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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.12.2015 A8-0341/1 

Módosítás  1 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

F preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

F. mivel az energiauniónak egy új 

energiamodellt kell jelentenie Európa 

számára, erőteljes és átfogó szabályozásra 

és célkitűzésekre alapozva; mivel az 

energiaunió irányításának átláthatónak 

kell lennie; stabil keretet biztosítva és 

bevonva a Parlamentet a döntéshozatalba, 

egyúttal előmozdítva a helyi hatóságok és a 

polgárok szerepét; 

F. mivel az energiauniónak stabil keretet 

kell biztosítania és be kell vonnia a 

nemzeti parlamenteket a döntéshozatalba, 

egyúttal előmozdítva a helyi hatóságok és a 

polgárok szerepét; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.12.2015 A8-0341/2 

Módosítás  2 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

I preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

I. mivel az ambiciózus éghajlat-politikát a 

középpontba helyező, ellenállóképes 

energiaunió célja egy olyan új 

energiamodellre való áttérés biztosítása, 

amely lehetővé teszi a háztartások és a 

vállalkozások számára, hogy biztos, 

fenntartható, versenyképes és 

megfizethető energiát termeljenek és 

fogyasszanak; 

I. mivel az ellenállóképes energiaunió célja 

egy olyan keret biztosítása, amely lehetővé 

teszi a háztartások és a vállalkozások 

számára, hogy biztos, versenyképes és 

megfizethető energiát termeljenek és 

fogyasszanak; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.12.2015 A8-0341/3 

Módosítás  3 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

J preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

J. mivel az energiaunió keretében 

foglalkozni kell az energiaszegénység 

kérdésével a kiszolgáltatott fogyasztók 

megerősítése, az energiahatékonyság 

legkiszolgáltatottabbak számára történő 

javítása és a rászorulók számára az energiát 

megfizethetővé tevő javító intézkedések 

kidolgozása révén; 

J. mivel a tagállamoknak foglalkozniuk 

kell az energiaszegénység kérdésével a 

kiszolgáltatott fogyasztók megerősítése, az 

energiahatékonyság legkiszolgáltatottabbak 

számára történő javítása és a rászorulók 

számára az energiát megfizethetővé tevő 

javító intézkedések kidolgozása révén; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.12.2015 A8-0341/4 

Módosítás  4 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

L preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

L. mivel a jövőbeni energiauniót arra az 

elképzelésre kell építeni, hogy a 

tagállamok felismerik, hogy amennyiben 

biztonságos, fenntartható és megfizethető 

energiaellátást kívánnak nyújtani 

polgáraiknak, akkor egymásra vannak 

utalva, továbbá a tagállamokat valódi 

szolidaritásnak és bizalomnak kell 

összekötnie, és az Európai Uniónak 

egységes hangot kell képviselnie a 

nemzetközi színtéren; mivel ezért 

valamennyi tagállam feladata, hogy az 

EU és tagállamai energiabiztonságának 

megőrzése érdekében az 

energiahatékonyságot és az 

energiakereslet csökkentését prioritásként 

kezelje; 

L. mivel a jövőbeni energiauniót arra az 

elképzelésre kell építeni, hogy a 

tagállamok felismerik, hogy amennyiben 

biztonságos, fenntartható és megfizethető 

energiaellátást kívánnak nyújtani 

polgáraiknak, akkor egymásra vannak 

utalva, továbbá a tagállamokat bizalomnak 

kell összekötnie, nem sértve a tagállamok 

szuverenitását energiaszerkezetük 

meghatározása tekintetében; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.12.2015 A8-0341/5 

Módosítás  5 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

M preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

M. mivel az Unió energia- és éghajlat-

politikáinak ki kell egészíteniük egymást, 

és céljaiknak erősíteniük kell egymást; 

mivel az energiauniónak ezért ki kell 

egészítenie az Európa újraiparosítására és 

a növekedésre vonatkozó célkitűzéseket, 

ösztönöznie kell az áttérést a fenntartható, 

nagyrészt az energiahatékonyságon és a 

megújuló energián alapuló gazdaságra, 
ami növelni fogja az európai gazdaság 

globális versenyképességét, és 

mindeközben hatékony módon elkerüli a 

CO2-kibocsátás-áthelyezést; 

