353 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. edellyttää, että ennen kuin 

kapasiteettimarkkinoita varten 

myönnetään lupa, on osoitettava, että on 

Poistetaan. 
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toteutettu kaikki toimet sisämarkkinoiden 

lujittamiseksi ja joustavuutta koskevien 

esteiden poistamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  354 

Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Anne Sander, Massimiliano Salini 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. edellyttää, että ennen kuin 

kapasiteettimarkkinoita varten 

myönnetään lupa, on osoitettava, että on 

toteutettu kaikki toimet sisämarkkinoiden 

lujittamiseksi ja joustavuutta koskevien 

esteiden poistamiseksi; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  355 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. edellyttää, että ennen kuin 

kapasiteettimarkkinoita varten 

myönnetään lupa, on osoitettava, että on 

toteutettu kaikki toimet sisämarkkinoiden 

lujittamiseksi ja joustavuutta koskevien 

esteiden poistamiseksi; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  356 

Martina Werner 
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Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. edellyttää, että ennen kuin 

kapasiteettimarkkinoita varten 

myönnetään lupa, on osoitettava, että on 

toteutettu kaikki toimet sisämarkkinoiden 

lujittamiseksi ja joustavuutta koskevien 

esteiden poistamiseksi; 

16. edellyttää, että ennen kuin 

kansainvälisiä kapasiteettimekanismeja 
varten myönnetään lupa, on osoitettava, 

että on toteutettu kaikki toimet 

sisämarkkinoiden lujittamiseksi ja 

joustavuutta koskevien esteiden 

poistamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  357 

Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Dan Nica, Kathleen Van Brempt, Simona Bonafè, 

Miroslav Poche 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. edellyttää, että ennen kuin 

kapasiteettimarkkinoita varten 

myönnetään lupa, on osoitettava, että on 

toteutettu kaikki toimet sisämarkkinoiden 

lujittamiseksi ja joustavuutta koskevien 

esteiden poistamiseksi; 

16. edellyttää, että ennen kuin jäsenvaltio 

ottaa kapasiteettimekanismeja käyttöön, 

on osoitettava, että on toteutettu kaikki 

toimet sisämarkkinoiden lujittamiseksi ja 

joustavuutta koskevien esteiden 

poistamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  358 

Maria Grapini 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. edellyttää, että ennen kuin 

kapasiteettimarkkinoita varten myönnetään 

lupa, on osoitettava, että on toteutettu 

kaikki toimet sisämarkkinoiden 

16. edellyttää, että ennen kuin 

kapasiteettimarkkinoita varten myönnetään 

lupa, on osoitettava, että on toteutettu 

kaikki toimet sisämarkkinoiden 



 

AM\1090308FI.doc 33/149 PE580.478v01-00 

 FI 

lujittamiseksi ja joustavuutta koskevien 

esteiden poistamiseksi; 

lujittamiseksi ja sellaisten joustavuutta 

koskevien esteiden poistamiseksi, jotka 

voisivat vaikuttaa pienasiakkaisiin, 

erityisesti pk-yrityksiin; 

Or. ro 

 

Tarkistus  359 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. edellyttää, että ennen kuin 

kapasiteettimarkkinoita varten 

myönnetään lupa, on osoitettava, että on 

toteutettu kaikki toimet sisämarkkinoiden 

lujittamiseksi ja joustavuutta koskevien 

esteiden poistamiseksi; 

16. edellyttää, että ennen kuin jäsenvaltio 

ottaa kapasiteettimarkkinat käyttöön, on 

osoitettava, että on toteutettu kaikki toimet 

sisämarkkinoiden lujittamiseksi ja 

joustavuutta koskevien esteiden 

poistamiseksi, ja että suunnitelma 

kapasiteettimarkkinoiden käytöstä 

poistamista varten on valmisteltu; 

Or. en 

 

Tarkistus  360 

José Blanco López, Carlos Zorrinho 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. edellyttää, että ennen kuin 

kapasiteettimarkkinoita varten myönnetään 

lupa, on osoitettava, että on toteutettu 

kaikki toimet sisämarkkinoiden 

lujittamiseksi ja joustavuutta koskevien 

esteiden poistamiseksi; 

16. edellyttää, että ennen kuin 

kapasiteettimarkkinoita varten myönnetään 

lupa, on osoitettava, että on toteutettu 

kaikki kustannustehokkaat toimet 

sisämarkkinoiden lujittamiseksi ja 

joustavuutta koskevien esteiden 

poistamiseksi; vaatii yhtenäistämään 

järjestelmän riittävyyteen perustuvat 

EU:n menetelmät, jotta voidaan arvioida 

kapasiteettimekanismien tarvetta; 
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Or. en 

 

Tarkistus  361 

Ian Duncan 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. edellyttää, että ennen kuin 

kapasiteettimarkkinoita varten myönnetään 

lupa, on osoitettava, että on toteutettu 

kaikki toimet sisämarkkinoiden 

lujittamiseksi ja joustavuutta koskevien 

esteiden poistamiseksi; 

16. edellyttää, että ennen kuin 

kapasiteettimarkkinoita varten myönnetään 

lupa, on osoitettava, että on toteutettu 

kaikki toimet sisämarkkinoiden 

lujittamiseksi ja joustavuutta koskevien 

esteiden poistamiseksi perustuen selkeään 

ja objektiiviseen oikeudelliseen kehykseen 

ja valtiontukisääntöjen noudattamiseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  362 

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. edellyttää, että ennen kuin 

kapasiteettimarkkinoita varten 

myönnetään lupa, on osoitettava, että on 

toteutettu kaikki toimet sisämarkkinoiden 

lujittamiseksi ja joustavuutta koskevien 

esteiden poistamiseksi; 

16. edellyttää, että on osoitettava, että on 

toteutettu kaikki toimet sisämarkkinoiden 

lujittamiseksi ja joustavuutta koskevien 

esteiden poistamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  363 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. edellyttää, että ennen kuin 

kapasiteettimarkkinoita varten myönnetään 

lupa, on osoitettava, että on toteutettu 

kaikki toimet sisämarkkinoiden 

lujittamiseksi ja joustavuutta koskevien 

esteiden poistamiseksi; 

16. edellyttää, että ennen kuin 

kapasiteettimarkkinoita varten myönnetään 

lupa, tieteellisen näytön tukemana tehdyn 

pyynnön mukaan on myös osoitettava, että 

on toteutettu kaikki toimet 

sisämarkkinoiden lujittamiseksi, mukaan 

lukien erityiset analyysit, joilla tutkitaan 

kokonaan mahdollisuudet 

energiatehokkuuteen, energiasäästöihin, 

kysynnän hallintaan ja varastointiin, ja 

toimet kysyntäpuolen joustavuutta 

koskevien esteiden poistamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  364 

Patrizia Toia 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. edellyttää, että ennen kuin 

kapasiteettimarkkinoita varten myönnetään 

lupa, on osoitettava, että on toteutettu 

kaikki toimet sisämarkkinoiden 

lujittamiseksi ja joustavuutta koskevien 

esteiden poistamiseksi; 

16. edellyttää, että ennen kuin 

kapasiteettimarkkinoita varten myönnetään 

lupa, on osoitettava, että luvan 

myöntäminen ei haittaa sisämarkkinoiden 

yhdentymis- ja lujittamisprosessia 

myöskään joustavuuden osalta; 

Or. it 

 

Tarkistus  365 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. edellyttää, että ennen kuin 

kapasiteettimarkkinoita varten myönnetään 

16. edellyttää, että ennen kuin 

kapasiteettimarkkinoita varten myönnetään 
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lupa, on osoitettava, että on toteutettu 

kaikki toimet sisämarkkinoiden 

lujittamiseksi ja joustavuutta koskevien 

esteiden poistamiseksi; 

lupa, on osoitettava, että on toteutettu 

kaikki toimet sisämarkkinoiden 

lujittamiseksi ja joustavuutta koskevien 

esteiden poistamiseksi; vaatii 

yhtenäistämään järjestelmän riittävyyteen 

perustuvat EU:n menetelmät, jotta 

voidaan arvioida kapasiteettimekanismien 

tarvetta; 

Or. en 

 

Tarkistus  366 

Pilar del Castillo Vera 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 16 a. toteaa, että energian joustavuus ja 

kapasiteetti ovat tällä hetkellä keskeisiä 

asioita, ja ne tulee arvioida 

asianmukaisesti tulevaisuuden 

vaatimukset huomioonottavien 

markkinoiden rakenteessa, koska ne ovat 

täydentäviä osatekijöitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  367 

José Blanco López 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. korostaa, että hintavaihtelut antavat 

sähkömarkkinoilla signaalin ja ohjaavat 

markkinoita ja että ne voivat olla tärkeä 

elementti sähkömarkkinoiden tehokkuuden 

kannalta; 

17. korostaa, että hintavaihtelut ovat 

epävarma signaali sähkömarkkinoiden 

ohjaamisen ja tehokkuuden kannalta; 

Or. en 
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Tarkistus  368 

Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Anne Sander, Massimiliano Salini 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. korostaa, että hintavaihtelut antavat 

sähkömarkkinoilla signaalin ja ohjaavat 

markkinoita ja että ne voivat olla tärkeä 

elementti sähkömarkkinoiden tehokkuuden 

kannalta; 

17. huomauttaa, että hintavaihtelut antavat 

sähkömarkkinoilla signaalin ja ohjaavat 

markkinoita ja että ne voivat olla tärkeä 

elementti sähkömarkkinoiden tehokkuuden 

kannalta; korostaa, että kuluttajan 

altistuessa kyseiselle signaalille on joka 

tapauksessa olemassa riski, että se ei ole 

helposti hallittavissa, mutta samalla on 

myönnettävä, että hintakattojen 

poistaminen energiamarkkinoilta ei riitä, 

koska sähkömarkkinakehys on 

ainoastaan pelkän energian 

markkinoiden varassa; 

Or. en 

 

Tarkistus  369 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. korostaa, että hintavaihtelut antavat 

sähkömarkkinoilla signaalin ja ohjaavat 

markkinoita ja että ne voivat olla tärkeä 

elementti sähkömarkkinoiden tehokkuuden 

kannalta; 

17. korostaa, että dynaaminen 

hinnanmuodostuminen antaa 
sähkömarkkinoilla signaalin ja ohjaa 

markkinoita ja että ne voivat olla tärkeä 

elementti sähkömarkkinoiden tehokkuuden 

kannalta; 

Or. en 
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Tarkistus  370 

Eugen Freund 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. korostaa, että hintavaihtelut antavat 

sähkömarkkinoilla signaalin ja ohjaavat 

markkinoita ja että ne voivat olla tärkeä 

elementti sähkömarkkinoiden tehokkuuden 

kannalta; 

17. korostaa, että hintavaihtelut antavat 

sähkömarkkinoilla signaalin ja ohjaavat 

markkinoita ja että ne voivat olla tärkeä 

elementti sähkömarkkinoiden tehokkuuden 

kannalta; toteaa myös, että on tehtävä ero 

sähköntuottajien, teollisuusyritysten ja 

kotitalouksien välillä; 

Or. de 

 

Tarkistus  371 

Pilar del Castillo Vera 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. korostaa, että hintavaihtelut antavat 

sähkömarkkinoilla signaalin ja ohjaavat 

markkinoita ja että ne voivat olla tärkeä 

elementti sähkömarkkinoiden tehokkuuden 

kannalta; 

17. korostaa, että hintavaihtelut ovat 

signaali; huomauttaa, että vaikka ne 
ohjaavat sähkömarkkinoita, ne voivat olla 

tärkeä elementti sähkömarkkinoiden 

toiminnan tehokkuuden kannalta, jos se ei 

riitä sijoittajille; 

Or. en 

 

Tarkistus  372 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Marian-Jean 

Marinescu, Evžen Tošenovský 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. korostaa, että hintavaihtelut antavat 17. korostaa, että hintavaihtelut antavat 
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sähkömarkkinoilla signaalin ja ohjaavat 

markkinoita ja että ne voivat olla tärkeä 

elementti sähkömarkkinoiden 

tehokkuuden kannalta; 

sähkömarkkinoilla signaalin ja ohjaavat 

markkinoita ja että ne ovat tärkeä elementti 

kannustettaessa joustavien ratkaisujen 

käyttöön (kuten joustava tuotanto, 

kysyntäpuolen hallinta, yhteenliitännät ja 

varastointikapasiteetti, LNG-terminaalit 

mukaan luettuina) ja varmistettaessa siten 

hyvin toimivat sähkömarkkinat; 

Or. en 

 

Tarkistus  373 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. korostaa, että hintavaihtelut antavat 

sähkömarkkinoilla signaalin ja ohjaavat 

markkinoita ja että ne voivat olla tärkeä 

elementti sähkömarkkinoiden 

tehokkuuden kannalta; 

17. korostaa, että markkinoiden rakenteen 

on pyrittävä saavuttamaan 

hintavaihtelujen aste, joka voi tuottaa 

tarvittavan signaalin ja ohjata 

sähkömarkkinoita, edistäen siten 

sähkömarkkinoiden tehokkuutta ja 

antaen perustavanlaatuisia kannustimia 

kysynnän hallinnan aktivoimiseksi; 

korostaa samaan aikaan, että liialliset 

hintavaihtelut on estettävä markkinoiden 

pääasiallisena häiriötekijänä, joka voi 

olla erityisen vahingollista heikoimmille 

toimijoille ja erityisen haitallista unionin 

aikomille strategisille tavoitteille; 

Or. en 

 

Tarkistus  374 

Gunnar Hökmark 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. korostaa, että hintavaihtelut antavat 17. korostaa, että Euroopan 



 

PE580.478v01-00 40/149 AM\1090308FI.doc 

FI 

sähkömarkkinoilla signaalin ja ohjaavat 

markkinoita ja että ne voivat olla tärkeä 

elementti sähkömarkkinoiden tehokkuuden 

kannalta; 

sähkömarkkinoiden on oltava 

markkinavetoisia; painottaa tässä 

yhteydessä, että hintavaihtelut antavat 

sähkömarkkinoilla signaalin ja ohjaavat 

markkinoita ja että ne ovat epäilemättä 

tärkeä elementti sähkömarkkinoiden 

tehokkuuden kannalta, koska ne 

kannustavat kuluttajia aktiivisuuteen, 

kuten mobiliteetti- ja kulutustottumuksiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  375 

Anneleen Van Bossuyt, Zdzisław Krasnodębski 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 17 a. muistuttaa, että uusiutuva energia 

aiheuttaa sen epävakaan luonteen takia 

runsaasti painetta olemassa oleville 

energiaverkoille; 

Or. en 

 

Tarkistus  376 

Franc Bogovič 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 17 a. kehottaa komissiota selventämään 

varastoinnin asemaa sähköketjun eri 

vaiheissa ja mahdollistamaan siirto- ja 

jakeluverkonhaltijoiden investoinnit, 

energianvarastointipalveluiden 

käyttäminen ja hyödyntäminen verkon 

tasapainottamistarkoituksiin ja muihin 

lisäpalveluihin; 

Or. en 
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Tarkistus  377 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 17 a. korostaa energian kulutuksen 

vähentyessä, että alhaiset sähköenergian 

tukkuhinnat suuressa osassa Eurooppaa 

heijastavat ylikapasiteetista johtuvaa 

tilannetta, joka on aiheutunut Euroopan 

unionin epäonnistuneesta 

päästökauppajärjestelmästä, ja 

ydinpolttoaineen ja fossiilisen 

polttoaineen käyttöön liittyvästä ulkoisten 

kustannusten hintoihin sisältymättä 

jättämisestä; huomauttaa, että kyseiset 

hinnat eivät siksi juuri nyt kannusta 

investoimaan uuteen kapasiteettiin tai 

energiatehokkuuteen ja kysyntäpuolen 

hallintaan; katsoo, että arvoltaan 

alentuneen, vanhan ja joustamattoman 

kapasiteetin aktiivinen käytöstä 

poistaminen tarjoaa useita hyötyjä 

vähentämällä ylitarjontaa, tehostamalla 

sähköjärjestelmän joustavuutta ja 

parantamalla kaikkien toimijoiden 

tuottotilannetta; kehottaa komissiota 

ohjeistamaan jäsenvaltioita toimimaan 

olemassa olevan ylikapasiteetin 

uusiutumattoman 

peruskuormituslaitosten ylikapasiteetin 

osalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  378 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 17 a. muistuttaa, että ajan mukana 

vaihtelevat sähköhinnat ovat avaintekijä 

kysyntäpuolen joustavuuden 

mahdollistamiseen, joka puolestaan 

helpottaa kustannustehokasta uusiutuvien 

lähteiden integrointia verkkoon; kehottaa 

komissiota siksi antamaan suuntaviivoja 

sähkötariffien rakenteen 

nykyaikaistamiseksi, minkä tulisi yhdistää 

suoraviivainen, pääosin 

infrastruktuurikohtaiset ja 

investointikustannukset kattamaan 

suunniteltu, huolellisesti perusteltu 

kiinteä komponentti ajassa vaihtelevaan 

komponenttiin, joka heijastaa todellisia 

energiakustannuksia ja tarjoaa 

asiakkaille olennaisen niukkuussignaalin 

kulutuskäytöksen mukauttamiseen, 

kulutuksen pienentämiseen ja rahan 

säästämiseen; korostaa, että uudelleen 

suunniteltu tariffi houkuttelee investoijia 

ja sallii samalla heidän arvioida 

yksityiskohtaisesti riskit ja voitot; 

Or. en 

 

Tarkistus  379 

Gunnar Hökmark 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 17 a. toteaa haasteen kuluttajien 

aktivoimisessa markkinoille ja heidän 

saamisessaan vastaamaan 

hintasignaaleihin; painottaa tässä 

suhteessa hintavaihtelujen sallimisen 

tärkeyttä ilman markkinoille puuttumista, 

koska tällöin kuluttajat on mahdollista 

saada tietoisiksi kulutuksestaan, mikä voi 

todennäköisemmin muokata kysyntää; 
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Or. en 

 

Tarkistus  380 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Miroslav Poche 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 17 a. huomauttaa, että ajan mukana 

muuttuvat sähkön hinnat voivat saada 

aikaan kysyntäpuolen joustavuutta, joka 

voi auttaa tasapainottamaan kysyntää ja 

tarjontaa ja lieventää muuttuvia 

uusiutuvan energiantuotannon malleja; 

korostaa tässä suhteessa, että sähkön 

hintojen on tärkeää heijastaa todellisia 

sähkökustannuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  381 

Anneleen Van Bossuyt, Zdzisław Krasnodębski 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 17 b. kehottaa integroimaan kaikki 

infrastruktuurikustannukset 

(rakentaminen, verkot, liitännät jne.), kun 

lasketaan uuden (uusiutuvan) 

energiainfrastruktuurin kustannuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  382 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 b kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 17 b. kehottaa komissiota opastamaan 

jäsenvaltioita menetelmien suhteen, jos 

halutaan pienentää olemassa olevaa 

fossiilisten ja ydinvoimalaitosten 

ylikapasiteettia, mikä parantaa 

markkinaolosuhteita siirtämällä 

investointeja kohti uusinta uusiutuvaa 

energiakapasiteettia, erityisesti laitoksissa, 

joissa on kysynnän mukaan säädettävä 

sähköntuotanto; pyytää jäsenvaltioita 

arvioimaan kyseisestä siirrosta aiheutuva 

potentiaali ja sisällyttämään se 

kansallisiin vuoden 2030 energia- ja 

ilmastosuunnitelmiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  383 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 17 c. huomauttaa, että suurten 

teollisuuskuluttajien erityistarpeet on 

otettava huomioon markkinoiden 

kokonaisrakenteessa; kehottaa komissiota 

laatimaan erityisiä analyysejä tästä 

aiheesta ja tukemaan erityisesti 

teollisuusaloitteita, jotka liittyvät 

energiatehokkuuteen ja uusiutuvien 

energialähteiden käyttöön, ja arvioimaan 

mahdollisuutta varmistaa 

teollisuuskuluttajien suora pääsy sähkön 

tukkumarkkinoille; 

Or. en 

 

Tarkistus  384 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 



 

AM\1090308FI.doc 45/149 PE580.478v01-00 

 FI 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; edellyttää, 

että markkinoiden toimintaan ei puututa 

politiikalla edes suurempien 

hintahuppujen aikaan ja että säännellyistä 

loppuasiakkaan hinnoista luovutaan 

kokonaan keskipitkällä aikavälillä; 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin; edellyttää, että 

markkinoiden toimintaan puututaan 

suurempien hintahuippujen aikaan 

määräävän markkina-aseman 

hyödyntämisen ohjaamana; edellyttää, 

että säännellyistä loppuasiakkaan hinnoista 

luovutaan kokonaan ainoastaan, jos on 

toteutettu riittävä vaihtoehtoinen 

toimenpide heikossa asemassa olevien 

kansalaisten sisällyttämiseksi aktiivisesti 

ympäristöystävällisiin energiamuotoihin 

siirtymiseen; korostaa, että kaikilla 

kansalaisilla, kotitalouksilla ja yhteisöillä 

on oltava mahdollisuus käyttää 

uusiutuvan energian, 

energiatehokkuuden ja kysyntäpuolen 

joustavuuden myötä auenneita 

säästämismahdollisuuksia, ja kehottaa 

komissiota varmistamaan, että 

jäsenvaltiot takaavat kyseisen 

mahdollisuuden haavoittuvassa asemassa 

oleville ja matalatuloisille kotitalouksille, 

jotta voidaan kääntää kasvavan 

energiaköyhyyden suuntaus ja lopulta 

päästä siitä eroon; kehottaa komissiota 

täydentämään markkinavoimien toimia 

kehittämällä luotettavia, julkisin varoin 

taattuja järjestelmiä, joilla kannustetaan 

muita kuin haavoittuvassa asemassa 

olevia kotitalouksia lahjoittamaan osa 

säästöistä, joita on saavutettu joko 

tehokkuustoimien, kysynnän hallinnan, 

parannettujen ja kilpailukykyisempien 

tarjouksien, dynaamisen hinnoittelun tai 

jonkin muun energiamarkkinoiden 

kuluttajasuuntautuneen parannustoimen 

ansiosta, jotta lievennetään 

energiaköyhyyttä paikallisesti tai jollakin 

muulla kotitalouksien valitsemalla 

alueella unionissa; 
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Or. en 

 

