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Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna

Módosítás: 6
-A. preambulumbekezdés (új)

A. mivel Európának a fosszilis tüzelőanyagoktól való függése egyre nő egy olyan 
világban, ahol az olaj és a földgáz iránti globális kereslet továbbra is emelkedni fog 
és ahol a globális ellátás igen korlátozott számú földrajzi területről fog érkezni,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna

Módosítás: 7
-B. preambulumbekezdés (új)

B. mivel a jelenlegi politikákon alapuló előrejelzések azt mutatják, hogy Európa 
energiaimport-függése az összes energiaigényét illetően 2030-ig közel 70%-ot – az 
olaj esetében 90%-ot, a földgáz esetében pedig 80%-ot – fog elérni,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna

Módosítás: 8
C. preambulumbekezdés (új)

C. mivel a fosszilis tüzelőanyagok energiaforrásként történő megnövekedett mértékű 
felhasználása globálisan fogja növelni a CO2-kibocsátások szintjét,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mechtild Rothe

Módosítás: 9
D. preambulumbekezdés (új)

D. mivel az EU az energiával kapcsolatban új valósággal szembesül, amellyel 
kapcsolatban ha nem cselekszenek, Európa egyre jobban függeni fog a fosszilis 
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tüzelőanyagoktól egy olyan világban, ahol az olaj és a földgáz iránti globális kereslet 
továbbra is emelkedni fog és ahol a globális ellátás igen korlátozott számú földrajzi 
területről fog érkezni,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mechtild Rothe

Módosítás: 10
E. preambulumbekezdés (új)

E. mivel – 2012 előtt – elő kell terjeszteni egy olyan jogalkotási javaslatot, ami arra 
törekszik, hogy – a kibocsátások túlzott elosztásának elkerülése érdekében–
átláthatóbban és még pontosabb adatokkal harmonizálja és egyszerűsítse az 
alkalmazott módszertant és a kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) kibocsátási 
jogai arányának árverezését és a kibocsátási egységek kereskedelmével kapcsolatos 
plafont, és mivel a százalékos plafont kell megállapítani a Tiszta Fejlesztési 
Mechanizmus és a Közös Megvalósítás harmadik országokban való felhasználására 
irányuló képesség tekintetében.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 11
F. preambulumbekezdés (új)

F. mivel az EU 25 importfüggése az energia tekintetében 48% (2002) és az 
előrejelzések szerint 2030-ig 71%-ra emelkedik, ha nem tesznek további 
intézkedéseket, és mivel az ellátás bizonyossága az energiabiztonság egyik 
legfontosabb feltétele,

Or. en



AM\634125HU.doc 5/139 PE 378.878v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Jerzy 
Buzek, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, Ján 
Hudacký, Herczog Edit, Gyürk András, Angelika Niebler

Módosítás: 12
1. bekezdés

1. üdvözli a Bizottság Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, 
versenyképességéért és biztonságáért című zöld könyvét, de hangsúlyozza azt a tényt, 
hogy itt Európában fel kell ismernünk, hogy az energiával kapcsolatban teljesen új 
helyzetben vagyunk, ami olyan európai energiapolitika kialakítását igényli, amely a 
megengedhető energia biztosítását a lehető legnagyobb mértékben szénmentes és
belső forrásokból biztosítja, miközben óvja a környezetet és küzd az éghajlatváltozás 
ellen; úgy véli, hogy az energiaellátást olyan nyílt és tisztességes piacokon keresztül 
kell biztosítani, amelyek ugyanakkor tükrözik az arra irányuló igényt, hogy globális 
összefüggésben továbbra is versenyképesek maradjanak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Korhola

Módosítás: 13
1. bekezdés

1. üdvözli a Bizottság Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, 
versenyképességéért és biztonságáért című zöld könyvét, de hangsúlyozza azt a tényt, 
hogy itt Európában fel kell ismernünk, hogy az energiával kapcsolatban teljesen új 
helyzetben vagyunk, ami olyan európai energiapolitika kialakítását igényli, amely a 
megengedhető energia biztosítását a lehető legnagyobb mértékben szénmentes és
belső forrásokból biztosítja, miközben óvja a környezetet és küzd az éghajlatváltozás 
ellen; úgy véli, hogy az energiaellátást olyan nyílt és tisztességes piacokon keresztül 
kell biztosítani, amelyek ugyanakkor tükrözik az arra irányuló igényt, hogy globális 
összefüggésben továbbra is versenyképesek maradjanak;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 14
1. bekezdés

1. üdvözli a Bizottság Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, 
versenyképességéért és biztonságáért című zöld könyvét, de hangsúlyozza azt a tényt, 
hogy itt Európában fel kell ismernünk, hogy az energiával kapcsolatban teljesen új 
helyzetben vagyunk, ami olyan európai energiapolitika kialakítását igényli, amely a 
megengedhető energia biztosítását a lehető legnagyobb mértékben szénmentes és
belső forrásokból biztosítja, miközben óvja a környezetet és küzd az éghajlatváltozás 
ellen; úgy véli, hogy az energiaellátást olyan nyílt és tisztességes piacokon keresztül 
kell biztosítani, amelyek ugyanakkor tükrözik az arra irányuló igényt, hogy globális 
összefüggésben továbbra is versenyképesek maradjanak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 15
1. bekezdés

1. üdvözli a Bizottság Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, 
versenyképességéért és biztonságáért című zöld könyvét, de hangsúlyozza azt a tényt, 
hogy itt Európában fel kell ismernünk, hogy az energiával kapcsolatban teljesen új 
helyzetben vagyunk, ami olyan európai energiapolitika kialakítását igényli, amely a 
megengedhető energia biztosítását a lehető legnagyobb mértékben szénmentes és
belső forrásokból biztosítja, miközben óvja a környezetet és küzd az éghajlatváltozás 
ellen; úgy véli, hogy az energiaellátást olyan nyílt és tisztességes piacokon keresztül 
kell biztosítani, amelyek ugyanakkor tükrözik az arra irányuló igényt, hogy globális 
összefüggésben továbbra is versenyképesek maradjanak;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Sahra Wagenknecht

Módosítás: 16
1. bekezdés

1. üdvözli az energiapolitikáról szóló bizottsági stratégiai dokumentum benyújtását, de 
sajnálatát fejezi ki azon tény miatt, hogy az Európai stratégia az energiaellátás 
fenntarthatóságáért, versenyképességéért és biztonságáért című zöld könyv nem 
megfelelően kezeli az egész kérdést; különösen azt a tényt bírálja, hogy a zöld könyv 
nem végez semmiféle alapvető vizsgálatot azon kérdés tekintetében, hogy miként 
biztosíthatók fenntarthatóan hosszú távon és környezetbarát módon a nyilvánosság 
számára bizonyos véges olaj-, földgáz- és uránkészletek; hangsúlyozza azt a tényt, 
hogy (törlés) az energiával kapcsolatban teljesen új helyzetben vagyunk, ami olyan 
európai energiapolitika kialakítását igényli, amely hatékonyan akadályozza meg a 
kartellszerű vállalati struktúrák létrehozását az energiaágazatban és a megengedhető 
energiát a lehető legnagyobb mértékben belső forrásokból biztosítja, miközben óvja a 
környezetet és küzd az éghajlatváltozás ellen; (törlés)

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 17
1. bekezdés

1. üdvözli a Bizottság Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, 
versenyképességéért és biztonságáért című zöld könyvét, de hangsúlyozza annak 
szükségét, hogy el kell ismerni a szélesebb globális energiapiac folyamatosan változó 
feltételeit és kiemeli a termelői perspektívának egy, a termelést, az elosztást és a 
fogyasztást is figyelembe vevő, módszeres megközelítésre való kiterjesztésének 
fontosságát;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jan Christian Ehler

Módosítás: 18
1. bekezdés

1. üdvözli a Bizottság Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, 
versenyképességéért és biztonságáért című zöld könyvét, de hangsúlyozza azt a tényt, 
hogy itt Európában fel kell ismernünk, hogy az energiával kapcsolatban teljesen új 
helyzetben vagyunk, ami olyan európai energiastratégia kialakítását igényli, amely 
arra irányul, hogy a megengedhető energiaellátás biztonságát (törlés) belső 
forrásokból biztosítsa, miközben óvja a környezetet és küzd az éghajlatváltozás ellen
is; támogatja a Bizottságot egy, azon a feltevésen alapuló energiapolitikai 
megközelítésben, amely feltevés szerint a gazdasági versenyképesség előfeltétele a 
piaci mechanizmusokat tiszteletben tartó, stabil és megbízható jogi keret; úgy véli, 
hogy az energiaellátást olyan nyílt és tisztességes piacokon keresztül kell biztosítani, 
amelyek ugyanakkor tükrözik az arra irányuló igényt, hogy globális összefüggésben 
továbbra is versenyképesek maradjanak;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni

Módosítás: 19
1. bekezdés

1. üdvözli a Bizottság Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, 
versenyképességéért és biztonságáért című zöld könyvét, de hangsúlyozza azt a tényt, 
hogy itt Európában fel kell ismernünk, hogy az energiával kapcsolatban teljesen új 
helyzetben vagyunk, ami az energiatakarékosságon, a hatékonyságon és a megújuló 
erőforrásokon alapuló, hatékony és decentralizált európai energiapolitika kialakítását 
igényli, amely a megengedhető energia biztosítását a lehető legnagyobb mértékben 
belső forrásokból biztosítja, miközben óvja a környezetet és küzd az éghajlatváltozás 
ellen; úgy véli, hogy az energiaellátást nyílt és tisztességes piacokon keresztül kell 
biztosítani (törlés);

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit

Módosítás: 20
1. bekezdés

1. üdvözli a Bizottság Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, 
versenyképességéért és biztonságáért című zöld könyvét, és hangsúlyozza azt a tényt, 
hogy Európának egy olyan európai energiapolitikával kapcsolatos elgondolást kell 
kidolgoznia, amely a megengedhető energia biztosítását a lehető legnagyobb 
mértékben alacsony ellátási kockázatú – pl. belső – forrásokból biztosítja, miközben 
óvja a környezetet és küzd az éghajlatváltozás ellen. Ezt olyan nyílt és tisztességes 
piacokon keresztül kell biztosítani, amelyek előmozdítják az EU versenyképességét 
globális összefüggésben;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 21
1. bekezdés

1. üdvözli a Bizottság Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, 
versenyképességéért és biztonságáért című zöld könyvét, és hangsúlyozza azt a tényt, 
hogy Európának egy olyan európai energiapolitikával kapcsolatos elgondolást kell 
kidolgoznia, amely a megengedhető energia biztosítását a lehető legnagyobb 
mértékben alacsony ellátási kockázatú – pl. belső – forrásokból biztosítja, miközben 
óvja a környezetet és küzd az éghajlatváltozás ellen. Ezt olyan nyílt és tisztességes 
piacokon keresztül kell biztosítani, amelyek előmozdítják az EU versenyképességét 
globális összefüggésben;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 22
1. bekezdés

1. üdvözli a Bizottság Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, 
versenyképességéért és biztonságáért című zöld könyvét, de hangsúlyozza azt a 
tényt, hogy itt Európában fel kell ismernünk, hogy az energiával kapcsolatban 
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teljesen új helyzetben vagyunk, ami olyan európai energiapolitika kialakítását 
igényli, amely a megengedhető energia biztosítását a lehető legnagyobb mértékben 
belső forrásokból biztosítja, miközben óvja a környezetet és küzd az éghajlatváltozás 
ellen; úgy véli, hogy az energiaellátást nyílt és tisztességes piacokon keresztül kell 
biztosítani (törlés); elismeri, hogy – az energiapolitika három pillérének 
(fenntartható fejlődés, versenyképesség és az ellátás biztonsága) feltételezett 
oszthatatlansága ellenére – az ellátás biztonságának kell a legfőbb szerepet 
betöltenie;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 23
1. bekezdés

