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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.12.2015 A8-0341/31 

Módosítás  31 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

71 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

71. üdvözli, hogy a Bizottság fontosnak 

tartja a megerősített regionális 

együttműködést; felhívást intéz a 

Bizottsághoz annak megvizsgálására és 

meghatározására, hogy mi a 

villamosenergia- és gázhálózati (és piaci) 

együttműködés optimális léptéke az EU-

ban; rámutat, hogy egyes esetekben a 

tagállamok maguk vannak a legjobb 

helyzetben annak meghatározására, hogy 

területükön mire van szükség, míg más 

esetekben az uniós irányítású 

együttműködés egyértelmű többletértéket 

hordoz; rámutat, hogy egyes esetekben 

viszont megállapítást nyert, hogy a közös 

kihívásokkal szembeni, kiterjedt regionális 

együttműködéseken keresztül – amilyen 

például az ötoldalú energiaügyi fórum – a 

tagállamok egy csoportja gyorsabban ért el 

eredményeket; egyetért a Bizottsággal 

abban, hogy a meglévő regionális 

megállapodások az EU egésze számára is 

példaként szolgálhatnak; 

71. üdvözli a megerősített regionális 

együttműködést; felhívást intéz a 

Bizottsághoz annak megvizsgálására és 

meghatározására, hogy mi a 

villamosenergia- és gázhálózati (és piaci) 

együttműködés optimális léptéke az EU-

ban; rámutat, hogy a tagállamok maguk 

vannak a legjobb helyzetben annak 

meghatározására, hogy területükön mire 

van szükség; rámutat, hogy egyes 

esetekben megállapítást nyert, hogy a 

közös kihívásokkal szembeni, kiterjedt 

regionális együttműködéseken keresztül – 

amilyen például az ötoldalú energiaügyi 

fórum – a tagállamok egy csoportja 

gyorsabban ért el eredményeket; egyetért a 

Bizottsággal abban, hogy a meglévő 

regionális megállapodások a többi 

tagállam számára is példaként 

szolgálhatnak; aggodalommal tekint 

azokra az esetekre, amikor az ilyen 

eredményeket az ACER önkényes 

határozatai semmissé teszik; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.12.2015 A8-0341/32 

Módosítás  32 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

76 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

76. jól integrált és versenyképes regionális 

villamosenergia- és gázpiacok kialakítását 

szorgalmazza, amelyek biztosítják az Unió 

valamennyi részét lefedő energiarendszer 

megfelelőségét és rugalmasságát; követeli, 

hogy a Bizottság lépjen fel határozottan és 

átláthatóan a protekcionizmus és a 

versenyellenes magatartás valamennyi 

formájával, valamint a piacra jutás és 

piacról való kilépés akadályaival szemben; 

hangsúlyozza a szilárd nemzeti 

szabályozási keretek biztosításának, az 

igazgatási akadályok felszámolásának, 

valamint a nemzeti igazgatási eljárások 

egyszerűsítésének jelentőségét a polgári 

részvételen alapuló projektek közötti 

egyenlő versenyfeltételek garantálása 

érdekében is; 

76. jól integrált és versenyképes regionális 

villamosenergia- és gázpiacok kialakítását 

szorgalmazza, amelyek biztosítják az Unió 

valamennyi részét lefedő energiarendszer 

megfelelőségét és rugalmasságát; követeli, 

hogy a Bizottság lépjen fel határozottan és 

átláthatóan a versenyellenes 

magatartással, valamint a piacra jutás és 

piacról való kilépés akadályaival szemben; 

hangsúlyozza a szilárd nemzeti 

szabályozási keretek biztosításának, az 

igazgatási akadályok felszámolásának, 

valamint a nemzeti igazgatási eljárások 

egyszerűsítésének jelentőségét a polgári 

részvételen alapuló projektek közötti 

egyenlő versenyfeltételek garantálása 

érdekében is; ismételten hangsúlyozza, 

hogy az osztrák-német ajánlati sáv a 

bevált gyakorlati megoldások egy példája 

az ilyen jellegű regionális 

villamosenergia-piacon; 

Or. en 



 

AM\1081270HU.doc  PE573.403v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.12.2015 A8-0341/33 