Tarkistus  385 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; edellyttää, 

että markkinoiden toimintaan ei puututa 

politiikalla edes suurempien 

hintahuppujen aikaan ja että 

säännellyistä loppuasiakkaan hinnoista 

luovutaan kokonaan keskipitkällä 

aikavälillä; 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; 

Or. en 

 

Tarkistus  386 

José Blanco López 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 
tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; edellyttää, 

että markkinoiden toimintaan ei puututa 

politiikalla edes suurempien 

hintahuppujen aikaan ja että säännellyistä 

loppuasiakkaan hinnoista luovutaan 

kokonaan keskipitkällä aikavälillä; 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskeva epävarmuus ei välttämättä 

kannusta tuottajia ja investoijia 

investoimaan tuotantokapasiteettiin ja 

ennen kaikkea erittäin tehokkaisiin 

nykyaikaisiin kaasukäyttöisiin 

voimaloihin; edellyttää, että markkinoiden 

toimintaan ei puututa politiikalla edes 

suurempien hintahuippujen aikaan ja että 

säännellyistä loppuasiakkaan hinnoista 

luovutaan kokonaan keskipitkällä 
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aikavälillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  387 

Pilar del Castillo Vera 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; edellyttää, 

että markkinoiden toimintaan ei puututa 

politiikalla edes suurempien 

hintahuppujen aikaan ja että säännellyistä 

loppuasiakkaan hinnoista luovutaan 

kokonaan keskipitkällä aikavälillä; 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattaisivat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; korostaa 

kuitenkin, että markkinoiden toimivuutta 

on tarpeen arvioida yksityiskohtaisesti 
suurempien hintahuippujen aikaan ja; 

katsoo, että säänneltyjen loppuasiakkaan 

hintojen vähimmäistaso on säilytettävä, 

jotta voidaan helpottaa valintoja ja 

avoimuutta niiden kuluttajien kannalta, 

jotka eivät ole valmiita ottamaan riskejä; 

Or. en 

 

Tarkistus  388 

Edouard Martin, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; edellyttää, 

että markkinoiden toimintaan ei puututa 

politiikalla edes suurempien 

18. muistuttaa, että dynaamisemman 

hinnoittelun suurin este ei ole 

lainsäädännöllinen vaan tekninen 

odotettaessa älymittareiden käyttöönottoa; 

katsoo, että hintojen sääntelyn jatkaminen 

oikeasuhteisten ja avoimien 

toimenpiteiden avulla ei tässä yhteydessä 

sulje pois hinnoittelun dynaamisia osa-
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hintahuippujen aikaan ja että 

säännellyistä loppuasiakkaan hinnoista 

luovutaan kokonaan keskipitkällä 

aikavälillä; 

alueita eikä estä markkinoiden 

kilpailukykyistä toimintaa; huomauttaa 

lisäksi, että säännellyt hinnat säilyvät 

energiaköyhyyden torjumisen tärkeänä 

välineenä; 

Or. fr 

 

Tarkistus  389 

Miroslav Poche 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; edellyttää, 

että markkinoiden toimintaan ei puututa 

politiikalla edes suurempien 

hintahuppujen aikaan ja että 

säännellyistä loppuasiakkaan hinnoista 

luovutaan kokonaan keskipitkällä 

aikavälillä; 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

fossiilisia polttoaineita hyödyntäviin 

teknologioihin, mutta ei vähähiilisiin 

teknologioihin, joille ovat ominaisia 

korkeat pääomamenojen ennakot ja 

alhaiset toimintakustannukset; 

Or. en 

 

Tarkistus  390 

Ian Duncan 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; edellyttää, 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; korostaa 
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että markkinoiden toimintaan ei puututa 

politiikalla edes suurempien 

hintahuppujen aikaan ja että säännellyistä 

loppuasiakkaan hinnoista luovutaan 

kokonaan keskipitkällä aikavälillä; 

kuitenkin, että tämä epävarmuus voi 

toimia myös esteenä investoinneille, ja 

kehottaa siksi päättäjiä varmistamaan 

vakaa ja asianmukaisesti säännelty 

oikeudellinen kehys uusiutuviin ja muihin 

vähähiilisen energian muotoihin 

investointiin kannustettaessa, selkeän 

tavoitteen ollessa, että säännellyistä 

loppuasiakkaan hinnoista luovutaan 

kokonaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  391 

Barbara Kappel 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; edellyttää, 

että markkinoiden toimintaan ei puututa 

politiikalla edes suurempien 

hintahuppujen aikaan ja että säännellyistä 

loppuasiakkaan hinnoista luovutaan 

kokonaan keskipitkällä aikavälillä; 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin ja 

pumppuvoimaloihin; edellyttää, että 

markkinoiden toimintaan ei puututa 

politiikalla edes suurempien 

hintahuippujen aikaan ja että säännellyistä 

loppuasiakkaan hinnoista luovutaan 

kokonaan keskipitkällä aikavälillä; 

Or. de 

 

Tarkistus  392 

András Gyürk 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 
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koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; edellyttää, 

että markkinoiden toimintaan ei puututa 

politiikalla edes suurempien 

hintahuppujen aikaan ja että säännellyistä 

loppuasiakkaan hinnoista luovutaan 

kokonaan keskipitkällä aikavälillä; 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; edellyttää, 

että markkinoiden toimintaan ei puututa 

politiikalla edes suurempien 

hintahuippujen aikaan ja että säännellyt 

loppuasiakkaan hinnat poistetaan osittain 

ja asteittain keskipitkällä aikavälillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  393 

Pavel Telička, Carolina Punset, Philippe De Backer, Dominique Riquet, Gerben-Jan 

Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; edellyttää, 

että markkinoiden toimintaan ei puututa 

politiikalla edes suurempien 

hintahuppujen aikaan ja että säännellyistä 

loppuasiakkaan hinnoista luovutaan 

kokonaan keskipitkällä aikavälillä; 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin 

(kaasumoottorit ja -turbiinit); edellyttää, 

että markkinoiden toimintaan ei puututa 

politiikalla edes suurempien 

hintahuippujen aikaan ja että säännellyistä 

loppuasiakkaan hinnoista luovutaan 

kokonaan keskipitkällä aikavälillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  394 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Patrizia Toia, Martina Werner, Simona 

Bonafè 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; edellyttää, 

että markkinoiden toimintaan ei puututa 

politiikalla edes suurempien 

hintahuppujen aikaan ja että säännellyistä 

loppuasiakkaan hinnoista luovutaan 

kokonaan keskipitkällä aikavälillä; 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; edellyttää, 

että osoitetaan pidättyvyyttä 

tukkumarkkinoilla toteutettavien toimien 

osalta myös suurempien hintahuippujen 

aikaan ja että poistamalla suunnitelmien 

mukaan tuotantohinnan alittavat 

säännellyt kuluttajahinnat otetaan 

huomioon niiden haavoittuvassa 

asemassa olevien kuluttajien tarpeet, jotka 

ovat vaarassa joutua energiaköyhyyteen; 

Or. en 

 

Tarkistus  395 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; edellyttää, 

että markkinoiden toimintaan ei puututa 

politiikalla edes suurempien 

hintahuppujen aikaan ja että säännellyistä 

loppuasiakkaan hinnoista luovutaan 

kokonaan keskipitkällä aikavälillä; 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; edellyttää, 

että osoitetaan pidättyvyyttä 

tukkumarkkinoilla toteutettavien toimien 

osalta myös suurempien hintahuippujen 

aikaan ja että poistamalla suunnitelmien 

mukaan tuotantohinnan alittavat 

säännellyt kuluttajahinnat otetaan 

huomioon niiden haavoittuvassa 

asemassa olevien kuluttajien tarpeet, jotka 

ovat vaarassa joutua energiaköyhyyteen; 

Or. en 
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Tarkistus  396 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Marian-Jean 

Marinescu 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; edellyttää, 

että markkinoiden toimintaan ei puututa 

politiikalla edes suurempien 

hintahuppujen aikaan ja että säännellyistä 

loppuasiakkaan hinnoista luovutaan 

kokonaan keskipitkällä aikavälillä; 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin; edellyttää, että 

markkinoiden toimintaan ei puututa 

politiikalla edes suurempien 

hintahuippujen aikaan ja että säännellyistä 

loppuasiakkaan hinnoista luovutaan 

kokonaan keskipitkällä aikavälillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  397 

Dominique Riquet 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; edellyttää, 

että markkinoiden toimintaan ei puututa 

politiikalla edes suurempien 

hintahuippujen aikaan ja että 

säännellyistä loppuasiakkaan hinnoista 

luovutaan kokonaan keskipitkällä 

aikavälillä; 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; muistuttaa, 

että säänneltyjen hintojen avulla on 

voitava ylläpitää dynaamista hinnoittelua; 

kehottaa älymittareiden kehittämisen 

myötä lisäämään kysynnän joustavuutta; 

Or. fr 
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Tarkistus  398 

Ivan Štefanec 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; edellyttää, 

että markkinoiden toimintaan ei puututa 

politiikalla edes suurempien 

hintahuppujen aikaan ja että säännellyistä 

loppuasiakkaan hinnoista luovutaan 

kokonaan keskipitkällä aikavälillä; 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; edellyttää, 

että markkinoiden toimintaan ei puututa 

politiikalla edes suurempien 

hintahuippujen aikaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  399 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Miroslav Poche 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; edellyttää, 

että markkinoiden toimintaan ei puututa 

politiikalla edes suurempien 

hintahuppujen aikaan ja että 

säännellyistä loppuasiakkaan hinnoista 

luovutaan kokonaan keskipitkällä 

aikavälillä; 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan lisää 

tuotantokapasiteettiin; edellyttää, että 

yleisesti sovelletut, säännellyt 

loppuasiakkaan hinnat poistetaan 
keskipitkällä aikavälillä ottaen huomioon 

energiaköyhyyteen liittyvät vaarat; 

Or. en 
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Tarkistus  400 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; edellyttää, 

että markkinoiden toimintaan ei puututa 

politiikalla edes suurempien 

hintahuppujen aikaan ja että säännellyistä 

loppuasiakkaan hinnoista luovutaan 

kokonaan keskipitkällä aikavälillä; 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

energian varastointiin, 

energiatehokkuuteen, kysyntään 

kohdistuvaan hallintaan, uusiutuvan 

energian tuotantokapasiteettiin ja erittäin 

tehokkaisiin nykyaikaisiin kaasukäyttöisiin 

voimaloihin; edellyttää, että markkinoiden 

toimintaan ei puututa politiikalla edes 

suurempien hintahuippujen aikaan ja että 

säännellyistä loppuasiakkaan hinnoista 

luovutaan kokonaan keskipitkällä 

aikavälillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  401 

Paul Rübig 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin; edellyttää, 

että markkinoiden toimintaan ei puututa 

politiikalla edes suurempien 

hintahuppujen aikaan ja että säännellyistä 

loppuasiakkaan hinnoista luovutaan 

kokonaan keskipitkällä aikavälillä; 

18. toteaa, että tulevia hintahuippuja 

koskevat odotukset saattavat kannustaa 

tuottajia ja investoijia investoimaan 

tuotantokapasiteettiin ja ennen kaikkea 

erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin sekä 

ilmastoneutraaleihin pumppuvoimaloihin; 

edellyttää, että markkinoiden toimintaan ei 

puututa politiikalla edes suurempien 

hintahuippujen aikaan ja että säännellyistä 

loppuasiakkaan hinnoista luovutaan 
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kokonaan; 

Or. de 

 

Tarkistus  402 

José Blanco López, Carlos Zorrinho 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 a. korostaa, että uusiutuvien 

energialähteiden integroiminen täysin 

sähkömarkkinoihin on ehdottoman 

tärkeää; kehottaa kannustamaan niiden 

osallistumista tasepalveluihin ja 

maksimoimaan sen, lyhentämään 

markkinoiden sulkeutumisajankohtia, 

mukauttamaan kaupankäyntivälejä 

taseselvitysjaksoon ja sallimaan eri 

jäsenvaltioissa sijaitsevien tuottajien 

yhdistettyjen tarjousten toimittamisen, 

mikä edesauttaa merkittävästi tämän 

tavoitteen saavuttamista; 

Or. en 

 

Tarkistus  403 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 a. edellyttää sisämarkkinoiden ja tase- 

sekä rahastopalveluiden integraation 

loppuun saattamista edistämällä 

likviditeettiä ja rajatylittävää 

kaupankäyntiä markkinoiden kaikissa 

aikakehyksissä; vaatii nopeuttamaan 

tavoitemallin kunnianhimoisia tavoitteita 

koskien päivänsisäisiä markkinoita ja 

tasemarkkinoita; toteaa nopeuttamisen 
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käynnistyvän markkinoiden 

sulkeutumisajankohtien 

yhdenmukaistamisella ja 

energiatuotteiden tasapainottamisella; 

Or. en 

 

Tarkistus  404 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 a. muistuttaa kasvavasta energia- ja 

lisäpalveluiden valikoimasta, joka voi 

toteutua energian varastoinnissa 

tulevaisuudessa; kehottaa seuraavaksi 

määrittelemään sähkön varastoinnin 

siten, että määritelmä kattaa sen 

kaksipuolisen luonteen (sähkön 

talteenotto ja vapautus); kehottaa myös 

poistamaan sähkön varastoinnin 

sääntelyesteet; 

Or. en 

 

Tarkistus  405 

Pavel Telička, Angelika Mlinar, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Fredrick 

Federley 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 a. korostaa tässä suhteessa, että 

kunnolla toimivien pelkän energian -

markkinoiden aikaansaamiseksi EU:n on 

varmistettava kaikkien hintakattojen 

kieltäminen tukku- ja 

vähittäismarkkinoilla ja pyydettävä 

hallituksia sallimaan energiamarkkinoilla 
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niukkuuteen perustuva hinnoittelu; 

Or. en 

 

Tarkistus  406 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 a. korostaa tarvetta säädellä 

päivänsisäisiä markkinoita uudessa 

markkinarakenteessa yhdessä niiden 

toimenpiteiden kanssa, joita tarvitaan, 

että kaikille toimijoille voidaan myöntää 

pääsy tasapainottavaan mekanismiin; 

muistuttaa, että markkinoita koskevaan 

suunnitteluun sisältyy tarjottujen 

tuotteiden ja palvelujen huolellinen 

uudelleenmäärittely, jolloin voidaan taata 

oikeudellinen varmuus kaikille 

toimijoille; 

Or. en 

 

Tarkistus  407 

Miroslav Poche 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 a. huomauttaa, että Euroopan 

sähköjärjestelmässä on tapahtumassa 

radikaali muutos, sillä nykyinen 

markkinarakenne ei kykene tarjoamaan 

tehokasta signaalia pitkän aikavälin 

vähähiilisille investoinneille ja erityisesti 

silloin, jos näkymät säilyvät heikkoina 

tukkumarkkinoilla vallitsevien erittäin 

alhaisten hintojen seurauksena; 

muistuttaa, että pelkän energian -
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markkinoilla, joille on ominaista 

tukkumarkkinoilla vallitsevat alhaiset 

sähkön hinnat, uusiutuvan 

energiantuotannon on löydettävä muita 

tulonlähteitä kuin markkinatuotot tai 

luotettava pääasiassa julkisiin 

tukijärjestelmiin, joista pitäisi päinvastoin 

vähitellen luopua; 

Or. en 

 

Tarkistus  408 

Werner Langen 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 a. kehottaa tarkistamaan nykyistä 

hallintotapaa, jotta voidaan edistää 

energianvarastointijärjestelmien ja 

muiden joustavien vaihtoehtojen käyttöä 

pyrittäessä varastoimaan 

energiajärjestelmään keskitetysti tai 

hajautetusti pienemmillä 

rajakustannuksilla suurempia määriä 

vaihtelevia, uusiutuvia energialähteitä; 

Or. de 

 

Tarkistus  409 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 b. korostaa, että uusiutuvien 

energialähteiden integroiminen 

sähkömarkkinoihin kokonaan on 

ehdottoman tärkeää; kehottaa 

kannustamaan niiden osallistumista 

tasepalveluihin ja maksimoimaan sen, 
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lyhentämään markkinoiden 

sulkeutumisajankohtia, mukauttamaan 

kaupankäyntivälejä taseselvitysjaksoon ja 

sallimaan eri jäsenvaltioissa sijaitsevien 

tuottajien yhdistettyjen tarjousten 

toimittamisen, mikä edesauttaa 

merkittävästi tämän tavoitteen 

saavuttamista; 

Or. en 

 

Tarkistus  410 

Miroslav Poche 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 b. kehottaa komissiota toimittamaan 

ehdotuksia välineistä, joilla voitaisiin 

pienentää tuottoriskiä 20 tai 30 vuoden 

kuluessa siten, että uuteen vähähiiliseen 

tuotantoon tehtävät investoinnit todella 

toteutetaan markkinoilla, joista 

esimerkkeinä mainittakoon 

yhteisinvestoinnit, joissa riskit jaetaan 

suurten kuluttajien ja sähköntuottajien 

kesken, tai keskimääräisellä 

kustannushinnoittelulla toimivat pitkän 

aikavälin sopimuksiin perustuvat 

markkinat; 

Or. en 

 

Tarkistus  411 

Werner Langen 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 b. kehottaa sisällyttämään nykyiseen 

hallintotapaan sähköjärjestelmän 
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energianvarastoinnin määritelmän; 

Or. de 

 

Tarkistus  412 

Carolina Punset, Fredrick Federley, Angelika Mlinar 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 c. korostaa, että kysynnän hallinnan 

vapauttaminen on myös ratkaisevan 

tärkeää, jotta voidaan varmistaa uusien 

energiamarkkinoiden kunnollinen 

toiminta, koska joustamaton kysyntä 

mitätöi niukkuuteen perustuvalle 

hinnoittelulle suunnitellut vaikutukset; 

huomauttaa, että vähittäishintojen 

sääntely on siksi purettava ja ne on 

yhdistettävä tukkuhintoihin, mikä 

mahdollistaa ostoyhteenliittymien pääsyn 

markkinoille ja kysynnän osallistuminen 

tasemarkkinoille optimoisi kysynnän 

potentiaalin tuottaa lisääntynyttä 

joustavuutta; 

Or. en 

 

Tarkistus  413 

Werner Langen 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 c. kehottaa ottamaan nykyisessä 

hallintotavassa käyttöön erillisen luokan 

sähkönvarastointijärjestelmille 

tuotannon, verkon käytön ja kulutuksen 

lisäksi; 

Or. de 
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Tarkistus  414 

Werner Langen 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 d kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 d. edellyttää, että sähkönjakelu- ja 

järjestelmäpalveluista luovutaan 

markkinatalouden osalta; katsoo myös, 

että kyseisen avoimen tarjouskilpailun on 

oltava teknologianeutraali huolimatta 

siitä, onko se kansallinen vai rajat 

ylittävä, ja sen on mahdollistettava 

energianvarastointiin osallistuminen; 

Or. de 

 

Tarkistus  415 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

30 prosenttiin; muistuttaa kuitenkin, että 

uusiutuvien energialähteiden jatkuva 

tukeminen ei ole enää ajankohtaista ja 

että tässä uudessa energiajärjestelmässä 

myös uusiutuvien energialähteiden alalla 

on reagoitava markkinasignaaleihin, 

koska muutoin markkinasignaalit 

tiukentuvat kohtuuttomasti kaikkien 

sähköntuottajien kannalta; 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

30 prosenttiin; muistuttaa, että uusiutuvien 

energialähteiden tuki- ja yhteystoimia on 

jatkettava siihen saakka, kunnes energian 

ulkoiset kustannukset heijastuvat tai eivät 

heijastu lainkaan vahvana 

päästökauppajärjestelmänä tarjoten 

tarpeeksi korkean ja vakaan hiilen 

hinnan ja täysin joustavat 

sähkömarkkinat, joilla ei ole 

ylikapasiteettia, ja joilla tasapainotetut 

hinnat voivat kehittyä; korostaa, että 

jäsenvaltioille on ratkaisevan tärkeää, että 

kansallisia tukijärjestelmiä voidaan jatkaa 

erityisesti paikallisella tasolla 

pienimuotoisessa, hajautetussa 

uusiutuvan energian tuotannossa; 
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Or. en 

 

Tarkistus  416 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

30 prosenttiin; muistuttaa kuitenkin, että 

uusiutuvien energialähteiden jatkuva 

tukeminen ei ole enää ajankohtaista ja 

että tässä uudessa energiajärjestelmässä 

myös uusiutuvien energialähteiden alalla 

on reagoitava markkinasignaaleihin, koska 

muutoin markkinasignaalit tiukentuvat 

kohtuuttomasti kaikkien sähköntuottajien 

kannalta; 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

30 prosenttiin; muistuttaa, että 

kaikenlainen uusiutuvien energialähteiden 

tukeminen on perusteltua olemassa 

olevien markkinaolosuhteiden valossa, ja 

se on suunniteltava minimoimaan niiden 

kustannukset ja säilymään ajan saatossa, 

mutta samalla on varmistettava, että 

uusiutuvat energialähteet reagoivat 
markkinasignaaleihin, koska muutoin 

markkinasignaalit tiukentuvat 

kohtuuttomasti kaikkien sähköntuottajien 

kannalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  417 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

30 prosenttiin; muistuttaa kuitenkin, että 

uusiutuvien energialähteiden jatkuva 

tukeminen ei ole enää ajankohtaista ja 

että tässä uudessa energiajärjestelmässä 

myös uusiutuvien energialähteiden alalla 

on reagoitava markkinasignaaleihin, 

koska muutoin markkinasignaalit 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

vähintään 30 prosenttiin; muistuttaa, että 

nykyään usein havaittavien markkinoiden 

toimintapuutteiden valossa (heikko EU:n 

päästökauppajärjestelmä, fossiilisten 

polttoaineiden ja ydinvoiman ulkoisia 

kustannuksia ei sisäistetä, markkinoiden 

joustamattomuus) on tarpeen säilyttää 



 

AM\1090308FI.doc 63/149 PE580.478v01-00 

 FI 

tiukentuvat kohtuuttomasti kaikkien 

sähköntuottajien kannalta; 
erilliset tulolähteet uusiutuville 

energialähteille Kansainvälisen 

energiajärjestön (IEA) ehdottamalla 

tavalla; 

