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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.12.2015 A8-0341/67 

Módosítás  67 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

40 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – tekintettel „Az energiahálózatok 

összekapcsolására vonatkozó 10%-os 

célkitűzés elérése – Az európai 

villamosenergia-hálózat felkészítése a 

2020. évre”
1
 című, 2015. december 15-i 

állásfoglalására,  

 

__________________________________ 

1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)XXXX. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/68 

Módosítás  68 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

58 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

58. hangsúlyozza, hogy sürgető szükség 

van az Unió villamosenergia-piaca 

megfelelően kialakított jövőbeni 

modelljére, melynek az ellátás hosszú távú 

garantálásához szükséges beruházások 

előmozdítására, valamint a megújuló 

energiaforrások fokozottabban piacalapú 

és a hálózati biztonság szempontjából 

optimalizáltabb integrációjára kell 

törekednie, az energiakereslet és -kínálat 

változó jellegének – többek között a 

mikrotermelés elterjedésének, a keresletre 

reagáló technológiának és a megújuló 

energiaforrások egyre növekvő 

részarányának – teljes körű 

figyelembevétele mellett; e tekintetben 

megjegyzi, hogy az intelligens hálózatok 

tekintetében közös szabványokra van 

szükség, mivel ezek kulcsfontosságúak a 

stabil ellátás és az energia határokon 

átnyúló szabad áramlásának 

garantálásában, valamint hozzájárulnak az 

energiabiztonsághoz; kiemeli továbbá az 

intelligens energiahálózatok és az új 

energiatároló létesítmények fejlesztésének 

potenciális szerepét a megújuló 

energiaforrások európai léptékű 

növelésében, és annak biztosításában, hogy 

a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a 

megújuló energiaforrások regionális 

elosztó központjaihoz kapcsolódva 

58. hangsúlyozza, hogy sürgető szükség 

van az Unió villamosenergia-piaca 

megfelelően kialakított jövőbeni 

modelljére, melynek az ellátás hosszú távú 

garantálásához szükséges beruházások 

előmozdítására, valamint a megújuló 

energiaforrások a hálózati stabilitás 

szempontjából optimális integrációjára kell 

törekednie, az energiakereslet és -kínálat 

változó jellegének – többek között a 

mikrotermelés elterjedésének, a keresletre 

reagáló technológiának és a megújuló 

energiaforrások egyre növekvő 

részarányának – teljes körű 

figyelembevétele mellett; e tekintetben 

megjegyzi, hogy az intelligens hálózatok 

tekintetében közös szabványokra van 

szükség, mivel ezek kulcsfontosságúak a 

stabil ellátás és az energia határokon 

átnyúló szabad áramlásának 

garantálásában, valamint hozzájárulnak az 

energiabiztonsághoz; kiemeli továbbá az 

intelligens energiahálózatok és az új 

energiatároló létesítmények fejlesztésének 

potenciális szerepét a megújuló 

energiaforrások európai léptékű 

növelésében, és annak biztosításában, hogy 

a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a 

megújuló energiaforrások regionális 

elosztó központjaihoz kapcsolódva 

történjen; 
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történjen; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/69 

Módosítás  69 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

59 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  59a. üdvözli „Az energiahálózatok 

összekapcsolására vonatkozó 10%-os 

célkitűzés elérése – Az európai 

villamosenergia-hálózat felkészítése a 

2020. évre” című, 2015. december 15-i 

állásfoglalását;  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/70 

Módosítás  70 

Claude Turmes 

a Verts/ALE 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, 

regionális és helyi intelligens 

energiahálózatok, a keresetoldali irányítás, 

az energia-tárolókapacitás és a rugalmas 

villamosenergia-termelés/villamos 

energiával történő gáztermelés/villamos 

energiával történő hőtermelés terén is, a 

megújuló forrásból származó és az 

elosztott villamosenergia-termelés 

bővülésének kezelése érdekében; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/71 