1. üdvözli a Bizottság Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, 
versenyképességéért és biztonságáért című zöld könyvét, és hangsúlyozza azt a tényt, 
hogy Európának egy európai energiapolitikával kapcsolatos elgondolást kell 
kidolgoznia (törlés), miközben óvja a környezetet és küzd az éghajlatváltozás ellen; 
úgy véli, hogy az energiaellátást olyan nyílt és tisztességes piacokon keresztül kell 
biztosítani, amelyek ugyanakkor tükrözik az arra irányuló igényt, hogy globális 
összefüggésben továbbra is versenyképesek maradjanak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Šarūnas Birutis

Módosítás: 24
1. bekezdés

1. üdvözli a Bizottság Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, 
versenyképességéért és biztonságáért című zöld könyvét, de hangsúlyozza azt a tényt, 
hogy itt Európában fel kell ismernünk, hogy az energiával kapcsolatban teljesen új 
helyzetben vagyunk, ami olyan közös európai energiapolitika kialakítását igényli, 
amely a megengedhető energiát (törlés) biztosítja, miközben óvja a környezetet és 
küzd az éghajlatváltozás ellen; úgy véli, hogy az energiaellátást olyan nyílt és 
tisztességes piacokon keresztül kell biztosítani, amelyek ugyanakkor tükrözik az arra 
irányuló igényt, hogy globális összefüggésben továbbra is versenyképesek 
maradjanak;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 25
1. bekezdés

1. üdvözli a Bizottság Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, 
versenyképességéért és biztonságáért című zöld könyvét, de hangsúlyozza azt a tényt, 
hogy itt Európában fel kell ismernünk, hogy az energiával kapcsolatban nem vagyunk 
könnyű helyzetben, ami olyan európai energiapolitika kialakítását igényli, amely a 
megengedhető energia biztosítását a lehető legnagyobb mértékben belső forrásokból 
biztosítja, miközben óvja a környezetet és küzd az éghajlatváltozás ellen; úgy véli, 
hogy az energiaellátást olyan nyílt és tisztességes piacokon keresztül kell biztosítani, 
amelyek ugyanakkor tükrözik az arra irányuló igényt, hogy globális összefüggésben 
továbbra is versenyképesek maradjanak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 26
1. bekezdés

1. üdvözli a Bizottság Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, 
versenyképességéért és biztonságáért című zöld könyvét, de hangsúlyozza azt a tényt, 
hogy itt Európában fel kell ismernünk, hogy az energiával kapcsolatban teljesen új 
helyzetben vagyunk, ami olyan európai energiapolitika kialakítását igényli, amely a 
megengedhető energia biztosítását a lehető legnagyobb mértékben szénmentes belső 
forrásokból biztosítja, miközben óvja a környezetet és küzd az éghajlatváltozás ellen; 
úgy véli, hogy az energiaellátást olyan nyílt és tisztességes piacokon keresztül kell 
biztosítani, amelyek ugyanakkor tükrözik az arra irányuló igényt, hogy globális 
összefüggésben továbbra is versenyképesek maradjanak;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Romana Jordan Cizelj, Gyürk András, Jan 
Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Herczog Edit, Angelika Niebler

Módosítás: 27
1a. bekezdés (új)

1a. hangsúlyozza, hogy a tavaly téli tapasztalatok és a fellendülő gazdaságok (azaz 
Kína, India) drasztikusan növekvő energiaigénye egyértelművé tette, hogy az 
energiaellátás működőképes biztonságának garantálása érdekében nem szabad 
semmilyen energiaforrást kihasználatlanul hagyni; felül kell emelkedni a múlt 
ideológiai álláspontjain;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Korhola

Módosítás: 28
1a. bekezdés (új)

1a. hangsúlyozza, hogy a tavaly téli tapasztalatok és a fellendülő gazdaságok (azaz 
Kína, India) drasztikusan növekvő energiaigénye egyértelművé tette, hogy az 
energiaellátás működőképes biztonságának garantálása érdekében nem szabad 
semmilyen energiaforrást kihasználatlanul hagyni; felül kell emelkedni a múlt 
ideológiai álláspontjain;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 29
1a. bekezdés (új)

1a. hangsúlyozza, hogy a tavaly téli tapasztalatok és a fellendülő gazdaságok (azaz 
Kína, India) drasztikusan növekvő energiaigénye egyértelművé tette, hogy az 
energiaellátás működőképes biztonságának garantálása érdekében nem szabad 
semmilyen energiaforrást kihasználatlanul hagyni; felül kell emelkedni a múlt 
ideológiai álláspontjain;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 30
1a. bekezdés (új)

1a. hangsúlyozza, hogy a tavaly téli tapasztalatok és a fellendülő gazdaságok (azaz 
Kína, India) drasztikusan növekvő energiaigénye egyértelművé tette, hogy az 
energiaellátás működőképes biztonságának garantálása érdekében nem szabad 
semmilyen energiaforrást kihasználatlanul hagyni; felül kell emelkedni a múlt 
ideológiai álláspontjain;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Jerzy Buzek, Paul Rübig

Módosítás: 31
1b. bekezdés (új)

1b. hangsúlyozza, hogy a Bizottság zöld könyvében kijelentette, hogy 1 milliárd eurót 
kell az európai energiapiacba fektetni Európában az energiaellátás hosszú távon 
történő biztosítása érdekében; azt is megjegyzi, hogy nem lehet azt feltételezni, hogy 
ezek a források közpénzből finanszírozhatók és hogy ennélfogva fontos az Európai 
Unió energiaipari gazdasági szereplőit bevonni az energiapolitikára vonatkozó 
konszenzus további kidolgozásába; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jerzy Buzek

Módosítás: 32
1b. bekezdés (új)

1b. hangsúlyozza egy, a belső piaci rendeletekre, valamint valamennyi tagállam 
politikai és gazdasági érdekeit figyelembe vevő külső aspektusokra irányuló közös 
energiapolitika létrehozásának szükségességét;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jerzy Buzek

Módosítás: 33
1c. bekezdés (új)

1c. hangsúlyozza egy páneurópai energiaközösségről szóló szerződés kidolgozásának 
fontosságát;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 34
1a. bekezdés (új)

1a. sürgeti a 2007. évi tavaszi Tanácsot, hogy fogadjon el egy olyan cselekvési tervet, 
ami legalább a következő elemeket tartalmazza: annak érdekében, hogy a fogyasztók 
az energiapolitika középpontjába kerüljenek, az EU ETS-ének gyökeres reformja, 
ami a piacot egy alacsony széngazdaságba való befektetés felé irányítja, amelyre az 
EU-s szénkibocsátásokkal kapcsolatban 2020-ig kitűzött célok az irányadók –
beleértve azt a kötelező célkitűzést is, amely értelmében 2020-ra el kell érni azt, hogy 
az energia 25%-a megújuló forrásokból származzon, beleértve továbbá egy, a 
gépkocsikból származó kibocsátásokra vonatkozó kötelező célkitűzést is –, valamint
fokozatos változás az energiahatékonyságban, megerősített jogszabályok a 
versenypolitika tekintetében, továbbá az energiahálózatok szétválasztásának teljes 
tulajdonjoga, a szabályozók számára megállapított kötelező minimum 
iránymutatások – beleértve a szabályozók kinevezésével kapcsolatos eljárást, a 
függetlenséget, az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot –, a tiszta energetikai 
technológiákra vonatkozó célratörő kutatási és fejlesztési stratégia, közös 
energetikai külpolitikai stratégia és valamennyi jelenlegi EU-s energetikai 
jogszabály teljes végrehajtása;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 35
1a. bekezdés (új)

1a. javasolja, hogy végezzenek Európa-szerte egy előre mutató tanulmányt a közép- és 
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hosszú távú ellátásról és keresletről – különösen a termelői oldalon lévő –
befektetési igények azonosítása, valamint a gazdasági szereplők profiljának 
megerősítése érdekében;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Sahra Wagenknecht

Módosítás: 36
1a. bekezdés (új)

1a. rendkívüli mértékben aggódik amiatt, hogy a zöld könyv semmilyen módon nem tesz 
eleget az energiakérdés külpolitikai vetületének; érthetetlennek tartja, hogy 
világszerte az energia hagyományos, korlátozott formáinak, valamint a 
konfliktusokból és háborúkból következő kockázatoknak az alapvető problémáját 
nem vitatják meg; sajnálja azt a tényt, hogy az Európai Unió ezzel összefüggésben 
meglévő szerepét nem vizsgálják meg, valamint hogy nem vitatják meg részletesen az 
annak biztonsága és a katonai stratégiák, valamint az energia- és 
nyersanyagbiztonság közötti kapcsolatot, amint azt például az európai védelmi 
dokumentum előírja; úgy véli, hogy az EU energiastratégiájának egyértelműen el 
kell utasítania a katonai tervezést és megfontolásokat, valamint javaslatokat és 
lehetséges megoldásokat kell előterjesztenie arra vonatkozóan, hogy békés 
eszközökkel hogyan lehet biztosítani az energiaellátás hosszú távú biztonságát, 
valamint hogy miként lehet ténylegesen ellenállni a nyersanyagokban gazdag 
államok és régiók további destabilizációjának;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Norbert Glante

Módosítás: 37
1a. bekezdés (új)

1a. hangsúlyozza, hogy a tavaly téli tapasztalatok és a növekvő ázsiai gazdaságok –
például Kína és India – erősen növekvő energiaigénye egyértelművé tette, hogy az 
ellátás működőképes biztonságának garantálása érdekében nem szabad semmilyen 
energiaforrást kihasználatlanul hagyni; 

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Esko Seppänen
Módosítás: 38
1a. bekezdés (új)

1a fenntartja, hogy az ezen állásfoglalásban alább előterjesztett számos nézet nem 
rendelkezik az EGK jelenlegi szerződései szerinti megfelelő jogalappal;

Or. fi

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna

Módosítás: 39
1a. bekezdés (új)

1a hangsúlyozza, hogy az EU-nak hosszú távon az EU-n belüli tisztaenergia-termelésen 
és új innovációkon alapuló energiafüggetlenség és -hatékonyság magas fokára kell 
törekednie; úgy véli, hogy ez az energia összfogyasztásban a megújuló 
energiaforrások arányának növelésével érhető el, drasztikusan növelve az európai 
gazdaság energiahatékonyságát és csökkentve a jelenlegi energetikai technológiák
szénintenzitását;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 40
1b. bekezdés (új)

1b javasolja, hogy egy költség–haszon elemzés foglalkozzon az egyes
energiaforrásoknak az EU energia területén meglévő három célkitűzéséhez –
nevezetesen az ellátás biztonságához, a versenyképességhez, és a környezeti 
fenntarthatósághoz – való hozzájárulásával;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Gunnar Hökmark

Módosítás: 41
1a. bekezdés (új)