Módosítás  33 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

77. rámutat, hogy a közös piac sikeres 

kiegyensúlyozása érdekében nem csak a 

rendszerösszekötők terén szükséges a 

beruházás, hanem többek között a nemzeti 

hálózatok, a fosszilis tüzelőanyaggal 

működő, szén-dioxid-megkötési 

technológiával ellátott erőművek és az ezt 

választó országokban a karbonszegény 

alapterhelési energia alapvető forrásaként 

új atomerőművek, a tárolókapacitás, 

úgymint a cseppfolyósítottföldgáz-

terminálok és az intelligens 

energiahálózatok, valamint a rugalmas 

előállítás révén, a megújuló forrásból 

származó és az elosztott villamosenergia-

termelés bővülésének kezelése érdekében; 

77. rámutat, hogy a közös piac sikeres 

kiegyensúlyozása érdekében nem csak a 

rendszerösszekötők terén szükséges a 

beruházás, hanem többek között a nemzeti 

hálózatok, a fosszilis tüzelőanyaggal 

működő, a rendelkezésre álló legjobb 

szennyezéscsökkentő technológiával 

ellátott erőművek és az ezt választó 

országokban a karbonszegény alapterhelési 

energia alapvető forrásaként új 

atomerőművek, a tárolókapacitás, úgymint 

a cseppfolyósítottföldgáz-terminálok és az 

intelligens energiahálózatok, valamint a 

rugalmas előállítás révén, a megújuló 

forrásból származó és az elosztott 

villamosenergia-termelés bővülésének 

kezelése érdekében; 

 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.12.2015 A8-0341/34 

Módosítás  34 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

87 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

87. felszólítja a Bizottságot, hogy – a 

rögzített árak kivezetésére vonatkozó 

menetrendjének kidolgozásakor – a 
kiszolgáltatottabb fogyasztók védelme 

vagy a konkurens szolgáltatók által kínált 

tarifák összehasonlításának megkönnyítése 

érdekében tartsa fenn az árszabályozás és a 

szabványosított tarifaszerkezetek 

alkalmazásának lehetőségét, amennyiben 

ezek a piactorzító hatású 

monopoljáradékok vagy a váratlan 

nyereségek korlátozását célozzák; 

87. felszólítja a tagállamokat, hogy a 

kiszolgáltatottabb fogyasztók védelme 

vagy a konkurens szolgáltatók által kínált 

tarifák összehasonlításának megkönnyítése 

érdekében tartsák fenn az árszabályozás és 

a szabványosított tarifaszerkezetek 

alkalmazását, amennyiben ezek a 

piactorzító hatású monopoljáradékok vagy 

a váratlan nyereségek korlátozását 

célozzák; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.12.2015 A8-0341/35 

Módosítás  35 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

90 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  90a. sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja 

meg azokat a lehetséges területeket, 

amelyek kölcsönösen aláássák az 

energiahatékonysági erőfeszítések 

hatásait és a kibocsátáskereskedelmi 

rendszert; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.12.2015 A8-0341/36 

Módosítás  36 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

91 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

91. felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat az „első az 

energiahatékonyság” elv alkalmazására; 

megállapítja, hogy a Nemzetközi Energia 

Ügynökség szerint az energiahatékonyság 

az „elsődleges tüzelőanyag”, és az összes 

energiaforrás közül ez jelenti a legjobb 

megtérülést; hangsúlyozza, hogy az 

energiahatékonyság által elért eredmények, 

különösen az épületekben bekövetkező 

energiaveszteség csökkentése döntő 

hatással van a harmadik országokból 

származó uniós energiabehozatal 

csökkenésére, mivel az Európai Unióba 

behozott gáz 61%-át épületekben, 

elsősorban fűtésre használják; e tekintetben 

szorgalmazza, hogy az 

energiahatékonysági és infrastrukturális 

projekteket kezeljék az új energiatermelési 

kapacitásokra irányuló beruházásokhoz 

hasonló jelentőségű, kulcsfontosságú 

beruházásokként; 

91. hangsúlyozza, hogy az 

energiahatékonyság által elért eredmények, 

különösen az épületekben bekövetkező 

energiaveszteség csökkentése döntő 

hatással van a harmadik országokból 

származó uniós energiabehozatal 

csökkenésére, mivel az Európai Unióba 

behozott gáz 61%-át épületekben, 

elsősorban fűtésre használják; e tekintetben 

szorgalmazza, hogy az 

energiahatékonysági és infrastrukturális 

projekteket kezeljék az új energiatermelési 

kapacitásokra irányuló beruházásokhoz 

hasonló jelentőségű, kulcsfontosságú 

beruházásokként; meggyőződése, hogy az 

energiahatékonyság elsőbbsége közvetlen 

ellentmondásban van a 

kibocsátáskereskedelmi rendszerben 

foglalt intézkedésekkel; ezért sürgeti, hogy 

végezzenek számbavételt és 

hatásvizsgálatot arról, hogy e két elv 

hogyan befolyásolja egymást; 

