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Muudatusettepaneku esitaja: María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 24
Põhjendus 2 a (uus)

2 a). See otsus võimaldab liikuda Euroopa 
Ülemkogu Barcelona kohtumisel kokku 
lepitud eesmärgi suunas viia 
võrkudevaheliste ühenduste miinimumtase 
liikmesriikide vahel 10 protsendini vastavas 
liikmesriigis olemasolevast 
tootmisvõimsusest. Seeläbi suureneb 
võrkude usaldatavus ja turvalisus, samuti 
paraneb tarnekindlus ning siseturgude 
toimimise tõhusus.

Or. es

Justification

The main electricity-related priority projects and projects of European interest which are set 
out in Annexes I and IV are interconnections between Member States or with non-EU 
countries. This reflects the political agreement which was reached at the March 2002 
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Barcelona European Council.

Muudatusettepaneku esitaja: Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 25
Põhjendus 4

4) Energiainfrastruktuuri tuleks ehitada ja 
hooldada nii, et energia siseturg toimiks 
tõhusalt ega kaldutaks kõrvale strateegilise 
ja vajaduse korral universaalteenuse 
osutamise kriteeriumidest.

4) Energiainfrastruktuuri tuleks ehitada ja 
hooldada nii, et energia siseturg toimiks 
tõhusalt asjaomaste rahvastikurühmadega 
konsulteerides ega kaldutaks kõrvale 
strateegilise universaalteenuse osutamise 
kriteeriumidest.

Or. it

Justification

When new infrastructure is built and the arrangements for maintaining or enhancing it are 
laid down, the impact which these will have on the environment and the surrounding area 
must be taken into account and procedures for the prior notification and consultation of the 
general public in accordance with current Community rules must be followed.

Muudatusettepaneku esitaja: Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 26
Põhjendus 10

10) Tuleb luua soodsam pinnas 
üleeuroopaliste energiavõrkude 
arendamisele, seda peamiselt stiimulite 
pakkumisega tehniliseks koostööks võrkude
eest vastutavate üksuste vahel, lihtsustades 
võrguprojektide kinnitamiseks nõutavaid 
menetlusi liikmesriikides, et vähendada 
viivitusi, ja seadma valmis ühenduse 
vastavad fondid, vahendid ja 
rahastamisprogrammid võrguprojektide 
jaoks.

10) Tuleb luua soodsam pinnas 
üleeuroopaliste energiavõrkude 
arendamisele, seda peamiselt alternatiivsete 
ja detsentraliseeritud energiaallikate 
loomisega ning stiimulite pakkumisega 
tehniliseks koostööks võrkude eest 
vastutavate üksuste vahel, lihtsustades 
võrguprojektide kinnitamiseks nõutavaid 
menetlusi liikmesriikides, et vähendada 
viivitusi, ja seadma valmis ühenduse 
vastavad fondid, vahendid ja 
rahastamisprogrammid võrguprojektide, 
sealhulgas nende, mis on mõeldud 
detsentraliseeritud ja taastuvate allikate 
jaoks.
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Or. it

Justification

Giving priority to investment which will promote the development of more decentralised 
networks and of energy sources which already exist in the geographical area concerned will 
enable technical cooperation amongst the various operators to be maximised and will result 
in lower environmental impact, whilst at the same time reducing the cost of excessively 
expensive interconnections.

Muudatusettepaneku esitaja: Roberto Musacchio

Muudatusettepanek 27
Artikli 3 lõike 1 punkt b

b) soodustada ühenduse ebasoodsamate ja 
saarte piirkondade arengut ja sulusala 
seisundist väljatoomist ning aidata niiviisi 
kaasa majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse tugevdamisele;

b) soodustada ühenduse ebasoodsamate ja 
saarte piirkondade arengut ja sulusala 
seisundist väljatoomist soodustades eelkõige 
kohalike võrgustike ning allikate, 
sealhulgas koostoime ja taastuvate allikate 
arengut ning aidata niiviisi kaasa 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamisele vastavas piirkonnas ning 
teistel aladel;

Or. it

Justification

In outlying regions in particular, priority must be given to methods of energy production 
which are more compatible with the environment and with the sustainable development of the 
geographical area concerned, not least in terms of social cohesion and employment.

Muudatusettepaneku esitaja: María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 28
Artikli 3 lõike 1 punkt d

b) soodustada säästvat arengut ja suurendada 
keskkonnakaitset, eelkõige vähendades 
energiatranspordi ja edastamisega seotud 
keskkonnaohte.

b) soodustada säästvat arengut ja suurendada 
keskkonnakaitset, eelkõige vähendades 
energiatranspordiga seotud keskkonnaohte.

Or. es
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Justification

In Spanish the word 'transportation' can apply equally well to electricity, gas and oil. The 
word 'transmission' is incorrect.

Muudatusettepaneku esitaja: Norbert Glante

Muudatusettepanek 29
Artikli 4 lõike 1 punkt a

a) kohandada ja arendada energiavõrke, et 
aidata kaasa energia siseturu tööle, eelkõige 
kaotada kitsaskohad, eriti piiriülesed, 
vähendada ülekoormust, lisada puuduvad 
lülid ja võtta arvesse vajadusi, mis on seotud 
elektri ja maagaasi siseturuga, samuti 
Euroopa Liidu laienemisega;

a) kohandada ja arendada energiavõrke, et 
aidata kaasa energia siseturu tööle, eelkõige 
kaotada kitsaskohad, eriti piiriülesed, 
vähendada ülekoormust, lisada puuduvad 
lülid, suurendades taastuvate 
energiaallikate arvu energiaturul, ja võtta 
arvesse vajadusi, mis on seotud elektri ja 
maagaasi siseturuga, samuti Euroopa Liidu 
laienemisega;

Or. de

Justification

Increasing renewable energy sources' share of the energy market is a key plank of a 
sustainable European energy policy, hence it too must be mentioned as a priority for 
Community action in respect of trans-European energy networks.

Muudatusettepaneku esitaja: María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 30
Artikli 10 lõige 1

1. Pärast konsulteerimist asjaomaste 
liikmesriikidega võib komisjon nimetada 
Euroopa koordinaatori.

1. Komisjon võib asjaomaste liikmesriikide 
nõusolekul ja pärast konsulteerimist 
Euroopa Parlamendiga teatud projektide , 
eriti piiriüleste projektide või piiriüleste 
projektide osade, sealhulgas ka projektide, 
mis vastavalt artiklile 8 viiakse läbi 
ühenduse huvides, koordineeritud 
elluviimise tagamiseks nimetada Euroopa 
koordinaatori.

Koordinaator tegutseb komisjoni nimel ja 
huvides. Euroopa koordinaator vastutab 
ainult ühe prioriteetse projekti või 

Euroopa koordinaator tegutseb komisjoni 
nimel ja huvides. Ta vastutab tavaliselt 
ainult ühe projekti eest, eriti kui on tegemist 
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prioriteetse projekti ühe osa eest. Vajadusel 
võib tema ülesandeid laiendada teistele 
seotud prioriteetsetele projektidele.

piiriüleste projektidega, aga vajaduse 
korral võib seda vastutust laiendada kogu 
valdkonnale. Euroopa koordinaator 
koostab oma üksikasjaliku töökava koos 
asjaomaste liikmesriikidega.

Or. es

Justification

This amendment incorporates the agreement reached by Parliament when considering 
Decision 884/2004/EC on Community guidelines for the development of the trans-European 
transport network.
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