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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.12.2015 A8-0341/45 

Módosítás  45 

Roger Helmer, David Coburn 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

H preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

H. mivel az éghajlatváltozás, a nem 

versenyképes árak és a labilis harmadik 

országok szállítóitól való rendkívül 

nagymértékű függőség veszélyezteti Európa 

energiarendszerének fenntarthatóságát; 

H. mivel a nem versenyképes árak és a 

labilis harmadik országok szállítóitól való 

rendkívül nagymértékű függőség 

veszélyeztetik Európa energiarendszerének 

fenntarthatóságát; 

 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.12.2015 A8-0341/46 

Módosítás  46 

Roger Helmer, David Coburn 

az EFDD 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 ezért Európa 

energiabiztonságának megőrzése 

érdekében valamennyi tagállamnak 

prioritásként kell kezelnie az 

energiahatékonyságot és az energiakereslet 

csökkentését; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/47 

Módosítás  47 

Roger Helmer, David Coburn 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy az ellátás diverzifikációja 

(energiaforrások, szolgáltatók és útvonalak 

tekintetében) révén aktívan törekedjenek 

arra, hogy a behozott energia árai és 

költségei fenntarthatóbbak és 

versenyképesebbek legyenek az európai 

polgárok és vállalkozások számára; ezért 

felhívja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő 

az energetikai infrastruktúra ehhez 

szükséges fő folyosóinak létrehozását, a 

transzeurópai energiahálózatokról (TEN-

E) szóló rendelet I. mellékletében és az 

európai összekapcsolódási eszközről 

(CEF) szóló rendelet I. mellékletében 

foglaltaknak megfelelően, különös 

figyelmet fordítva a nagymértékű 

függőséggel rendelkező tagállamokra; 

felhívja a Bizottságot, hogy kezelje 

prioritásként a meglévő belső 

kapacitásokat, beleértve az európai 

energiaforrásokat is; 

7. sürgeti a tagállamokat, hogy az ellátás 

diverzifikációja révén (energiaforrások, 

szolgáltatók és útvonalak tekintetében) 

aktívan törekedjenek arra, hogy a behozott 

energia árai és költségei fenntarthatóbbak 

és versenyképesebbek legyenek 

valamennyi polgár és vállalkozás számára; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/48 

Módosítás  48 

Roger Helmer, David Coburn 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. hangsúlyozza, hogy az Unión belüli 

energiahatékonyság javítása csökkentené a 

függőség kockázatát, és ennélfogva 

megerősítené az Unió energiaügyi 

tárgyalási pozícióját; 

20. hangsúlyozza, hogy az Európán belüli 

energiahatékonyság javítása csökkentené a 

függőség kockázatát, és ennélfogva 

megerősítené a tagállamok energiaügyi 

tárgyalási pozícióját; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.12.2015 A8-0341/49 

Módosítás  49 

Roger Helmer, David Coburn 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 

konkrét intézkedéseket az importfüggőség 

csökkentése érdekében, kövesse nyomon az 

import diverzifikációjának fokát, és adjon 

ki rendszeres eredményjelentést a témában; 

25. sürgeti a tagállamokat, hogy 

dolgozzanak ki konkrét intézkedéseket az 

importfüggőség csökkentése érdekében, 

kövessék nyomon az import 

diverzifikációjának fokát, és adjanak ki 

rendszeres eredményjelentést a témában; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/50 

Módosítás  50 

Roger Helmer, David Coburn 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

74 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

74. felszólítja a Bizottságot, hogy bátorítsa 

és támogassa a villamosenergia- és 

földgázelosztó hálózatokat üzemeltetők 

közötti regionális együttműködési 

projekteket, amelyek azzal, hogy segítséget 

nyújtanak a (különösen a megújuló) 

energia helyi előállításához, valamint a 

műszaki kihívásokhoz (intelligens 

hálózatok, intelligens fogyasztásmérők 

stb.) és az új termelési és fogyasztási 

módokhoz (pl. elektromos járművek) való 

alkalmazkodáshoz, alapvetően fontos 

szerepet játszanak a biztonságos, 

versenyképes és fenntartható 

energiaellátásban; 