Or. en 

 

Tarkistus  418 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Marian-Jean 

Marinescu, Evžen Tošenovský 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

30 prosenttiin; muistuttaa kuitenkin, että 

uusiutuvien energialähteiden jatkuva 

tukeminen ei ole enää ajankohtaista ja että 

tässä uudessa energiajärjestelmässä myös 

uusiutuvien energialähteiden alalla on 

reagoitava markkinasignaaleihin, koska 

muutoin markkinasignaalit tiukentuvat 

kohtuuttomasti kaikkien sähköntuottajien 

kannalta; 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

27 prosenttiin; muistuttaa kuitenkin, että 

uusiutuvien energialähteiden jatkuva 

tukeminen ei ole enää ajankohtaista ja että 

tässä uudessa energiajärjestelmässä myös 

uusiutuvien energialähteiden alalla on 

reagoitava markkinasignaaleihin, koska 

muutoin markkinasignaalit tiukentuvat 

kohtuuttomasti kaikkien sähköntuottajien 

kannalta; muistuttaa lisäksi virheellisesti 

suunniteltujen tukijärjestelmien 

aiheuttamasta teollisuuden alentuneen 

kilpailukyvyn ja hiilivuodon vaarasta; 

Or. en 

 

Tarkistus  419 

Werner Langen 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

30 prosenttiin; muistuttaa kuitenkin, että 

uusiutuvien energialähteiden jatkuva 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

27 prosenttiin; muistuttaa kuitenkin, että 

uusiutuvien energialähteiden jatkuva 
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tukeminen ei ole enää ajankohtaista ja että 

tässä uudessa energiajärjestelmässä myös 

uusiutuvien energialähteiden alalla on 

reagoitava markkinasignaaleihin, koska 

muutoin markkinasignaalit tiukentuvat 

kohtuuttomasti kaikkien sähköntuottajien 

kannalta; 

tukeminen ei ole enää ajankohtaista ja että 

tässä uudessa energiajärjestelmässä myös 

uusiutuvien energialähteiden alalla on 

reagoitava markkinasignaaleihin, koska 

muutoin markkinasignaalit tiukentuvat 

kohtuuttomasti kaikkien sähköntuottajien 

kannalta; 

Or. de 

 

Tarkistus  420 

Herbert Reul 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

30 prosenttiin; muistuttaa kuitenkin, että 

uusiutuvien energialähteiden jatkuva 

tukeminen ei ole enää ajankohtaista ja että 

tässä uudessa energiajärjestelmässä myös 

uusiutuvien energialähteiden alalla on 

reagoitava markkinasignaaleihin, koska 

muutoin markkinasignaalit tiukentuvat 

kohtuuttomasti kaikkien sähköntuottajien 

kannalta; 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

27 prosenttiin; muistuttaa kuitenkin, että 

uusiutuvien energialähteiden jatkuva 

tukeminen kansallisella tasolla ei ole enää 

ajankohtaista, koska se vääristää 

tarpeettomasti EU:n energian 

sisämarkkinoita, ja että tässä uudessa 

energiajärjestelmässä myös uusiutuvien 

energialähteiden alalla on reagoitava 

markkinasignaaleihin, koska muutoin 

markkinasignaalit tiukentuvat 

kohtuuttomasti kaikkien sähköntuottajien 

kannalta; 

Or. de 

 

Tarkistus  421 

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 
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30 prosenttiin; muistuttaa kuitenkin, että 

uusiutuvien energialähteiden jatkuva 

tukeminen ei ole enää ajankohtaista ja että 

tässä uudessa energiajärjestelmässä myös 

uusiutuvien energialähteiden alalla on 

reagoitava markkinasignaaleihin, koska 

muutoin markkinasignaalit tiukentuvat 

kohtuuttomasti kaikkien sähköntuottajien 

kannalta; 

27 prosenttiin, kuten neuvosto sopi 

lokakuussa 2014; muistuttaa kuitenkin, 

että uusiutuvien energialähteiden jatkuva 

tukeminen ei ole enää ajankohtaista ja että 

tässä uudessa energiajärjestelmässä myös 

uusiutuvien energialähteiden alalla on 

reagoitava markkinasignaaleihin, koska 

muutoin markkinasignaalit tiukentuvat 

kohtuuttomasti kaikkien sähköntuottajien 

kannalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  422 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Martina Werner, Kathleen Van 

Brempt, Miroslav Poche 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

30 prosenttiin; muistuttaa kuitenkin, että 

uusiutuvien energialähteiden jatkuva 

tukeminen ei ole enää ajankohtaista ja 

että tässä uudessa energiajärjestelmässä 

myös uusiutuvien energialähteiden alalla 

on reagoitava markkinasignaaleihin, 

koska muutoin markkinasignaalit 

tiukentuvat kohtuuttomasti kaikkien 

sähköntuottajien kannalta; 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

30 prosenttiin ja katsoo, että kansalliset 

tavoitteet ovat tarpeen tarvittavan 

investoijan ja oikeudellisen varmuuden 

varmistamiseksi; korostaa, että hyvin 

suunnitellut tukijärjestelmät ovat olleet 

hyödyllinen väline uusiutuvien 

energialähteiden, kuten aurinkosähkön ja 

maatuulivoiman kustannusten 

pienentämisessä nopeasti, ja koska nämä 

teknologiat ovat muuttumassa 

kilpailukykyisiksi ja täysin kehittyneiksi, 

kyseisille järjestelmille ei ole enää 

tarvetta; painottaa, että jos 

tukijärjestelmiä edelleen tarvitaan hieman 

hitaammin kehittyneille uusiutuvan 

energian muodoille, ne tulee suunnitella 

tehokkaalla tavalla, joka minimoi 

markkinoiden vääristymät ja varmistaa 

samalla tehokkaat tulokset uusiutuvan 

energiantuotantokapasiteetin osalta; 

Or. en 
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Tarkistus  423 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

30 prosenttiin; muistuttaa kuitenkin, että 

uusiutuvien energialähteiden jatkuva 

tukeminen ei ole enää ajankohtaista ja 

että tässä uudessa energiajärjestelmässä 

myös uusiutuvien energialähteiden alalla 

on reagoitava markkinasignaaleihin, 

koska muutoin markkinasignaalit 

tiukentuvat kohtuuttomasti kaikkien 

sähköntuottajien kannalta; 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

30 prosenttiin; pitää valitettavana sitovien 

eurooppalaisten tavoitteiden puuttumista, 

koska ne voisivat johtaa sitoviin 

kansallisiin tavoitteisiin uusiutuvien 

energialähteiden osalta; edellyttää, että 

kaikkien sitovien uusiutuviin 

energialähteisiin liittyvien tavoitteiden 

valossa on ryhdyttävä vaihtoehtoisiin 

sääntelytoimiin, jotta saavutetaan EU:n 

uusiutuville energialähteille vuoden 2030 

ilmasto- ja energiatavoitteiden puitteissa 

asettama tavoite; muistuttaa, että 

uusiutuville energialähteille annettavan 

tuen on oltava markkinoihin vastaavaa ja 

markkinapohjaista ja sen on vastattava 

markkinasignaaleihin; 

Or. en 

 

Tarkistus  424 

Csaba Molnár 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

30 prosenttiin; muistuttaa kuitenkin, että 

uusiutuvien energialähteiden jatkuva 

tukeminen ei ole enää ajankohtaista ja 

että tässä uudessa energiajärjestelmässä 

myös uusiutuvien energialähteiden alalla 

on reagoitava markkinasignaaleihin, 

koska muutoin markkinasignaalit 

tiukentuvat kohtuuttomasti kaikkien 

sähköntuottajien kannalta; 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

30 prosenttiin; muistuttaa kuitenkin, että 

lukuisten uusiutuvien energioiden hinta 

on viime aikoina laskenut huomattavasti, 

ja muistuttaa myös, että uusiutuvan 
energian tukemisen on otettava huomioon 

alentuvat sähkön tuotantokustannukset; 

painottaa, että uusia uusiutuviin 

energialähteisiin perustuvia 

teknologioita on jatkossakin tuettava, jotta 

unionin energia- ja 

ilmastopoliittiset tavoitteet saavutetaan; 

Or. hu 

 

Tarkistus  425 

Patrizia Toia 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

30 prosenttiin; muistuttaa kuitenkin, että 

uusiutuvien energialähteiden jatkuva 

tukeminen ei ole enää ajankohtaista ja että 

tässä uudessa energiajärjestelmässä myös 

uusiutuvien energialähteiden alalla on 

reagoitava markkinasignaaleihin, koska 

muutoin markkinasignaalit tiukentuvat 

kohtuuttomasti kaikkien sähköntuottajien 

kannalta; 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

30 prosenttiin; muistuttaa kuitenkin, että 

uusiutuvien energialähteiden jatkuva 

tukeminen ei ole enää ajankohtaista ja että 

tässä uudessa energiajärjestelmässä myös 

uusiutuvien energialähteiden alalla on 

reagoitava markkinasignaaleihin, koska 

muutoin markkinasignaalit tiukentuvat 

kohtuuttomasti kaikkien sähköntuottajien 

kannalta; korostaa näin ollen tarvetta 

ottaa energiamarkkinoilla käyttöön 

mekanismeja, joiden avulla voidaan antaa 

esimerkiksi kapasiteettimarkkinoiden 

rajallisuutta koskevia signaaleja ja luoda 

entistä yhdenmukaisempi markkinoiden 

rakenne uusiutuvien energialähteiden 

integroimiseksi energiamarkkinoille; 

Or. it 
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Tarkistus  426 

Angelika Niebler 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

30 prosenttiin; muistuttaa kuitenkin, että 

uusiutuvien energialähteiden jatkuva 

tukeminen ei ole enää ajankohtaista ja että 

tässä uudessa energiajärjestelmässä myös 

uusiutuvien energialähteiden alalla on 

reagoitava markkinasignaaleihin, koska 

muutoin markkinasignaalit tiukentuvat 

kohtuuttomasti kaikkien sähköntuottajien 

kannalta; 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

30 prosenttiin; muistuttaa kuitenkin, että 

uusiutuvien energialähteiden jatkuva 

tukeminen ei ole enää ajankohtaista; 

Or. de 

 

Tarkistus  427 

Gunnar Hökmark 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

30 prosenttiin; muistuttaa kuitenkin, että 

uusiutuvien energialähteiden jatkuva 

tukeminen ei ole enää ajankohtaista ja että 

tässä uudessa energiajärjestelmässä myös 

uusiutuvien energialähteiden alalla on 

reagoitava markkinasignaaleihin, koska 

muutoin markkinasignaalit tiukentuvat 

kohtuuttomasti kaikkien sähköntuottajien 

kannalta; 

19. kannattaa uusiutuvien energialähteiden 

jatkuvaa integrointia EU:n 

energiamarkkinoille; muistuttaa kuitenkin, 

että uusiutuvien energialähteiden jatkuva 

tukeminen ei ole enää ajankohtaista ja että 

tässä uudessa energiajärjestelmässä myös 

uusiutuvien energialähteiden alalla on 

reagoitava markkinasignaaleihin, koska 

muutoin markkinasignaalit tiukentuvat 

kohtuuttomasti kaikkien sähköntuottajien 

kannalta; toteaa lisäksi uusiutuvien 

energialähteiden suunnittelemattoman 

luonteen ja kehottaa sen mukaisesti 

jäsenvaltioita poistamaan ydinvoiman tai 

kaikki vastaavat energialähteet, jotta 
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niiden paikka voidaan korvata 

energiantuotannolla, joka voi 

aikaansaada vastaavan tarjonnan ja 

panostuksen Euroopan 

energiamarkkinoille; 

Or. en 

 

Tarkistus  428 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

30 prosenttiin; muistuttaa kuitenkin, että 

uusiutuvien energialähteiden jatkuva 

tukeminen ei ole enää ajankohtaista ja 

että tässä uudessa energiajärjestelmässä 

myös uusiutuvien energialähteiden alalla 

on reagoitava markkinasignaaleihin, 

koska muutoin markkinasignaalit 

tiukentuvat kohtuuttomasti kaikkien 

sähköntuottajien kannalta; 

19. kannattaa EU:n tavoitetta uusiutuvien 

energialähteiden osuuden kasvattamisesta 

30 prosenttiin; muistuttaa kuitenkin, että 

fossiiliseen energiantuotantoon annetut 

huomattavat tuet ja ympäristöön ja 

terveyteen aiheutuvan taloudellisen 

vaikutuksen jatkuva aliarviointi ovat 

vanhanaikaisia, tehottomia ja haitallisia; 

muistuttaa, että kaikki muiden 

energialähteiden tukijärjestelmät, 

uusiutuva energia mukaan luettuna, jotka 

eivät noudata strategisia perusteita tai 

joista yleensä tulee pysyviä, ovat myös 

vanhanaikaisia, tehottomia ja haitallisia; 

huomauttaa, että keinotekoisten 

rajoitusten estämän yleisen 

energiastrategian yhdessä hintojen 

terveen muodostumismekanismin kanssa, 

jota helpottaa tasainen tiedonkulku, ja 

joka on kaikenlaisten hallitsevien asemien 

tai teknisten toimittajariippuvuuksien 

vääristämä, tulisi auttaa tekemään 

investointipäätöksiä; toteaa, että 

uusiutuvien energialähteiden on myös 

reagoitava markkinasignaalien ja 

strategisten sisältöjen muodostamaan 

yhdistelmään tässä uudessa 

energiajärjestelmässä, vaikka uusiutuvien 

energialähteiden tuottajat voivat silti 

tarvita tulojen vakautusmekanismeja ja 

täydentäviä markkinasignaaleja 
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ohjaamaan investointeja; edellyttää 

tarvetta poistaa sähkömarkkinoiden 

pääsymaksut ja sääntelyesteet 

hajautetuilta tuottajilta ja 

tuottajakuluttajilta; 

Or. en 

 

Tarkistus  429 

Hannu Takkula 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 19 a. katsoo, että uusiutuvien 

energialähteiden kansalliset 

tukijärjestelmät tulee poistaa 

vuoteen 2020 mennessä ja että EU:n 

päästöjärjestelmien tulisi olla ensisijainen 

tuki investoinneille vähähiilisessä 

sähköntuotannossa; kehottaa komissiota 

arvioimaan pikaisesti uusien 

toimenpiteiden tarvetta EU:n 

päästöjärjestelmän vahvistamisprosessin 

nopeuttamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  430 

Gunnar Hökmark 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 19 a. katsoo, että on ennemminkin 

keskityttävä kaikentyyppiselle energialle 

annettujen tukien poistamiseen kuin 

tasojen yhdenmukaistamiseen EU:ssa; on 

vakuuttunut siitä, että tukien poistaminen 

vauhdittaa kilpailukykyä ja 

kustannustehokkuutta, ja suosii myös 
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kuluttajia; kehottaa komissiota 

varmistamaan, että tuet pidetään 

nykyisten olosuhteiden valossa 

mahdollisimman pieninä; 

Or. en 

 

Tarkistus  431 

Kaja Kallas 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 19 a. korostaa digitaalisten teknologioiden 

tärkeyttä, jotta voidaan lähettää 

hintasignaaleja, joiden ansiosta 

kysynnänhallinta voi toimia joustavuuden 

lähteenä; edellyttää siksi, että energia-

alalla sovelletaan kunnianhimoista 

digitalisointistrategiaa älykkäiden 

verkkojen ja älykkäiden mittarien 

käyttöönotosta mobiilisovellusten, 

verkkofoorumien ja datakeskittymien 

kehittämiseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  432 

Marian-Jean Marinescu 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 19 a. edellyttää markkinavetoisten 

kapasiteettimekanismien ja pitkän 

aikavälin sopimusten täytäntöönpanoa, 

koska ne voivat tarjota tulojen vakautta, 

jota tarvitaan kannustamaan vähähiilisiä 

investointeja ja täyttämään Euroopan 

tehokkuustavoitteet, mutta myös 

varmistamaan toimitusvarmuus; 
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Or. en 

 

Tarkistus  433 

Marian-Jean Marinescu 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 19 b. edellyttää, että otetaan käyttöön 

markkinapohjainen korvausjärjestelmä, 

joka pienentää kuilua teknologian 

aiheuttamien kustannusten ja 

markkinatuottojen välillä, jolloin voidaan 

integroida vähähiiliset investoinnit 

markkinoille, varmistaa toimitusvarmuus 

ja pienentää sijoittajariskejä; 

Or. en 

 

Tarkistus  434 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla 

tavalla; katsoo siksi, että investointien 

edistäminen soveltuu markkinoille 

paremmin kuin syötön asettaminen 

etusijalle ja kiinteät hinnat; 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava kunnianhimoisia, 

konkreettisia määrällisiä tavoitteita, jotka 

koskevat uusiutuvien energialähteiden 

osuutta energiankulutuksessa, ja korostaa 

siksi, että on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä niiden 

investointivarmuuteen perustuvalla 

tavalla; katsoo siksi, että syötön 

asettaminen etusijalle ja kiinteät hinnat 

ovat tarpeellisia sijoittajien tarpeiden 

täyttämiseksi; 

Or. en 
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Tarkistus  435 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla 

tavalla; katsoo siksi, että investointien 

edistäminen soveltuu markkinoille 

paremmin kuin syötön asettaminen 

etusijalle ja kiinteät hinnat; 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta lopullisessa 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä 

kustannustehokkuuteen perustuvalla 

tavalla; palauttaa siksi mieliin jatkuvan 

tarpeen luoda markkinoille yhtäläiset 

toimintaedellytykset ja vakauttaa 

uusiutuvien energialähteiden tulot, koska 

uusiutuvien energialähteiden tuottajien 

kohtaama sähkönhintoihin liittyvä suuri 

epävarmuus aiheuttaa korkeita 

uusiutuvien energialähteiden 

pääomakustannuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  436 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

vuoden 2020 puiteohjelman mukaisesti 
markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 
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energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla 

tavalla; katsoo siksi, että investointien 

edistäminen soveltuu markkinoille 

paremmin kuin syötön asettaminen 

etusijalle ja kiinteät hinnat; 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla tavalla 

tunnustaen samalla, että useat erilaiset 

uusiutuvien energialähteiden teknologiat 

ovat eri kypsyysvaiheissa ja niillä on 

erilaisia ominaisuuksia, eikä niitä siksi 

voi kohdella yhdellä ainoalla 

lähestymistavalla; katsoo, että 

investointien edistäminen soveltuu 

markkinoille paremmin kuin syötön 

asettaminen etusijalle ja kiinteät hinnat; 

huomauttaa, että suosiollisen 

investointiympäristön varmistamiseksi 

kaikilla olemassa olevilla uusiutuviin 

energialähteisiin perustuvilla 

suunnitelmilla olisi säilytettävä kaikki 

investointipäätöksen tekemisen aikaan 

myönnetyt suorat ja välilliset hyödyt, myös 

syötön asettaminen etusijalle; 

Or. en 

 

Tarkistus  437 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla 

tavalla; katsoo siksi, että investointien 

edistäminen soveltuu markkinoille 

paremmin kuin syötön asettaminen 

etusijalle ja kiinteät hinnat; 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia tavoitteita, jotka 

koskevat uusiutuvien energialähteiden 

osuutta energiankulutuksessa, ja korostaa 

siksi, että on tärkeää edistää investointeja 

eri tavoilla; 

Or. en 
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Tarkistus  438 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Fredrick Federley 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla 

tavalla; katsoo siksi, että investointien 

edistäminen soveltuu markkinoille 

paremmin kuin syötön asettaminen 

etusijalle ja kiinteät hinnat; 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla 

tavalla; katsoo siksi, että EU:n 

päästökauppajärjestelmä on vaikuttavin 

väline ja että investointien edistäminen 

soveltuu markkinoille paremmin kuin 

nykyisin käytössä olevat syötön 

asettaminen etusijalle ja kiinteät hinnat; 

Or. en 

 

Tarkistus  439 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Martina Werner, Kathleen Van 

Brempt, Simona Bonafè 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla 

tavalla; katsoo siksi, että investointien 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

vuoden 2020 puiteohjelman mukaisesti 
markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla tavalla 
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edistäminen soveltuu markkinoille 

paremmin kuin syötön asettaminen 

etusijalle ja kiinteät hinnat; 

tunnustaen samalla, että useat erilaiset 

uusiutuvien energialähteiden teknologiat 

ovat eri kypsyysvaiheissa ja niillä on 

erilaisia ominaisuuksia, eikä niitä siksi 

voi kohdella yhdellä ainoalla 

lähestymistavalla; katsoo, että 

investointien edistäminen soveltuu 

markkinoille paremmin kuin syötön 

asettaminen etusijalle ja kiinteät hinnat; 

huomauttaa, että suosiollisen 

investointiympäristön varmistamiseksi 

kaikilla olemassa olevilla uusiutuviin 

energialähteisiin perustuvilla 

suunnitelmilla olisi säilytettävä kaikki 

investointipäätöksen tekemisen aikaan 

myönnetyt suorat ja välilliset hyödyt, myös 

syötön asettaminen etusijalle; 

Or. en 

 

Tarkistus  440 

José Blanco López 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla 

tavalla; katsoo siksi, että investointien 

edistäminen soveltuu markkinoille 

paremmin kuin syötön asettaminen 

etusijalle ja kiinteät hinnat; 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla 

tavalla; katsoo siksi, että investointien 

edistäminen soveltuu markkinoille 

paremmin kuin syötön asettaminen 

etusijalle ja kiinteät hinnat; ehdottaa, että 

analysoidaan joustavia tapoja jakaa 

kustannuksia kaikkien saastuttavien 

energiamuotojen kesken uusiutuvia 

energialähteitä koskevan EU:n 

vuoden 2030 tavoitteen saavuttamiseksi; 
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Or. en 

 

Tarkistus  441 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, Marian-Jean 

Marinescu 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla 

tavalla; katsoo siksi, että investointien 

edistäminen soveltuu markkinoille 

paremmin kuin syötön asettaminen 

etusijalle ja kiinteät hinnat; 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla 

yhdenmukaistetulla tavalla 

markkinakelpoisten vihreiden 

sertifikaattien kaltaisilla käytännöillä; 

katsoo siksi, että investointien edistäminen 

soveltuu markkinoille paremmin kuin 

syötön asettaminen etusijalle ja kiinteät 

hinnat; 