 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.12.2015 A8-0341/37 

Módosítás  37 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 alfejezet 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

A fenntartható gazdaság felé; A növekvő gazdaság helyreállítása 

 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.12.2015 A8-0341/38 

Módosítás  38 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

111 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

111. hangsúlyozza a környezeti 

szempontból káros támogatások 
beszüntetésének szükségességét, amelyeket 

sürgősen azonosítani kell és fokozatosan ki 

kell vezetni, mivel ezek a támogatások a 

közpénzek elfecsérlését jelentik, amelyeket 

először szennyező gyakorlatok 

támogatására, később pedig a szennyezés 

megszüntetésére fordítják; 

111. hangsúlyozza valamennyi támogatás 

beszüntetésének szükségességét, amelyeket 

sürgősen azonosítani kell és fokozatosan ki 

kell vezetni, mivel ezek a támogatások a 

közpénzek elfecsérlését jelentik és a 

fogyasztók – a háztartások és az ipar – 

számára magasabb árakhoz vezetnek és 

csökkentik az energiabiztonságot; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.12.2015 A8-0341/39 

Módosítás  39 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

112 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

112. hangsúlyozza, hogy a versenyképes és 

fenntartható, alacsonyabb szén-dioxid-

kibocsátású gazdaságra való átállás 

jelentős lehetőségeket hordoz magában az 

új munkahelyek, az innováció, a 

növekedés, és az alacsonyabb vállalati és 

háztartási energiaszámlák tekintetében; 

elismeri mindazonáltal, hogy ezek a 

lehetőségek csak a Bizottság, a 

tagállamok, a helyi és regionális 

hatóságok, a polgárok és az ágazat közötti 

szoros, a legerőteljesebb ösztönzőket és 

szabályozási keretet eredményező 

együttműködés révén válthatók valóra; 

megjegyzi, hogy a megfelelően irányított 

dekarbonizáció nem vezethet az 

energiaköltség-növekedéshez, 

energiaszegénységhez, az európai 
gazdaság ipari termelésének leépüléséhez, 

sem pedig a munkanélküliség 

emelkedéséhez; ezért kitart amellett, hogy 

a szociális partnereket aktívan be kell 

vonni a fenntartható energiaunióra való 

átállás társadalmi hatásainak kezelésébe; 

hangsúlyozza, hogy az Uniónak olyan, az 

egész Unióra kiterjedő, és ugyanakkor 
piaci alapú és technológiamentes 

szakpolitikákra van szüksége, amelyek az 

összes vonatkozó jogszabályt és az uniós 

célokat is figyelembe véve azokat a 

társadalom számára a legkevesebb 

112. megjegyzi, hogy a dekarbonizáció az 

energiaköltségek emelkedéséhez, 

energiaszegénységhez, az uniós gazdaság 

ipari termelésének leépüléséhez és a 

munkanélküliség emelkedéséhez vezetett 

kézzelfogható környezeti előnyök nélkül; 

ezért hangsúlyozza, hogy a növekvő 

gazdaság helyreállítása érdekében ez EU-

nak többek között piaci alapú és 

technológiasemleges szakpolitikákra van 

szüksége, a legalacsonyabb társadalmi 

költségek mellett; 
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költséggel érik el; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.12.2015 A8-0341/40 

Módosítás  40 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

115 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

115. felhívja a Bizottságot annak 

biztosítására, hogy a tagállamok az új és 

felújított épületek esetében követeljék meg 

a megújulóenergia-termelés minimális 

szintjét, valamint hogy a megújulóenergia-

projektek részesüljenek a gyors igazgatási 

és hálózati csatlakozási eljárások 

előnyeiből, konkrétan a 2009/28/EK 

irányelv 13. cikke (4) bekezdésének és 13. 