1a. sürgeti az Uniót, hogy a fenntartható, versenyképes és biztonságos energiaellátás 
elérésére tett erőfeszítései során helyezzen hangsúlyt a már meglévő hatáskörökre, 
valamint hogy használja ki azokat a meglévő eszközöket, amelyeknek teljes 
potenciáljukat még nem érték el. E célkitűzés elérése érdekében: 

a. ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy aktívan munkálkodjanak a dinamikus 
belső piac sikeres megvalósításán. Ez alapvető fontosságú a további, határokon 
átnyúló verseny, a biztonságosabb ellátás, az alacsonyabb árak, az energiaforrások 
szélesebb választéka és a szolgáltatók sokfélesége felé való nyitás érdekében; 

b. a Bizottságnak prioritást kell biztosítania – az összekapcsolódó villamosenergia-
hálózat eléréséhez szükséges regionális eszközökként – a transzeurópai hálózatok 
kifejlesztésének, a biztonságos szállítás, a fölösleg javítása és az energiának az Unió 
különböző részeiből való elosztásának előmozdítása érdekében; 

c. ösztönzi a tagállamokat, hogy teljes mértékben használják ki a közös 
kereskedelempolitikát az Unió számára energiát szolgáltatók függésének egyenletes 
eloszlása érdekében, védve ugyanakkor az egyes tagállamok érdekeit az 
energiaellátás területén jelentkező esetleges válsághelyzet esetén;

d. a Bizottságnak valamennyi belső piaci szereplőre alkalmazni kell a 
versenyjogszabályokat, függetlenül attól, hogy hazai vagy külföldi szereplők-e;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Claude Turmes

Módosítás: 42
2. bekezdés, bevezetés

2. Elismeri, hogy az éghajlatváltozás azonnali EU-szintű intézkedéseket igénylő, komoly 
problémákat okoz, és kitart amellett, hogy – a benne rejlő kockázatok és megoldatlan 
problémák (pl. a nukleáris hulladék ártalmatlanítása) miatt – a nukleáris energia 
nem lehet az e kihívásra adott válasz; úgy véli ezért, hogy egy, az 
energiatakarékosságra, -hatékonyságra és a megújuló energiákra összpontosító 
európai politikával kapcsolatos elgondolást kell kialakítani, valamint hogy ezért e 
célkitűzés elérése érdekében egyértelmű útitervet kell meghatározni; kitart amellett, 
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hogy a közlekedés az ilyen fenntartható energiapolitika kulcsfontosságú összetevője, 
ezért azzal teljes mértékben foglalkozni kell:

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jerzy Buzek, Gyürk 
András, Jan Hudacky, Paul Rübig, Herczog Edit, Angelika Niebler

Módosítás: 43
2. bekezdés

2. Elismeri, hogy az éghajlatváltozás azonnali nemzetközi intézkedéseket igénylő, 
kihívást jelentő problémákat okoz, és úgy véli, hogy 2050-ig az EU energiája 
túlnyomó részének szénmentes forrásokból kell származnia vagy azt üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását megakadályozó technológiákkal kell előállítani. Üdvözli 
ezért az EU által a nemzetközi tárgyalásokban és az üvegházhatást okozó gázokra 
vonatkozó, legszélesebb kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) létrehozásában 
betöltött vezető szerepet:

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 44
2. bekezdés

2. Elismeri, hogy az éghajlatváltozás azonnali nemzetközi intézkedéseket igénylő, 
kihívást jelentő problémákat okoz, és úgy véli, hogy 2050-ig az EU energiája 
túlnyomó részének szénmentes forrásokból kell származnia vagy azt üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását megakadályozó technológiákkal kell előállítani. Üdvözli 
ezért az EU által a nemzetközi tárgyalásokban és az üvegházhatást okozó gázokra 
vonatkozó, legszélesebb kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) létrehozásában 
betöltött vezető szerepet:

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 45
2. bekezdés

2. Elismeri, hogy az éghajlatváltozás azonnali nemzetközi intézkedéseket igénylő, 
kihívást jelentő problémákat okoz, és úgy véli, hogy 2050-ig az EU energiája 
túlnyomó részének szénmentes forrásokból kell származnia vagy azt üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását megakadályozó technológiákkal kell előállítani. Üdvözli 
ezért az EU által a nemzetközi tárgyalásokban és az üvegházhatást okozó gázokra 
vonatkozó, legszélesebb kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) létrehozásában 
betöltött vezető szerepet:

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna

Módosítás: 46
2. bekezdés, bevezetés

2. Hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás azonnali és célratörő EU-szintű és 
világméretű intézkedéseket igénylő, legnagyobb és legrémisztőbb környezeti 
kihívások egyike, és úgy véli, hogy 2050-ig az EU energiája túlnyomó részének 
szénmentes forrásokból kell származnia, valamint hogy ezért e célkitűzés elérése 
érdekében egyértelmű útitervet kell meghatározni:

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit

Módosítás: 47
2. bekezdés, bevezetés

2. Elismeri, hogy az éghajlatváltozás azonnali világméretű intézkedéseket igénylő, 
komoly problémákat okoz, és úgy véli, hogy 2050-ig az EU energiája túlnyomó 
részének semleges forrásokból kell származnia, valamint hogy ezért e célkitűzés 
elérése érdekében egyértelmű útitervet kell meghatározni:

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 48
2. bekezdés, bevezetés

2. Elismeri, hogy az éghajlatváltozás azonnali világméretű intézkedéseket igénylő, 
komoly problémákat okoz, és úgy véli, hogy 2050-ig az EU energiája túlnyomó 
részének semleges forrásokból kell származnia, valamint hogy ezért e célkitűzés 
elérése érdekében egyértelmű útitervet kell meghatározni:

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adam Gierek

Módosítás: 49
2. bekezdés, bevezetés

2. Elismeri, hogy az éghajlatváltozás azonnali EU-szintű intézkedéseket igénylő, komoly 
problémákat okoz, és úgy véli, hogy 2050-ig az EU energiája túlnyomó részének 
alacsony CO2-kibocsátási forrásokból kell származnia, valamint hogy ezért e 
célkitűzés elérése érdekében egyértelmű útitervet kell meghatározni:

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Sahra Wagenknecht

Módosítás: 50
2. bekezdés, bevezető mondat

2. Elismeri, hogy az éghajlatváltozás azonnali EU-szintű intézkedéseket igénylő, komoly 
problémákat okoz, és úgy véli, hogy 2050-ig az EU energiája túlnyomó részének 
megújuló, szénmentes forrásokból kell származnia, valamint hogy ezért e célkitűzés 
elérése érdekében egyértelmű útitervet kell meghatározni:

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Korhola

Módosítás: 51
2. bekezdés, bevezetés

2. Elismeri, hogy az éghajlatváltozás azonnali EU-szintű intézkedéseket igénylő, komoly 
problémákat okoz, és úgy véli, hogy 2050-ig az EU energiája jelentős részének 
szénmentes forrásokból kell származnia, valamint hogy ezért e célkitűzés elérése 
érdekében egyértelmű útitervet kell meghatározni:

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Esko Seppänen

Módosítás: 52
2. bekezdés, bevezetés

2. Elismeri, hogy az éghajlatváltozás azonnali EU-szintű intézkedéseket igénylő, komoly 
problémákat okoz, és reméli, hogy 2050-ig az EU energiája túlnyomó része
szénmentes forrásokból fog származni, valamint hogy ezért e célkitűzés elérése 
érdekében egyértelmű útitervet kell meghatározni:

Or. fi

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 53
2. bekezdés

2. Elismeri, hogy az éghajlatváltozás azonnali EU-szintű intézkedéseket igénylő, komoly 
problémákat okoz, és úgy véli, hogy 2050-ig az EU energiája túlnyomó részének 
szénmentes forrásokból kell származnia, valamint hogy ezért e célkitűzés elérése 
érdekében egyértelmű útitervet kell meghatározni; (törlés)

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Jan Christian Ehler

Módosítás: 54
2. bekezdés, -a pont (új)

-a. rámutat arra, hogy a különféle technológiákra, az energia valamennyi formájának 
felhasználására irányuló kutatásra és fejlesztésre nyitva álló, megnövekedett, 
megkülönböztetésmentes támogatást óriási hozzájárulásnak tekinti az energiaellátás
biztonsága és a megengedhető energiaárak biztosítása szempontjából;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, Gyürk 
András, Jan Hudacky, Jan Brezina, Paul Rübig, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, 
Herczog Edit, Angelika Niebler

Módosítás: 55
2. bekezdés, -a pont (új)

-a. az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának globális jellege, az EU által 
kibocsátott mennyiség alacsony részesedési aránya és a felemelkedő országok egyre 
növekvő kibocsátásai miatt egyértelmű, hogy nemzetközileg összehangolt 
erőfeszítéssel kell intézkedést tenni. Ezért arra ösztönzi a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy – a főbb kibocsátó országok széleskörű részvételének biztosítása mellett –
folytassa a jövőre vonatkozó, nemzetközi megállapodásról szóló tárgyalásokat.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 56
2. bekezdés, -a pont (új)

-a. az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának globális jellege, az EU által 
kibocsátott mennyiség alacsony részesedési aránya és a felemelkedő országok egyre 
növekvő kibocsátásai miatt egyértelmű, hogy nemzetközileg összehangolt 
erőfeszítéssel kell intézkedést tenni. Ezért arra ösztönzi a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy – a főbb kibocsátó országok széleskörű részvételének biztosítása mellett –
folytassa a jövőre vonatkozó, nemzetközi megállapodásról szóló tárgyalásokat.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 57
2. bekezdés, -a pont (új)

-a. az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának globális jellege, az EU által
kibocsátott mennyiség alacsony részesedési aránya és a felemelkedő országok egyre 
növekvő kibocsátásai miatt egyértelmű, hogy nemzetközileg összehangolt 
erőfeszítéssel kell intézkedést tenni. Ezért arra ösztönzi a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy – a főbb kibocsátó országok széleskörű részvételének biztosítása mellett –
folytassa a jövőre vonatkozó, nemzetközi megállapodásról szóló tárgyalásokat.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Korhola

Módosítás: 58
2. bekezdés, -a pont (új)

-a. az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának globális jellege, az EU által 
kibocsátott mennyiség alacsony részesedési aránya és a felemelkedő országok egyre 
növekvő kibocsátásai miatt egyértelmű, hogy nemzetközileg összehangolt 
erőfeszítéssel kell intézkedést tenni. Ezért arra ösztönzi a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy – a főbb kibocsátó országok széleskörű részvételének biztosítása mellett –
folytassa a jövőre vonatkozó, nemzetközi megállapodásról szóló tárgyalásokat.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 59
2. bekezdés, a. pont

törölve

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul

Módosítás: 60
2. bekezdés, a. pont

a. (törlés) a Bizottságnak javasolnia kell a kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) 
felülvizsgálatát, ami magában foglalja az ETS kibocsátási egységek valamennyi 
tagállamban történő szétosztására vonatkozó, egységes megközelítést, 
alternatívaként az árverés vagy egy, teljesítményértékelést magában foglaló, az EU 
egészére kiterjedő ágazati megközelítés körültekintő mérlegelését követően;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alexander Alvaro, 
Nicole Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, Gyürk András, Jan 
Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herzog, Jerzy Buzek, 
Angelika Niebler

