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9.12.2015 A8-0341/11 

Módosítás  11 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

AH preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

AH. mivel a gazdaságilag és fizikailag 

integráltabb egységes energiapiac jelentős 

hatékonyságnövekedést eredményezhetne; 

AH. mivel a gazdaságilag és fizikailag 

integráltabb egységes energiapiac jelentős 

hatékonyságnövekedést eredményezhet; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/12 

Módosítás  12 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. üdvözli a „Keretstratégia egy 

ellenállóképes energiaunióhoz és egy 

jövőbe mutató éghajlat-politikához” című 

bizottsági közleményt; tudomásul veszi az 

energiaunió Bizottság által felvázolt öt 

pillérét; ragaszkodik ahhoz, hogy az e 

pillérek keretében folytatott politikáknak 

mindig az energiaellátás biztonságához, a 

dekarbonizációhoz és a gazdaság hosszú 

távú fenntarthatóságához kell 

hozzájárulniuk megfizethető és 

versenyképes energiaárak biztosítása 

mellett; 

1. tudomásul veszi a „Keretstratégia egy 

ellenállóképes energiaunióhoz és egy 

jövőbe mutató éghajlat-politikához” című 

bizottsági közleményt; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/13 

Módosítás  13 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat annak biztosítására, hogy az 

energiaunió részét képező valamennyi 

jogalkotási javaslat a rendes jogalkotási 

eljárást kövesse, teljes körűen bevonva a 

Parlamentet, és biztosítva a hatékony 

demokratikus felügyeletet; elvárja, hogy az 

energiaunió 2020 utáni irányítási kerete 

ambiciózus, megbízható, átlátható, 

demokratikus legyen, és a Parlament 

teljes bevonásával valósuljon meg, 

valamint biztosítsa a 2030-as éghajlati és 

energetikai célok elérését, különösen az 

éghajlattal és az energiaüggyel 

kapcsolatos hatályos uniós jogszabályok 

teljes körű végrehajtása, érvényesítése és 

aktualizálása révén; arra kéri a 

Bizottságot, hogy – egyéb beszámolási 

kötelezettségek sérelme nélkül – éves 

alapon nyújtson be jelentést az 

energiaunió végrehajtásáról, többek 

között az energiaüggyel kapcsolatos 

jogszabályok végrehajtásának részleteiről 

és a 2020-as és 2030-as célkitűzések 

teljesítésének megvalósulásáról, valamint 

határozza meg és aktualizálja a jelentésbe 

foglalandó kulcsfontosságú mutatókat, és 

tegye lehetővé az energiaunió 

előrehaladásának értékelését; e mutatók 

lehetnek többek között: az összeköttetési 

kapacitás, a piaci integráció, az 

2. elutasítja az energiaunió irányításával 

kapcsolatban a Bizottság által elképzelt 

modellt, mivel annak célja, hogy uniós 

hatáskörbe vonjon az EUMSZ 194. cikke 

által kizárólagos tagállami hatáskörbe 

sorolt feladatokat; megjegyzi továbbá, 

hogy az ilyen – az európai szemesztert 

másoló – irányítás azzal a kockázattal jár, 

hogy feléleszti a tagállamok között az 

európai szemeszter révén kialakult súlyos, 

politikai jellegű konfliktusokat; felszólítja 

a Bizottságot és a tagállamokat annak 

biztosítására, hogy az energiaunió részét 

képező valamennyi jogalkotási javaslat a 

rendes jogalkotási eljárást kövesse, teljes 

körűen bevonva a Parlamentet, és 

biztosítva a hatékony demokratikus 

felügyeletet; 
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energiaimport csökkentése, a 

diverzifikáció szintje, az energiaárak és -

költségek, a közösségi és helyi tulajdonú 

energiatermelés, az energiaszegénység és 

az energetikai kiszolgáltatottság szintje; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/14 

Módosítás  14 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  6a. úgy véli, hogy az 

energiainfrastruktúrának a folytonosság 

és az európai ellátásbiztonság biztosítása 

céljából történő fejlesztését politikai 

előítéletek nélkül kell végrehajtani, 

pusztán a költséghatékonyság és 

ellátásbiztonság szempontjából értékelve 

azt; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/15 

Módosítás  15 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

12 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. hangsúlyozza annak alapvető 

fontosságát az Unió számára, hogy véget 

vessen néhány tagállam és régió közös 

piactól való elszigeteltségének, ahogy azt a 

Bizottság által végzett gázpiaci 

stressztesztek is szemléltetik; kéri a 

Bizottságot, hogy ebben a tekintetben 

végezzen rendszeresen stressztesztet; úgy 

véli, hogy az EU-nak kiemelt ügyként 

segítenie kell a legkiszolgáltatottabb 

helyzetben lévő országokat forrásaik és 

ellátási útvonalaik diverzifikálásában; 

felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, 

hogy ebben az összefüggésben 

haladéktalanul hajtsák végre a gázhálózati 

stressztesztek ajánlásait; javasolja, hogy a 

Bizottság vegye fontolóra villamos 

energiával kapcsolatos stressztesztek 

végrehajtását, hogy áttekintést kapjon a 

teljes energiapiaci helyzet ellenálló 

képességéről; hangsúlyozza, hogy az ilyen 

stresszteszteknek azonosítaniuk kell 

különösen a teljes nemzeti átviteli hálózat 

állapotát, kapacitását és tartósságát, 

valamint az összekapcsolódások és a 

határokon átnyúló kapacitás szintjét, majd 

az ezeken a stresszteszteken alapuló 

ajánlásoknak teljes hatásértékelést kell 

tartalmazniuk a tesztek nyomán felmerülő 

minden cselekvési pont kezelésére irányuló 

nemzeti tervek és uniós célkitűzések 

12. hangsúlyozza annak fontosságát az 

Unió számára, hogy véget vessen néhány 

tagállam és régió közös piactól való 

elszigeteltségének, ahogy azt a Bizottság 

által végzett gázpiaci stressztesztek is 

szemléltetik; felszólítja a tagállamokat és a 

Bizottságot, hogy ebben az összefüggésben 

haladéktalanul hajtsák végre a gázhálózati 

stressztesztek ajánlásait; javasolja, hogy a 

Bizottság vegye fontolóra villamos 

energiával kapcsolatos stressztesztek 

végrehajtását, hogy áttekintést kapjon a 

teljes energiapiaci helyzet ellenálló 

képességéről; hangsúlyozza, hogy az ilyen 

stresszteszteknek azonosítaniuk kell 

különösen a teljes nemzeti átviteli hálózat 

állapotát, kapacitását és tartósságát, 

valamint az összekapcsolódások és a 

határokon átnyúló kapacitás szintjét, majd 

az ezeken a stresszteszteken alapuló 

ajánlásoknak teljes hatásértékelést kell 

tartalmazniuk a tesztek nyomán felmerülő 

minden cselekvési pont kezelésére irányuló 

nemzeti tervek tekintetében; 
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tekintetében; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/16 

Módosítás  16 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

12 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  12a. sürgeti a Bizottságot, hogy 

tartózkodjon a meglévő, jó, működő és 

likvid ajánlattételi övezetek felosztásától, 

amelyek a termelők és fogyasztók számára 

egyaránt előnyösnek bizonyultak; 

ismételten hangsúlyozza, hogy az osztrák-

német ajánlattételi övezet a bevált 

gyakorlati megoldások jó példája, amelyet 

nem szétválasztani, hanem támogatni kell; 

sürgeti a Bizottságot, hogy 

határozathozatala során ne csupán az 

ACER véleményét és megbízatását vegye 

figyelembe, hanem egy nagyobb területű 

ajánlattételi övezet messze ható 

következményeit és előnyeit az 

energiabiztonság, a fogyasztók és 

termelők szempontjából; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/17 

Módosítás  17 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. megjegyzi, a jövőbeni energiaunióval 

összefüggésben, hogy az energiaellátás 

mennyiségi és minőségi biztonsága és a 

versenyképesség a legfontosabb kérdések 

közé tartoznak, ami megköveteli a 

tagállamoktól, hogy energiapolitikájuk 

kialakítása során fejlesszék a 

szomszédjaikkal folytatott uniós szintű 

egyeztetést és együttműködést; felhívja 

ezzel összefüggésben a Bizottságot annak 

vizsgálatára, hogy miként volna 

kivitelezhető a jelenlegi nemzeti megelőző 

és válságkezelési intézkedések 

rendszerének javítása regionális és uniós 

szinten; 

13. megjegyzi, a jövőbeni energiaunióval 

összefüggésben, hogy az energiaellátás 

mennyiségi és minőségi biztonsága és a 

versenyképesség a legfontosabb kérdések 

közé tartoznak, ami megköveteli a 

tagállamoktól, hogy energiapolitikájuk 

kialakítása során fejlesszék a 

szomszédjaikkal folytatott együttműködést; 

felhívja ezzel összefüggésben a 

tagállamokat annak vizsgálatára, hogy 

miként volna kivitelezhető a jelenlegi 

nemzeti megelőző és válságkezelési 

intézkedések rendszerének összhangba 

hozása regionális szinten; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/18 