Or. en 

 

Tarkistus  442 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta lopullisessa 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää strategisesti edistää uusiutuvien 
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energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla 

tavalla; katsoo siksi, että investointien 

edistäminen soveltuu markkinoille 

paremmin kuin syötön asettaminen 

etusijalle ja kiinteät hinnat; 

energialähteiden käyttöä asianmukaiseen 

kilpailuun perustuvalla tavalla 

hiilettömien ja ydinaseettomien 

voimageneraattorien kesken sekä 
kustannustehokkuuteen perustuvalla tavalla 

takaamalla markkinapohjainen 

investointiympäristö ja nykyaikainen, 

vakaa ja tehokas sääntelykehys; 

Or. en 

 

Tarkistus  443 

Csaba Molnár 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla 

tavalla; katsoo siksi, että investointien 

edistäminen soveltuu markkinoille 

paremmin kuin syötön asettaminen 

etusijalle ja kiinteät hinnat; 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla 

tavalla; 

Or. hu 

 

Tarkistus  444 

Martina Werner 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 
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saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla 

tavalla; katsoo siksi, että investointien 

edistäminen soveltuu markkinoille 

paremmin kuin syötön asettaminen 

etusijalle ja kiinteät hinnat; 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla 

tavalla; katsoo siksi, että 

kilpailumekanismeilla määritetty ja 

hintasignaalien avulla tuottajat 

saavuttava tuki soveltuu markkinoille 

paremmin kuin kiinteät syöttötariffit; 

Or. en 

 

Tarkistus  445 

Werner Langen 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla 

tavalla; katsoo siksi, että investointien 

edistäminen soveltuu markkinoille 

paremmin kuin syötön asettaminen 

etusijalle ja kiinteät hinnat; 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla tavalla 

markkinapohjaisissa 

tarjouskilpailujärjestelmissä; katsoo, että 

tässä yhteydessä esimerkiksi kilpailu 

investointien vauhdittamisesta soveltuu 

markkinoille paremmin kuin kiinteät 

syöttötariffit ja yleiset etusijasäännökset; 

Or. de 

 

Tarkistus  446 

Carlos Zorrinho 
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Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla 

tavalla; katsoo siksi, että investointien 

edistäminen soveltuu markkinoille 

paremmin kuin syötön asettaminen 

etusijalle ja kiinteät hinnat; 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla 

tavalla; katsoo siksi, että investointien ja 

tutkimuksen edistäminen soveltuu 

markkinoille paremmin kuin syötön 

asettaminen etusijalle ja kiinteät hinnat; 

Or. pt 

 

Tarkistus  447 

Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Anne Sander, Massimiliano Salini 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla 

tavalla; katsoo siksi, että investointien 

edistäminen soveltuu markkinoille 

paremmin kuin syötön asettaminen 

etusijalle ja kiinteät hinnat; 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla 

tavalla; katsoo siksi, että EU:n 

päästökauppajärjestelmä on vaikuttavin 

väline ja että investointien edistäminen 

soveltuu markkinoille paremmin kuin 

syötön asettaminen etusijalle ja kiinteät 

hinnat; 

Or. en 
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Tarkistus  448 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla 

tavalla; katsoo siksi, että investointien 

edistäminen soveltuu markkinoille 

paremmin kuin syötön asettaminen 

etusijalle ja kiinteät hinnat; 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 

markkinakehityksestä riippumatta 

saavutettava konkreettisia määrällisiä 

tavoitteita, jotka koskevat uusiutuvien 

energialähteiden osuutta lopullisessa 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että 

on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kilpailuun ja 

kustannustehokkuuteen perustuvalla 

tavalla; toteaa, että kaikkien uusiutuvan 

energian tukijärjestelmien on 

varmistettava markkinoiden kyky vastata 

tarpeisiin ja että markkinapohjainen 

jakomekanismi auttaisi rajoittamaan 

rahoituksen kustannuksia vaaditulle 

tasolle, edistämään kilpailua ja 

toteuttamaan uusiutuvien 

energialähteiden integrointi täysin 

markkinasignaalien mukaisesti ja unionin 

suuntaviivoja noudattaen; 

Or. en 

 

Tarkistus  449 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. edellyttää, että tukijärjestelmät 

suunnitellaan markkinapohjaisesti 
uusiutuvien energialähteiden teknisen 

kypsyysasteen kasvaessa ja niiden käytön 

yleistyessä kattavasti, jotta energian 

21. korostaa, että tukijärjestelmien 

tavoitteena uusiutuvien energialähteiden 

teknisen kypsyysasteen kasvaessa ja niiden 

käytön lisääntyessä on sallia uudet ja 

kalliimmat teknologiat, joiden avulla 
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kuluttajien kustannukset pysyisivät 

kurissa; 
voidaan edistää niistä oppimista; vaatii, 

että tukijärjestelmissä otetaan huomioon 

erilaisten uusiutuvien 

energiateknologioiden erilaiset 

kypsyysasteet, erityiset esteet sekä 

riskiprofiilit; 

Or. en 

 

Tarkistus  450 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. edellyttää, että tukijärjestelmät 

suunnitellaan markkinapohjaisesti 

uusiutuvien energialähteiden teknisen 

kypsyysasteen kasvaessa ja niiden käytön 

yleistyessä kattavasti, jotta energian 

kuluttajien kustannukset pysyisivät kurissa; 

21. edellyttää, että tukimekanismit 

suunnitellaan markkinapohjaisesti 

uusiutuvien energialähteiden teknisen 

kypsyysasteen kasvaessa ja niiden käytön 

yleistyessä kattavasti teknologiakohtaisten 

huutokauppojen avulla suuren 

mittakaavan hankkeisiin, jotta energian 

kuluttajien kustannukset pysyisivät kurissa, 

kun taas pienimuotoisten hankkeiden, 

joihin kuuluvat yksityishenkilöiden, 

muiden kuin kaupallisten 

organisaatioiden, julkisten laitosten ja pk-

yritysten hankkeet, on jäätävä olemassa 

olevien ympäristöön ja energiaan liittyvää 

valtionapua koskevien suuntaviivojen 

mukaisesti huutokauppojen ulkopuolelle; 

Or. en 

 

Tarkistus  451 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Martina Werner, Kathleen Van Brempt 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. edellyttää, että tukijärjestelmät 

suunnitellaan markkinapohjaisesti 

uusiutuvien energialähteiden teknisen 

kypsyysasteen kasvaessa ja niiden käytön 

yleistyessä kattavasti, jotta energian 

kuluttajien kustannukset pysyisivät kurissa; 

21. edellyttää, että tukijärjestelmät 

suunnitellaan markkinapohjaisesti 

esimerkiksi syöttöpreemioihin perustuen 
uusiutuvien energialähteiden teknisen 

kypsyysasteen kasvaessa ja niiden käytön 

yleistyessä kattavasti, jotta energian 

kuluttajien kustannukset pysyisivät kurissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  452 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. edellyttää, että tukijärjestelmät 

suunnitellaan markkinapohjaisesti 

uusiutuvien energialähteiden teknisen 

kypsyysasteen kasvaessa ja niiden käytön 

yleistyessä kattavasti, jotta energian 

kuluttajien kustannukset pysyisivät kurissa; 

21. edellyttää, että tukijärjestelmät 

suunnitellaan markkinapohjaisesti 

esimerkiksi syöttöpreemioihin perustuen 
uusiutuvien energialähteiden teknisen 

kypsyysasteen kasvaessa ja niiden käytön 

yleistyessä kattavasti, jotta energian 

kuluttajien kustannukset pysyisivät kurissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  453 

Theresa Griffin 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. edellyttää, että tukijärjestelmät 

suunnitellaan markkinapohjaisesti 

uusiutuvien energialähteiden teknisen 

kypsyysasteen kasvaessa ja niiden käytön 

yleistyessä kattavasti, jotta energian 

kuluttajien kustannukset pysyisivät kurissa; 

21. edellyttää, että tukijärjestelmät 

suunnitellaan markkinapohjaisesti 

esimerkiksi syöttöpreemioihin perustuen 
uusiutuvien energialähteiden teknisen 

kypsyysasteen kasvaessa ja niiden käytön 

yleistyessä kattavasti, jotta energian 
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kuluttajien kustannukset pysyisivät kurissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  454 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. edellyttää, että tukijärjestelmät 

suunnitellaan markkinapohjaisesti 

uusiutuvien energialähteiden teknisen 

kypsyysasteen kasvaessa ja niiden käytön 

yleistyessä kattavasti, jotta energian 

kuluttajien kustannukset pysyisivät kurissa; 

21. edellyttää, että tukijärjestelmiä 

koskevat säännöt suunnitellaan 

markkinapohjaisesti uusiutuvien 

energialähteiden teknisen kypsyysasteen 

kasvaessa ja niiden käytön yleistyessä 

kattavasti, jotta energian kuluttajien 

kustannukset pysyisivät kurissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  455 

Csaba Molnár 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. edellyttää, että tukijärjestelmät 

suunnitellaan markkinapohjaisesti 

uusiutuvien energialähteiden teknisen 

kypsyysasteen kasvaessa ja niiden käytön 

yleistyessä kattavasti, jotta energian 

kuluttajien kustannukset pysyisivät 

kurissa; 

21. edellyttää, että tukijärjestelmät 

suunnitellaan markkinapohjaisesti 

perinteisten uusiutuvien energialähteiden 

teknisen kypsyysasteen kasvaessa ja niiden 

käytön yleistyessä kattavasti; painottaa, 

että uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvia teknologioita on jatkossakin 

tuettava; 

Or. hu 

 

Tarkistus  456 

Franc Bogovič 
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Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. edellyttää, että tukijärjestelmät 

suunnitellaan markkinapohjaisesti 

uusiutuvien energialähteiden teknisen 

kypsyysasteen kasvaessa ja niiden käytön 

yleistyessä kattavasti, jotta energian 

kuluttajien kustannukset pysyisivät kurissa; 

21. edellyttää, että tukijärjestelmät 

suunnitellaan markkinapohjaisesti 

uusiutuvien energialähteiden teknisen 

kypsyysasteen kasvaessa ja niiden käytön 

yleistyessä kattavasti, jotta 

kapasiteettimarkkinoiden tarve 

torjuttaisiin ja energian kuluttajien 

kustannukset pysyisivät kurissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  457 

Csaba Molnár 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. varoittaa huolto- ja ilmastopolitiikan 

tavoitteiden sekoittamisesta; edellyttää 

päästökauppajärjestelmän 

johdonmukaista lujittamista ja 

joustavuuden painottamista enemmän 

markkinoita koskevassa suunnittelussa, 

jotta uusiutuvien energialähteiden 

kehittämistä voidaan tukea tehostetusti 

tulevilla hiilidioksidi- ja 

polttoainehinnoilla; 

Poistetaan. 

Or. hu 

 

Tarkistus  458 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. varoittaa huolto- ja ilmastopolitiikan 

tavoitteiden sekoittamisesta; edellyttää 

päästökauppajärjestelmän johdonmukaista 

lujittamista ja joustavuuden painottamista 

enemmän markkinoita koskevassa 

suunnittelussa, jotta uusiutuvien 

energialähteiden kehittämistä voidaan 

tukea tehostetusti tulevilla hiilidioksidi- ja 

polttoainehinnoilla; 

22. korostaa energia- ja ilmastopolitiikan 

tavoitteiden välistä yhteyttä; edellyttää 

päästökauppajärjestelmän uudistamista 

siten, että autetaan saavuttamaan 

Euroopan talouden hiilestä luopumisen 

tavoitteet, mutta sallitaan samalla 

oikeudenmukainen siirtymä kaikille 

työntekijöille vaarantamatta 

elämänlaatua tai tuottamatta satunnaisia 

voittoja; 

Or. en 

 

Tarkistus  459 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. varoittaa huolto- ja ilmastopolitiikan 

tavoitteiden sekoittamisesta; edellyttää 

päästökauppajärjestelmän johdonmukaista 

lujittamista ja joustavuuden painottamista 

enemmän markkinoita koskevassa 

suunnittelussa, jotta uusiutuvien 

energialähteiden kehittämistä voidaan 

tukea tehostetusti tulevilla hiilidioksidi- ja 

polttoainehinnoilla; 

22. edellyttää päästökauppajärjestelmän 

johdonmukaista lujittamista ja 

joustavuuden palkitsemista markkinoita 

koskevassa suunnittelussa, jotta 

uusiutuvien energialähteiden kehittämistä 

voidaan tukea tehostetusti tulevilla 

hiilidioksidi- ja polttoainehinnoilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  460 

Vladimir Urutchev 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. varoittaa huolto- ja ilmastopolitiikan 

tavoitteiden sekoittamisesta; edellyttää 

päästökauppajärjestelmän johdonmukaista 

lujittamista ja joustavuuden painottamista 

enemmän markkinoita koskevassa 

suunnittelussa, jotta uusiutuvien 

energialähteiden kehittämistä voidaan 

tukea tehostetusti tulevilla hiilidioksidi- ja 

polttoainehinnoilla; 

22. varoittaa huolto- ja ilmastopolitiikan 

tavoitteiden sekoittamisesta; edellyttää 

päästökauppajärjestelmän johdonmukaista 

lujittamista ja joustavuuden painottamista 

enemmän markkinoita koskevassa 

suunnittelussa, jotta kaikkien turvallisen 

vähähiilisen sähköntuotannon muotojen 
kehittämistä voidaan tukea tehostetusti 

tulevilla hiilidioksidi- ja 

polttoainehinnoilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  461 

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. varoittaa huolto- ja ilmastopolitiikan 

tavoitteiden sekoittamisesta; edellyttää 

päästökauppajärjestelmän johdonmukaista 

lujittamista ja joustavuuden painottamista 

enemmän markkinoita koskevassa 

suunnittelussa, jotta uusiutuvien 

energialähteiden kehittämistä voidaan 

tukea tehostetusti tulevilla hiilidioksidi- ja 

polttoainehinnoilla; 

22. varoittaa huolto- ja ilmastopolitiikan 

tavoitteiden sekoittamisesta; edellyttää 

päästökauppajärjestelmän johdonmukaista 

lujittamista ja joustavuuden painottamista 

enemmän markkinoita koskevassa 

suunnittelussa, jotta puhtaiden 

hiiliteknologioiden tasapuolisten 

toimintaedellytysten kehittämistä voidaan 

tukea tehostetusti tulevilla hiilidioksidi- ja 

polttoainehinnoilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  462 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Miroslav 

Poche 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. varoittaa huolto- ja ilmastopolitiikan 

tavoitteiden sekoittamisesta; edellyttää 

päästökauppajärjestelmän johdonmukaista 

lujittamista ja joustavuuden painottamista 

enemmän markkinoita koskevassa 

suunnittelussa, jotta uusiutuvien 

energialähteiden kehittämistä voidaan 

tukea tehostetusti tulevilla hiilidioksidi- ja 

polttoainehinnoilla; 

22. edellyttää päästökauppajärjestelmän 

johdonmukaista lujittamista ja 

joustavuuden painottamista enemmän 

markkinoita koskevassa suunnittelussa, 

jotta uusiutuvien energialähteiden 

kehittämistä voidaan tukea tehostetusti 

tulevilla hiilidioksidi- ja 

polttoainehinnoilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  463 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Vladimir Urutchev, Marian-Jean Marinescu 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. varoittaa huolto- ja ilmastopolitiikan 

tavoitteiden sekoittamisesta; edellyttää 

päästökauppajärjestelmän johdonmukaista 

lujittamista ja joustavuuden painottamista 

enemmän markkinoita koskevassa 

suunnittelussa, jotta uusiutuvien 

energialähteiden kehittämistä voidaan 

tukea tehostetusti tulevilla hiilidioksidi- ja 

polttoainehinnoilla; 

22. varoittaa huolto- ja ilmastopolitiikan 

tavoitteiden sekoittamisesta; edellyttää 

päästökauppajärjestelmän johdonmukaista 

lujittamista ja päästökauppajärjestelmän 

välillisten kustannusten poistamista sekä 
joustavuuden painottamista enemmän 

markkinoita koskevassa suunnittelussa, 

jotta uusiutuvien energialähteiden 

kehittämistä voidaan tukea tehostetusti 

ainoastaan tulevilla hiilidioksidi- ja 

polttoainehinnoilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  464 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. varoittaa huolto- ja ilmastopolitiikan 

tavoitteiden sekoittamisesta; edellyttää 

päästökauppajärjestelmän 

johdonmukaista lujittamista ja 

joustavuuden painottamista enemmän 

markkinoita koskevassa suunnittelussa, 

jotta uusiutuvien energialähteiden 

kehittämistä voidaan tukea tehostetusti 

tulevilla hiilidioksidi- ja 

polttoainehinnoilla; 

22. edellyttää päästökauppajärjestelmän 

johdonmukaista uudistamista, jotta 

uusiutuvien energialähteiden kehittämistä 

voidaan tukea tehostetusti tulevilla 

hiilidioksidi- ja polttoainehinnoilla; on 

tyytyväinen komission tavoitteeseen lisätä 

sähkömarkkinoiden joustavuutta, jotta 

uusiutuvien energialähteiden kehittämistä 

voidaan tehostaa sekä suurina 

tuotantoina että hajautettuina 

pienimuotoisina tuotantoina; 

Or. en 

 

Tarkistus  465 

Pilar del Castillo Vera 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. varoittaa huolto- ja ilmastopolitiikan 

tavoitteiden sekoittamisesta; edellyttää 

päästökauppajärjestelmän 

johdonmukaista lujittamista ja 

joustavuuden painottamista enemmän 

markkinoita koskevassa suunnittelussa, 

jotta uusiutuvien energialähteiden 

kehittämistä voidaan tukea tehostetusti 

tulevilla hiilidioksidi- ja 

polttoainehinnoilla; 

22. varoittaa huolto- ja ilmastopolitiikan 

tavoitteiden sekoittamisesta; edellyttää 

koordinoidumpaa ja 

kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa 

uusiutuvien energialähteiden 

kehittämiseen ja ottaa huomioon 

päästökauppajärjestelmän, 

yhteenliitäntätavoitteet ja 

energiatehokkuuden sen varmistamiseksi, 

että uusiutuvien energialähteiden 

investoinnit toteutetaan tehokkaasti; 

Or. en 

 

Tarkistus  466 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Herbert Reul, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Pilar 

del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Evžen Tošenovský 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 a. kehottaa komissiota teettämään 

tutkimuksen uusista ja 

kustannustehokkaista markkinamalleista, 

joilla varmistetaan, että sähkö on 

kuluttajille kohtuuhintaista, ja estetään 

hiilivuotoa; 

Or. en 

 

Tarkistus  467 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. edellyttää siksi uusiutuvia 

energialähteitä hyödyntävien voimaloiden 

ylläpitäjiltä vastuuta tasehallinnasta, ja 

korostaa, että mikäli ylläpitäjä poikkeaa 

ilmoittamastaan etenemissuunnitelmasta, 

olisi perittävä asianmukainen 

tasehallintahinta; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  468 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. edellyttää siksi uusiutuvia 

energialähteitä hyödyntävien voimaloiden 

ylläpitäjiltä vastuuta tasehallinnasta, ja 

korostaa, että mikäli ylläpitäjä poikkeaa 

ilmoittamastaan etenemissuunnitelmasta, 

olisi perittävä asianmukainen 

Poistetaan. 
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tasehallintahinta; 

Or. en 

 

Tarkistus  469 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. edellyttää siksi uusiutuvia 

energialähteitä hyödyntävien voimaloiden 

ylläpitäjiltä vastuuta tasehallinnasta, ja 

korostaa, että mikäli ylläpitäjä poikkeaa 

ilmoittamastaan etenemissuunnitelmasta, 

olisi perittävä asianmukainen 

tasehallintahinta; 

23. edellyttää siksi vähitellen edistämään 

suurten uusiutuvia energialähteitä 

hyödyntävien voimaloiden ylläpitäjien 

osallistumista tasemarkkinoille ottaen 

huomioon uusiutuvien energialähteiden 

erilaisen levinneisyysasteen kyseisillä 

markkinoilla, jolloin markkinoiden 

kypsyysastetta voidaan parantaa erityisesti 

perustamalla likvidit päivänsisäiset 

markkinat, aikaansaamalla markkinoiden 

sulkeutumisajankohdan 

yhdenmukaistamisen sekä 

tasapainottamalla energiatuotteet 

tavoitteen ollessa markkinatoimijoiden 

kaupankäynnin salliminen lähempänä 

toimitusajankohtaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  470 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. edellyttää siksi uusiutuvia 

energialähteitä hyödyntävien voimaloiden 

ylläpitäjiltä vastuuta tasehallinnasta, ja 

korostaa, että mikäli ylläpitäjä poikkeaa 

ilmoittamastaan etenemissuunnitelmasta, 

23. edellyttää siksi uusiutuvia 

energialähteitä hyödyntävien voimaloiden 

ylläpitäjiltä vastuuta sähkötasapainosta, ja 

korostaa, että mikäli ylläpitäjä poikkeaa 

ilmoittamastaan etenemissuunnitelmasta, 
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olisi perittävä asianmukainen 

tasehallintahinta; 

olisi perittävä asianmukainen 

tasehallintahinta; 

Or. en 

 

Tarkistus  471 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Vladimir Urutchev, Marian-Jean Marinescu 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. edellyttää siksi uusiutuvia 

energialähteitä hyödyntävien voimaloiden 

ylläpitäjiltä vastuuta tasehallinnasta, ja 

korostaa, että mikäli ylläpitäjä poikkeaa 

ilmoittamastaan etenemissuunnitelmasta, 

olisi perittävä asianmukainen 

tasehallintahinta; 

23. edellyttää siksi uusiutuvia 

energialähteitä hyödyntävien voimaloiden 

ylläpitäjiltä vastuuta tasehallinnasta, ja 

korostaa, että mikäli ylläpitäjä poikkeaa 

ilmoittamastaan etenemissuunnitelmasta, 

markkinatoimijoilta olisi perittävä täyttä 

tasepoikkeamamaksua heijastava 

kustannus; 

Or. en 

 

Tarkistus  472 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Miroslav Poche 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. edellyttää siksi uusiutuvia 

energialähteitä hyödyntävien voimaloiden 

ylläpitäjiltä vastuuta tasehallinnasta, ja 

korostaa, että mikäli ylläpitäjä poikkeaa 

ilmoittamastaan etenemissuunnitelmasta, 

olisi perittävä asianmukainen 

tasehallintahinta; 

