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Módosítás  55 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez, 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz (a továbbiakban: a program) célja, 

hogy felgyorsítsa a transzeurópai 

hálózatokba történő beruházásokat és 

megkönnyítse mind a köz-, mind a 

magánszférából származó finanszírozást, 

növelve egyúttal a jogbiztonságot, és 

tiszteletben tartva a technológiai 

semlegesség elvét. A programnak lehetővé 

kell tennie a közlekedési, az energetikai és 

a digitális ágazat közötti szinergiák teljes 

mértékű kiaknázását, javítva ezzel az uniós 

intézkedések hatékonyságát, és lehetővé 

téve a megvalósítási költségek 

optimalizálását. 

(2) Az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz (a továbbiakban: a program) célja, 

hogy felgyorsítsa a transzeurópai 

hálózatokba történő beruházásokat és 

megkönnyítse mind a köz-, mind a 

magánszférából származó finanszírozást, 

növelve egyúttal a jogbiztonságot. A 

programnak lehetővé kell tennie a 

közlekedési, az energetikai és a digitális 

ágazat közötti szinergiák teljes mértékű 

kiaknázását, javítva ezzel az uniós 

intézkedések hatékonyságát, és lehetővé 

téve a megvalósítási költségek 

optimalizálását. 

__________________ __________________ 

18 COM(2018) 321, 13. oldal. 18 COM(2018)0321, 13. oldal. 

Or. en 
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a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4)  Ezért a Párizsi Megállapodás 

végrehajtásával kapcsolatos uniós 

kötelezettségekkel és az ENSZ fenntartható 

fejlesztési céljainak megvalósítására 

vonatkozó kötelezettségvállalással 

összhangban az éghajlatváltozás elleni 

küzdelem fontosságát hangsúlyozva, ez a 

rendelet középpontba kívánja helyezni az 

éghajlat-politikai intézkedéseket, valamint 

érvényesíteni hivatott azt az általános célt, 

hogy a költségvetési kiadások legalább 25 

%-a éghajlat-politikai célkitűzések 

teljesítését támogassa18. Az e program 

keretében végrehajtott intézkedések 

várhatóan a program teljes pénzügyi 

keretének 60 %-a mértékében járulnak 

hozzá az éghajlat-politikai célkitűzések 

megvalósításához, többek között az alábbi 

riói mutatók alapján: i. a vasúti 

infrastruktúrával, az alternatív 

tüzelőanyagokkal, a tiszta városi 

közlekedéssel, a villamosenergia-átvitellel, 

a villamosenergia-tárolással, az 

intelligens hálózatokkal, a CO2-

szállítással és a megújuló energiával 

kapcsolatos kiadások 100 %-a; ii. a belvízi 

utakkal és a multimodális közlekedéssel, 

valamint a gázinfrastruktúrával 

(4) Ezért a Párizsi Megállapodás 

végrehajtásával kapcsolatos uniós 

kötelezettségekkel és az ENSZ 17 

fenntartható fejlesztési céljának 

megvalósítására vonatkozó 

kötelezettségvállalással összhangban az 

éghajlatváltozás elleni küzdelem 

fontosságát hangsúlyozva, ez a rendelet 

középpontba kívánja helyezni az éghajlat-

politikai intézkedéseket, valamint 

érvényesíteni hivatott azt az általános célt, 

hogy a költségvetési kiadások legalább 

25%-a éghajlat-politikai célkitűzések 

teljesítését támogassa. Az e program 

keretében végrehajtott intézkedések 

várhatóan a program teljes pénzügyi 

keretének legalább 70%-a mértékében 

járulnak hozzá az éghajlat-politikai 

célkitűzések megvalósításához, többek 

között az alábbi riói mutatók alapján: i. a 

vasúti infrastruktúrával, a nulla kibocsátású 

mobilitással, a dekarbonizált városi 

közlekedéssel, a villamosenergia-átvitellel, 

a villamosenergia-tárolással, az 

energiahatékonysággal, az intelligens 

hálózatokkal és a megújuló energiával 

kapcsolatos kiadások 100%-a; ii. a 

fenntartható, hajózható belvízi utakkal és 
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kapcsolatos kiadások 40 %-a 

