
 

AM\1081269HU.doc  PE573.403v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.12.2015 A8-0341/58 

Módosítás  58 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, 

Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1a. ismételten hangsúlyozza, hogy az 

energia a szociális jellegű közjavak közzé 

tartozik, ezért az EU-nak mélyrehatóan 

foglalkoznia kell az energiaszegénység 

kérdésével, és elő kell mozdítania a 

problémát orvosló konkrét intézkedéseket; 

ezért kitart amellett, hogy az 

energiauniónak biztosítania kell az 

energiához való egyenlő hozzáférést 

mindenki számára, hozzá kell járulnia az 

összes fogyasztó javát szolgáló, 

megfizethető energiaárakhoz, elő kell 

mozdítani az olyan összeköttetéseket és 

energiainfrastruktúrákat, amelyek 

stratégiai szerepet töltenek be a lakosság 

javát szolgálva, valamint erősítenie kell az 

ágazatban az állami ellenőrzést és 

szabályozást; 

Or. en 
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Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, 

Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 28a. úgy véli, hogy a masszív hidraulikus 

rétegrepesztés alkalmazása az EU-ban 

kockázatokkal és negatív 

következményekkel jár az éghajlatra, a 

környezetre és a közegészségre nézve, 

valamint veszélyezteti az EU 

széntelenítésre vonatkozó hosszú távú 

céljait; úgy véli továbbá, hogy mivel a 

nem hagyományos tüzelőanyagok 

korlátozott mértékben, magas beruházási 

és kitermelési költségek mellett képesek 

hozzájárulni az EU jövőbeni 

energiaigényének kielégítéséhez, a 

masszív hidraulikus rétegrepesztés nem 

ígéretes technológia; ezért sürgeti a 

tagállamokat, hogy tartózkodjanak a 

palagáz feltárására és kitermelésére 

irányuló mindenfajta tevékenységtől; 

Or. en 



 

AM\1081269HU.doc  PE573.403v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.12.2015 A8-0341/60 

Módosítás  60 
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Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

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 

134. elismerve, hogy az energiaszerkezet 

meghatározása elsődlegesen tagállami 

hatáskör, hangsúlyozza a lakosság 

hidraulikus rétegrepesztéssel és e 

technológia éghajlatra, környezetre és 

közegészségre, valamint az Unió hosszú 

távú dekarbonizációs céljának elérésére 

gyakorolt negatív 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 

tagállamoknak a legmagasabb szintű 

éghajlat-, környezet- és közegészség-

védelmi normáknak kell megfelelniük; 
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hidraulikus rétegrepesztéssel való 

feltárására és kitermelésére vonatkozó 

minimumelvekről szóló, 2014. évi 

bizottsági ajánlást; 

Or. en 

 

 


