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9.12.2015 A8-0341/55 

Módosítás  55 

Evžen Tošenovský 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. felszólítja a tagállamokat, hogy 

dolgozzanak ki hosszú távra szóló 

energiastratégiákat annak a célkitűzésnek a 

tükrében, amely szerint 2050-re 80–95%-

kal kell csökkenteni az üvegházhatású 

gázokat; 

3. felszólítja a tagállamokat, hogy 

dolgozzanak ki hosszú távra szóló 

energiastratégiákat annak a célkitűzésnek a 

tükrében, amely szerint 2050-re 80–95%-

kal kell csökkenteni az üvegházhatású 

gázokat, amelyeket a világ legnagyobb 

szennyezői által tett hasonló 

erőfeszítéseknek kell kísérniük;  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/56 

Módosítás  56 

Evžen Tošenovský 

az ECR 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. úgy véli, hogy az energiaunió többek 

között összehangoltabb megközelítésben 

nyilvánul meg a harmadik országokkal 

szemben; 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 
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védelmét; hangsúlyozza, hogy az 

energiaszerződéseknek a piaci árakon és 

versenyen kell alapulniuk; 

védelmét; hangsúlyozza, hogy az 

energiaszerződéseknek a piaci árakon és 

versenyen kell alapulniuk;  

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/57 

Módosítás  57 

Evžen Tošenovský 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

174 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

174. kéri a Bizottságot a különböző 

támogatási és finanszírozási eszközök – 

köztük az InvestEU program, az európai 

összekapcsolódási eszköz (közös érdekű 

projektek), kutatást és fejlesztést támogató 

alapok, strukturális alapok, intelligens 

energiahálózatokat finanszírozó eszközök 

(ERA-Net Plus), a Horizont 2020 program 

(H2020), az Európai Beruházási Bank 

(EIB), az európai energiaügyi 

gazdaságélénkítő program (EEPR), az 

európai összekapcsolódási eszköz – 

Energia (CEF-E) NER 300, a Szén- és 

Acélipari Kutatási Alap (RFCS), és 

Eurogia+ – áttekinthető listájának 

elkészítésére, tisztázva részvétel egyedi 

feltételeit a fenti programokban;  

174. kéri a Bizottságot a különböző 

támogatási és finanszírozási eszközök – 

köztük az InvestEU program, az európai 

összekapcsolódási eszköz (közös érdekű 

projektek), kutatást és fejlesztést támogató 

alapok, strukturális alapok, intelligens 

energiahálózatokat finanszírozó eszközök 

(ERA-Net Plus), a Horizont 2020 program 

(H2020), az Európai Beruházási Bank 

(EIB), az európai energiaügyi 

gazdaságélénkítő program (EEPR), az 

európai összekapcsolódási eszköz – 

Energia (CEF-E) NER 300, a Szén- és 

Acélipari Kutatási Alap (RFCS), és 

Eurogia+ – áttekinthető listájának 

elkészítésére, tisztázva részvétel egyedi 

feltételeit a fenti programokban, amelyek 

nem alkalmazhatnak hátrányos 

megkülönböztetést azon technológiákkal 

szemben, amelyek hozzájárulnak az EU 

2030-as éghajlatra és energiára vonatkozó 

céljaihoz;  

Or. en 

 

 