23. edellyttää siksi uusiutuvia 

energialähteitä hyödyntävien suurten 

voimaloiden ylläpitäjiltä vastuuta 

tasehallinnasta, ja korostaa, että mikäli 

ylläpitäjä poikkeaa ilmoittamastaan 

etenemissuunnitelmasta, voidaan periä 

asianmukainen tasehallintahinta; 

Or. en 
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Tarkistus  473 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. edellyttää siksi uusiutuvia 

energialähteitä hyödyntävien voimaloiden 
ylläpitäjiltä vastuuta tasehallinnasta, ja 

korostaa, että mikäli ylläpitäjä poikkeaa 

ilmoittamastaan etenemissuunnitelmasta, 

olisi perittävä asianmukainen 

tasehallintahinta; 

23. toteaa, että uusiutuville 

energialähteille soveltuvan uuden 

energiamallin tehokas täytäntöönpano ja 

tasapuolisten toimintaedellytysten 

luominen teknologioille on edellytys sen 

tavoitteen saavuttamiselle, että kaikilta 

ylläpitäjiltä edellytetään vastuuta 

tasehallinnasta, ja korostaa, että mikäli 

ylläpitäjä poikkeaa ilmoittamastaan 

etenemissuunnitelmasta, olisi perittävä 

asianmukainen tasehallintahinta; 

muistuttaa, että uuden 

energiamarkkinamallin tulisi porrastaa 

kyseinen vastuu uusiutuvien 

teknologioiden erilaisen 

levinneisyysasteen mukaan kansallisilla 

markkinoilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  474 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Dan Nica, Patrizia Toia, Martina 

Werner, Simona Bonafè 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. edellyttää siksi uusiutuvia 

energialähteitä hyödyntävien voimaloiden 

ylläpitäjiltä vastuuta tasehallinnasta, ja 

korostaa, että mikäli ylläpitäjä poikkeaa 

ilmoittamastaan etenemissuunnitelmasta, 

olisi perittävä asianmukainen 

tasehallintahinta; 

23. muistuttaa, että vuonna 2014 

annetuissa valtiontukea koskevissa 

suuntaviivoissa vaaditaan, että 

vuodesta 2016 lähtien uusiutuvien 

energialähteiden tuottajat saavat 

hoidettavakseen tasehallintaan liittyviä 

vastuita, jotka määritetään tuottajien 

velvollisuudeksi korvata lyhyen aikavälin 

poikkeamia heidän aiemmista 

toimitussitoumuksistaan; 
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Or. en 

 

Tarkistus  475 

Françoise Grossetête 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. edellyttää siksi uusiutuvia 

energialähteitä hyödyntävien voimaloiden 

ylläpitäjiltä vastuuta tasehallinnasta, ja 

korostaa, että mikäli ylläpitäjä poikkeaa 

ilmoittamastaan etenemissuunnitelmasta, 

olisi perittävä asianmukainen 

tasehallintahinta; 

23. edellyttää siksi komission 

suuntaviivoissa valtiontuesta 

ympäristönsuojelulle ja energia-alalle 

vuosina 2014–2020 vahvistettujen 

määräysten mukaisesti uusiutuvia 

energialähteitä hyödyntävien voimaloiden 

ylläpitäjiltä vastuuta tasehallinnasta, ja 

korostaa, että mikäli ylläpitäjä poikkeaa 

ilmoittamastaan etenemissuunnitelmasta, 

olisi perittävä asianmukainen 

tasehallintahinta; 

Or. fr 

 

Tarkistus  476 

Pavel Telička, Angelika Mlinar, Carolina Punset, Philippe De Backer, Kaja Kallas, 

Fredrick Federley 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. edellyttää siksi uusiutuvia 

energialähteitä hyödyntävien voimaloiden 

ylläpitäjiltä vastuuta tasehallinnasta, ja 

korostaa, että mikäli ylläpitäjä poikkeaa 

ilmoittamastaan etenemissuunnitelmasta, 

olisi perittävä asianmukainen 

tasehallintahinta; 

23. edellyttää siksi uusiutuvia 

energialähteitä hyödyntävien voimaloiden 

ylläpitäjiltä vastuuta tasehallinnasta, koska 

se voi luoda tasapuoliset 

toimintaedellytykset, ja korostaa, että 

mikäli ylläpitäjä poikkeaa ilmoittamastaan 

etenemissuunnitelmasta, olisi perittävä 

asianmukainen tasehallintahinta; 

Or. en 
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Tarkistus  477 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 23 a. muistuttaa, että vuonna 2014 

annetuissa valtiontukea koskevissa 

suuntaviivoissa vaaditaan, että 

vuodesta 2016 lähtien uusiutuvien 

energialähteiden tuottajat saavat 

hoidettavakseen tasehallintaan liittyviä 

vastuita, jotka määritetään tuottajien 

velvollisuudeksi korvata lyhyen aikavälin 

poikkeamia heidän aiemmista 

toimitussitoumuksistaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  478 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 23 a. muistuttaa, että markkinoiden 

rakenne täytyy mukauttaa, jotta 

hiilettömän ja ydinvoimattoman energian 

joustavien tuottajien tasehallintaan 

osallistumista voidaan tehostaa ja 

integroida nykyisiä kansallisia rajoja 

laajemmille maantieteellisille alueille; 

Or. en 

 

Tarkistus  479 

Pavel Telička, Carolina Punset, Philippe De Backer, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja 

Kallas, Fredrick Federley 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. kehottaa toissijaisuusperiaatteen 

huomioon ottaen jäsenvaltioita 

soveltamaan alueellisella tasolla 

koordinoitua lähestymistapaa, kun 

uusiutuvia energialähteitä kehitetään, jotta 

energiamarkkinoiden taloudellisuus 

kohenisi; 

24. kehottaa toissijaisuusperiaatteen 

huomioon ottaen jäsenvaltioita 

soveltamaan alueellisella tasolla 

koordinoitua lähestymistapaa, kun 

uusiutuvia energialähteitä kehitetään, jotta 

energiamarkkinoiden taloudellisuus 

kohenisi; jäsenvaltio ei saisi tehdä 

yksipuolista päätöstä ilman kattavampaa 

alueellista tai EU:ssa käytävää 

keskustelua, jos päätös vaikuttaa 

merkittävästi naapurivaltioihin; 

Or. en 

 

Tarkistus  480 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. kehottaa toissijaisuusperiaatteen 

huomioon ottaen jäsenvaltioita 

soveltamaan alueellisella tasolla 

koordinoitua lähestymistapaa, kun 

uusiutuvia energialähteitä kehitetään, jotta 

energiamarkkinoiden taloudellisuus 

kohenisi; 

24. kehottaa toissijaisuusperiaatteen 

huomioon ottaen jäsenvaltioita 

soveltamaan alueellisella tasolla 

koordinoitua lähestymistapaa, kun 

uusiutuvia energialähteitä kehitetään, jotta 

energiamarkkinoiden taloudellisuus 

kohenisi; muistuttaa, että uusiutuvilla 

energialähteillä on suurimman osan 

ajasta vahva paikallinen komponentti; 

Or. en 

 

Tarkistus  481 

Herbert Reul 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. kehottaa toissijaisuusperiaatteen 

huomioon ottaen jäsenvaltioita 

soveltamaan alueellisella tasolla 

koordinoitua lähestymistapaa, kun 

uusiutuvia energialähteitä kehitetään, jotta 

energiamarkkinoiden taloudellisuus 

kohenisi; 

24. kehottaa toissijaisuusperiaatteen 

huomioon ottaen jäsenvaltioita 

soveltamaan alueelliselta tasolta lähtien 

koordinoitua lähestymistapaa, kun 

uusiutuvia energialähteitä kehitetään, jotta 

energiamarkkinoiden taloudellisuus 

kohenisi; kehottaa komissiota laatimaan 

EU:n yhdenmukaistetun kehyksen 

uusiutuvien energialähteiden 

edistämiselle; 

Or. de 

 

Tarkistus  482 

Csaba Molnár 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. kehottaa toissijaisuusperiaatteen 

huomioon ottaen jäsenvaltioita 

soveltamaan alueellisella tasolla 

koordinoitua lähestymistapaa, kun 

uusiutuvia energialähteitä kehitetään, jotta 

energiamarkkinoiden taloudellisuus 

kohenisi; 

24. kehottaa toissijaisuusperiaatteen 

huomioon ottaen jäsenvaltioita 

soveltamaan alueellisella tasolla 

koordinoitua lähestymistapaa, kun 

uusiutuvia energialähteitä kehitetään, jotta 

energiamarkkinoiden taloudellisuus 

kohenisi ja yleiseurooppalaiset tavoitteet 

toteutuisivat; 

Or. hu 

 

Tarkistus  483 

Miroslav Poche 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. kehottaa toissijaisuusperiaatteen 

huomioon ottaen jäsenvaltioita 

24. kehottaa toissijaisuusperiaatteen 

huomioon ottaen jäsenvaltioita 
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soveltamaan alueellisella tasolla 

koordinoitua lähestymistapaa, kun 

uusiutuvia energialähteitä kehitetään, jotta 

energiamarkkinoiden taloudellisuus 

kohenisi; 

soveltamaan alueellisella tasolla 

koordinoitua lähestymistapaa, kun 

uusiutuvia energialähteitä kehitetään, jotta 

energiamarkkinoiden taloudellisuus 

kohenisi ja verkon vakaus paranisi; 

Or. en 

 

Tarkistus  484 

Josu Juaristi Abaunz, Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 24 a. vaatii jäsenvaltioilta sääntelyä, 

jonka avulla edistetään yksittäisten 

henkilöiden tai yhteisöjen uusiutuviin 

energialähteisiin perustuvaa 

pienimuotoista omaa tuotantoa 

nettotasejärjestelmillä; 

Or. es 

 

Tarkistus  485 

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 24 a. ehdottaa, että jäsenvaltiot 

harkitsevat sääntelykehystä, joka 

kannustaa loppukäyttäjiä kääntymään 

oman tuotannon ja paikallisen energian 

varastoinnin puoleen; 

Or. en 

 

Tarkistus  486 

Csaba Molnár 
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Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että sähköntuotannossa 

säilyttävät uusiutuvien energialähteiden 

ohella paikkansa kaikki sellaiset 

energialähteet, joilla edistetään 

vaiheittaista hiilestä luopumista koskevan 

tavoitteen saavuttamista; 

Poistetaan. 

Or. hu 

 

Tarkistus  487 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että sähköntuotannossa 

säilyttävät uusiutuvien energialähteiden 

ohella paikkansa kaikki sellaiset 

energialähteet, joilla edistetään 

vaiheittaista hiilestä luopumista koskevan 

tavoitteen saavuttamista; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  488 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että sähköntuotannossa 

säilyttävät uusiutuvien energialähteiden 

ohella paikkansa kaikki sellaiset 

25. katsoo, että uusiutuvat energialähteet 

edistävät energiajärjestelmän tavoitetta 

kokonaisvaltaisesta hiilestä luopumisesta; 
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energialähteet, joilla edistetään 

vaiheittaista hiilestä luopumista koskevan 

tavoitteen saavuttamista; 

Or. en 

 

Tarkistus  489 

Hannu Takkula 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että sähköntuotannossa 

säilyttävät uusiutuvien energialähteiden 

ohella paikkansa kaikki sellaiset 

energialähteet, joilla edistetään 

vaiheittaista hiilestä luopumista koskevan 

tavoitteen saavuttamista; 

25. katsoo, että sähköntuotannossa 

säilyttävät uusiutuvien energialähteiden 

ohella paikkansa kaikki sellaiset 

energialähteet, joilla edistetään 

vaiheittaista hiilestä luopumista koskevan 

tavoitteen saavuttamista; huomauttaa, että 

toimitusvarmuutta ja järjestelmän 

pitävyyttä silmällä pitäen on otettava 

näkökulma, että tulevaisuuden 

sähkömarkkinarakenteessa on 

tunnustettava luotettavan 

vähähiilipohjaisen sähköntuotannon, 

kuten ydinvoiman, arvo; 

Or. en 

 

Tarkistus  490 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että sähköntuotannossa 

säilyttävät uusiutuvien energialähteiden 

ohella paikkansa kaikki sellaiset 

energialähteet, joilla edistetään 

vaiheittaista hiilestä luopumista koskevan 

tavoitteen saavuttamista; 

25. katsoo, että sähköntuotannossa 

säilyttävät paikkansa kaikki sellaiset 

energialähteet, joilla edistetään nopeaa 

hiilestä ja ydinvoimasta luopumista 

koskevan tavoitteen saavuttamista; 
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Or. en 

 

Tarkistus  491 

Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Dominique Riquet 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että sähköntuotannossa 

säilyttävät uusiutuvien energialähteiden 

ohella paikkansa kaikki sellaiset 

energialähteet, joilla edistetään 

vaiheittaista hiilestä luopumista koskevan 

tavoitteen saavuttamista; 

25. katsoo, että sähköntuotannossa 

säilyttävät uusiutuvien energialähteiden 

ohella paikkansa kaikki sellaiset 

energialähteet, joilla edistetään 

vaiheittaista hiilestä luopumista koskevan 

tavoitteen saavuttamista; 

 a. toteaa, että hiilestä luopumista tulisi 

tukea päästönormien määritelmällä 

kynnysarvona, jonka ulkopuolelle jäävät 

hiili-intensiiviset voimalat eivät ole 

hyväksyttävissä kapasiteettimarkkinoille 

tai muiden tukimekanismien piiriin, 

jollainen on esimerkiksi 

uudistamisrahasto, jota ehdotettiin ETS-

direktiivissä ”Kustannustehokkaat 

päästövähennykset ja vähähiilisyyttä 

edistävät investoinnit”; 

Or. en 

 

Tarkistus  492 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Martina Werner, Kathleen Van 

Brempt, Simona Bonafè, Miroslav Poche 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että sähköntuotannossa 

säilyttävät uusiutuvien energialähteiden 

ohella paikkansa kaikki sellaiset 

energialähteet, joilla edistetään 

vaiheittaista hiilestä luopumista koskevan 

25. katsoo, että sähköntuotannossa 

säilyttävät uusiutuvien energialähteiden 

ohella paikkansa kaikki turvalliset ja 

kestävät energialähteet, joilla edistetään 

äskettäin solmitun maailmanlaajuisen 

COP 21 -sopimuksen mukaisesti 
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tavoitteen saavuttamista; vaiheittaista hiilestä luopumista koskevan 

tavoitteen saavuttamista; 

Or. en 

 

Tarkistus  493 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että sähköntuotannossa 

säilyttävät uusiutuvien energialähteiden 

ohella paikkansa kaikki sellaiset 

energialähteet, joilla edistetään 

vaiheittaista hiilestä luopumista koskevan 

tavoitteen saavuttamista; 

25. katsoo, että sähköntuotannossa 

säilyttävät uusiutuvien energialähteiden 

ohella paikkansa kaikki turvalliset ja 

kestävät energialähteet, joilla edistetään 

äskettäin solmitun maailmanlaajuisen 

COP 21 -sopimuksen mukaisesti 
vaiheittaista hiilestä luopumista koskevan 

tavoitteen saavuttamista; 

Or. en 

 

Tarkistus  494 

Eugen Freund 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että sähköntuotannossa 

säilyttävät uusiutuvien energialähteiden 

ohella paikkansa kaikki sellaiset 

energialähteet, joilla edistetään 

vaiheittaista hiilestä luopumista koskevan 

tavoitteen saavuttamista; 

25. katsoo, että sähköntuotannossa 

säilyttävät uusiutuvien energialähteiden 

ohella paikkansa kaikki sellaiset 

energialähteet, joilla edistetään 

vaiheittaista hiilestä luopumista ja 

ympäristöystävällisyyttä koskevien 

tavoitteiden saavuttamista, ja kaikki 

ulkoiset kustannukset sisällytetään 

saastuttaja maksaa -periaatteen 

mukaisesti kustannuksiin; 

Or. de 
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Tarkistus  495 

Françoise Grossetête 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että sähköntuotannossa 

säilyttävät uusiutuvien energialähteiden 

ohella paikkansa kaikki sellaiset 

energialähteet, joilla edistetään 

vaiheittaista hiilestä luopumista koskevan 

tavoitteen saavuttamista; 

25. katsoo, että sähköntuotannossa 

säilyttävät uusiutuvien energialähteiden 

ohella paikkansa kaikki sellaiset 

energialähteet, joilla edistetään 

vaiheittaista hiilestä luopumista koskevan 

tavoitteen saavuttamista; suosittaa näin 

ollen komissiota laatimaan 

eurooppalaisen strategian sähkön 

muuttamisesta kaasuksi ja kaasun 

muuttamisesta sähköksi, mikä vaikuttaa 

lupaavalta ratkaisulta sähkön 

säilömiseksi keskipitkällä ja pitkällä 

aikavälillä; 

Or. fr 

Tarkistus  496 

Patrizia Toia 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. korostaa, että tarvitaan yhteisön 

tason koordinointia vesivoimaresurssien 

käyttölupajärjestelmien määrittelemiseksi 

ja alan avaamiseksi kilpailulle, jotta 

voidaan välttää markkinoiden vääristymät 

ja edistää resurssien tehokasta käyttöä; 

Or. it 

Tarkistus  497 

Maria Grapini 

 



 

PE580.478v01-00 104/149 AM\1090308FI.doc 

FI 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. toteaa, että sähkömarkkinoiden 

uudelleenjärjestely vastaa kuluttajien 

odotuksiin, koska uusien teknologioiden 

käytöstä seuraa todellista hyötyä 

erityisesti uusiutuvan energian alalla, kun 

hiilidioksidipäästöt pienenevät, ja samalla 

EU:n jäsenvaltioiden välille syntyy 

keskinäinen riippuvuus 

energiaturvallisuusasioissa;   

Or. ro 

Tarkistus  498 

Marian-Jean Marinescu 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. korostaa, että täysin yhteenliitetyn, 

riittävillä varastointimahdollisuuksilla 

varustetun sähköverkkojärjestelmän 

puuttuessa tavallinen 

perussähköntuotanto on keskeisessä 

asemassa toimitusvarmuuden 

ylläpitämisessä; 

Or. en 

 

Tarkistus  499 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. kehottaa kaikkia Euroopan unionin 

toimielimiä ja jäsenvaltioita 

tunnustamaan se keskeinen rooli, joka 
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uusiutuvalla energialla on yhtenä maan 

todellisen vaurauden pääulottuvuutena, 

sen tarjotessa pitkällä aikavälillä 

itsenäisen, vakauttavan piirteen kaikelle 

taloudelliselle toiminnalle; ehdottaa 

tämän vuoksi, että kehitetään 

kansainvälisiä sopimuksia, joissa 

sallitaan samanarvoisen uusiutuvan 

energiakapasiteettiarvon käyttö valtiossa, 

arvon muodostuessa keskimäärin 10 

vuoden hintakehityksenä, mikä on täysin 

pätevä takuu valtionvelalle; 

Or. en 

 

Tarkistus  500 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Miroslav Poche, Martina Werner 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. korostaa, että olemassa oleva 

kestämätön ylikapasiteetti vaarantaa 

energia- ja ilmastotavoitteidemme 

saavuttamisen; pyytää siksi komissiota ja 

jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä tämän 

ylikapasiteetin poistamiseksi ja 

investointiedellytysten parantamiseksi 

korvaamalla kestämätön kapasiteetti 

kestävällä tuotannolla, 

varastointiratkaisuilla, verkon 

yhteenliitännöillä ja kysynnän 

hallintajärjestelmillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  501 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. korostaa, että uusiutuvan energian, 

energiatehokkuuden ja 

kysynnänpuoleisen joustavuuden etujen 

tulisi olla kaikkien ihmisten ja yhteisöjen 

käytettävissä, ja kehottaa komissiota 

varmistamaan, että jäsenvaltiot lisäävät 

haavoittuvassa asemassa olevien ja 

matalapalkkaisten kuluttajien 

vaikutusmahdollisuuksia varmistamalla 

energiaköyhyyden poistaminen 

energiatehokkaiden toimenpiteiden ja 

uusiutuvan energiatuotannon 

käytettävyyden avulla; 

Or. en 

 

Tarkistus  502 

Kathleen Van Brempt, Martina Werner 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa keskipitkän aikavälin 

siirtymäkaudella ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

edistää olennaisesti pitkälti 

hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla 

sekä käyttämällä kansallisia 

energiavarantoja, huipputehokkaita 

kaasukäyttöisiä voimaloita ja soveltamalla 

kivihiileen perustuvassa 

sähköntuotannossa kaikkein 

nykyaikaisinta tekniikkaa; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  503 

Claude Turmes 
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Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa keskipitkän aikavälin 

siirtymäkaudella ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

edistää olennaisesti pitkälti 

hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla 

sekä käyttämällä kansallisia 

energiavarantoja, huipputehokkaita 

kaasukäyttöisiä voimaloita ja soveltamalla 

kivihiileen perustuvassa 

sähköntuotannossa kaikkein 

nykyaikaisinta tekniikkaa; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  504 

Josu Juaristi Abaunz, Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa keskipitkän aikavälin 

siirtymäkaudella ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

edistää olennaisesti pitkälti 

hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla 

sekä käyttämällä kansallisia 

energiavarantoja, huipputehokkaita 

kaasukäyttöisiä voimaloita ja soveltamalla 

kivihiileen perustuvassa 

sähköntuotannossa kaikkein 

nykyaikaisinta tekniikkaa; 

Poistetaan. 