M. mivel az energiauniónak ki kell 

egészítenie az EU újraiparosítására és a 

növekedésre vonatkozó célkitűzéseket, ami 

növelni fogja az uniós gazdaság globális 

versenyképességét, és mindeközben 

hatékony módon elkerüli a CO2-

kibocsátás-áthelyezést; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.12.2015 A8-0341/6 

Módosítás  6 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

P preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

P. mivel sok ország nagymértékben függ 

egyetlen szolgáltatótól, ezért 

kiszolgáltatottak lehetnek az ellátási 

zavarok esetén; 

P. mivel egyes tagállamok nagymértékben 

függnek egyetlen szolgáltatótól, ezért 

kiszolgáltatottak lehetnek az ellátási 

zavarok esetén; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.12.2015 A8-0341/7 

Módosítás  7 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

R preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

R. mivel a stratégiai erőforrások, 

különösen az olaj és a földgáz tekintetében 

az orosz külpolitika fontos részévé vált egy 

olyan stratégia kidolgozása és végrehajtása, 

amelynek célja a többi ország politikai 

nyomás alá helyezése; megállapítja, hogy 

ez a helyzet áll fenn számos vele 

szomszédos ország és az Európai Unió 

több tagállamának esetében; 

R. mivel a stratégiai erőforrások, 

különösen az olaj és a földgáz tekintetében 

az energiaexportáló országok 

külpolitikájának fontos részévé vált egy 

olyan stratégia kidolgozása és végrehajtása, 

amelynek célja a többi ország politikai 

nyomás alá helyezése;  

 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.12.2015 A8-0341/8 

Módosítás  8 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

U preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

U. mivel az energiabiztonsági politikának 

foglalkoznia kell a különböző 

energiaforrásokból származó, stabil ellátás 

szükségességével, amely a 

versenyképességet és az éghajlat-politikát 

támogató módon biztosítja az európai 

gazdaság számára a közlekedéshez, az 

iparhoz és a lakhatáshoz szükséges 

energiát, ugyanakkor minimalizálja az 

azoktól való függőséget, akik más 

országok politikai fejlődésének 

befolyásolása érdekében, szándékosan saját 

politikai céljaikra akarják felhasználni az 

energiaforrásokat; 

U. mivel az energiabiztonsági politikának 

foglalkoznia kell a különböző 

energiaforrásokból származó, stabil ellátás 

szükségességével, amely a 

versenyképességet támogató módon 

biztosítja az uniós gazdaság számára a 

közlekedéshez, az iparhoz és a lakhatáshoz 

szükséges energiát, ugyanakkor 

minimalizálja az azoktól való függőséget, 

akik más országok politikai fejlődésének 

befolyásolása érdekében, szándékosan saját 

politikai céljaikra akarják felhasználni az 

energiaforrásokat; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.12.2015 A8-0341/9 

Módosítás  9 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

W preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

W. mivel az Oroszország és a tranzitország 

Ukrajna közötti 2006-os és 2009-es 

földgázviták súlyos ellátási zavarokat 

okoztak számos uniós tagállamban; mivel e 

zavarok azt mutatják, hogy az eddig tett 

intézkedések nem elégségesek Európa 

orosz gáztól való függőségének 
megszüntetéséhez; 

W. mivel az Oroszország és a tranzitország 

Ukrajna közötti 2006-os és 2009-es 

földgázviták súlyos ellátási zavarokat 

okoztak számos uniós tagállamban; mivel e 

zavarok azt mutatják, hogy az eddig tett 

intézkedések nem elégségesek ahhoz, hogy 

Ukrajna véget vessen az uniós 

tagállamoknak szánt gáz jogtalan 

eltulajdonításának; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.12.2015 A8-0341/10 

Módosítás  10 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Y preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Y. mivel csupán 2020-ig több mint 1 billió 

eurót kell befektetni az Unió 

energiaágazatába, és mivel az energetikai 

infrastruktúrába 2020-ig be nem fektetett 

minden egyes euró tekintetében 2020 után 

4,3 euróra lenne szükség ugyanazon célok 

elérése érdekében, ami indokolatlan terhet 

ró a jövő generációira; 

Y. mivel az uniós tagállamokon belüli 

magas energiaárak elsősorban a 

megújuló energiaforrásoknak szánt 

támogatások biztosítása érdekében a 

hagyományos energiaforrásokra kivetett 

adók és díjak következményei; 

Or. en 

 

 