Módosítás  18 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. véleménye szerint a nemzeti 

kapacitásmechanizmusokat csak a 

legvégső esetben kellene használni, miután 

az összes többi lehetőséget kimerítették, 

beleértve a szomszédos országokkal való 

jobb összekapcsolást, a keresleti oldali 

válaszlépéseket és a regionális piaci 

integráció egyéb formáit; 

14. véleménye szerint a nemzeti 

kapacitásmechanizmusokat nem kellene 

használni addig, amíg rendelkezésre 

állnak egyéb lehetőségek, beleértve a 

szomszédos országokkal való jobb 

összekapcsolást, a keresleti oldali 

válaszlépéseket és a regionális piaci 

integráció egyéb formáit; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/19 

Módosítás  19 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. úgy véli, hogy az energiaunió többek 

között egységes fellépésben nyilvánul meg 

a harmadik országokkal folytatott 

tárgyalásokon; kéri a Bizottságot, hogy 

elemezze egy önkéntes közös beszerzési 

mechanizmus megfelelőségét és lehetséges 

struktúráját, illetve és annak a belső 

gázpiac működésére és az érintett 

vállalkozásokra gyakorolt hatását, 

valamint a gázellátás biztonságának 

garantálásához való hozzájárulását; 

megjegyzi, hogy mivel a közös beszerzési 

mechanizmusnak számos modellje létezik, 

tovább kell dolgozni az uniós régiókra és 

az érintett szállítókra, valamint az 

önkéntes közös beszerzési mechanizmus 

feltételeire alkalmazandó legjobb piaci 

modell meghatározása érdekében; úgy 

véli, hogy az álláspontok összehangolását 

és a közös gázbeszerzést regionális szinten 

kell kezdeni; javasolja, hogy a Bizottság és 

az Energiaközösség titkársága addig is 

támogassa azokat a tagállamokat és az 

Energiaközösség azon szerződő feleit, 

amelyek önkéntes alapon kívánnak 

tárgyalásokat folytatni 

energiaszerződéseikről, összhangban az 

EU belső piaci vívmányaival, valamint az 

uniós versenyjoggal és a Kereskedelmi 

Világszervezet szabályaival, továbbá 

biztosítsa a bizalmas üzleti adatok 

15. ismételten hangsúlyozza, hogy a közös 

beszerzés mindennemű uniós szintű, 

kötelező erejű mechanizmusa, valamint a 

Bizottság bármilyen jellegű szerepe 

kormányközi tárgyalásokon vagy 

megállapodásokban összeegyeztethetetlen 

az EUMSZ 194. cikkével; úgy véli, hogy 

az álláspontok összehangolását és a közös 

gázbeszerzést regionális szinten kell 

kezdeni; javasolja, hogy a Bizottság és az 

Energiaközösség titkársága addig is 

támogassa azokat a tagállamokat és az 

Energiaközösség azon szerződő feleit, 

amelyek önkéntes alapon kívánnak 

tárgyalásokat folytatni 

energiaszerződéseikről; 
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védelmét; hangsúlyozza, hogy az 

energiaszerződéseknek a piaci árakon és 

versenyen kell alapulniuk; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/20 

Módosítás  20 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. aggodalmának ad hangot az Északi 

Áramlat gázvezeték kapacitásának 

tervezett megkétszerezése, illetve annak az 

energiabiztonságra és az ellátás 

diverzifikációjára, valamint a tagállamok 

közötti szolidaritásra gyakorolt hatása 

miatt; az EU, Ukrajna és Oroszország 

között jelenleg folyó háromoldalú 

megbeszélések összefüggésében 

hangsúlyozza, hogy gondoskodni kell az 

Ukrajnába irányuló és Ukrajnán áthaladó 

hosszú távú energiaellátásról; 

19. üdvözli az Északi Áramlat gázvezeték 

kapacitásának tervezett megkétszerezését, 

illetve annak az energiabiztonságra és az 

ellátás diverzifikációjára, valamint a 

tagállamok közötti szolidaritásra gyakorolt 

hatását; az EU, Ukrajna és Oroszország 

között jelenleg folyó háromoldalú 

megbeszélések összefüggésében 

hangsúlyozza, hogy gondoskodni kell az 

Ukrajnába, Fehéroroszországba irányuló 

és a rajtuk, illetve a Balti-tengeren és a 

Fekete-tengeren áthaladó hosszú távú 

energiaellátás útvonalainak 

diverzifikálásáról; 

Or. en 

 

 