Módosítás  71 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

107 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  107a. emlékeztet arra, hogy a világ 

hőmérsékleti növekedésének átlagosan 

2°C-ra történő korlátozása nem 

garantálja a jelentősen kedvezőtlen 

éghajlati hatások elkerülését; 

hangsúlyozza, hogy a globális szén-

dioxid-kibocsátás 2050-ig, vagy nem 

sokkal azután történő kivezetésére van 

szükség ahhoz, hogy a világ a 2°C alatti 

hőmérséklet-emelkedésre vonatkozó céllal 

összeegyeztethető, költséghatékony 

kibocsátási pályán maradjon;   

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/72 

Módosítás  72 

Claude Turmes 

a Verts/ALE 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 költséggel érik el; 

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 

vezet 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 szakpolitikákra van szüksége, 

amelyek az összes vonatkozó jogszabályt 

és az uniós célokat is figyelembe véve 

azokat a társadalom számára a legkevesebb 

költséggel érik el; 



 

AM\1081288HU.doc  PE573.403v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/73 

Módosítás  73 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

139 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

139. megjegyzi, hogy 2014-ben az 

atomenergia adta az uniós energiamix 

27%-át, és az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású villamos energia több mint 

felét, hogy a 132 uniós atomerőműből 

2050-re 130-nak a leszerelése esedékes, 

ami jelentős hiányt eredményez az uniós 

villamosenergia-szerkezetben az alacsony 

szén-dioxid-kibocsátású és alapterhelési 
villamos energia terén, elismeri, hogy 

noha néhány tagállam úgy döntött, hogy 

felhagy az atomenergiával, más 

tagállamok nemzeti és uniós energetikai 

és éghajlat-változási célkitűzéseik elérése 

érdekében új atomenergetikai projekteket 

kívánnak végrehajtani, és felkéri az 

Európai Bizottságot annak biztosítására, 

hogy az Unió ehhez – az uniós belső piaci 

és versenyszabályok szerint – nyújtson 

felhatalmazó keretet azon tagállamok 

számára, amelyek új atomenergetikai 

projekteket kívánnak megvalósítani; 

139. megjegyzi, hogy 2013-ban a 

megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia adta a teljes bruttó uniós 

villamosenergia-termelés  26%-át;  

megjegyzi, hogy 1990 és 2012 között a 

megújuló energiaforrásokon alapuló 

teljes villamosenergia-termelés 177%-kal 

nőtt; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/74 

Módosítás  74 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

141 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

141. megjegyzi, hogy az atomenergia az 

európai energiarendszer egyik 

legfontosabb alkotóeleme, amely 

alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátást 

eredményez, egyidejűleg korlátozza az 

importtól való függőséget, biztosítva az 

állandó villamosenergia-ellátást, amely 

kiszolgálhatja a belső piacot és szilárd 

alap lehet egy olyan energiarendszerhez, 

amelybe a megújuló energiák fokozatosan 

bevezethetőek; 

141. megjegyzi, hogy az atomenergia az 

Európai Atomenergia-közösséget létrehozó 

szerződés (Euratom-Szerződés) hatálya 

alá tartozik; emlékeztet arra, hogy az 

Euratom-Szerződés értelmében a 

Parlament korlátozott szerepet játszik a 

döntéshozatali folyamatban, mivel csak 

konzultációs jogkörrel rendelkezik; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/75 

Módosítás  75 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

142 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

142. felhívja az atomenergiát kivezető 

tagállamokat annak biztosítására, hogy 

azt azonos ellátást biztosítani képes, 

valamint a termelés és elosztás közös 

rendszerének stabilizálásához hozzájáruló 

energiatermelési móddal váltsák fel; 

142. emlékeztet arra, hogy a nukleáris 

létesítmények leszereléséről szóló 2003. 

évi bizottsági írásbeli nyilatkozat és 2006. 

október 24-i bizottsági ajánlás 

(2006/851/Euratom) szerint „az összes 

nukleáris létesítményre vonatkozóan 

preferált megoldás az elkülönített, a 

körültekintő felhasználás tekintetében 

megfelelően ellenőrzött leszerelési alap”, 

és felszólítja a Bizottságot, hogy ezt a 

megközelítést ültesse át egy jogilag 

kötelező aktusba; 

Or. en 

 

 