Módosítás: 61
2. bekezdés, a. pont

a. az EU vezetőinek egy célratörő, hosszú távú CO2 csökkentési célokra irányuló, 
nemzetközileg összehangolt erőfeszítésben meg kell állapodniuk a 2 C° fokos 
célkitűzéssel összhangban. A Bizottságnak javasolnia kell a kibocsátás-kereskedelmi 
rendszer (ETS) felülvizsgálatát, beleértve a kibocsátási jogok 2012-től történő 
gazdaságilag elfogadható kezelését. A Bizottságnak a felülvizsgálat javasolása előtt 
körültekintően kell értékelnie a jelenlegi kibocsátás-kereskedelmi rendszer 
gazdasági és környezeti hatásait.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 62
2. bekezdés, a. pont

a. az EU vezetőinek egy célratörő, hosszú távú CO2 csökkentési célokra irányuló, 
nemzetközileg összehangolt erőfeszítésben meg kell állapodniuk a 2 C° fokos 
célkitűzéssel összhangban. A Bizottságnak javasolnia kell a kibocsátás-kereskedelmi 
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rendszer (ETS) felülvizsgálatát, beleértve a kibocsátási jogok 2012-től történő 
gazdaságilag elfogadható kezelését. A Bizottságnak a felülvizsgálat javasolása előtt 
körültekintően kell értékelnie a jelenlegi kibocsátás-kereskedelmi rendszer 
gazdasági és környezeti hatásait.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 63
2. bekezdés, a. pont

a. az EU vezetőinek egy célratörő, hosszú távú CO2 csökkentési célokra irányuló, 
nemzetközileg összehangolt erőfeszítésben meg kell állapodniuk a 2 C° fokos 
célkitűzéssel összhangban. A Bizottságnak javasolnia kell a kibocsátás-kereskedelmi 
rendszer (ETS) felülvizsgálatát, beleértve a kibocsátási jogok 2012-től történő 
gazdaságilag elfogadható kezelését. A Bizottságnak a felülvizsgálat javasolása előtt 
körültekintően kell értékelnie a jelenlegi kibocsátás-kereskedelmi rendszer 
gazdasági és környezeti hatásait.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 64
2. bekezdés, a. pont

a. az EU vezetőinek törekedniük kell egy, az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásainak a 2050-re elérendő 2 C° fokos célkitűzéssel összhangban való 
csökkentéséről szóló nemzetközi megállapodás lehető leghamarabbi 
megtárgyalására. A Bizottságnak különösen az elosztási módszerek átfogó 
értékelése, és az árverésből esetlegesen befolyó pénzeszközök visszaforgatására 
irányuló harmonizált megközelítés alapján javasolnia kell a kibocsátás-kereskedelmi 
rendszer (ETS) felülvizsgálatát;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit

Módosítás: 65
2. bekezdés, a. pont

a. az EU vezetőinek törekedniük kell egy, az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásainak a 2050-re elérendő 2 C° fokos célkitűzéssel összhangban való 
csökkentéséről szóló nemzetközi megállapodás lehető leghamarabbi 
megtárgyalására. A Bizottságnak javasolnia kell a kibocsátás-kereskedelmi rendszer 
(ETS) felülvizsgálatát, aminek tartalmaznia kell a szabad elosztástól a kibocsátási 
egységek árverése felé történő fokozatos elmozdulást.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Esko Seppänen

Módosítás: 66
2. bekezdés, a. pont

a. az EU vezetőinek a jövő éven belül meg kell állapodniuk egy 2020-ig elérendő, 
kötelező CO2 célkitűzésről, és egy 2050-ig elérendő, indikatív CO2 célkitűzésről, a 2 
C° fokos célkitűzéssel összhangban. A kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) 
(törlés) kibocsátási jogainak árverése a villamosenergia-árak ésszerűtlen 
emelkedéséhez vezetne a tagállamokban;

Or. fi

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 67
2. bekezdés, a. pont

a. az EU vezetőinek a jövő éven belül meg kell állapodniuk egy 2020-ig elérendő, 
kötelező CO2 célkitűzésről, és egy 2050-ig elérendő, indikatív CO2 célkitűzésről, a 2 
C° fokos célkitűzéssel összhangban. A Bizottságnak – többek között a kibocsátási 
jogok árverésének ajánlatos voltának és hatékonyságának, valamint mennyiségük 
csökkentésének meghatározását követően – javasolnia kell a kibocsátás-kereskedelmi 
rendszer (ETS) felülvizsgálatát;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 68
2. bekezdés, a. pont

a. az EU vezetőinek a jövő éven belül meg kell állapodniuk egy (törlés) 2006 és 2020 
közötti, 30 százalékos, kötelező CO2-csökkentési célkitűzésről, és egy (törlés) 2006 és 
2050 közötti, 80 százalékos indikatív CO2-csökkentési célkitűzésről (törlés). 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna

Módosítás: 69
2. bekezdés, a. pont

a. emlékeztet a „Nyerjük meg a csatát a globális éghajlatváltozás ellen” című 2005. 
november 16-i állásfoglalására, ami erőteljes kibocsátás-csökkentésekre szólít fel –
30%-kal 2020-ig és 60–80%-kal 2050-ig –, amiket a fejlett országokkal közösen, 
piacösztönzők és a hatékonyságba és/vagy szénmentes és alacsony széntartalmú 
technológiákba történő befektetések ösztönzésére irányuló rendelet kombinációjával 
kell elvégezni. A Bizottságnak javasolnia kell a kibocsátás-kereskedelmi rendszer 
(ETS) felülvizsgálatát, beleértve a kibocsátási jogok 2012-től történő teljes árverését, 
az így befolyt pénzt pedig az EU energiára irányuló kutatására és fejlesztésére, 
valamint az energiahatékonysági intézkedésekre kell fordítani;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Korhola

Módosítás: 70
2. bekezdés, a. pont

a. az EU vezetőinek más felekkel együtt fontolóra kell venniük a 2020-ig és 2050-ig 
történő csökkentéshez vezető útirányokat a 2 C° fokos célkitűzéssel összhangban. A 
Bizottságnak javasolnia kell a kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) 
felülvizsgálatát, valamint fontolóra kell vennie a kibocsátási jogok 2012-től történő 
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teljesítményértékelését és teljes árverését, az így befolyt pénzt pedig az EU energiára 
irányuló kutatására és fejlesztésére, valamint az energiahatékonysági intézkedésekre 
kell fordítani;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 71
2. bekezdés, a. pont

a. az EU vezetőinek a jövő éven belül meg kell állapodniuk egy 2020-ig elérendő, 
kötelező CO2 célkitűzésről, és egy 2050-ig elérendő, indikatív CO2 célkitűzésről, a 2 
C° fokos célkitűzéssel összhangban; a kibocsátás-kereskedelem nemzetközi 
rendszerében (ETS) megfelelő lehet a kibocsátási jogok árveréssel történő, teljes 
körű értékesítése. Mindenesetre a rendszer nemzetközi kiterjesztéséig – Európa 
versenyképességének megfelelő figyelembe vételével – a Bizottságnak javasolnia kell 
a kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) felülvizsgálatát, beleértve az 
energiahatékonyság és CO2 kibocsátási megtakarítások jutalmazására irányuló 
módszereket is. Bármely árverésből származó bevételt az EU energiára irányuló 
kutatására és fejlesztésére, valamint az energiahatékonysági intézkedésekre, a 
rugalmas mechanizmusok széles körben elterjedt használatára és a 
szankciórendszerek felülvizsgálatára kell fordítani;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Vincenzo Lavarra

Módosítás: 72
2. bekezdés, a. pont

a. az EU vezetőinek a jövő éven belül meg kell állapodniuk egy 2020-ig elérendő, 
kötelező CO2 célkitűzésről, és egy 2050-ig elérendő, indikatív CO2 célkitűzésről, a 2 
C° fokos célkitűzéssel összhangban. A Bizottságnak javasolnia kell a kibocsátás-
kereskedelmi rendszer (ETS) felülvizsgálatát, beleértve a kibocsátási jogok 2012-től 
történő teljes árverését, az így befolyt pénzt pedig az EU energiára irányuló kutatására 
és fejlesztésére, valamint az energiahatékonysági intézkedésekre, és a rugalmas
mechanizmus széles körű használatára kell fordítani;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Aldo Patriciello

Módosítás: 73
2. bekezdés, a. pont

a. az EU vezetőinek a jövő éven belül meg kell állapodniuk egy 2020-ig elérendő, 
kötelező CO2 célkitűzésről, és egy 2050-ig elérendő, indikatív CO2 célkitűzésről, a 2 
C° fokos célkitűzéssel összhangban. A Bizottságnak javasolnia kell a kibocsátás-
kereskedelmi rendszer (ETS) felülvizsgálatát, beleértve a kibocsátási jogok 2012-től 
történő teljes árverését, az így befolyt pénzt pedig az EU energiára irányuló kutatására 
és fejlesztésére, valamint az energiahatékonysági intézkedésekre, a rugalmas
mechanizmusok széles körű használatára és a szankciórendszer felülvizsgálatára
kell fordítani;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adam Gierek

Módosítás: 74
2. bekezdés, aa. pont (új)

aa. fel kell hívni a figyelmet a CO2-kibocsátások csökkentésének szükségességére, új 
zöld területek kialakításával, a faültetést is beleértve, valamint azoknak – a CO2-
elnyelés nyomon követésére vonatkozó megfelelő rendszer kidolgozását követően – a
kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe (ETS) való felvételével;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Adam Gierek

Módosítás: 75
2. bekezdés, ab. pont (új)

ab. a második ETS finanszírozási időszak (2008–2012) során pénzügyi forrásokat kell 
elosztani oly módon, hogy az – az energiatermelő üzemek korszerűsítésén keresztül –
a CO2-kibocsátások és az energiafogyasztás csökkentésére irányuló intézkedések 
megtételéhez vezessen;

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 76
2. bekezdés, b. pont

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 77
2. bekezdés, b. pont

b. meg kell oldani a kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) jelenlegi problémáit, 
különösen a váratlan nyereségeket, a túlzott mértékű elosztást és a nem hatékony 
elosztási módszereket. A Bizottságnak olyan felülvizsgálatot kell javasolnia, ami 
egyszerűsíti az ETS-t, hosszú távú kötelezettségvállalást és egyenlő 
versenyfeltételeket biztosít. E felülvizsgálatnak tartalmaznia kell a következőket:
- az ETS-jogok árverése felé történő elmozdulás
- alacsonyabb kibocsátási plafonok
- a kibocsátási jogok elosztására irányadó szabályok harmonizációja 
- az árverés bevételeinek a megújuló energiára és az energiahatékonyságra 
összpontosító kutatásra és fejlesztésre történő elosztására vonatkozó mechanizmus
- más üvegházhatást okozó gázoknak, mint például a NOx-nak a felvétele
- harmadik országoknak a rendszerben való részvételére irányuló lehetőség
- hatásvizsgálatot követően további, nagyobb kibocsátást végző ágazatok felvétele, 
beleértve a légi közlekedést és teherszállítást;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Esko Seppänen

Módosítás: 78
2. bekezdés, b. pont

b. a Bizottságnak javasolnia kell az ETS elvetését, ha a rendszert az EU-n kívül más 
országok nem fogadják el;
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Or. fi

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Claude Turmes

Módosítás: 79
2. bekezdés, b. pont

b. egy plafon- és kereskedelmi kibocsátási rendszert kell nemzetközi szinten 
kiterjeszteni (törlés);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul

Módosítás: 80
2. bekezdés, b. pont

b. az ETS-t nemzetközi szinten ki kell terjeszteni, és a rendszert legalább 20 éves 
időszakra kell hatályban tartani;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Korhola, Herbert Reul

Módosítás: 81
2. bekezdés, b. pont

b. az ETS-t nemzetközi szinten ki kell terjeszteni, és 5 évnél hosszabb időszakra kell 
szólnia.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit

Módosítás: 82
2. bekezdés, b. pont

b. az ETS-nek legalább 20 éves időszakra kell szólnia;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 83
2. bekezdés, b. pont

b. az ETS-nek (törlés) legalább 20 éves időszakra kell szólnia;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 84
2. bekezdés, ba. pont (új)

ba. az EU-nak törekednie kell arra, hogy az ETS-t tegye egy nemzetközi kibocsátás-
kereskedelmi rendszer alapjává;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Herczog Edit, Angelika Niebler

Módosítás: 85
2. bekezdés, ba. pont (új)

ba. az energetikai ágazatban a hosszú befektetési ciklusok miatt felszólítja a Bizottságot, 
hogy vegye fontolóra a kiosztási időszakok hosszabb – például 20 éves – időkeretre 
történő kiterjesztését. Felszólítja a Bizottságot, hogy az ETS felülvizsgálatában 
térjen ki arra, hogy fel kell-e venni a kölcsön és a bankügyletek lehetőségét is. 