Or. es 
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Tarkistus  505 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa keskipitkän aikavälin 

siirtymäkaudella ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

edistää olennaisesti pitkälti 

hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla 

sekä käyttämällä kansallisia 

energiavarantoja, huipputehokkaita 

kaasukäyttöisiä voimaloita ja soveltamalla 

kivihiileen perustuvassa 

sähköntuotannossa kaikkein 

nykyaikaisinta tekniikkaa; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  506 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Patrizia Toia, Martina Werner, 

Simona Bonafè 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa keskipitkän aikavälin 

siirtymäkaudella ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

edistää olennaisesti pitkälti 

hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla 

sekä käyttämällä kansallisia 

energiavarantoja, huipputehokkaita 

kaasukäyttöisiä voimaloita ja soveltamalla 

kivihiileen perustuvassa 

sähköntuotannossa kaikkein 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa keskipitkän aikavälin 

siirtymäkaudella; 
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nykyaikaisinta tekniikkaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  507 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa keskipitkän aikavälin 

siirtymäkaudella ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

edistää olennaisesti pitkälti 

hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla 

sekä käyttämällä kansallisia 

energiavarantoja, huipputehokkaita 

kaasukäyttöisiä voimaloita ja soveltamalla 

kivihiileen perustuvassa 

sähköntuotannossa kaikkein 

nykyaikaisinta tekniikkaa; 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa keskipitkän aikavälin 

siirtymäkaudella; 

Or. en 

 

Tarkistus  508 

Carolina Punset, Fredrick Federley, Angelika Mlinar 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa keskipitkän aikavälin 

siirtymäkaudella ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

edistää olennaisesti pitkälti 

hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla 

sekä käyttämällä kansallisia 

energiavarantoja, huipputehokkaita 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa keskipitkän aikavälin 

siirtymäkaudella ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

edistää olennaisesti käyttämällä kansallisia 

energiavarantoja, huipputehokkaita 

kaasukäyttöisiä voimaloita ja soveltamalla 

kaikkein nykyaikaisinta tekniikkaa; 
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kaasukäyttöisiä voimaloita ja soveltamalla 

kivihiileen perustuvassa 

sähköntuotannossa kaikkein 

nykyaikaisinta tekniikkaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  509 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Herbert Reul, Vladimir Urutchev 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa keskipitkän aikavälin 

siirtymäkaudella ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

edistää olennaisesti pitkälti 

hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla sekä 

käyttämällä kansallisia energiavarantoja, 

huipputehokkaita kaasukäyttöisiä 

voimaloita ja soveltamalla kivihiileen 

perustuvassa sähköntuotannossa kaikkein 

nykyaikaisinta tekniikkaa; 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

edistää olennaisesti pitkälti 

hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla sekä 

käyttämällä kansallisia energiavarantoja, 

huipputehokkaita kaasukäyttöisiä 

voimaloita ja soveltamalla kivihiileen 

perustuvassa sähköntuotannossa kaikkein 

nykyaikaisinta tekniikkaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  510 

Hannu Takkula 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa keskipitkän aikavälin 

siirtymäkaudella ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

edistää olennaisesti pitkälti 

hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla sekä 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

edistää olennaisesti pitkälti 

hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla sekä 

käyttämällä kansallisia energiavarantoja, 
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käyttämällä kansallisia energiavarantoja, 

huipputehokkaita kaasukäyttöisiä 

voimaloita ja soveltamalla kivihiileen 

perustuvassa sähköntuotannossa kaikkein 

nykyaikaisinta tekniikkaa; 

huipputehokkaita kaasukäyttöisiä 

voimaloita ja soveltamalla kivihiileen 

perustuvassa olemassa olevassa 

sähköntuotannossa kaikkein nykyaikaisinta 

tekniikkaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  511 

Marian-Jean Marinescu 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa keskipitkän aikavälin 

siirtymäkaudella ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

edistää olennaisesti pitkälti 

hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla sekä 

käyttämällä kansallisia energiavarantoja, 

huipputehokkaita kaasukäyttöisiä 

voimaloita ja soveltamalla kivihiileen 

perustuvassa sähköntuotannossa kaikkein 

nykyaikaisinta tekniikkaa; 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa ja että siksi hiilestä 

irtautumista ja huoltovarmuutta voidaan 

edistää olennaisesti pitkälti 

hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla sekä 

käyttämällä kansallisia energiavarantoja, 

huipputehokkaita kaasukäyttöisiä 

voimaloita ja soveltamalla kivihiileen 

perustuvassa sähköntuotannossa kaikkein 

nykyaikaisinta tekniikkaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  512 

Pavel Telička, Philippe De Backer, Dominique Riquet, Kaja Kallas 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa keskipitkän aikavälin 

siirtymäkaudella ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

edistää olennaisesti pitkälti 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

edistää olennaisesti pitkälti 

hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla sekä 
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hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla sekä 

käyttämällä kansallisia energiavarantoja, 

huipputehokkaita kaasukäyttöisiä 

voimaloita ja soveltamalla kivihiileen 

perustuvassa sähköntuotannossa kaikkein 

nykyaikaisinta tekniikkaa; 

käyttämällä kansallisia energiavarantoja, 

huipputehokkaita kaasukäyttöisiä 

voimaloita ja soveltamalla kivihiileen 

perustuvassa sähköntuotannossa kaikkein 

nykyaikaisinta tekniikkaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  513 

Ivan Štefanec 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa keskipitkän aikavälin 

siirtymäkaudella ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

edistää olennaisesti pitkälti 

hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla sekä 

käyttämällä kansallisia energiavarantoja, 

huipputehokkaita kaasukäyttöisiä 

voimaloita ja soveltamalla kivihiileen 

perustuvassa sähköntuotannossa kaikkein 

nykyaikaisinta tekniikkaa; 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

edistää olennaisesti pitkälti 

hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla sekä 

käyttämällä kansallisia energiavarantoja, 

huipputehokkaita kaasukäyttöisiä 

voimaloita ja soveltamalla kivihiileen 

perustuvassa sähköntuotannossa kaikkein 

nykyaikaisinta tekniikkaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  514 

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa keskipitkän aikavälin 

siirtymäkaudella ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

edistää olennaisesti pitkälti 
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edistää olennaisesti pitkälti 

hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla sekä 

käyttämällä kansallisia energiavarantoja, 

huipputehokkaita kaasukäyttöisiä 

voimaloita ja soveltamalla kivihiileen 

perustuvassa sähköntuotannossa kaikkein 

nykyaikaisinta tekniikkaa; 

hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla sekä 

käyttämällä kansallisia energiavarantoja, 

huipputehokkaita kaasukäyttöisiä 

voimaloita ja soveltamalla kivihiileen 

perustuvassa sähköntuotannossa kaikkein 

nykyaikaisinta tekniikkaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  515 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa keskipitkän aikavälin 

siirtymäkaudella ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

edistää olennaisesti pitkälti 

hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla 

sekä käyttämällä kansallisia 

energiavarantoja, huipputehokkaita 

kaasukäyttöisiä voimaloita ja soveltamalla 

kivihiileen perustuvassa 

sähköntuotannossa kaikkein 

nykyaikaisinta tekniikkaa; 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa keskipitkän aikavälin 

siirtymäkaudella ja että jäsenvaltiot voivat 

käyttää energiatehokkaimpia 

voimaloitaan, koska uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

niiden avulla edistää olennaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  516 

Vladimir Urutchev 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa keskipitkän aikavälin 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa keskipitkän aikavälin 



 

PE580.478v01-00 114/149 AM\1090308FI.doc 

FI 

siirtymäkaudella ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

edistää olennaisesti pitkälti 

hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla sekä 

käyttämällä kansallisia energiavarantoja, 

huipputehokkaita kaasukäyttöisiä 

voimaloita ja soveltamalla kivihiileen 

perustuvassa sähköntuotannossa kaikkein 

nykyaikaisinta tekniikkaa; 

siirtymäkaudella ja että siksi energia-alan 

hiilipäästöjen vähentämistä voidaan 

edistää olennaisesti pitkälti 

hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla sekä 

käyttämällä omia kansallisia 

energiavaroja, huipputehokkaita 

kaasukäyttöisiä voimaloita ja soveltamalla 

kivihiileen perustuvassa sähköntuotannossa 

kaikkein nykyaikaisinta tekniikkaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  517 

Werner Langen 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa keskipitkän aikavälin 

siirtymäkaudella ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

edistää olennaisesti pitkälti 

hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla sekä 

käyttämällä kansallisia energiavarantoja, 

huipputehokkaita kaasukäyttöisiä 

voimaloita ja soveltamalla kivihiileen 

perustuvassa sähköntuotannossa kaikkein 

nykyaikaisinta tekniikkaa; 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

keskipitkän aikavälin siirtymäkaudella 
edistää olennaisesti pitkälti 

hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla sekä 

käyttämällä kansallisia energiavarantoja, 

huipputehokkaita kaasukäyttöisiä 

voimaloita ja soveltamalla kivihiileen 

perustuvassa sähköntuotannossa kaikkein 

nykyaikaisinta tekniikkaa; 

Or. de 

 

Tarkistus  518 

Barbara Kappel 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 
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kyseenalaistaa keskipitkän aikavälin 

siirtymäkaudella ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

edistää olennaisesti pitkälti 

hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla 

sekä käyttämällä kansallisia 

energiavarantoja, huipputehokkaita 

kaasukäyttöisiä voimaloita ja soveltamalla 

kivihiileen perustuvassa 

sähköntuotannossa kaikkein 

nykyaikaisinta tekniikkaa; 

kyseenalaistaa ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

edistää olennaisesti pitkälti 

hiilidioksidineutraalilla vesivoimalla sekä 

käyttämällä kansallisia energiavarantoja ja 

huipputehokkaita kaasukäyttöisiä 

voimaloita; 

Or. de 

 

Tarkistus  519 

Paul Rübig 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa keskipitkän aikavälin 

siirtymäkaudella ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

edistää olennaisesti pitkälti 

hiilidioksidineutraalilla ydinenergialla 

sekä käyttämällä kansallisia 

energiavarantoja, huipputehokkaita 

kaasukäyttöisiä voimaloita ja soveltamalla 

kivihiileen perustuvassa sähköntuotannossa 

kaikkein nykyaikaisinta tekniikkaa; 

26. katsoo, että kansallista vastuuta 

energiayhdistelmästä ei voida 

kyseenalaistaa keskipitkän aikavälin 

siirtymäkaudella ja että siksi uusiutuvien 

energialähteiden integraatiota voidaan 

edistää olennaisesti käyttämällä kestäviä, 

pitkälti hiilidioksidineutraaleja 

teknologioita ja kansallisia 

energiavarantoja, kuten vesivoima ja 

erityisesti pumppuvoimalat, sekä 

huipputehokkaita kaasukäyttöisiä 

voimaloita ja soveltamalla kivihiileen 

perustuvassa sähköntuotannossa kaikkein 

nykyaikaisinta tekniikkaa; 

Or. de 

 

Tarkistus  520 

Hannu Takkula 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 a. toteaa, että puolet jäsenvaltioista 

ovat ilmaisseet aikomuksensa luottaa 

edelleen ydinvoimaan keskeisenä 

vähähiilipohjaisen hyötytehon resurssina; 

kehottaa komissiota tarjoamaan puitteet, 

joiden avulla jäsenvaltiot, jotka ovat 

päättäneet kehittää uutta ydinvoimaa, 

voivat tehdä niin; 

Or. en 

 

Tarkistus  521 

Vladimir Urutchev 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 a. kehottaa komissiota tarjoamaan 

puitteet, joiden avulla jäsenvaltiot voivat 

jatkaa valitsemiensa vähähiilipohjaisten 

energiayhdistelmäratkaisujen parissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  522 

Theresa Griffin 

 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. korostaa, että jakeluverkonhaltijoiden 

paikallinen ja alueellinen vastuu 

energiaunionista on otettava paremmin 

huomioon; torjuu kuitenkin voimassa 

olevaa lainsäädäntöä pidemmälle 

menevän jakeluverkkojen eriyttämisen, 

koska voimassa oleva sääntely on 

osoittautunut toimivaksi ja kuluttajat 

27. korostaa, että siirtoverkonhaltijoiden 

ja jakeluverkonhaltijoiden rajapinta on 

otettava paremmin huomioon: 

asianmukaisten liiketoimintamallien, 

erillisten infrastruktuurien ja 

yhdenmukaistetun tuen täytäntöönpano 

voi antaa tehokkaasti uutta vauhtia 

kysyntäpuolen reagoinnille kaikissa 
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voivat valita vapaasti toimittajansa; jäsenvaltioissa ja niiden rajojen yli; 

Or. en 

 

Tarkistus  523 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Martina Werner, Simona Bonafè, 

Miroslav Poche 

 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. korostaa, että jakeluverkonhaltijoiden 

paikallinen ja alueellinen vastuu 

energiaunionista on otettava paremmin 

huomioon; torjuu kuitenkin voimassa 

olevaa lainsäädäntöä pidemmälle 

menevän jakeluverkkojen eriyttämisen, 

koska voimassa oleva sääntely on 

osoittautunut toimivaksi ja kuluttajat 

voivat valita vapaasti toimittajansa; 

27. korostaa, että siirtoverkonhaltijoiden 

ja jakeluverkonhaltijoiden rajapinta on 

otettava paremmin huomioon: 

asianmukaisten liiketoimintamallien, 

erillisten infrastruktuurien ja 

yhdenmukaistetun tuen täytäntöönpano 

voi antaa tehokkaasti uutta vauhtia 

kysyntäpuolen reagoinnille kaikissa 

jäsenvaltioissa ja niiden rajojen yli; 

Or. en 

 

Tarkistus  524 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Martina Werner 

 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. korostaa, että jakeluverkonhaltijoiden 

paikallinen ja alueellinen vastuu 

energiaunionista on otettava paremmin 

huomioon; torjuu kuitenkin voimassa 

olevaa lainsäädäntöä pidemmälle menevän 

jakeluverkkojen eriyttämisen, koska 

voimassa oleva sääntely on osoittautunut 

toimivaksi ja kuluttajat voivat valita 

vapaasti toimittajansa; 

27. korostaa, että jakeluverkonhaltijoiden 

paikallinen ja alueellinen vastuu 

energiaunionista on otettava paremmin 

huomioon, koska energiaympäristöstä 

tulee koko ajan hajautetumpi, 

90 prosenttia uusiutuvista 

energialähteistä on liitetty jakeluverkkoon 

ja jakeluverkonhaltijat ovat paikallisia; 

torjuu kuitenkin voimassa olevaa 

lainsäädäntöä pidemmälle menevän 

jakeluverkkojen eriyttämisen, koska 

voimassa oleva sääntely on osoittautunut 
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toimivaksi ja kuluttajat voivat valita 

vapaasti toimittajansa; 

Or. en 

 

Tarkistus  525 

Kaja Kallas 

 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. korostaa, että jakeluverkonhaltijoiden 

paikallinen ja alueellinen vastuu 

energiaunionista on otettava paremmin 

huomioon; torjuu kuitenkin voimassa 

olevaa lainsäädäntöä pidemmälle 

menevän jakeluverkkojen eriyttämisen, 

koska voimassa oleva sääntely on 

osoittautunut toimivaksi ja kuluttajat 

voivat valita vapaasti toimittajansa; 

27. korostaa, että jakeluverkonhaltijoiden 

paikallinen ja alueellinen vastuu 

energiaunionista on otettava paremmin 

huomioon; muistuttaa, että kaikkien 

jäsenvaltioiden on tärkeää 

täytäntöönpanna kolmannen 

energiapaketin vaatimukset ottaen 

huomioon siirto- ja jakelujärjestelmien 

eriyttämisen, erityisesti 

jakeluverkkohaltijoiden tiedon käytön ja 

hallinnan osalta kasvaneen roolin 

valossa; 

Or. en 

 

Tarkistus  526 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. korostaa, että jakeluverkonhaltijoiden 

paikallinen ja alueellinen vastuu 

energiaunionista on otettava paremmin 

huomioon; torjuu kuitenkin voimassa 

olevaa lainsäädäntöä pidemmälle 

menevän jakeluverkkojen eriyttämisen, 

koska voimassa oleva sääntely on 

osoittautunut toimivaksi ja kuluttajat 

voivat valita vapaasti toimittajansa; 

27. korostaa, että jakeluverkonhaltijoiden 

paikallinen ja alueellinen vastuu 

energiaunionista on otettava paljon 

paremmin huomioon, koska 

jakeluverkonhaltijoiden roolien ja 

tehtävien odotetaan merkittävästi 

kehittyvän ja lisääntyvän uuden 

markkinajärjestelyn myötä; 
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Or. en 

 

Tarkistus  527 

Pilar del Castillo Vera 

 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. korostaa, että jakeluverkonhaltijoiden 

paikallinen ja alueellinen vastuu 

energiaunionista on otettava paremmin 

huomioon; torjuu kuitenkin voimassa 

olevaa lainsäädäntöä pidemmälle menevän 

jakeluverkkojen eriyttämisen, koska 

voimassa oleva sääntely on osoittautunut 

toimivaksi ja kuluttajat voivat valita 

vapaasti toimittajansa; 

27. korostaa, että jakeluverkonhaltijoiden 

paikallinen ja alueellinen vastuu 

energiaunionista on otettava paremmin 

huomioon; torjuu kuitenkin voimassa 

olevaa lainsäädäntöä pidemmälle menevän 

jakeluverkkojen eriyttämisen, koska 

voimassa oleva sääntely on osoittautunut 

toimivaksi ja kuluttajat voivat valita 

vapaasti toimittajansa; korostaa kuitenkin, 

että kilpailuviranomaisten on seurattava 

erittäin tarkasti vertikaalisesti 

integroituneita jakeluverkonhaltijoita; 

Or. en 

 

Tarkistus  528 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. korostaa, että jakeluverkonhaltijoiden 

paikallinen ja alueellinen vastuu 

energiaunionista on otettava paremmin 

huomioon; torjuu kuitenkin voimassa 

olevaa lainsäädäntöä pidemmälle menevän 

jakeluverkkojen eriyttämisen, koska 

voimassa oleva sääntely on osoittautunut 

toimivaksi ja kuluttajat voivat valita 

vapaasti toimittajansa; 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 
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Tarkistus  529 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. korostaa, että jakeluverkonhaltijoiden 

paikallinen ja alueellinen vastuu 

energiaunionista on otettava paremmin 

huomioon; torjuu kuitenkin voimassa 

olevaa lainsäädäntöä pidemmälle 

menevän jakeluverkkojen eriyttämisen, 

koska voimassa oleva sääntely on 

osoittautunut toimivaksi ja kuluttajat 

voivat valita vapaasti toimittajansa; 

27. korostaa, että jakeluverkonhaltijoiden 

paikallinen ja alueellinen vastuu 

energiaunionista on otettava paremmin 

huomioon; kehottaa komissiota 

arvioimaan, aiheuttaako se, että 

liikelaitokset omistavat ylivoimaisen 

enemmistön jakeluverkonhaltijoista, 

markkinoiden vääristymistä ja 

vertikaalisesti integroitujen oligopolien 

suosimista; 

Or. en 

 

Tarkistus  530 

Josu Juaristi Abaunz, Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst 

 

Päätöslauselmaesitys 

27 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 27 a. vaatii jäsenvaltioita laatimaan 

tarvittavat oikeudelliset ja hallinnolliset 

mekanismit, joilla edistetään 

paikallisyhteisöjen osallistumista sähkön 

muuntamiseen ja osallistetaan niitä 

hankkeissa, jotka koskevat uusiutuviin 

energialähteisiin perustuvia 

pienimuotoisia sähköntuotantolaitoksia; 

Or. es 

 

Tarkistus  531 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin 
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Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. korostaa, että uusiutuvien 

energialähteiden avulla tuotettua energiaa 

syötetään verkkoon lähinnä 

jakeluverkkojen tasolla, ja kehottaa siksi 

vahvistamaan jakeluverkonhaltijoiden 

roolia ja ottamaan heidät paremmin 

mukaan Euroopan tason sääntelyelinten 

toimintaan; 

28. korostaa, että uusiutuvien 

energialähteiden avulla tuotettua energiaa 

syötetään verkkoon lähinnä 

jakeluverkkojen tasolla lähellä kulutusta, 

ja kehottaa siksi vahvistamaan 

jakeluverkonhaltijoiden roolia 

yhteyshenkilöinä, kun pyritään 

saavuttamaan energiaunionin tavoitteet ja 

lujittamaan yhteistyötä eri 

jakeluverkonhaltijoiden välillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  532 

Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Anne Sander, Massimiliano Salini 

 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. korostaa, että uusiutuvien 

energialähteiden avulla tuotettua energiaa 

syötetään verkkoon lähinnä 

jakeluverkkojen tasolla, ja kehottaa siksi 

vahvistamaan jakeluverkonhaltijoiden 

roolia ja ottamaan heidät paremmin 

mukaan Euroopan tason sääntelyelinten 

toimintaan; 

28. korostaa, että uusiutuvien 

energialähteiden avulla tuotettua energiaa 

syötetään verkkoon lähinnä 

jakeluverkkojen tasolla, ja kehottaa siksi 

vahvistamaan jakeluverkonhaltijoiden 

roolia ja ottamaan heidät paremmin 

mukaan Euroopan tason sääntelyelinten 

toimintaan erityisesti 

jakeluverkonhaltijoiden ja 

siirtoverkonhaltijoiden välisen foorumin 

kautta; 

Or. en 

 

Tarkistus  533 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 
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Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. korostaa, että uusiutuvien 

energialähteiden avulla tuotettua energiaa 

syötetään verkkoon lähinnä 

jakeluverkkojen tasolla, ja kehottaa siksi 

vahvistamaan jakeluverkonhaltijoiden 

roolia ja ottamaan heidät paremmin 

mukaan Euroopan tason sääntelyelinten 

toimintaan; 

28. korostaa, että osa uusiutuvien 

energialähteiden avulla tuotetusta 

energiasta syötetään verkkoon lähinnä 

jakeluverkkojen tasolla, ja kehottaa siksi 

vahvistamaan jakeluverkonhaltijoiden 

roolia ja ottamaan heidät paremmin 

mukaan Euroopan tason sääntelykehysten 

suunnitteluun ja sääntelyelinten 

toimintaan, kun kyse on suuntaviivojen 

laatimisesta niitä kiinnostaviin 

kysymyksiin, kuten kysynnänhallintaan, 

joustavuuteen, varastointiin ja 

siirtoverkonhaltijoiden ja 

jakeluverkonhaltijoiden väliseen 

rajapintaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  534 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. korostaa, että uusiutuvien 

energialähteiden avulla tuotettua energiaa 

syötetään verkkoon lähinnä 

jakeluverkkojen tasolla, ja kehottaa siksi 

vahvistamaan jakeluverkonhaltijoiden 

roolia ja ottamaan heidät paremmin 

mukaan Euroopan tason sääntelyelinten 

toimintaan; 