cikke (1) bekezdése f) pontjának, valamint 

a 2009/72/EK irányelv 7. cikke (3) 

bekezdésének végrehajtása révén; felhívja 

a Bizottságot, hogy a vonatkozó hatályos 

jogszabályok felülvizsgálatakor emelje a 

megújulóenergia-rendszerekkel felszerelt 

épületek számát, követelje meg az 

egyablakos ügyintézést a kisléptékű 

megújulóenergia-projektek esetében, 

valamint az egyszerű bejelentési eljárást a 

teljes egészében saját fogyasztást szolgáló 

megújulóenergia-telepítések esetében, 

továbbá az innovatív hálózati csatlakozásra 

vonatkozó rendelkezések és az elosztási 

hálózati szintű hálózati szolgáltatások 

kereskedelme keretének létrehozását; 

115. felhívja a tagállamokat, hogy az új és 

felújított épületek esetében követeljék meg 

a megújulóenergia-termelés minimális 

szintjét, valamint hogy a megújulóenergia-

projektek részesüljenek a gyors igazgatási 

és hálózati csatlakozási eljárások 

előnyeiből, konkrétan a 2009/28/EK 

irányelv 13. cikke (4) bekezdésének és 13. 

cikke (1) bekezdése f) pontjának, valamint 

a 2009/72/EK irányelv 7. cikke (3) 

bekezdésének végrehajtása révén; felhívja 

a Bizottságot, hogy a vonatkozó hatályos 

jogszabályok felülvizsgálatakor emelje a 

megújulóenergia-rendszerekkel felszerelt 

épületek számát, követelje meg az 

egyablakos ügyintézést a kisléptékű 

megújulóenergia-projektek esetében, 

valamint az egyszerű bejelentési eljárást a 

teljes egészében saját fogyasztást szolgáló 

megújulóenergia-telepítések esetében, 

továbbá az innovatív hálózati csatlakozásra 

vonatkozó rendelkezések és az elosztási 

hálózati szintű hálózati szolgáltatások 

kereskedelme keretének létrehozását; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.12.2015 A8-0341/41 

Módosítás  41 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

127 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

127. megállapítja, hogy a 2030-as éghajlat- 

és energiapolitikai célok elérésére szolgáló 

eszközöket be kell építeni a tagállamok 

iparpolitikájába, figyelembe véve az 

újraiparosítás szükségességét; úgy véli, 

hogy az uniós szabályozási keretnek és az 

Unió éghajlat- és energiapolitikai 

prioritásainak összhangban kell állniuk, 

és egy rugalmasabb, piacorientált 

megközelítést kell bevezetniük az 

ellenállóképes energiaunió biztosítása, a 

2030-ra vonatkozó éghajlat-politikai célok 

és újraiparosítási célkitűzések beépítése 

érdekében, a tagállamok iparpolitikáját 

kiegészítve; 

127. megállapítja, hogy a 2030-as éghajlat- 

és energiapolitikai célok elérésére szolgáló 

eszközök nem kompatibilisek a tagállamok 

iparpolitikájával, figyelembe véve az 

újraiparosítás szükségességét; úgy véli, 

hogy az uniós szabályozási keretnek 

konzisztensnek kell lennie, és rugalmasabb 

megközelítést kell bevezetnie az 

újraiparosítási célkitűzések biztosítása 

érdekében, a tagállamok iparpolitikáját 

kiegészítve; 

Or. en 
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2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

130 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

130. hangsúlyozza a 

kibocsátáskereskedelmi rendszer 

kulcsfontosságú szerepét, mivel 

költséghatékony és piaci alapú eszközt 

jelent az európai energiarendszer szén-

dioxid-mentessé tételéhez és az EU 2030-

ig tartó és azon túli időszakra szóló 

kibocsátáscsökkentési célkitűzéseinek 

teljesítéséhez; hangsúlyozza, hogy a piaci 

stabilizációs tartalék létrehozásán túl, 

2020 után strukturális reformot kell 

végrehajtani a kibocsátáskereskedelmi 

rendszerben a 2030-ig kitűzött szén-

dioxid-csökkentési cél figyelembevétele 

érdekében, valamint a 

kibocsátásáthelyezésre vonatkozó 

kézzelfogható és egységesebb, uniós szintű 

intézkedések belefoglalása céljából, 

legalábbis addig, amíg más jelentős 

gazdaságok nem tesznek ezzel 

összemérhető erőfeszítéseket; 

130. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg 

az időjárásfüggő megújuló 

energiaforrások használata esetén a 

megbízható energiatermelés 

biztosításához szükséges további 

erőművek készenléti költségeit, különös 

tekintettel a szélerőművek és 

napkollektorok készenléti költségeinek 

vizsgálatára túl gyenge vagy túl erős szél, 

illetve felhős ég esetén, valamint éjszaka; 

