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6.12.2018 A8-0409/49 

Módosítás  49 

Florent Marcellesi 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Dario Tamburrano 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) maximum 8 650 000 000 EUR a 3. 

cikk (2) bekezdésének b) pontjában 

említett egyedi célkitűzésekre, ebből 

maximum 10 % a határon átnyúló 

megújulóenergia-projektekre; 

b) 7 675 244 000 EUR változatlan 

árakon (8 650 000 000 EUR folyó árakon) 

a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 

említett egyedi célkitűzésekre, ennek 

legalább 15%-a a határon átnyúló 

megújulóenergia-projektekre; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/50 

Módosítás  50 

Florent Marcellesi 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Dario Tamburrano 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a 347/2013/EU rendelet 14. 

cikkében meghatározott közös érdekű 

projektekhez kapcsolódó intézkedések; 

a) a 347/2013/EU rendelet 14. 

cikkében meghatározott közös érdekű 

projektekhez kapcsolódó intézkedések, 

amelyek az említett rendelet II. 

mellékletének 1. pontjában megállapított 

energiainfrastruktúra-kategóriába 

tartoznak; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/51 

Módosítás  51 

Florent Marcellesi 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Dario Tamburrano 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a megújuló hidrogén vagy 

biometán kizárólagos felhasználását 

magában foglaló intézkedések, miután az 

Európai Bizottság által kidolgozott 

módszertan szerint támogathatóként 

kerültek besorolásra. Ez legalább a 

következő elemeket tartalmazza: 

 i. a végrehajtandó kötelező technikai 

kiigazítások jegyzéke; 

 ii. az elérendő minimális hatékonysági és 

életciklus-együttható; 

 iii. az elérendő általános fenntarthatóság 

és az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 

elérendő csökkentése. 

 A Bizottság a 24. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogad el a módszertan meghatározása 

céljából. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/52 

Módosítás  52 

Florent Marcellesi 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés – b b pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bb) az energiahatékonyság javításához 

hozzájáruló energetikai infrastrukturális 

projektekhez kapcsolódó intézkedések, 

amennyiben többek között a 

felhasználóoldali válaszon és az 

intelligens energiahálózatokon keresztül e 

projektek hatással vannak a határokon 

átnyúló energiaáramlásra; 

 Az energiaágazatban a következő 

intézkedések nem jogosultak az e rendelet 

alapján nyújtott uniós pénzügyi 

támogatásra: 

 i. a fosszilis tüzelőanyagok termelésével, 

feldolgozásával, szállításával, elosztásával, 

tárolásával vagy égetésével kapcsolatos 

intézkedések; 

 ii. fosszilis erőforrásokat szállító 

megújulógáz- és dekarbonizáltgáz-

projektekhez kapcsolódó intézkedések. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/53 

Módosítás  53 

Florent Marcellesi 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Dario Tamburrano 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az ágazati iránymutatásokat 

(TEN-iránymutatások), valamint az 

energia területén megvalósuló közös 

érdekű projektek listáját kellő időben felül 

kell vizsgálni az új kiadási időszak 

tekintetében annak érdekében, hogy 

azokat hozzáigazítsák a 2030-ra 

vonatkozó energetikai és éghajlat-politikai 

célokhoz, továbbá a dekarbonizáció 

hosszú távú módozataihoz, valamint 

beépítsék az energiahatékonyság 

elsődlegességének elvét a beruházási 

szükségletek értékelésébe, a projektek 

értékelésébe és a projektek kiválasztásába.  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/54 

Módosítás  54 

Florent Marcellesi 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Dario Tamburrano 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – I a rész (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ia. Az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 

kiadások nyomon követése és az 

éghajlatváltozás hatásaival szembeni 

reziliencia biztosítása az allokált források 

tekintetében 

 Az e rendelet által előírt, az éghajlat-

politikai szempontok érvényesítésére 

vonatkozó célkitűzések teljesítésének 

biztosítása érdekében a Bizottság az 

allokált források és a tényleges kiadások 

tekintetében a Rio-markerek rendszerén 

alapuló, az éghajlatváltozáshoz 

kapcsolódó kiadásokat nyomon követő 

rendszert vezet be, amely különbséget tesz 

mérséklés és alkalmazkodás között, 

továbbá a különböző ágazatok, illetve 

azok üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 

csökkentése között. 

 Az éghajlatváltozás hatásaival szembeni 

reziliencia biztosításának túl kell lépnie a 

jelenlegi szén-dioxid-árazáson és a szén-

dioxid-lábnyom meghatározására szolgáló 

módszereken, és tartalmaznia kell 

legalább a következő kritériumokat: 

 a) az „energiahatékonyság 

elsődlegessége” elvének integrálása; 

 b) hosszú távú környezeti és társadalmi 
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hatás; 

 c) a projektek életciklus-értékelése az 

éghajlatváltozás mérséklése és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 

tekintetében jelentkező káros hatások 

minimalizálása és előnyök 

maximalizálása érdekében. E célból a 

Bizottság által kidolgozandó útmutatón 

alapuló értékelést kell készíteni, az ágazati 

dekarbonizációs útvonalakon belül a 

1,5 ℃-os éghajlatváltozási forgatókönyvet 

használva. 

Or. en 

 

 