28. korostaa, että uusiutuvien 

energialähteiden avulla tuotettua energiaa 

syötetään verkkoon lähinnä 

jakeluverkkojen tasolla, ja kehottaa siksi 

vahvistamaan jakeluverkonhaltijoiden 

roolia ja ottamaan heidät paremmin 

mukaan Euroopan tason sääntelyelinten 

toimintaan korkeatasoisten suuntaviivojen 

laatimiseksi useisiin yleisiin kysymyksiin, 

kuten kysyntään/reagointikykyyn, 

joustavuuteen, jakeluverkonhaltijoiden ja 

siirtoverkonhaltijoiden väliseen 

rajapintaan tai varastointiin; 

Or. en 
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Tarkistus  535 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. korostaa, että uusiutuvien 

energialähteiden avulla tuotettua energiaa 

syötetään verkkoon lähinnä 

jakeluverkkojen tasolla, ja kehottaa siksi 

vahvistamaan jakeluverkonhaltijoiden 

roolia ja ottamaan heidät paremmin 

mukaan Euroopan tason sääntelyelinten 

toimintaan; 

28. korostaa, että uusiutuvien 

energialähteiden avulla tuotettua energiaa 

voidaan syöttää verkkoon jakeluverkkojen 

tasolla, ja kehottaa siksi vahvistamaan 

jakeluverkonhaltijoiden roolia ja ottamaan 

heidät paremmin mukaan Euroopan tason 

sääntelyelinten toimintaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  536 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. korostaa, että uusiutuvien 

energialähteiden avulla tuotettua energiaa 

syötetään verkkoon lähinnä 

jakeluverkkojen tasolla, ja kehottaa siksi 

vahvistamaan jakeluverkonhaltijoiden 

roolia ja ottamaan heidät paremmin 

mukaan Euroopan tason sääntelyelinten 

toimintaan; 

28. korostaa, että uusiutuvien 

energialähteiden avulla tuotettua energiaa 

syötetään verkkoon lähinnä 

jakeluverkkojen tasolla, ja kehottaa siksi 

vahvistamaan jakeluverkonhaltijoiden 

roolia ja ottamaan heidät paremmin 

mukaan Euroopan tason sääntelyelinten 

toimintaan; korostaa, että 

erityissäännöksiä täytyy suunnitella 

toisaalta tuottajakuluttajille, joiden osalta 

syöttö tapahtuu kapillaariverkon kautta 

korkealla tiheydellä, ja toisaalta korkean 

kapasiteetin omaaville uusiutuvien 

energialähteiden laitteistoille, joiden on 

syötettävä siirtojärjestelmän alkupäässä, 

hyödyntäen suurjännitetasavirtaliitännän 

tarjoamaa korkeaa suorituskykyä; 
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Or. en 

 

Tarkistus  537 

Paul Rübig 

 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. korostaa, että uusiutuvien 

energialähteiden avulla tuotettua energiaa 

syötetään verkkoon lähinnä 

jakeluverkkojen tasolla, ja kehottaa siksi 

vahvistamaan jakeluverkonhaltijoiden 

roolia ja ottamaan heidät paremmin 

mukaan Euroopan tason sääntelyelinten 

toimintaan; 

28. korostaa, että uusiutuvien 

energialähteiden avulla tuotettua energiaa 

syötetään verkkoon lähinnä 

jakeluverkkojen tasolla, ja kehottaa siksi 

vahvistamaan jakeluverkonhaltijoiden 

roolia ja ottamaan heidät paremmin 

mukaan Euroopan tason sääntelyelinten 

toimintaan; kannustaa parantamaan 

yhteistyötä jakeluverkonhaltijoiden ja 

siirtoverkonhaltijoiden välillä; 

Or. de 

 

Tarkistus  538 

Angelika Niebler 

 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. korostaa, että uusiutuvien 

energialähteiden avulla tuotettua energiaa 

syötetään verkkoon lähinnä 

jakeluverkkojen tasolla, ja kehottaa siksi 

vahvistamaan jakeluverkonhaltijoiden 

roolia ja ottamaan heidät paremmin 

mukaan Euroopan tason sääntelyelinten 

toimintaan; 

28. korostaa, että uusiutuvien 

energialähteiden avulla tuotettua energiaa 

syötetään verkkoon lähinnä 

jakeluverkkojen tasolla; 

Or. de 
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Tarkistus  539 

Barbara Kappel 

 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. korostaa, että uusiutuvien 

energialähteiden avulla tuotettua energiaa 

syötetään verkkoon lähinnä 

jakeluverkkojen tasolla, ja kehottaa siksi 

vahvistamaan jakeluverkonhaltijoiden 

roolia ja ottamaan heidät paremmin 

mukaan Euroopan tason sääntelyelinten 

toimintaan; 

28. korostaa, että uusiutuvien 

energialähteiden avulla tuotettua energiaa 

syötetään verkkoon lähinnä 

jakeluverkkojen tasolla, ja kehottaa siksi 

vahvistamaan jakeluverkonhaltijoiden 

roolia ja ottamaan heidät paremmin 

mukaan Euroopan tason sääntelyelinten 

toimintaan; kehottaa vahvistamaan 

yhteistyötä jakeluverkonhaltijoiden ja 

siirtoverkonhaltijoiden välillä 

tehokkaamman sääntely-ympäristön 

avulla; 

Or. de 

 

Tarkistus  540 

José Blanco López, Carlos Zorrinho 

 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. korostaa, että uusiutuvien 

energialähteiden avulla tuotettua energiaa 

syötetään verkkoon lähinnä 

jakeluverkkojen tasolla, ja kehottaa siksi 

vahvistamaan jakeluverkonhaltijoiden 

roolia ja ottamaan heidät paremmin 

mukaan Euroopan tason sääntelyelinten 

toimintaan; 

28. korostaa, että uusiutuvien 

energialähteiden avulla tuotettua energiaa 

voidaan syöttää verkkoon jakeluverkkojen 

tasolla, ja kehottaa siksi vahvistamaan 

jakeluverkonhaltijoiden roolia ja ottamaan 

heidät paremmin mukaan Euroopan tason 

sääntelyelinten toimintaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  541 

Josu Juaristi Abaunz, Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst 
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Päätöslauselmaesitys 

28 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 28 a. vaatii jäsenvaltioita asentamaan 

paikallisia ja älykkäitä 

sähkönjakeluverkkoja, jotka 

mahdollistavat sähköntuotannon ja -

kulutuksen tehokkaan lähivalvonnan; 

Or. es 

Tarkistus  542 

Carolina Punset, Fredrick Federley, Angelika Mlinar 

 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. kehottaa helpottamaan tarvittavien 

investointien tekemistä jakeluverkkoihin, 

jotka eivät ole vielä toistaiseksi varautuneet 

lisääntyvän uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvan tuotannon vastaanottamiseen ja 

digitalisointiin; toteaa, että tällöin etenkin 

tietojen keräämisen ja jakamisen merkitys 

kasvaa ja että on varmistettava tietosuoja; 

29. kehottaa helpottamaan tarvittavien 

investointien tekemistä jakeluverkkoihin, 

jotka eivät ole vielä toistaiseksi varautuneet 

lisääntyvän uuden tuotannon 

vastaanottamiseen ja digitalisointiin; 

toteaa, että tällöin etenkin tietojen 

keräämisen ja jakamisen merkitys kasvaa 

ja että on varmistettava tietosuoja; 

edellyttää varmistamaan kyseisten 

jakelujärjestelmiin tarvittavien 

investointien kustannustehokkuuden; 

Or. en 

 

Tarkistus  543 

José Blanco López, Carlos Zorrinho 

 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. kehottaa helpottamaan tarvittavien 

investointien tekemistä jakeluverkkoihin, 

jotka eivät ole vielä toistaiseksi varautuneet 

29. kehottaa helpottamaan tarvittavien 

investointien tekemistä jakeluverkkoihin, 

jotka eivät ole vielä toistaiseksi varautuneet 
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lisääntyvän uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvan tuotannon vastaanottamiseen ja 

digitalisointiin; toteaa, että tällöin etenkin 

tietojen keräämisen ja jakamisen merkitys 

kasvaa ja että on varmistettava tietosuoja; 

lisääntyvän uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvan tuotannon vastaanottamiseen ja 

digitalisointiin; toteaa, että tällöin etenkin 

tietojen keräämisen ja jakamisen merkitys 

kasvaa ja että on varmistettava tietosuoja; 

edellyttää varmistamaan kyseisten 

jakelujärjestelmään tarvittavien 

investointien kustannustehokkuuden; 

Or. en 

 

Tarkistus  544 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. kehottaa helpottamaan tarvittavien 

investointien tekemistä jakeluverkkoihin, 

jotka eivät ole vielä toistaiseksi varautuneet 

lisääntyvän uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvan tuotannon vastaanottamiseen ja 

digitalisointiin; toteaa, että tällöin etenkin 

tietojen keräämisen ja jakamisen merkitys 

kasvaa ja että on varmistettava tietosuoja; 

29. kehottaa helpottamaan tarvittavien 

investointien tekemistä älykkäisiin 

verkkoteknologioihin ja jakeluverkkoihin, 

jotka eivät ole vielä toistaiseksi varautuneet 

lisääntyvän uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvan tuotannon vastaanottamiseen ja 

digitalisointiin; toteaa, että tällöin etenkin 

tietojen keräämisen ja jakamisen merkitys 

kasvaa ja että on varmistettava tietosuoja, 

ottaen huomioon niissä maissa saadut 

kokemukset, joissa älykkäät mittarit on 

otettu kokonaan käyttöön; 

Or. en 

 

Tarkistus  545 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. kehottaa helpottamaan tarvittavien 

investointien tekemistä jakeluverkkoihin, 

jotka eivät ole vielä toistaiseksi varautuneet 

29. kehottaa helpottamaan strategisia 

julkisia aloitteita, jotka ohjaavat 
tarvittavien investointien tekemistä 
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lisääntyvän uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvan tuotannon vastaanottamiseen ja 

digitalisointiin; toteaa, että tällöin etenkin 

tietojen keräämisen ja jakamisen merkitys 

kasvaa ja että on varmistettava tietosuoja; 

jakeluverkkoihin, jotka eivät ole vielä 

toistaiseksi varautuneet lisääntyvän 

uusiutuviin energialähteisiin perustuvan 

tuotannon vastaanottamiseen, 

digitalisointiin tai dynaamiseen 

vuorovaikutukseen vähittäismarkkinoilta 

tulevan kokonaisuuden kanssa; toteaa, 

että tällöin etenkin tietojen keräämisen, 

käsittelyn ja jakamisen merkitys kasvaa ja 

että on kehitettävä vastaavia 

tietojenvaihtostandardeja ja painotettava 

myös kustannustehokkuutta, 

luotettavuutta ja turvallisuutta; ja taattava 

tietosuoja kaikissa olosuhteissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  546 

Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Dan Nica, Patrizia Toia, Martina Werner, Simona 

Bonafè, Miroslav Poche 

 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. kehottaa helpottamaan tarvittavien 

investointien tekemistä jakeluverkkoihin, 

jotka eivät ole vielä toistaiseksi varautuneet 

lisääntyvän uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvan tuotannon vastaanottamiseen ja 

digitalisointiin; toteaa, että tällöin etenkin 

tietojen keräämisen ja jakamisen merkitys 

kasvaa ja että on varmistettava tietosuoja; 

29. kehottaa helpottamaan tarvittavien 

investointien tekemistä älykkäisiin 

verkkoteknologioihin ja jakeluverkkoihin, 

jotka eivät ole vielä toistaiseksi varautuneet 

lisääntyvän uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvan tuotannon vastaanottamiseen ja 

digitalisointiin; toteaa, että tällöin etenkin 

tietojen keräämisen ja jakamisen merkitys 

kasvaa ja että on varmistettava tietosuoja; 

Or. en 

 

Tarkistus  547 

Carlos Zorrinho 

 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. kehottaa helpottamaan tarvittavien 

investointien tekemistä jakeluverkkoihin, 

jotka eivät ole vielä toistaiseksi varautuneet 

lisääntyvän uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvan tuotannon vastaanottamiseen ja 

digitalisointiin; toteaa, että tällöin etenkin 

tietojen keräämisen ja jakamisen merkitys 

kasvaa ja että on varmistettava tietosuoja; 

29. kehottaa helpottamaan tarvittavien 

investointien tekemistä älykkäisiin 

jakeluverkkoihin, jotka eivät ole vielä 

toistaiseksi varautuneet lisääntyvän 

uusiutuviin energialähteisiin perustuvan 

tuotannon vastaanottamiseen ja 

digitalisointiin; toteaa, että tällöin etenkin 

tietojen keräämisen ja jakamisen merkitys 

kasvaa ja että on varmistettava tietosuoja; 

Or. pt 

Tarkistus  548 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 

 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. kehottaa helpottamaan tarvittavien 

investointien tekemistä jakeluverkkoihin, 

jotka eivät ole vielä toistaiseksi varautuneet 

lisääntyvän uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvan tuotannon vastaanottamiseen ja 

digitalisointiin; toteaa, että tällöin etenkin 

tietojen keräämisen ja jakamisen merkitys 

kasvaa ja että on varmistettava tietosuoja; 

29. kehottaa helpottamaan tarvittavien 

investointien tekemistä jakeluverkkoihin, 

jotka eivät ole vielä toistaiseksi varautuneet 

lisääntyvän uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvan tuotannon vastaanottamiseen ja 

digitalisointiin; toteaa, että tällöin etenkin 

tietojen keräämisen ja jakamisen merkitys 

kasvaa ja että on varmistettava tietosuoja; 

huomauttaa, että kaikkien osapuolten, 

jotka pyytävät kuluttajilta tietoja, on 

perusteltava, mihin tietoja tarvitaan, eli 

todistustaakka on laajennettava 

koskemaan jakeluverkonhaltijoita ja 

mittauksista vastaavia toimijoita; 

Or. en 

 

Tarkistus  549 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner 

 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. kehottaa helpottamaan tarvittavien 

investointien tekemistä jakeluverkkoihin, 

jotka eivät ole vielä toistaiseksi 

varautuneet lisääntyvän uusiutuviin 

energialähteisiin perustuvan tuotannon 

vastaanottamiseen ja digitalisointiin; 

toteaa, että tällöin etenkin tietojen 

keräämisen ja jakamisen merkitys kasvaa 

ja että on varmistettava tietosuoja; 

29. kehottaa kannustamaan tarvittavien 

investointien tekemistä jakeluverkkoihin 

lisääntyvän uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvan tuotannon vastaanottamista ja 

digitalisointia varten; toteaa, että tällöin 

etenkin jakeluverkonhaltijoiden merkitys 

tietojen keräämisessä ja jakamisessa 
kasvaa ja että on varmistettava tietosuoja; 

Or. en 

 

Tarkistus  550 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. kehottaa helpottamaan tarvittavien 

investointien tekemistä jakeluverkkoihin, 

jotka eivät ole vielä toistaiseksi 

varautuneet lisääntyvän uusiutuviin 

energialähteisiin perustuvan tuotannon 

vastaanottamiseen ja digitalisointiin; 

toteaa, että tällöin etenkin tietojen 

keräämisen ja jakamisen merkitys kasvaa 

ja että on varmistettava tietosuoja; 

29. kehottaa helpottamaan tarvittavien 

investointien tekemistä jakeluverkkoihin 

lisääntyvän uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvan tuotannon parempaa 

integroimista ja digitalisointiin täysin 

valmistautumista varten; toteaa, että 

tällöin etenkin tietojen keräämisen ja 

jakamisen merkitys kasvaa ja että on 

varmistettava tietosuoja; 

Or. en 

 

Tarkistus  551 

Theresa Griffin 

 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. kehottaa helpottamaan tarvittavien 29. kehottaa helpottamaan tarvittavien 
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investointien tekemistä jakeluverkkoihin, 

jotka eivät ole vielä toistaiseksi varautuneet 

lisääntyvän uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvan tuotannon vastaanottamiseen ja 

digitalisointiin; toteaa, että tällöin etenkin 

tietojen keräämisen ja jakamisen merkitys 

kasvaa ja että on varmistettava tietosuoja; 

investointien tekemistä älykkäisiin 

verkkoteknologioihin ja jakeluverkkoihin, 

jotka eivät ole vielä toistaiseksi varautuneet 

lisääntyvän uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvan tuotannon vastaanottamiseen ja 

digitalisointiin; toteaa, että tällöin etenkin 

tietojen keräämisen ja jakamisen merkitys 

kasvaa ja että on varmistettava tietosuoja; 

Or. en 

 

Tarkistus  552 

Vladimir Urutchev 

 

Päätöslauselmaesitys 

29 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 29 a. korostaa alueellisen lähestymistavan 

tärkeyttä rakennettaessa puuttuvaa 

sähköinfrastruktuuria, joka on ratkaiseva 

kestävien sähkötoimitusten 

turvallisuudelle sen poistaessa myös 

pullonkaulat (sähkö)verkosta, ja 

pyrittäessä sisäisten energiamarkkinoiden 

loppuun saattamiseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  553 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Patrizia Toia, Martina Werner, Simona Bonafè 

 

Päätöslauselmaesitys 

30 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. pitää jakeluverkonhaltijoita 

neutraaleina markkinatoimijoina, jotka 

keräävät tiedot ja asettavat ne sitten 

syrjimättömästi tietojensaantiin 

oikeutettujen kolmansien toimijoiden 

saataville saatuaan ensin tähän 

kuluttajan suostumuksen; 

Poistetaan. 
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Or. en 

 

Tarkistus  554 

Theresa Griffin 

 

Päätöslauselmaesitys 

30 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. pitää jakeluverkonhaltijoita 

neutraaleina markkinatoimijoina, jotka 

keräävät tiedot ja asettavat ne sitten 

syrjimättömästi tietojensaantiin 

oikeutettujen kolmansien toimijoiden 

saataville saatuaan ensin tähän 

kuluttajan suostumuksen; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  555 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

30 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. pitää jakeluverkonhaltijoita 

neutraaleina markkinatoimijoina, jotka 

keräävät tiedot ja asettavat ne sitten 

syrjimättömästi tietojensaantiin 

oikeutettujen kolmansien toimijoiden 

saataville saatuaan ensin tähän 

kuluttajan suostumuksen; 

30. katsoo, että kansalaisten 

energiatietojen kerääminen, käsittely ja 

varastointi olisi annettava kuluttajien 

itsensä tai puolueettomien tahojen 

haltuun ja asiassa olisi noudatettava 

yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa 

koskevaa voimassa olevaa EU:n kehystä; 

toteaa näin ollen, että tietoja olisi 

varastoitava kuluttajien kodeissa 

sijaitsevissa älykkäissä mittareissa ja että 

henkilötietojen on edelleen viime kädessä 

pysyttävä kuluttajien ja tietojen valvojien 

hallussa; jatkaa, että tiedot saa välittää 

jakeluverkonhaltijoille ja muille 

sertifioiduille markkinatoimijoille 

ainoastaan kuluttajan annettua tähän 
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nimenomaisen suostumuksensa; katsoo, 

että tiedot olisi anonymisoitava 

yksityisyyttä koskeviin mahdollisiin 

huolenaiheisiin vastaamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  556 

Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Anne Sander, Massimiliano Salini 

 

Päätöslauselmaesitys 

30 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. pitää jakeluverkonhaltijoita 

neutraaleina markkinatoimijoina, jotka 

keräävät tiedot ja asettavat ne sitten 

syrjimättömästi tietojensaantiin 

oikeutettujen kolmansien toimijoiden 

saataville saatuaan ensin tähän kuluttajan 

suostumuksen; 

30. pitää jakeluverkonhaltijoita 

neutraaleina markkinavälittäjinä, jotka 

keräävät tiedot ja asettavat ne sitten 

syrjimättömästi tietojensaantiin 

oikeutettujen kolmansien toimijoiden 

saataville saatuaan ensin tähän kuluttajan 

suostumuksen; toteaa, että 

jakeluverkonhaltijat voivat myös muiden 

markkinatoimijoiden ohella tukea 

paikallisia viranomaisia toimittamalla 

heille tietoja ympäristöystävällisiin 

energiamuotoihin siirtymiseksi heidän 

alueillaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  557 

Kaja Kallas 

 

Päätöslauselmaesitys 

30 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. pitää jakeluverkonhaltijoita 

neutraaleina markkinatoimijoina, jotka 

keräävät tiedot ja asettavat ne sitten 

syrjimättömästi tietojensaantiin 

oikeutettujen kolmansien toimijoiden 

saataville saatuaan ensin tähän kuluttajan 

30. korostaa datavetoisen innovaation 

sisältämiä mahdollisuuksia 

energiajärjestelmien tehokkuuden 

lisäämisessä ja kysyntäpuolen reagoinnin 

kehittämisessä; painottaa erityisesti 

merkitystä, joka tiedonjakamisen 
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suostumuksen; foorumeilla voi olla kysyntäpuoleen 

liittyvien palvelujen välittäjinä, koska 

niiden avulla markkinatoimijat voivat 

integroida erilaisia tietolähteitä ja 

kehittää uusia palveluita; katsoo, että 

selkeitä sääntöjä tarvitaan, jotta 

jakeluverkonhaltijat voivat toimia 
neutraaleina markkinatoimijoina, jotka 

keräävät tiedot ja asettavat ne sitten 

syrjimättömästi tietojensaantiin 

oikeutettujen kolmansien toimijoiden 

saataville saatuaan ensin tähän kuluttajan 

suostumuksen, jolla varmistetaan, että he 

voivat itse valvoa tietojaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  558 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Päätöslauselmaesitys 

30 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. pitää jakeluverkonhaltijoita 

neutraaleina markkinatoimijoina, jotka 

keräävät tiedot ja asettavat ne sitten 

syrjimättömästi tietojensaantiin 

oikeutettujen kolmansien toimijoiden 

saataville saatuaan ensin tähän kuluttajan 

suostumuksen; 

30. pitää jakeluverkonhaltijoita 

neutraaleina markkinavälittäjinä, jotka 

keräävät tiedot ja asettavat ne sitten 

syrjimättömästi tietojensaantiin 

oikeutettujen kolmansien toimijoiden 

saataville saatuaan ensin tähän kuluttajan 

suostumuksen; katsoo, että 

jakeluverkonhaltijat edistävät 

markkinoiden kehittymistä, niillä on yhä 

tärkeämpi merkitys aktiivisina 

järjestelmäpäällikköinä, teknologisina 

mahdollistajina, tietojen hallinnoijina ja 

innovoijina sekä antavat tärkeää tukea 

paikallisille viranomaisille toimittamalla 

heille tietoja, jotka helpottavat 

ympäristöystävällisiin energiamuotoihin 

siirtymisessä heidän alueillaan; 