Or. en 
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Az európai energiaunió felé 
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134 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

134. elismerve, hogy az energiaszerkezet 

meghatározása elsődlegesen tagállami 

hatáskör, tudomásul veszi a lakosság 

hidraulikus rétegrepesztéssel és e 

technológia éghajlatra, környezetre és 

közegészségre, valamint az Unió hosszú 

távú dekarbonizációs céljának elérésére 
gyakorolt következményeivel kapcsolatos 

aggodalmait; emellett elismeri, hogy az, 

hogy a nem hagyományos tüzelőanyagok 

korlátozott mértékben, a jelenlegi alacsony 

globális olajárakat tekintve magas 

beruházási és kitermelési költségek mellett 

képesek hozzájárulni az Unió jövőbeli 

energiaszükségleteinek kielégítéséhez, 

megkérdőjelezi, hogy a hidraulikus 

rétegrepesztés életképes technológia lehet 

az Európai Unióban; úgy véli, hogy a 

lakosság aggodalmaival megfelelően 

foglalkozni kell, és a hidraulikus 

rétegrepesztési tevékenységeknek a 

legmagasabb szintű éghajlat-, környezet- 

és közegészség-védelmi normáknak kell 

megfelelniük; kéri a hidraulikus 

rétegrepesztést folytatni szándékozó 

tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben a 

szénhidrogének (például palagáz) masszív 

hidraulikus rétegrepesztéssel való 

feltárására és kitermelésére vonatkozó 

minimumelvekről szóló, 2014. évi 

bizottsági ajánlást; 

134. elismerve, hogy az energiaszerkezet 

meghatározása kizárólagos tagállami 

hatáskör, tudomásul veszi a lakosság 

hidraulikus rétegrepesztéssel és e 

technológia környezetre és közegészségre 

gyakorolt következményeivel kapcsolatos 

aggodalmait; emellett elismeri, hogy az, 

hogy a nem hagyományos tüzelőanyagok 

korlátozott mértékben, a jelenlegi alacsony 

globális olajárakat tekintve magas 

beruházási és kitermelési költségek mellett 

képesek hozzájárulni az Unió jövőbeli 

energiaszükségleteinek kielégítéséhez, 

megkérdőjelezi, hogy a hidraulikus 

rétegrepesztés hosszú távon életképes 

technológia lehet az Európai Unióban; úgy 

véli, hogy a lakosság aggodalmaival 

megfelelően foglalkozni kell, és a 

hidraulikus rétegrepesztési 

tevékenységeknek meg kell felelniük a 

környezet- és közegészség-védelmi 

normáknak; kéri a hidraulikus 

rétegrepesztést folytatni szándékozó 

tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben a 

szénhidrogének (például palagáz) masszív 

hidraulikus rétegrepesztéssel való 

feltárására és kitermelésére vonatkozó 

minimumelvekről szóló, 2014. évi 

bizottsági ajánlást; 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

143 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

143. úgy véli, hogy míg a tagállamok joga 

meghatározni energiaszerkezetüket és míg 

minden egyes tagállam önállóan dönthet 

gazdasága dekarbonizációjának módjáról, 

az európai és tagállami éghajlat- és 

energiapolitikai célkitűzések teljesítéséhez 

a politikák és a technológiai fejlesztések 
uniós szintű koordinációja szükséges; 

elismeri, hogy egyes területeken az uniós 

szintű politikák a leghatékonyabbak, 

valamint hogy más területen döntő 

fontosságú a tagállamok közötti szoros 

együttműködés és koordináció; elismeri, 

hogy e koordináció biztosításához 

erőteljes és megbízható irányítási 

folyamat szükséges; 

143. ismételten hangsúlyozza, hogy míg a 

tagállamok joga meghatározni 

energiaszerkezetüket és míg minden egyes 

tagállam önállóan dönthet gazdasága 

dekarbonizációjának módjáról, és hogy 

ezért az e kérdésekhez kapcsolódó 

bármilyen uniós irányítási mechanizmus 

sérti az EUMSZ 194. cikkét; elismeri, 

hogy kívánatos a tagállamok közötti szoros 

együttműködés és koordináció, lehetőség 

szerint a Bizottság támogatásával; 

Or. en 

 

 


