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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.12.2015 A8-0341/77 

Módosítás  77 

Dario Tamburrano 

az EFDD 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 az 

intelligens energiahálózatok, a 

keresetoldali irányítási rendszerek és a 

villamosenergia-tárolási kapacitás terén 

is, a megújuló forrásból származó és az 

elosztott villamosenergia-termelés 

bővülésének kezelése érdekében; 

ugyanakkor emlékeztet a nagyfeszültségű 

egyenáram (HVDC) technológiák 

megfontolásának fontosságára, amelyek 

megoldást jelenthetnek a megújuló 

energiaforrások állandóságának 

hiányára;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.12.2015 A8-0341/78 

Módosítás  78 

Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

140 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

140. hangsúlyozza, hogy az atomenergiát 

az uniós pénzügyi mechanizmusoknak és 

az EU pénzügyi intézményeinek 

mindenféle formában támogatnia kell; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.12.2015 A8-0341/79 

Módosítás  79 

Dario Tamburrano 

az EFDD 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; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.12.2015 A8-0341/80 

Módosítás  80 

Dario Tamburrano 

az EFDD 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; 

törölve 

Or. en 

 

 