(amennyiben mód nyílik a megújuló 

hidrogén vagy a biometán használatának 

fokozására). A program előkészítése és 

végrehajtása során azonosítani kell a 

releváns intézkedéseket, és a megfelelő 

értékelések és felülvizsgálati folyamatok 

keretében újabb értékelésnek kell alávetni 

őket. Annak érdekében, hogy az 

infrastruktúra ne legyen kitéve hosszú távú 

éghajlatváltozási hatásoknak, illetve hogy a 

valamely projektre vonatkozó gazdasági 

elemzés figyelembe vegye a projektből 

származó üvegházhatású gázkibocsátás 

költségeit, a program által támogatott 

projekteket adott esetben éghajlatváltozási 

rezilienciavizsgálat alá kell vetni, 

összhangban a Bizottság által 

kidolgozandó – az Unió többi programja 

tekintetében kidolgozott útmutatásokkal 

adott esetben koherens – útmutatással. 

a multimodális közlekedéssel, valamint az 

elektronikus járművek töltésére szolgáló 

infrastruktúrával, a megújuló hidrogénnel 

kapcsolatos kiadások 40%-a (amennyiben 

megfelelnek az éghajlati célkitűzéseknek, 

és lehetővé teszik  a fosszilis 

tüzelőanyagokról való, mérhető 

eredményekkel járó áttérést). A program 

előkészítése és végrehajtása során 

azonosítani kell a releváns intézkedéseket, 

és a megfelelő értékelések és 

felülvizsgálati folyamatok keretében újabb 

értékelésnek kell alávetni őket. Annak 

érdekében, hogy az infrastruktúra ne 

legyen kitéve hosszú távú éghajlatváltozási 

hatásoknak, illetve hogy a valamely 

projektre vonatkozó gazdasági elemzés 

figyelembe vegye a projektből származó 

üvegházhatású gázkibocsátás költségeit, a 

program által támogatott projekteket adott 

esetben éghajlatváltozási 

rezilienciavizsgálat alá kell vetni, 

összhangban a Bizottság által 

kidolgozandó – az Unió többi programja 

tekintetében kidolgozott útmutatásokkal 

adott esetben koherens – útmutatással. Az 

éghajlatváltozás hatásának csökkentésével 

kapcsolatos uniós célkitűzésekkel és 

kötelezettségvállalásokkal összhangban a 

program bátorítja a közlekedés 

fenntarthatóbb módjaira – például vasút, 

tiszta városi közlekedés, tengeri 

közlekedés és belvízi utak – történő 

áttérést;   

_____________________ ____________________ 

18 COM(2018) 321, 13. oldal. 18 COM(2018)0321, 13. oldal. 

Or. en 
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Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A TEN-T iránymutatásokban 

meghatározott célok elérése érdekében 

szükséges kiemelten támogatni a határon 

átnyúló összeköttetéseket, a hiányzó 

összeköttetések pótlását, és biztosítani 

adott esetben, hogy a támogatott 

intézkedések a teljesítmény és az 

interoperabilitás tekintetében összhangban 

legyenek az 1315/2013/EU rendelet 47. 

cikke szerint létrehozott, a folyosókra 

vonatkozó munkatervekkel, illetve a 

hálózatfejlesztés egészével. 

(8) A TEN-T iránymutatásokban 

meghatározott célok elérése érdekében 

szükséges kiemelten támogatni a határon 

átnyúló összeköttetéseket, a hiányzó 

összeköttetések pótlását, és biztosítani 

adott esetben, hogy a támogatott 

intézkedések a teljesítmény és az 

interoperabilitás tekintetében összhangban 

legyenek az 1315/2013/EU rendelet 47. 

cikke szerint létrehozott, a folyosókra 

vonatkozó munkatervekkel, illetve a 

hálózatfejlesztés egészével, többek között 

az európai kerékpárutakra vonatkozóan. 

Or. en 
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Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) „A katonai mobilitás javítása az 

Európai Unióban” című közös 

közlemény24 2017 novemberi kibocsátását 

követően a Bizottság és az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselője által 2018 

március 28-án elfogadott, a katonai 

mobilitásra vonatkozó cselekvési terv25 

kiemelte, hogy a közlekedési 

infrastruktúrára vonatkozó politika 

egyértelmű lehetőséget kínál a védelmi 

szükségletek és a TEN-T közötti 

szinergiák növelésére. A cselekvési terv 

értelmében 2018 közepéig fel kell kérni a 

Tanácsot a közlekedési infrastuktúrával 

kapcsolatos katonai követelmények 

megvizsgálására és jóváhagyására, a 

bizottsági szolgálatoknak pedig 2019-ig 

rögzíteniük kell, hogy melyek a 

transzeurópai közlekedési hálózat katonai 

célú szállításra is alkalmas részei, 

figyelemmel a meglévő infrastruktúra 

szükség szerinti korszerűsítésére is. A 

kettős felhasználású projektek 

végrehajtásának uniós finanszírozását a 

programon keresztül, a cselekvési tervnek 

megfelelő és az alkalmazandó 

követelményeket rögzítő speciális 

törölve 
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munkaprogramok segítségével kell 

végrehajtani. 