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij 

Módosítás: 86
2. bekezdés, ba. pont (új)

ba. az energetikai ágazatban a hosszú befektetési ciklusok miatt felszólítja a Bizottságot, 
hogy vegye fontolóra a kiosztási időszakok hosszabb – például 20 éves – időkeretre 
történő kiterjesztését. Felszólítja a Bizottságot, hogy az ETS felülvizsgálatában 
térjen ki arra, hogy fel kell-e venni a kölcsön és a bankügyletek lehetőségét is.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 87
2. bekezdés, c. pont

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 88
2. bekezdés, c. pont

c. a nyilvánosság tudatosságának erősítése alapvető az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemhez. Ennélfogva szükség van egy szolgáltatás vagy egy termék éghajlatra 
gyakorolt hatását feltüntető címkézési rendszerekre annak érdekében, hogy a 
fogyasztók, utasok, vezetők és gyártók számára lehetővé váljon a felelősségteljes 
választások megtétele;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro

Módosítás: 89
2. bekezdés, c. pont

c. az ETS-nek – egy hatásvizsgálatot követően – további, nagy mennyiségű energiát 
felhasználó ágazatokra is ki kell terjednie, beleértve a légi közlekedést és a 
teherszállítást; ajánlott továbbá, hogy dolgozzanak ki egy, a légi közlekedésből és a 
hajókból származó kibocsátások csökkentésére irányuló stratégiát;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 90
2. bekezdés, c. pont

c. az ETS-nek – egy hatásvizsgálatot követően – további, nagy mennyiségű energiát 
felhasználó ágazatokra is ki kell terjednie, beleértve a légi közlekedést és a 
teherszállítás valamennyi módját;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit

Módosítás: 91
2. bekezdés, c. pont

c. Felszólítja a Bizottságot, hogy az ETS felülvizsgálatában térjen ki arra, hogy az 
ETS-nek – alapos gazdasági hatásvizsgálatok alapján – további, nagy mennyiségű 
energiát felhasználó ágazatokra is ki kell-e terjednie, beleértve a légi közlekedést és a 
teherszállítást;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 92
2. bekezdés, c. pont

c. Felszólítja a Bizottságot, hogy az ETS felülvizsgálatában térjen ki arra, hogy az 
ETS-nek – alapos gazdasági hatásvizsgálatok alapján – további, nagy mennyiségű 
energiát felhasználó ágazatokra is ki kell-e terjednie, beleértve a légi közlekedést és a 
teherszállítást;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Claude Turmes

Módosítás: 93
2. bekezdés, c. pont

c. az ETS-nek – egy hatásvizsgálatot követően – további, nagy mennyiségű energiát 
felhasználó ágazatokra is ki kell terjednie, beleértve (törlés) a teherszállítást; javasolja 
továbbá a légi közlekedésből származó CO2-kibocsátások tekintetében önálló 
kereskedelmi rendszer bevezetését olyan megfelelő, párhuzamos intézkedésekkel 
együtt, amelyek a légi közlekedésnek az éghajlatváltozásra gyakorolt, jelentős, nem 
CO2-vel kapcsolatos hatásaira terjednek ki;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 94
2. bekezdés, c. pont

c. az ETS-nek – egy alapos hatásvizsgálat eredményétől és alternatív politikai 
megközelítések értékelésétől függően – további, nagy mennyiségű energiát 
felhasználó ágazatokra is ki kell terjednie, beleértve a légi közlekedést és a 
teherszállítást;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel 
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Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, Avril 
Doyle, Jan Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna 
Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Módosítás: 95
2. bekezdés, ca. pont (új)

ca. a károsanyag-kibocsátási bizonyítványok árai változékonyságának ismeretében 
felszólítja a Bizottságot, hogy vegyen fontolóra csökkentési lehetőségeket. E 
lehetőségeknek tartalmazniuk kell a piacon a bizalom előmozdítását a piac 
átláthatóságának növelése révén, pl. EU-szerte a kibocsátási adatok időben történő 
és egységes közzétételén keresztül, valamint a piaci likviditás növelése érdekében a 
kiotói jegyzőkönyv rugalmas mechanizmusainak (közös megvalósítás és tiszta 
fejlesztés) kiterjedt alkalmazásával.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 96
2. bekezdés, ca. pont (új)

ca. a károsanyag-kibocsátási bizonyítványok árai változékonyságának ismeretében 
felszólítja a Bizottságot, hogy vegyen fontolóra csökkentési lehetőségeket. E 
lehetőségeknek tartalmazniuk kell a piacon a bizalom előmozdítását a piac
átláthatóságának növelése révén, pl. EU-szerte a kibocsátási adatok időben történő 
és egységes közzétételén keresztül, valamint a piaci likviditás növelése érdekében a 
kiotói jegyzőkönyv rugalmas mechanizmusainak (közös megvalósítás és tiszta 
fejlesztés) kiterjedt alkalmazásával.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 97
2. bekezdés, d. pont

törölve

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 98
2. bekezdés, d. pont

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Jan Brezina, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Módosítás: 99
2. bekezdés, d. pont

d. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy miként kellene még tovább 
harmonizálni a nemzeti elosztási módszereket.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 100
2. bekezdés, d. pont

d. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy miként kellene még tovább 
harmonizálni a nemzeti elosztási módszereket.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis

Módosítás: 101
2. bekezdés, d. pont

d. a Bizottságnak jogalkotási javaslatot kell benyújtani a jelenleg az ETS-sel 
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kapcsolatban alkalmazott módszernek a tőzsdepiaci szabályokkal összhangban 
történő egyszerűsítésére és átláthatóvá tételére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Norbert Glante

Módosítás: 102
2. bekezdés, d. pont

d. (törlés) a Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy a nemzeti elosztási terveket miként 
lehetne továbbszabványosítani;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 103
2. bekezdés, d. pont

d. jogalkotási javaslatot kell benyújtani a jelenleg az ETS-sel kapcsolatban alkalmazott 
módszer egyszerűsítésére és átláthatóvá tételére; a következő tíz évben a kibocsátási 
szintek stabilizására irányuló egyéb, további intézkedések lehetséges hatályára 
vonatkozó globális párbeszédnek teljes mértékben figyelembe kell vennie az osztott, 
de nem egyenlő felelősség elvét;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Claude Turmes

Módosítás: 104
2. bekezdés, d. pont

d. jogalkotási javaslatot kell benyújtani a jelenleg az ETS-sel kapcsolatban az elosztás és
a beüzemeléssel kapcsolatos jelentési követelmények tekintetében alkalmazott 
módszernek a tőzsdepiaci szabályokkal összhangban történő egyszerűsítésére, 
harmonizációjára és átláthatóvá tételére;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit

Módosítás: 105
2. bekezdés, d. pont

d. jogalkotási javaslatot kell benyújtani a jelenleg az ETS-sel kapcsolatban alkalmazott 
módszer, harmonizációja, egyszerűsítésére és átláthatóvá tételére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 106
2. bekezdés, d. pont

d. jogalkotási javaslatot kell benyújtani a jelenleg az ETS-sel kapcsolatban alkalmazott 
módszer, harmonizációja, egyszerűsítésére és átláthatóvá tételére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Nicole Fontaine és Dominique Vlasto

Módosítás: 107
2. bekezdés, da. pont (új)

da. ezen túlmenően az Uniónak – a leginkább „előrehaladott” fejlődő országokkal 
együtt – fel kell tárnia azokat a módokat, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy 
nagyobb szerepet játsszanak a globális felmelegedés elleni küzdelemre irányuló 
világszintű erőfeszítésben, például egy szélesebb körű Tiszta Fejlesztési 
Mechanizmus alapján és az ágazatalapú megközelítéssel kombinált tiszta fejlődést 
előmozdító politikák és intézkedések elfogadásával, lehetőség szerint a világ 
szénpiacának terjeszkedésére irányuló ösztönzőként szolgáló célokat is beleértve. Az 
Uniónak azt is fontolóra kell vennie, hogy – az éghajlatváltozások különösen a 
szegényebb országokra gyakorolt hatásainak ellenére – milyen lépések tehetők a 
világszolidaritás erősítésére;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Andres Tarand

Módosítás: 108
2a. bekezdés (új)

2a. emlékeztet a „Nyerjük meg a csatát a globális éghajlatváltozás ellen” című 2005. 
november 16-i állásfoglalására, ami erőteljes kibocsátás-csökkentésekre szólít fel –
30%-kal 2020-ig és 60–80%-kal 2050-ig –, amiket a fejlett országokkal közösen kell 
elvégezni; hangsúlyozza, hogy az EU-nak az éghajlatváltozásra vonatkozó 
stratégiáját az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával kapcsolatos kötelező 
célkitűzésekre kell építenie; sürgeti a tagállamokat, hogy az energiatermelés árába 
internalizálják az externáliákat – beleértve az éghajlatváltozással kapcsolatos 
költségeket is –, valamint hogy távolítsák el az olyan „visszás” ösztönzőket, mint 
például a fosszilis tüzelőanyagok támogatásai;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna

Módosítás: 109
2a. bekezdés (új)

2a. sürgeti az EU-t, hogy proaktív megközelítését nemzetközi szinten tartsa fenn és 
erősítse meg annak érdekében, hogy a kiotói folyamatba más olyan főbb szereplőket 
is bevonjon, mint például az Egyesült Államok, Japán, Kína, India, Dél-Afrika vagy 
Brazília. A felemelkedő és fejlődő országokat segíteni kell a fenntartható fejlődésre 
vonatkozó stratégiák kialakításában;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 110
2a. bekezdés (új)

2a. a Bizottságnak komolyan fontolóra kell vennie azt, hogy az MDP- és MOC-
mechanizmusok miként fognak működni az ETS kibocsátási jogok teljes körű 
árverezésének tükrében;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mechtild Rothe

Módosítás: 111
2a. bekezdés (új)

2a. a szénkibocsátási jogok teljes körű árverezésének bevezetését követően a 
Bizottságnak egy stratégiát kell kidolgoznia arra vonatkozóan, hogy az EU ETS-e 
miként fog működni az MDP- és MOC- mechanizmusok mellett;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Claude Turmes

Módosítás: 112
A 2. és a 3. pont közötti alcím

Kutatás, Fejlesztés és Innováció

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sahra Wagenknecht

Módosítás: 113
3. bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze és Philippe Busquin

Módosítás: 114
3. bekezdés

3. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki európai stratégiai energetikai 
technológiatervet és reméli, hogy annak tartalma ki fog terjedni a közép- és hosszú 
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távú, új energetikai technológiákra – beleértve különösen a napenergiát, a 
hidrogént és az energiatárolást – összpontosító kutatási területekre;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna

Módosítás: 115
3. bekezdés

3. felszólítja a Tanács 2007 márciusában tartandó tavaszi csúcstalálkozóját annak 
biztosítására, hogy a jövőbeli európai energiapolitikát hatékonyan támassza alá egy, 
az energia területén meglévő célratörő kutatási és fejlesztési stratégia, beleértve a 
megfelelőbb közfinanszírozást és a kutatásra és fejlesztésre vonatkozó, 
megnövekedett magánfinanszírozásra irányuló erős ösztönzőket is, főleg a megújuló 
források és más tiszta energetikai technológiák terén; ennek a stratégiának a 
legmegfelelőbb helye egy olyan valós európai energetikai kutatási térség keretében 
lenne, ami arra ösztönzi a tagállamokat, hogy – a kutatási, technológiafejlesztési és 
demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramon túl (7KP) –
dolgozzanak ki stratégiát a nemzeti kutatási költségvetések EU-s szinten történő 
összevonására;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jan Christian Ehler

Módosítás: 116
3. bekezdés

3. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a nemzeti kutatási költségvetéseknek a hetedik 
keretprogramból az „energia” rész tekintetében érkező finanszírozással való 
összehangolására dolgozzanak ki stratégiát;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Gyürk András, 
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Jan Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Herczog Edit, Angelika Niebler

Módosítás: 117
3. bekezdés

3. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy – főleg a kutatási, technológiafejlesztési és 
demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramban (7KP) és az 
intelligens energiaprogramban – dolgozzanak ki stratégiát az energiakutatásra 
vonatkozó magasabb költségvetésre vonatkozóan;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 118
3. bekezdés

3. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy – főleg a kutatási, technológiafejlesztési és 
demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramban (7KP) és az 
intelligens energiaprogramban – dolgozzanak ki stratégiát az energiakutatásra 
vonatkozó magasabb költségvetésre vonatkozóan;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adam Gierek

Módosítás: 119
3a. bekezdés (új)

3a. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki előretekintő technológiákat a 
szénből származó, folyékony tüzelőanyagok gyártására vonatkozóan, amely 
technológiákat a 7KP egyik prioritásává kell tenni;

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás: 120
2a. bekezdés (új)

2a. felismeri azt is, hogy az éghajlatváltozás olyan világméretű probléma, amit egyedül –
az összes kibocsátás mindössze 15%-áért felelős – Európai Unió nem oldhat meg. 
Úgy véli, hogy ennélfogva az Európai Uniónak minden tőle telhetőt meg kell tennie 
annak érdekében, hogy az üvegházhatást okozó gázt kibocsátó, valamennyi nagyobb 
országot bevonja egy, a kibocsátások csökkentésére irányuló olyan világszintű 
rendszerbe, aminek a kiotói jegyzőkönyv 2012-ben történő lejártakor kell hatályba 
lépnie;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Jo Leinen

Módosítás: 121
3a. bekezdés (új)

3a. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az EU rövid távú energia- és 
közlekedéspolitikai intézkedéseiben és a támogató testületeknél tükröződjön az a 
hozzájárulás, amit a hidrogén és üzemanyagcellák alkalmazásai tesznek a fosszilis 
tüzelőanyag-alapú energia- és közlekedési rendszerből egy hatékony és CO2-ben 
szegény energia- és közlekedési rendszerbe történő átmenet felgyorsítása érdekében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Claude Turmes

Módosítás: 122
3a. bekezdés (új)

3a. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak létre útitervet az éghajlat-
és környezetbarát innovációra vonatkozóan, ami nemcsak a technológiai 
innováción, hanem a rendelkezésre álló legjobb technológiák és – például a 
logisztikai ágazatban – a szervezeti javítások piaci térhódításának növelésére 
irányuló stratégiák kidolgozásán is alapul;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 123
4. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro, 
Šarūnas Birutis

Módosítás: 124
4. bekezdés

4. felhívja a Bizottságot, hogy a koordináció és a tapasztalatcsere javítása érdekében –
végezze el a meglévő technológiai platformok energiaügyi ellenőrzését;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek, 
Angelika Niebler

Módosítás: 125
5. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Norbert Glante

Módosítás: 126
5. bekezdés

törölve
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Or. de

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis

Módosítás: 127
5. bekezdés

5. azt kéri, hogy a 7KP nem nukleáris energiával kapcsolatos költségvetésének nagyobb
részét a megújuló erőforrásokra költsék;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sahra Wagenknecht

Módosítás: 128
5a. bekezdés (új)

5a. úgy véli, hogy jelenleg a hetedik keretprogramban az olyan problémás területekre, 
mint például a fúziós energiakutatásra összpontosított figyelmet az energia még 
inkább környezetbarát formáinak előmozdítására kellene irányítani; azon a
véleményen van, hogy az energetikai problémák nem oldhatók meg fenntarthatóan 
és oly módon, ami környezeti szempontból elfogadható a fúziós energia, a tisztaszén 
és a nukleáris energia számára; bírálja a hetedik keretprogramban a fegyverekre és 
a biztonságra vonatkozó kutatásra helyezett, megnövekedett hangsúlyt, és
ennélfogva alapvető változásra szólít fel a tekintetben, hogy a program 
középpontjába inkább az energia környezetbarát, megújuló formáinak és az 
energiahatékonyságnak az előmozdítását állítsák;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 129
5a. bekezdés (új)

5a. úgy véli, hogy bolygónkon bőven van energia és a kihívást annak kitermelése jelenti. 
Rámutat, hogy ma már lehetséges olyan épületeket és üvegházakat építeni, amelyek 
energiát termelnek, ahelyett, hogy fogyasztanák azt. Azt ajánlja, hogy az ETS-
árverésekből származó bevételeket és más kutatási finanszírozásokat részben 
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fordítsák ígéretes és kihívást jelentő energiaforrásokra vonatkozó kutatásokra, mint 
például:
- az édesvíz és a sósvíz közötti kölcsönhatásból származó energia kitermelése 
(kékenergia),
- nagy spektrumú projektek a spanyolországi és észak-afrikai napenergia 
tömörítésére,
- összekapcsolt, minimum 200 méteres magasságban repülő vitorlák sora, ami a 
forgással termel energiát egy generátor számára (létramalom);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jerzy Buzek, Gyürk 
András, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Herczog Edit, Angelika Niebler 

Módosítás: 130
5a. bekezdés (új)

5a. ösztönzi a kutatásra és fejlesztésre vonatkozó, a Bizottság által javasolt széles körű 
perspektívát, és felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsanak 
kiegyensúlyozott finanszírozást valamennyi, alacsony szénenergia-átalakítási 
technológiával – mint például a tisztaszén-technológiák, nukleáris energia és a 
megújuló erőforrások széles köre – kapcsolatos kutatások vonatkozásában;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 131
5a. bekezdés (új)

5a. ösztönzi a kutatásra és fejlesztésre vonatkozó, a Bizottság által javasolt széles körű 
perspektívát, és felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsanak 
kiegyensúlyozott finanszírozást valamennyi, alacsony szénenergia-átalakítási 
technológiával – mint például a tisztaszén-technológiák, nukleáris energia és a 
megújuló erőforrások széles köre – kapcsolatos kutatások vonatkozásában;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 132
5a. bekezdés (új)

5a. ösztönzi a kutatásra és fejlesztésre vonatkozó, a Bizottság által javasolt széles körű 
perspektívát, és felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsanak 
kiegyensúlyozott finanszírozást valamennyi, alacsony szénenergia-átalakítási 
technológiával – mint például a tisztaszén-technológiák, nukleáris energia és a 
megújuló erőforrások széles köre – kapcsolatos kutatások vonatkozásában;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Korhola

Módosítás: 133
5a. bekezdés (új)

5a. ösztönzi a kutatásra és fejlesztésre vonatkozó, a Bizottság által javasolt széles körű 
perspektívát, és felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsanak 
kiegyensúlyozott finanszírozást valamennyi, alacsony szénenergia-átalakítási 
technológiával – mint például a tisztaszén-technológiák, nukleáris energia és a 
megújuló erőforrások széles köre – kapcsolatos kutatások vonatkozásában;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, Gyürk András, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Jerzy Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, Herczog Edit, Angelika Niebler

Módosítás: 134
5b. bekezdés (új)

5b. mivel a villamosenergia-hálózatoknak igazodniuk kell majd a megújuló energiák és
a decentralizált termelés egyre növekvő térhódításához, felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy továbbra is mozdítsák elő a szükséges információs és 
kommunikációs technológiákra vonatkozó kutatást;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 135
5b. bekezdés (új)

5b. mivel a villamosenergia-hálózatoknak igazodniuk kell majd a megújuló energiák és 
a decentralizált termelés egyre növekvő térhódításához, felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy továbbra is mozdítsák elő a szükséges információs és 
kommunikációs technológiákra vonatkozó kutatást;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 136
5c. bekezdés (új)

5c. ösztönöz a regionális érdekelteknek az energiakérdésekbe történő bevonására, mivel 
számos problémára a regionális és városi szinten végzett – különösen a változatos és 
megújuló energiaforrások használatát előnyben részesítő – befektetés jelenti a 
megoldást; hangsúlyozza a KKV-knak az energetikai befektetésekkel kapcsolatos 
esélyeit és azt a szerepet, amit a fenntartható energiára (azaz a biomasszára és bio-
hajtóanyagokra, valamint a távhőellátó rendszerre) irányuló befektetések a 
regionális és városfejlesztésben játszhatnak; kéri ezért a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy vonják be ezekbe a kérdésekbe a regionális és helyi hatóságokat, 
hogy még erősebben elkötelezzék magukat az általános energiamixtúrában a
megújuló energiaforrások előmozdítása mellett;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro, 
Šarūnas Birutis, Anne Laperrouze

Módosítás: 137
Alcím (új), 5a. bekezdés (új), „Az ellátás biztonsága” cím után

A biztonságos ellátás infrastruktúrája
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5a. felszólítja a tagállamokat, hogy hajtsák végre a hiányzó energia-összekapcsolódások 
kifejlesztésére vonatkozó politikai kötelezettségvállalásokat, különös figyelmet 
fordítva az EU elszigetelt régióira;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Šarūnas Birutis 

Módosítás: 138
Alcím (új), 5a. bekezdés (új), „Az ellátás biztonsága” cím után

A biztonságos ellátás infrastruktúrája

5a. felszólítja a tagállamokat, hogy hajtsák végre a hiányzó energia-összekapcsolódások 
kifejlesztésére vonatkozó politikai kötelezettségvállalásokat; kéri a Bizottságot, hogy 
könnyítse meg a transzeurópai energiahálózatban felsorolt projektek támogatását,
különös figyelmet fordítva az EU elszigetelt régióira, például a balti államokra;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit

Módosítás: 139
Alcím (új), 5a. bekezdés (új)

Befektetések

5a. emlékeztet a biztonságos európai energiaellátás érdekében a villamosenergia- és 
földgáz-infrastruktúrába történő fontos befektetések szükségességére. Kéri a 
Bizottságot, hogy:
a) járuljon hozzá a kedvező befektetési környezet létrehozásához,
b) biztosítsa, hogy a piacok számára lehetséges az, hogy helyes befektetési jelzéseket 
küldjenek a befektetőknek.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 140
5a. bekezdés (új)

5a. emlékeztet a biztonságos európai energiaellátás érdekében a villamosenergia- és 
földgáz-infrastruktúrába történő óriási befektetések szükségességére. Kéri a 
Bizottságot, hogy:

i. járuljon hozzá a kedvező befektetési környezet létrehozásához,

ii. biztosítsa azt, hogy a piacok helyes befektetési jelzéseket tudnak küldeni a 
befektetőknek, és

iii. tegye egyértelművé azokat a feltételeket, amelyek mellett a szabályozott díjakat 
fokozatosan el kell törölni, mivel azok torzítják a versenyt és elriasztják a befektetési 
jelzéseket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 141
5. bekezdés d (új)