Or. en 
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Tarkistus  559 

Gunnar Hökmark 

 

Päätöslauselmaesitys 

30 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. pitää jakeluverkonhaltijoita 

neutraaleina markkinatoimijoina, jotka 

keräävät tiedot ja asettavat ne sitten 

syrjimättömästi tietojensaantiin 

oikeutettujen kolmansien toimijoiden 

saataville saatuaan ensin tähän kuluttajan 

suostumuksen; 

30. pitää jakeluverkonhaltijoita 

neutraaleina markkinatoimijoina, jotka 

keräävät tiedot ja asettavat ne sitten 

syrjimättömästi tietojensaantiin 

oikeutettujen kolmansien toimijoiden 

saataville saatuaan ensin tähän kuluttajan 

aktiivisen suostumuksen ja yksityisyyteen 

liittyvät tekijät on myös dokumentoitu; 

Or. en 

 

Tarkistus  560 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Päätöslauselmaesitys 

30 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. pitää jakeluverkonhaltijoita 

neutraaleina markkinatoimijoina, jotka 

keräävät tiedot ja asettavat ne sitten 

syrjimättömästi tietojensaantiin 

oikeutettujen kolmansien toimijoiden 

saataville saatuaan ensin tähän kuluttajan 

suostumuksen; 

30. katsoo, että jakeluverkonhaltijat voivat 

asettaa keräämänsä tiedot tietojensaantiin 

oikeutettujen kolmansien toimijoiden 

saataville saatuaan ensin tähän kuluttajan 

suostumuksen; 

Or. en 

 

Tarkistus  561 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Päätöslauselmaesitys 

30 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. pitää jakeluverkonhaltijoita 

neutraaleina markkinatoimijoina, jotka 

keräävät tiedot ja asettavat ne sitten 

syrjimättömästi tietojensaantiin 

oikeutettujen kolmansien toimijoiden 

saataville saatuaan ensin tähän kuluttajan 

suostumuksen; 

30. pitää jakeluverkonhaltijoita 

neutraaleina markkinatoimijoina, jotka 

keräävät tiedot ja joiden on asetettava ne 

sitten syrjimättömästi tietojensaantiin 

oikeutettujen kolmansien toimijoiden 

saataville edellyttäen, että kuluttaja on 

antanut tietojen käyttöön suostumuksen; 

Or. en 

 

Tarkistus  562 

Barbara Kappel 

 

Päätöslauselmaesitys 

30 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. pitää jakeluverkonhaltijoita 

neutraaleina markkinatoimijoina, jotka 

keräävät tiedot ja asettavat ne sitten 

syrjimättömästi tietojensaantiin 

oikeutettujen kolmansien toimijoiden 

saataville saatuaan ensin tähän kuluttajan 

suostumuksen; 

30. pitää jakeluverkonhaltijoita ja 

siirtoverkonhaltijoita neutraaleina 

markkinatoimijoina, jotka keräävät tiedot 

ja asettavat ne sitten syrjimättömästi 

tietojensaantiin oikeutettujen kolmansien 

toimijoiden saataville saatuaan ensin tähän 

kuluttajan suostumuksen; 

Or. de 

 

Tarkistus  563 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin 

 

Päätöslauselmaesitys 

30 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. pitää jakeluverkonhaltijoita 

neutraaleina markkinatoimijoina, jotka 

keräävät tiedot ja asettavat ne sitten 

syrjimättömästi tietojensaantiin 

oikeutettujen kolmansien toimijoiden 

saataville saatuaan ensin tähän kuluttajan 

30. pitää jakeluverkonhaltijoita 

neutraaleina markkinavälittäjinä, jotka 

keräävät tiedot ja asettavat ne sitten 

syrjimättömästi tietojensaantiin 

oikeutettujen kolmansien toimijoiden 

saataville saatuaan ensin tähän kuluttajan 
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suostumuksen; suostumuksen; 

Or. en 

 

Tarkistus  564 

Cornelia Ernst 

 

Päätöslauselmaesitys 

30 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. pitää jakeluverkonhaltijoita 

neutraaleina markkinatoimijoina, jotka 

keräävät tiedot ja asettavat ne sitten 

syrjimättömästi tietojensaantiin 

oikeutettujen kolmansien toimijoiden 

saataville saatuaan ensin tähän kuluttajan 

suostumuksen; 

30. pitää jakeluverkonhaltijoita 

neutraaleina markkinatoimijoina, jotka 

keräävät tiedot ja asettavat ne sitten 

syrjimättömästi tietojensaantiin 

oikeutettujen kolmansien toimijoiden 

saataville saatuaan ensin tähän kuluttajan 

suostumuksen; huomauttaa, että 

kuluttajan perusoikeuksiin kuuluu oikeus 

nähdä älykkään mittarin tuottamat tiedot 

ja valvoa niitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  565 

Barbara Kappel 

 

Päätöslauselmaesitys 

30 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 30 a. kehottaa laatimaan teknisesti ja 

taloudellisesti paikkansapitävän 

määritelmän järjestelmältään 

merkittävälle 

peruskuormituskapasiteetille ja sen 

käytettävyydelle sähköjärjestelmässä 

järjestelmän turvallisuuden 

varmistamiseksi; toteaa, että kyseisten 

kapasiteettien yleistä käytettävyyttä täytyy 

tarkastella alueellisessa yhteydessä; 

Or. de 
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Tarkistus  566 

Barbara Kappel 

 

Päätöslauselmaesitys 

30 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 30 b. korostaa tarvetta nopeuttaa 

energiainfrastruktuureihin liittyvien 

projektien luvanjakelua kaikilla 

päätäntätasoilla; 

Or. de 

 

Tarkistus  567 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Päätöslauselmaesitys 

31 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

31. pitää ACERin työtä myönteisenä, ja 

kehottaa huolehtimaan siitä, että 

virastolla on riittävästi varoja ja 

henkilöstöä nykyisten tehtäviensä ja 

velvollisuuksiensa hoitamiseen; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  568 

Jeppe Kofod 

 

Päätöslauselmaesitys 

31 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

31. pitää ACERin työtä myönteisenä, ja 

kehottaa huolehtimaan siitä, että virastolla 

on riittävästi varoja ja henkilöstöä 

nykyisten tehtäviensä ja velvollisuuksiensa 

31. pitää ACERin työtä myönteisenä, ja 

kehottaa huolehtimaan siitä, että virastolla 

on riittävästi varoja ja henkilöstöä 

nykyisten tehtäviensä ja velvollisuuksiensa 
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hoitamiseen; hoitamiseen; korostaa, että jos ACER saa 

valtuuksia tarkistettaessa lisävaltuuksia, 

niiden mukana täytyy tulla myös 

lisärahoitusta ja -henkilöstöä; 

Or. en 

 

Tarkistus  569 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Päätöslauselmaesitys 

31 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

31. pitää ACERin työtä myönteisenä, ja 

kehottaa huolehtimaan siitä, että virastolla 

on riittävästi varoja ja henkilöstöä 

nykyisten tehtäviensä ja velvollisuuksiensa 

hoitamiseen; 

31. pitää ACERin työtä myönteisenä, ja 

kehottaa huolehtimaan siitä, että virastolla 

on riittävästi varoja ja henkilöstöä 

nykyisten tehtäviensä ja velvollisuuksiensa 

hoitamiseen, ja että se kykenee 

suunnittelemaan strategisesti ja 

luotettavasti toimintaansa keskipitkällä 

aikavälillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  570 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

31 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

31. pitää ACERin työtä myönteisenä, ja 

kehottaa huolehtimaan siitä, että virastolla 

on riittävästi varoja ja henkilöstöä 

nykyisten tehtäviensä ja velvollisuuksiensa 

hoitamiseen; 

31. pitää ACERin työtä myönteisenä, ja 

kehottaa huolehtimaan siitä, että virastolla 

ja kansallisilla viranomaisilla on 

riittävästi varoja ja henkilöstöä nykyisten 

tehtäviensä ja velvollisuuksiensa 

hoitamiseen; 

Or. en 
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Tarkistus  571 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Dan Nica, Martina Werner, Kathleen 

Van Brempt, Simona Bonafè, Miroslav Poche 

 

Päätöslauselmaesitys 

31 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

31. pitää ACERin työtä myönteisenä, ja 

kehottaa huolehtimaan siitä, että virastolla 

on riittävästi varoja ja henkilöstöä 

nykyisten tehtäviensä ja velvollisuuksiensa 

hoitamiseen; 

31. pitää ACERin työtä myönteisenä, ja 

kehottaa huolehtimaan siitä, että virastolla 

on riittävästi varoja ja henkilöstöä 

nykyisten ja tulevien tehtäviensä ja 

velvollisuuksiensa hoitamiseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  572 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Päätöslauselmaesitys 

31 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

31. pitää ACERin työtä myönteisenä, ja 

kehottaa huolehtimaan siitä, että virastolla 

on riittävästi varoja ja henkilöstöä 

nykyisten tehtäviensä ja velvollisuuksiensa 

hoitamiseen; 

31. pitää ACERin työtä myönteisenä, ja 

kehottaa huolehtimaan siitä, että virastolla 

on riittävästi varoja ja henkilöstöä 

nykyisten ja tulevien tehtäviensä ja 

velvollisuuksiensa hoitamiseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  573 

Jeppe Kofod 

 

Päätöslauselmaesitys 

31 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 31 a. muistuttaa tehokkaan, 

puolueettoman ja jatkuvan Euroopan 

energiamarkkinoiden valvonnan 

tärkeydestä keskeisenä välineenä, jolla 
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voidaan varmistaa aidot energia-alan 

sisämarkkinat, joille on ominaista vapaa 

kilpailu, asianmukaiset hintasignaalit ja 

toimitusvarmuus; korostaa ACERin 

merkitystä tässä suhteessa ja ennakoi 

komission myöntävän uusia lisävaltuuksia 

ACERille rajat ylittävissä kysymyksissä; 

Or. en 

 

Tarkistus  574 

Patrizia Toia 

 

Päätöslauselmaesitys 

32 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

32. katsoo, että järjestelmän turvallisuutta 

koskevan vastuun siirtäminen 

ylikansallisille instansseille merkitsee 

huomattavaa sääntelyrasitusta, josta ei 

seuraa siirtoverkonhaltijoiden kannalta 

mainittavaa tehokkuuden lisääntymistä; 

katsoo, että tähän tarvittavan 

oikeudellisen kehyksen luomiseen 

tarvitaan monta vuotta; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  575 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Päätöslauselmaesitys 

32 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

32. katsoo, että järjestelmän turvallisuutta 

koskevan vastuun siirtäminen 

ylikansallisille instansseille merkitsee 

huomattavaa sääntelyrasitusta, josta ei 

seuraa siirtoverkonhaltijoiden kannalta 

mainittavaa tehokkuuden lisääntymistä; 

katsoo, että tähän tarvittavan 

32. kehottaa ACERia koordinoimaan 

lisää alueellista yhteistyötä järjestelmän 

turvallisuuden osalta 
siirtoverkonhaltijoiden keskuudessa; 
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oikeudellisen kehyksen luomiseen 

tarvitaan monta vuotta; 

Or. en 

 

Tarkistus  576 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

32 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

32. katsoo, että järjestelmän turvallisuutta 

koskevan vastuun siirtäminen 

ylikansallisille instansseille merkitsee 

huomattavaa sääntelyrasitusta, josta ei 

seuraa siirtoverkonhaltijoiden kannalta 

mainittavaa tehokkuuden lisääntymistä; 

katsoo, että tähän tarvittavan 

oikeudellisen kehyksen luomiseen 

tarvitaan monta vuotta; 

32. katsoo, että järjestelmän turvallisuutta 

koskevan vastuun siirtämisen 

ylikansallisille instansseille on 

tapahduttava ainoastaan, jos siitä on 

selvää hyötyä koko sähköjärjestelmälle; 

Or. en 

 

Tarkistus  577 

Pavel Telička, Carolina Punset, Philippe De Backer, Dominique Riquet, Gerben-Jan 

Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Päätöslauselmaesitys 

32 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

32. katsoo, että järjestelmän turvallisuutta 

koskevan vastuun siirtäminen 

ylikansallisille instansseille merkitsee 

huomattavaa sääntelyrasitusta, josta ei 

seuraa siirtoverkonhaltijoiden kannalta 

mainittavaa tehokkuuden lisääntymistä; 

katsoo, että tähän tarvittavan oikeudellisen 

kehyksen luomiseen tarvitaan monta 

vuotta; 

32. katsoo, että järjestelmän turvallisuutta 

koskevan vastuun siirtäminen 

ylikansallisille instansseille merkitsee 

huomattavaa sääntelyrasitusta, josta ei 

seuraa siirtoverkon- ja 

jakeluverkonhaltijoiden kannalta 

mainittavaa tehokkuuden lisääntymistä; 

katsoo, että tähän tarvittavan oikeudellisen 

kehyksen luomiseen tarvitaan monta 

vuotta; 
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Or. en 

 

Tarkistus  578 

Angelika Niebler 

 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. kehottaa siirtämään rajatylittävien 

kysymysten koordinointia koskevan 

päätösvallan ACERille; torjuu kuitenkin 

sen, että ACER valvoisi kattavasti 

energiamarkkinoita, koska tätä varten olisi 

perustettava uusi mammuttimainen 

viranomainen; 

33. torjuu sen, että ACER valvoisi 

kattavasti energiamarkkinoita, koska tätä 

varten olisi perustettava uusi 

mammuttimainen viranomainen; 

Or. de 

 

Tarkistus  579 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. kehottaa siirtämään rajatylittävien 

kysymysten koordinointia koskevan 

päätösvallan ACERille; torjuu kuitenkin 

sen, että ACER valvoisi kattavasti 

energiamarkkinoita, koska tätä varten 

olisi perustettava uusi mammuttimainen 

viranomainen; 

33. kehottaa siirtämään rajatylittävien 

kysymysten koordinointia koskevan 

päätösvallan ACERille ja tehostamaan sen 

siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 

verkoston (ENTSO-E) valvontaa, 

erityisesti verkkokoodien laadinnan 

osalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  580 

Kaja Kallas 
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Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. kehottaa siirtämään rajatylittävien 

kysymysten koordinointia koskevan 

päätösvallan ACERille; torjuu kuitenkin 

sen, että ACER valvoisi kattavasti 

energiamarkkinoita, koska tätä varten olisi 

perustettava uusi mammuttimainen 

viranomainen; 

33. kehottaa siirtämään rajatylittävien 

kysymysten koordinointia koskevan 

päätösvallan ACERille ja myös antamaan 

asianmukaisten välineiden kehittämisen 

ACERille energiamarkkinoiden tehokasta 

valvontaa varten ilman, että tätä varten 

olisi perustettava uusi mammuttimainen 

viranomainen; 

Or. en 

 

Tarkistus  581 

Jeppe Kofod 

 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. kehottaa siirtämään rajatylittävien 

kysymysten koordinointia koskevan 

päätösvallan ACERille; torjuu kuitenkin 

sen, että ACER valvoisi kattavasti 

energiamarkkinoita, koska tätä varten 

olisi perustettava uusi mammuttimainen 

viranomainen; 

33. kehottaa siirtämään rajatylittävien 

kysymysten koordinointia koskevan 

päätösvallan ACERille; 

Or. en 

 

Tarkistus  582 

Patrizia Toia 

 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. kehottaa siirtämään rajatylittävien 

kysymysten koordinointia koskevan 

päätösvallan ACERille; torjuu kuitenkin 

33. kehottaa siirtämään rajatylittävien 

kysymysten koordinointia koskevan 

päätösvallan ACERille; 
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sen, että ACER valvoisi kattavasti 

energiamarkkinoita, koska tätä varten 

olisi perustettava uusi mammuttimainen 

viranomainen; 

Or. en 

 

Tarkistus  583 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. kehottaa siirtämään rajatylittävien 

kysymysten koordinointia koskevan 

päätösvallan ACERille; torjuu kuitenkin 

sen, että ACER valvoisi kattavasti 

energiamarkkinoita, koska tätä varten 

olisi perustettava uusi mammuttimainen 

viranomainen; 

33. kehottaa antamaan ACERille 

tehostetun keskeisen roolin rajatylittävien 

ja alueiden välisten kysymysten 

koordinoinnissa koskien uusia 

energiamarkkinoita; pyytää siten 

hoitamaan energia-alan 

sisämarkkinoiden asianmukaisen 

toiminnan valvontatarpeen yhtenäisellä ja 

avoimella raportoinnilla, jonka 

toiminnallinen vastuu on jäsenvaltioilla 

ACERin toimiessa koordinoijana; 

Or. en 

 

Tarkistus  584 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. kehottaa siirtämään rajatylittävien 

kysymysten koordinointia koskevan 

päätösvallan ACERille; torjuu kuitenkin 

sen, että ACER valvoisi kattavasti 

energiamarkkinoita, koska tätä varten 

olisi perustettava uusi mammuttimainen 

viranomainen; 

33. kehottaa varustamaan ACERin 

paremmilla toimivaltuuksilla ja 

asianmukaisilla resursseilla; kehottaa 

erityisesti siirtämään sille rajatylittävien 

kysymysten koordinointia koskevan 

päätösvallan; toteaa, että sen 

markkinavalvontatehtäviä tulee vahvistaa, 

erityisesti koskien rajoituskäytäntöjä sekä 
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sen siirtoverkonhaltijoiden 

eurooppalaisen verkoston (ENTSO-E) 

valvontaa verkkokoodien kaltaisissa 

toimissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  585 

José Blanco López, Carlos Zorrinho 

 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. kehottaa siirtämään rajatylittävien 

kysymysten koordinointia koskevan 

päätösvallan ACERille; torjuu kuitenkin 

sen, että ACER valvoisi kattavasti 

energiamarkkinoita, koska tätä varten 

olisi perustettava uusi mammuttimainen 

viranomainen; 

33. kehottaa varustamaan ACERin 

paremmilla toimivaltuuksilla ja 

asianmukaisilla resursseilla; kehottaa 

erityisesti siirtämään sille rajatylittävien 

kysymysten koordinointia koskevan 

päätösvallan; toteaa, että sen 

markkinavalvontatehtäviä tulee vahvistaa, 

erityisesti koskien rajoituskäytäntöjä sekä 

sen siirtoverkonhaltijoiden 

eurooppalaisen verkoston (ENTSO-E) 

valvontaa verkkokoodien kaltaisissa 

toimissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  586 

Werner Langen 

 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. kehottaa siirtämään rajatylittävien 

kysymysten koordinointia koskevan 

päätösvallan ACERille; torjuu kuitenkin 

sen, että ACER valvoisi kattavasti 

energiamarkkinoita, koska tätä varten olisi 

perustettava uusi mammuttimainen 

viranomainen; 

33. kehottaa siirtämään rajatylittävien 

kysymysten koordinointia koskevan 

päätösvallan ACERille; torjuu kuitenkin 

sen, että ACER valvoisi kattavasti 

energiamarkkinoita, koska tätä varten olisi 

perustettava uusi mammuttimainen 

viranomainen ja järjestelmän turvallisuus 
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vaarantuisi; 

Or. de 

Tarkistus  587 

Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Dan Nica, Martina Werner, Simona Bonafè, Miroslav 

Poche 

 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. kehottaa siirtämään rajatylittävien 

kysymysten koordinointia koskevan 

päätösvallan ACERille; torjuu kuitenkin 

sen, että ACER valvoisi kattavasti 

energiamarkkinoita, koska tätä varten olisi 

perustettava uusi mammuttimainen 

viranomainen; 

33. kehottaa siirtämään rajatylittävien 

kysymysten koordinointia koskevan 

päätösvallan ACERille, nimittäin 

toimitusvarmuuden koordinointia 

koskevien alueellisten aloitteiden osalta, 

sen sisältäessä energian 

resurssienhallinnan parantamisen ja 

kansallisten erityispiirteiden optimoinnin 

kustannuspohjaisiksi ja 

markkinakriteereitä noudattaviksi; torjuu 

kuitenkin sen, että ACER valvoisi 

kattavasti energiamarkkinoita, koska tätä 

varten olisi perustettava uusi 

mammuttimainen viranomainen; 

Or. en 

 

Tarkistus  588 

Csaba Molnár 

 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. kehottaa siirtämään rajatylittävien 

kysymysten koordinointia koskevan 

päätösvallan ACERille; torjuu kuitenkin 

sen, että ACER valvoisi kattavasti 

energiamarkkinoita, koska tätä varten 

olisi perustettava uusi mammuttimainen 

viranomainen; 

33. kehottaa siirtämään rajatylittävien 

kysymysten koordinointia koskevan 

päätösvallan ACERille; tukee Euroopan 

sähköenergiamarkkinoiden 

toteutumiseksi pitkällä tähtäimellä 

ACERin kattavaa valvontaa 

eurooppalaisilla energiamarkkinoilla ja 

alueellisten valvontakeskuksien 
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perustamista; 

Or. hu 

Tarkistus  589 

Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

33 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 33 a. muistuttaa, että komission 

ehdotukset uudesta 

energiamarkkinarakenteesta sisältävät 

ainoastaan sähköalan; kehottaa 

komissiota analysoimaan mahdollisuutta 

tarkastella maakaasumarkkinoiden 

rakennetta, jotta voidaan kohdata 

kaasualaan liittyvät haasteet (esim. EU:n 

kaasunkysynnän muuttuminen, varojen 

menettäminen ja tariffijärjestelmät, 

markkinoiden integrointi edelleen, 

ACERin ja siirtoverkonhaltijoiden 

eurooppalaisen verkoston (ENTSO-E) 

roolit); 

Or. en 

 

Tarkistus  590 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Päätöslauselmaesitys 

33 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 33 a. pitää ACERin työtä myönteisenä ja 

kehottaa huolehtimaan siitä, että 

virastolla on riittävästi henkilöstöä ja 

varoja nykyisten tehtäviensä ja 

velvollisuuksiensa hoitamiseen ilman, että 

EU:n kokonaisbudjettia täytyy korottaa; 

Or. en 
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