______________  

24 JOIN(2017) 41.  

25 JOIN(2018) 5.  

Or. en 



 

AM\1171811HU.docx  PE631.579v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.12.2018 A8-0409/59 

Módosítás  59 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Sabine 

Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 
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Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

18 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a) Az (EU) XXX rendelet [az 

energiaunió irányításáról szóló 

átdolgozott rendelet] a hangsúlyt az „első 

az energiahatékonyság” elvére helyezi, 

ami azt jelenti, hogy az energetikai 

tervezési, a szakpolitikai és a beruházási 

döntések meghozatala előtt meg kell 

fontolni, hogy az előirányzott tervezési, 

szakpolitikai és beruházási intézkedések 

részben vagy egészben felválthatóak-e 

költséghatékony, technikailag, 

gazdaságilag és környezetvédelmi 

szempontból megfelelő alternatív 

energiahatékonysági intézkedésekkel, az 

egyes döntések céljainak elérése mellett. 

Or. en 
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Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Az Unió dekarbonizációs 

menetrendje szempontjából döntő 

fontosságúak azok az innovatív 

infrastrukturális technológiák, amelyek 

lehetővé teszik az átállást az alacsony szén-

dioxid-kibocsátású energia- és mobilitási 

rendszerekre, és javítják az ellátás 

biztonságát. Európa energiahálózatainak 

megerősítéséről szóló 2017. november 23-i 

közleményében28 a Bizottság hangsúlyozta, 

hogy a villamos energia – amely 2030-ban 

már fele részben megújuló 

energiaforrásokon alapul – egyre inkább 

hozzá fog járulni a mostanáig a fosszilis 

tüzelőanyagok által dominált ágazatok, 

például a közlekedés, az ipar, a hűtés és a 

fűtés dekarbonizációjához, és hogy ennek 

megfelelően a transzeurópai 

energiahálózat-infrastruktúrával 

kapcsolatos szakpolitika egyre inkább a 

villamosenergia-hálózatok 

összekapcsolására, a villamos energia 

tárolására és az intelligens hálózatokkal 

foglalkozó projektekre összpontosít. Az 

Unió dekarbonizációs céljainak támogatása 

érdekében kellő figyelmet kell fordítani 

azokra a technológiákra és projektekre, 

amelyek elősegítik a karbonszegény 

(20) Az Unió dekarbonizációs 

menetrendje szempontjából döntő 

fontosságúak azok az innovatív 

infrastrukturális technológiák, amelyek 

lehetővé teszik az átállást a fenntartható, 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású energia- 

és mobilitási rendszerekre, és javítják az 

ellátás biztonságát. Európa 

energiahálózatainak megerősítéséről szóló 

2017. november 23-i közleményében28 a 

Bizottság hangsúlyozta, hogy a villamos 

energia – amely 2030-ban már fele részben 

megújuló energiaforrásokon alapul – egyre 

inkább hozzá fog járulni a mostanáig a 

fosszilis tüzelőanyagok által dominált 

ágazatok, például a közlekedés, az ipar, a 

hűtés és a fűtés dekarbonizációjához, és 

hogy ennek megfelelően a transzeurópai 

energiahálózat-infrastruktúrával 

kapcsolatos szakpolitikának a 

villamosenergia-hálózatok 

összekapcsolására, a villamos energia 

tárolására és az intelligens hálózatokkal 

foglalkozó projektekre kell 

összpontosítania. Az Unió dekarbonizációs 

céljainak támogatása érdekében kellő 

figyelmet kell fordítani azokra a 

technológiákra és projektekre, amelyek 
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gazdaságra való átállást, és elsőbbséget 

kell biztosítani számukra. A Bizottság célja 

a program által támogatandó, a határon 

átnyúló intelligens hálózatokra, az 

innovatív tárolókra, valamint a szén-

dioxid-szállításra irányuló projektek 

számának növelése. 

elősegítik a fenntartható karbonszegény 

gazdaságra való átállást, és elsőbbséget 

kell biztosítani számukra. A Bizottságnak 

a program által támogatandó, a határon 

átnyúló intelligens hálózatokra, valamint 

az innovatív tárolókra irányuló projektek 

számának növelését kell megcéloznia. 