5d. felhívja a figyelmet azokra a problémákra, amelyekkel a határmenti régiók 
szembesülnek a nemzeti energiapolitika különbségei, a tagállamok 
energiaszolgáltatói közötti információhiány és az EU harmonizált 
energiapolitikájának hiánya miatt.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sahra Wagenknecht

Módosítás: 142
5b. bekezdés (új)

5b. hangsúlyozza azt a pozitív hatást, amit a megújuló energiatechnológia előmozdítása 
és fejlesztése az új, hosszú távú és magas képzettséget igénylő munkahelyek 
teremtése tekintetében nyújt; 
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Or. de

Módosítás, előterjesztette: Norbert Glante

Módosítás: 143
5b. bekezdés (új)

5b. felszólítja a Bizottságot, hogy fokozza a hálózati adminisztrációs technológiára és 
infrastruktúrára irányuló további kutatást, mivel a villamosenergia-hálózatoknak 
alkalmazkodniuk kell a megújuló energia és a decentralizált energiatermelés egyre 
növekvő arányához;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jo Leinen

Módosítás: 144
5b. bekezdés (új)

5b. javasolja, hogy a 7KP erősen támogassa a hidrogén-üzemanyagcellákkal 
kapcsolatos technológiákat, amelyek növelni fogják az EU energiamixtúrájának 
diverzifikációját, csökkenteni fogják a külső energiaellátóktól való függést, növelni 
fogják a belső energiaforrásokat és ezáltal megteremtik a hidrogéngazdaságot;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jo Leinen

Módosítás: 145
5c. bekezdés (új)

5c. azon a véleményen van, hogy az EU-nak együtt kell működnie a harmadik 
országokkal – különösen az Egyesült Államokkal – a hidrogénnel kapcsolatos 
projektekre irányuló kutatási együttműködés, innováció és ipari kifejlesztés 
előmozdításában, elősegítve ezzel a hidrogéngazdaság kialakulását az olyan 
létfontosságú ágazatokban, mint például a közlekedés és az ipar;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 146
5c. bekezdés (új)

5c. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kérjék fel a nagy energetikai vállalatokat 
arra, hogy – vállalati szociális felelősségvállalásuk teljesítése során – többet 
fektessenek a kutatásba és a fejlesztésbe;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni

Módosítás: 147
6. bekezdés

6. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az energiahatékonysági intézkedéseket 
az EU-ban valamennyi szakpolitika számára horizontális prioritásként határozza 
meg, mivel az energiahatékonyság lehet a leginkább költséghatékony módszer az 
energiaszükséglet csökkentésére és az ellátás biztonságának biztosítására; sürgeti az 
e területen meglévő EK irányelvek pontos végrehajtását és sürgeti a Bizottságot, hogy 
hajtsa végre a tárgyra vonatkozó, korábbi állásfoglalásait és emlékeztet arra, hogy ha 
a tagállamok teljes egészében végrehajtanák a meglévő EU-s jogszabályokat, akkor 
az EU 20%-os energia-megtakarításra vonatkozó célkitűzésének 50%-a 2020-ra 
teljesülne;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms és Claude Turmes

Módosítás: 148
6. bekezdés

6. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az energiahatékonyságot – mint az 
energiaszükséglet csökkentésének és az ellátás biztonságával kapcsolatos 
megszorításoknak a leginkább költséghatékony módját és legnagyobb önálló 
lehetőségét – tegye az EU-ban prioritássá és az energiahatékonysági intézkedéseket 
valamennyi szakpolitika számára horizontális prioritásként határozza meg; sürgeti 
az e területen meglévő EK irányelvek pontos végrehajtását és sürgeti a Bizottságot, 
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hogy hajtsa végre a tárgyra vonatkozó, korábbi állásfoglalásait;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Alejo Vidal-Qudras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, Avril 
Doyle, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy 
Buzek, Herczog Edit, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 149
6. bekezdés

6. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az energiahatékonyságot – mint az 
energiaszükséglet csökkentésének leginkább költséghatékony módját – tegye az EU-
ban a prioritások egyikévé; sürgeti az e területen meglévő EK irányelvek pontos 
végrehajtását és sürgeti a Bizottságot, hogy hajtsa végre az energiahatékonyságról 
szóló zöld könyvben szereplő javaslatokat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 150
6. bekezdés

6. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az energiahatékonyságot – mint az 
energiaszükséglet csökkentésének leginkább költséghatékony módját – tegye az EU-
ban a prioritások egyikévé; sürgeti az e területen meglévő EK irányelvek pontos 
végrehajtását és sürgeti a Bizottságot, hogy hajtsa végre az energiahatékonyságról 
szóló zöld könyvben szereplő javaslatokat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 151
6. bekezdés

6. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az energiahatékonyságot (törlés) tegye az 
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EU-ban prioritássá, és felszólítja a Tanácsot, hogy hajtsa végre az e területen 
meglévő EK irányelveket, valamint a Bizottságot, hogy hajtsa végre a tárgyra 
vonatkozó, korábbi állásfoglalásait, az életciklus költség–haszon elemzések alapján;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit

Módosítás: 152
6. bekezdés

6. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az energiahatékonyságot (törlés) tegye az 
EU-ban prioritássá, és felszólítja a Tanácsot, hogy hajtsa végre az e területen 
meglévő EK irányelveket, valamint a Bizottságot, hogy hajtsa végre a tárgyra 
vonatkozó, korábbi állásfoglalásait, az életciklus költség–haszon elemzések alapján;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 153
Alcím, a 6. bekezdés előtt

Energiahatékonyság és energiatakarékosság

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 154
6. bekezdés

6. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az energiahatékonyságot és az 
energiatakarékosságot – mint az energiaszükséglet csökkentésének leginkább 
költséghatékony módját – tegye az EU-ban prioritássá; sürgeti az e területen meglévő 
EK irányelvek pontos végrehajtását és sürgeti a Bizottságot, hogy hajtsa végre a 
tárgyra vonatkozó, korábbi állásfoglalásait;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Mechtild Rothe

Módosítás: 155
6. bekezdés

6. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az energiahatékonyságot – mint az 
energiaszükséglet csökkentésének leginkább költséghatékony módját – tegye az EU-
ban prioritássá; sürgeti az e területen meglévő EK irányelvek pontos végrehajtását és 
sürgeti a Bizottságot, hogy hajtsa végre a tárgyra vonatkozó, korábbi állásfoglalásait; 
és emlékeztet arra, hogy ha a tagállamok teljes egészében végrehajtanák a meglévő 
EU-s jogszabályokat, akkor az EU 20%-os energia-megtakarításra vonatkozó 
célkitűzésének 50%-a 2020-ra teljesülne;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna

Módosítás: 156
6. bekezdés

6. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az energiahatékonyságot – mint az 
energiaszükséglet csökkentésének leginkább költséghatékony módját – tegye az EU-
ban prioritássá; sürgeti az e területen meglévő EK irányelvek pontos végrehajtását és 
sürgeti a Bizottságot, hogy hajtsa végre a tárgyra vonatkozó, korábbi állásfoglalásait; 
emlékeztet arra, hogy ha a tagállamok teljes egészében végrehajtanák a meglévő 
EU-s jogszabályokat, akkor az EU 20%-os energia-megtakarításra vonatkozó 
célkitűzésének 50%-a 2020-ra teljesülne;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 157
6. bekezdés

6. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az energiahatékonyságot – mint az 
energiaszükséglet csökkentésének leginkább költséghatékony módját – tegye az EU-
ban prioritássá; sürgeti az e területen meglévő EK irányelvek pontos végrehajtását és 
sürgeti a Bizottságot, hogy hajtsa végre a tárgyra vonatkozó, korábbi állásfoglalásait; 
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úgy véli, hogy energiatakarékossági tanúsítványokat kell valamennyi tagállamban 
bevezetni, valamint hogy ezt követően egy kibocsátási egységcsere-rendszert kell 
európai szinten létrehozni;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna

Módosítás: 158
6a. bekezdés (új)

6a. hangsúlyozza, hogy az energiahatékonyságot globális szinten aktívan kell 
előmozdítani, globális prioritássá téve azt, valamint annak szerepelnie kell Európa 
jövőbeli energetikai külpolitikájában és fejlesztési politikájában;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gunnar Hökmark

Módosítás: 159
6a. bekezdés (új)

6a. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a nagyobb infrastrukturális 
befektetések – mint például az észak-európai csővezeték – északi áramlat –
jóváhagyása előtt alaposan mérlegelje a környezeti vonatkozásokat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 160
6a. bekezdés (új)

6a. úgy véli, hogy az energiaellátás folyamatosságának a tagállamok közötti kölcsönös 
szolidaritáson is alapulnia kell; hangsúlyozza, hogy európai energiapolitika és közös 
energetikai külpolitika csak akkor létezhet, ha azok kölcsönös szolidaritáson és
viszonosságon alapulnak; támogat egy új jogalkotási javaslatot annak garantálása 
érdekében, hogy az energiaellátás megszakításai a tagállamok közötti szolidaritás 
alapján áthidalhatók legyenek; ezen túlmenően úgy véli, hogy a megszakítások 
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esetében a szolidaritást életre hívó tagállamoknak be kell tartaniuk az energia 
területén meglévő valamennyi végrehajtási kötelezettséget;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Hannes Swoboda és Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 161
6a. bekezdés (új)

6a. kéri a Bizottságot, hogy az energiára vonatkozó EU-s jogszabályok folyamatos 
felülvizsgálata során a technológia állásának megfelelően újítsa meg és fogadja el 
az energiahatékonyságra, energiatakarékosságra és az energia fenntartható 
formáinak alkalmazására vonatkozó, különféle kötelező célkitűzéseket és javasoljon 
változtatásokat a Parlamentnek és a Tanácsnak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mechtild Rothe

Módosítás: 162
6a. bekezdés (új)

6a. kéri, hogy az intelligens energiaprogramból szerzett tapasztalatokat közöljék a 
tagállamok energiával foglalkozó minisztériumaival, valamint hogy mutassák be a 
Bizottságnak, hogy miként tervezik tagállamaikban némely elképzelésnek a 
gyakorlatba történő átültetését;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms és Claude Turmes

Módosítás: 163
6a. bekezdés (új)

6a. kéri a Bizottságot, hogy 2007 végére dolgozzon ki egy, az EU-ban a passzív és nettó 
pozitív energiával rendelkező lakóházak és épületek széles körű telepítése felé 
haladó végrehajtási programot;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Módosítás: 164
6a. bekezdés (új)

6a. sürgeti a nemzeti kormányokat, hogy a 2007 júniusában benyújtandó nemzeti 
energiahatékonysági cselekvési terveik alapjául használják fel az EU 
energiahatékonysági cselekvési tervében feltárt elképzeléseket és jó néhány vezető 
nemzeti példából – mint Dánia – a legjobb gyakorlatot;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Módosítás: 165
6b. bekezdés (új)

6b. kéri a Bizottságot, hogy segítsen a szükséges intézményi kapacitás létrehozásában a 
hatékonyság valamennyi – azaz nemzetközi, EU, nemzeti, regionális, helyi – szinten 
történő előidézése érdekében, az „Intelligens energia – Európa” program 
felhasználásával a meglévő hálózatok megerősítése és valamennyi szereplő közötti
jobb koordináció biztosítása céljából; kéri, hogy az intelligens energiaprogramból 
szerzett tapasztalatokat közöljék a tagállamok energiával foglalkozó 
minisztériumaival, valamint hogy mutassák be a Bizottságnak, hogy miként tervezik 
tagállamaikban némely elképzelésnek a gyakorlatba történő átültetését;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Módosítás: 166
6c. bekezdés (új)