74. sürgeti a tagállamokat, hogy 

bátorítsák és támogassák a 

villamosenergia- és földgázelosztó 

hálózatokat üzemeltetők közötti regionális 

együttműködési projekteket, amelyek 

azzal, hogy segítséget nyújtanak az energia 

helyi előállításához, valamint a műszaki 

kihívásokhoz való alkalmazkodáshoz, 

alapvetően fontos szerepet játszanak a 

biztonságos, versenyképes és fenntartható 

energiaellátásban; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/51 

Módosítás  51 

Roger Helmer, David Coburn 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

80. felszólítja ezért a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy segítsék elő a helyi 

megújuló energiaforrások és a helyi 

elosztóhálózatok, valamint a távfűtési 

hálózatok további fejlesztését olyan 

szakpolitikák révén, amelyek felszámolják 

a meglevő akadályokat és elősegítik a piac 

átalakulását; felhívja a Bizottságot, hogy 

tegyen javaslatot a saját termelésű 

energiafogyasztásra ennek népszerűsítése 

érdekében és a fogyasztói jogok 

védelméért; 

80. sürgeti a tagállamokat, hogy segítsék 

elő az endemikus helyi energiaforrások és 

a helyi és regionális elosztóhálózatok, 

valamint távfűtési hálózatok további 

fejlesztését és bővítését; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/52 

Módosítás  52 

Roger Helmer, David Coburn 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

96 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

96. úgy véli, hogy az iparágnak 

egyértelmű jelzésre van szüksége a 

politikai döntéshozók részéről annak 

érdekében, hogy végrehajtsák az EU 

energiával kapcsolatos célkitűzéseinek 

elérését szolgáló beruházásokat; ezért 

kiemeli, hogy az energiahatékonyság 

nemzeti összefüggésben való 

legmegfelelőbb elősegítése érdekében 

olyan ambiciózus célkitűzésekre és 

szabályozási keretre van szükség, amely 

szükségtelen adminisztratív terhek 

létrehozása nélkül előmozdítja az 

innovációt; 

törölve 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/53 

Módosítás  53 

Roger Helmer, David Coburn 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

108 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

108. úgy véli, hogy az energiaköltségeket 

figyelembe véve az energiaunió 

szempontjából alapvető fontosságú a 
megújuló energiaforrások fejlesztése; 

hangsúlyozza, hogy a megújuló 

energiaforrások az Unióban döntő 

szerepet játszanak az energiabiztonság és 

a politikai és gazdasági függetlenség 

elérése tekintetében, az energiaimport 

iránti szükségletek csökkentése révén; 

hangsúlyozza, hogy a megújuló 

energiaforrások döntő szerepet töltenek be 

a levegőminőség javításában, a 

munkahelyteremtésben és a növekedés 

biztosításában; úgy véli, hogy a megújuló 

energiaforrások biztos, fenntartható, 

versenyképes és megfizethető energiát 

nyújtanak, és fontos elemei a zöld 

gazdaság terén Európa által betöltött 

vezető szerep előmozdításában, valamint 

az új iparágak és technológiák 

kifejlesztésében; hangsúlyozza, hogy e 

tekintetben a jelenlegi villamosenergia-

piac szerkezetének dinamikusabbá és 

rugalmasabbá kell válnia ahhoz, hogy 

különböző energiaforrásokat integráljon a 

piacra; felhívja a figyelmet arra, hogy az 

utóbbi években jelentősen csökkentek a 

megújuló energia előállítási költségei; 

hangsúlyozza a megújuló energiaforrások 

integrálása érdekében a határon átnyúló 

108. hangsúlyozza, hogy az Éghajlat-

változási Kormányközi Testület 

éghajlatváltozással kapcsolatos 

elméletének rendkívüli bizonytalansága 

ellenére az EU hatalmas pénzösszegeket 

pazarolt el drága és időszakos megújuló 

energiaforrásokra, megemelte az 

energiaárakat és aláásta az európai ipar 

versenyképességét; 
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infrastruktúra fejlesztésének, valamint az 

intelligensebb energiahálózatok és új 

energiatárolási megoldások, valamint a 

rugalmas előállítási technológiák 

kifejlesztésére fordított kutatás és 

fejlesztés fokozásának jelentőségét; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/54 

Módosítás  54 

Roger Helmer, David Coburn 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

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. ezért hangsúlyozza, hogy a 

tagállamok joga meghatározni 

energiaszerkezetüket, és hogy minden 

egyes tagállam önállóan dönthet arról, 

hogy dekarbonizálja-e a gazdaságát; 

Or. en 

 

 