_________________ ________________ 

28 COM(2017) 718. 28 COM(2017) 718. 

Or. en 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 

koordináció európai szemesztere jelenti a 

nemzeti reformprioritások 

meghatározásának és végrehajtása 

felügyeletének keretét. A tagállamok ezen 

reformprioritások támogatására saját 

többéves nemzeti beruházási stratégiákat 

dolgoznak ki. Ezeket a stratégiákat, 

melyek a nemzeti és/vagy uniós 

támogatásra ajánlott, prioritást élvező 

beruházási projektek felvázolására és 

koordinálására irányulnak, az éves 

nemzeti reformprogramokkal együtt 

terjesztik elő. További céljuk elősegíteni 

az uniós támogatások koherens 

felhasználását és maximalizálni a főként 

az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 

(ERFA), a Kohéziós Alapból, az európai 

beruházásstabilizáló funkcióból, az 

InvestEU-ból és az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszközből 

biztosított pénzügyi támogatások 

hozzáadott értékét. A pénzügyi támogatást 

– esettől függően – az uniós és nemzeti 

energia- és éghajlat-politikai tervekkel 

összhangban lévő módon kell 

törölve 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

felhasználni. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/62 

Módosítás  62 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – n pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

n) „tanulmányok”: egy projekt 

végrehajtásának előkészítéséhez szükséges 

tevékenységek, például előkészületi, 

feltérképező, megvalósíthatósági, értékelő, 

tesztelő és hitelesítő tanulmányok – 

beleértve a szoftverekkel végzett 

tevékenységeket is –, valamint minden más 

ezt elősegítő technikai intézkedés, 

beleértve a kivitelezést megelőző, a projekt 

meghatározásához és végrehajtásához, 

valamint a finanszírozására vonatkozó 

döntésekhez szükséges olyan 

intézkedéseket, mint például a helyszíni 

feltárás és a finanszírozási konstrukció 

előkészítése; 

n) „tanulmányok”: egy projekt 

végrehajtásának előkészítéséhez szükséges 

tevékenységek, például előkészületi, 

feltérképező, megvalósíthatósági, értékelő, 

tesztelő és hitelesítő tanulmányok – 

beleértve a szoftverekkel végzett 

tevékenységeket is –, valamint minden más 

ezt elősegítő technikai intézkedés, 

beleértve a kivitelezést megelőző, a projekt 

meghatározásához és végrehajtásához, 

valamint a finanszírozására vonatkozó 

döntésekhez szükséges olyan 

intézkedéseket, mint például a helyszíni 

feltárás és a finanszírozási konstrukció 

előkészítése, környezeti hatásvizsgálatok, 

stratégiai környezeti vizsgálatok és a 

csökkent mozgásképességű személyek 

általi hozzáférhetőség vizsgálata; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/63 

Módosítás  63 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A program átfogó célja a 

transzeurópai hálózatok kiépítése és 

korszerűsítése a közlekedési, az energia- és 

a digitális ágazatban, valamint a megújuló 

energia területén folytatott, határon átnyúló 

együttműködés előmozdítása, figyelembe 

véve a hosszú távú dekarbonizációs 

kötelezettségvállalásokat és hangsúlyt 

fektetve az ágazatok közötti szinergiákra. 

(1) A program átfogó célja a 

transzeurópai hálózatok kiépítése és 

korszerűsítése a közlekedési, az energia- és 

a digitális ágazatban, valamint a megújuló 

energia és az energiahatékonyság területén 

folytatott, határon átnyúló együttműködés 

előmozdítása a hosszú távú 

dekarbonizációs kötelezettségvállalások 

teljesítésének támogatása, a fenntartható 
és inkluzív növekedés elősegítése, 

valamint  a területi, szociális és társadalmi 

kohézió megszilárdítása érdekben, 

hangsúlyt fektetve a közlekedési, 

energetikai és digitális ágazatok közötti 

szinergiákból adódó előnyök 

kiaknázására. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/64 

Módosítás  64 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Sabine 

Lösing, Joao Ferreira, Miguel Viegas, Joao Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – a pont – ii alpont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a TEN-T hálózatok hozzáigazítása 

a katonai mobilitási igényekhez; 

törölve 

Or. en 

 