6c. üdvözli az energiahatékonysági cselekvési tervet és sürgeti az EU Bizottságát, hogy 
valamennyi szinten szánjon megfelelő létszámú személyzetet arra, hogy a cselekvési 
tervben javasolt intézkedéseket konkrét cselekvésre váltsák, különösen a készülékek, 
irodai berendezések és ipari feldolgozási technológiák piaci átalakításának 
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felgyorsításában a meglévő európai parlamenti irányelv alapján előírt végrehajtási 
intézkedések, a címkézés szabályos javításának és az „első helyezett” megközelítést 
alkalmazó, közbeszerzésre irányuló EU-s kezdeményezések elegyítésével;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Módosítás: 167
6d. bekezdés (új)

6d. emlékeztet arra, hogy az EU összes energiájának 40%-át az épületekben használják 
fel, valamint hogy új épületek tervezésével és a meglévő épületek korszerűsítésével 
óriási lehetőség van e fogyasztás csökkentésére; sürgeti a Bizottságot, hogy idejében 
vizsgálja felül az épületekről szóló, meglévő irányelvet annak érdekében, hogy abba 
felvegyék az 1000 m²-es küszöb alatti épületeket is; sürgeti a Bizottságot, hogy az 
érintett szereplőkkel együtt hangoljon össze egy, az EU-s épületekre vonatkozó 
kezdeményezést, ami ötvözné az energiakereslet csökkentését, az ágazatban a 
megújuló energiaforrások arányának növelését, elősegítve a távhőellátó rendszer és
a hűtés elősegítését, egyidejűleg munkahelyeket teremtve és csökkentve Európában 
az energiaszegénységet;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Módosítás: 168
6. bekezdés e (új)

6e. emlékeztet arra, hogy az EU mai hagyományos energiarendszerének általános 
hatékonysága mindössze 30% körül van és hogy a következő években a régi, nem 
hatékony erőművek felváltását az ágazat rendszerhatékonyságának növelésére kell 
használni, különösen a kapcsolt hő, villamos energia és hűtés decentralizált 
termelésének előmozdításával;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Módosítás: 169
6. bekezdés f (új)

6f. felszólítja az EU-t és intézményeit, hogy az Unió többi része számára járjon elöl jó 
példával az energiahatékonyság tekintetében azzal, hogy javítja az
energiahatékonyságot saját irodaépületeiben, hogy előírja, hogy a leginkább 
energiahatékony berendezéseket keressék az irodai beszerzések során, hogy a 
leginkább üzemanyaghatékony járműveket használja gépkocsi-szolgáltatóinál, 
továbbá hogy az Unión belüli különböző munkacsoportok üléseivel kapcsolatban az 
utazás jelentős részét virtuális ülésekkel (IKT technológia stb.) váltsák fel; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Módosítás: 170
7. bekezdés

7. hangsúlyozza azt a tényt, hogy az európai polgárok 80%-a nagyvárosokban él; 
ennélfogva felszólítja a Bizottság elnökét, hogy szervezze meg az EU 30 legnagyobb 
városának ülését, és a városi területeken az energiafogyasztás csökkentése érdekében 
dolgozzon ki a teljesítmény értékelésére vonatozó kezdeményezéseket, 
városfejlesztési stratégiával együtt; úgy véli, hogy komoly erőfeszítéseket kell tenni a 
hő és villamos energia kapcsolt termeléséből, valamint a hűtés biztosításából és a 
távhőellátó rendszerből származó villamos energia növelésére, amennyiben ez CO2-
kibocsátások csökkentését eredményezné; hisz továbbá abban, hogy komoly 
erőfeszítéseket kell tenni a leginkább környezetbarát közlekedési módok arányának 
növelésére; kéri ezért a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy stratégiát arra 
vonatkozóan, hogy miként lehet közvetlenül az EU költségvetéséből vagy 
közvetetten, a tagállamok költségvetéséből illetve az EBB-tól kapott kölcsönökön 
keresztül pénzügyileg segíteni azokat a városokat, amelyek az e célkitűzések 
irányába való haladás érdekében hosszú távú tervet hoznak létre és ültetnek át a 
gyakorlatba;

Or. en



PE 378.878v01-00

62/139 AM\634125HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Ján Hudacký

Módosítás: 171
7. bekezdés

7. felszólítja a Bizottság elnökét, hogy szervezze meg a tagállamok legnagyobb 
városainak ülését azzal a céllal, hogy kicseréljék a helyi energiapolitikával 
kapcsolatos tapasztalataikat, és hogy az energiahatékonyság növelése és a városi 
energiafogyasztás csökkentése érdekében dolgozzanak ki a teljesítmény értékelésére 
vonatozó kezdeményezéseket; úgy véli, hogy komoly erőfeszítéseket kell tenni a hő és 
villamos energia kapcsolt termeléséből, valamint a hűtés biztosításából és a 
távhőellátó rendszerből származó villamos energia növelésére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Giles Chichester, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Herczog Edit, Angelika 
Niebler

Módosítás: 172
7. bekezdés

7. felszólítja a Bizottság elnökét, hogy szervezze meg az EU 30 legnagyobb városának 
ülését a városi energiafogyasztás csökkentése céljából a helyi energiacsökkentési 
projektekkel kapcsolatos tapasztalatok cseréje érdekében; úgy véli, hogy komoly 
erőfeszítéseket kell tenni a hő és villamos energia kapcsolt termeléséből, valamint a 
hűtés biztosításából és a távhőellátó rendszerből származó villamos energia 
növelésére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro

Módosítás: 173
7. bekezdés

7. felszólítja a Bizottság elnökét, hogy szervezze meg az EU legnagyobb ipari régiói 
képviselőinek ülését az energiafogyasztás csökkentése céljából a regionális és helyi 
energiacsökkentési projektekkel kapcsolatos tapasztalatok cseréje érdekében; úgy 
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véli, hogy komoly erőfeszítéseket kell tenni a hő és villamos energia kapcsolt 
termeléséből, valamint a hűtés biztosításából és a távhőellátó rendszerből származó 
villamos energia növelésére; úgy véli, hogy a Bizottságnak ebben a kérdésben 
szorosan együtt kell működnie e Régiók Bizottságával;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adam Gierek

Módosítás: 174
7. bekezdés

7. felszólítja a Bizottság elnökét, hogy szervezze meg az EU legnagyobb, erősen 
iparosodott régióiban lévő, nagyobb városi területek ülését azzal a céllal, hogy a
városi területeken az energiafogyasztás csökkentése érdekében dolgozzon ki a 
teljesítmény értékelésére vonatozó kezdeményezéseket, városfejlesztési stratégiával 
együtt; úgy véli, hogy komoly erőfeszítéseket kell tenni a megosztott hőt és villamos
energiát kapcsoltan termelő erőművekből származó villamos energia növelésére az 
ilyen erőművek általi villamosenergia-termelés rövid időn belül történő 
megkétszerezése érdekében; 

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkaki, Sarunas Birutis, Anne 
Laperrouze

Módosítás: 175
7. bekezdés

7. felszólítja a Bizottság elnökét, hogy szervezze meg az EU nagyvárosainak ülését, és a 
városi területeken az energiafogyasztás csökkentése érdekében dolgozzon ki a 
teljesítmény értékelésére vonatozó kezdeményezéseket, városfejlesztési stratégiával 
együtt; úgy véli, hogy komoly erőfeszítéseket kell tenni a hő és villamos energia 
kapcsolt termeléséből, valamint a hűtés biztosításából és a távhőellátó rendszerből 
származó villamos energia növelésére;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Hannes Swoboda és Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 176
7. bekezdés

7. felszólítja a Bizottság elnökét, hogy szervezze meg az EU 30 legnagyobb városának 
ülését, és a városi területeken az energiafogyasztás csökkentése érdekében dolgozzon 
ki a teljesítmény értékelésére vonatozó kezdeményezéseket, városfejlesztési és 
lakásszolgáltatási stratégiával együtt; úgy véli, hogy komoly erőfeszítéseket kell tenni 
a hő és villamos energia kapcsolt termeléséből, valamint a hűtés biztosításából és a 
távhőellátó rendszerből származó villamos energia növelésére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 177
7. bekezdés

7. felszólítja a Bizottság elnökét, hogy szervezze meg az EU 30 legnagyobb városának 
ülését, és a városi területeken az energiafogyasztás csökkentése érdekében dolgozzon 
ki a teljesítmény értékelésére vonatozó kezdeményezéseket, városfejlesztési 
stratégiával együtt; úgy véli, hogy komoly erőfeszítéseket kell tenni a hő és villamos 
energia kapcsolt termeléséből, valamint a hűtés biztosításából és a távhőellátó 
rendszerből származó villamos energia növelésére; felhívja a figyelmet a primer 
energia iránti magas keresletre és az épületek fűtése tekintetében meglévő óriási 
energiatakarékossági lehetőségekre és ennek megfelelően üdvözli Piebalgs biztos 
bejelentését arról a szándékáról, hogy 2006 vége előtt előterjeszt egy, a 
környezetbarát fűtőrendszerekről szóló irányelvre irányuló javaslatot;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 178
7a. bekezdés (új)

7a. felszólít arra, hogy valamennyi EU-s intézmény épületei és a kormányépületek 
minden szinten járjanak elöl példával úgy, hogy ha lehetséges 2012-ig elérik a 
szénsemleges állapotot, aminek a helyi hatóságok épületeinek esetében 2015-ig kell 
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befejeződnie;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkaki, Sarunas Birutis, Anne 
Laperrouze

Módosítás: 179
7a. bekezdés (új)

7a. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg azt, hogy a meglévő 
energiahatékonysági technológiák miként mozdíthatók még jobban elő annak 
érdekében, hogy teljesen kihasználják azok előnyeit és a rendelkezésre álló legjobb 
technológiát – nevezetesen a hő és villamos energia kapcsolt termelését, valamint a 
hűtés biztosítását, a távhőellátó rendszert és az intelligens mérést – használják,
nemcsak az energia szempontjából intenzív iparban, hanem az épületekben, 
háztartásokban és a közlekedési ágazatban is;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 180
7a. bekezdés (új)

7a. reméli, hogy a megújuló energiaforrásokra vonatkozó, a zöld könyvben említett 
útiterv szellemében célratörő lesz, kötelező mennyiségi célkitűzéseket fog 
tartalmazni valamennyi tagállam számára, piacorientált ösztönzéseket fog előírni, 
hangsúlyt fog helyezni a kutatásra és tartalmazni fog egy, az elérendő célkitűzések 
éves felülvizsgálatára vonatkozó mechanizmust;

Or. el



PE 378.878v01-00

66/139 AM\634125HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkaki, Sarunas Birutis, Anne 
Laperrouze

Módosítás: 181
7b. bekezdés (új)

7b. hangsúlyozza a költséghatékony, tiszta energiával, a regionális és az importtól való 
függés csökkenésével kapcsolatos, a kapcsolt hő és villamos energia, valamint az 
importált primer üzemanyagok – mint például a földgáz és az olaj – helyett a 
villamosenergia-termelésben keletkezett hőtöbbletből való hűtés megnövekedett 
használatából származó előnyöket; hozzáfűzi, hogy ezek a technológiák nagyon 
ígéretesek a biomassza és a bio-hajtóanyagok megnövekedett felhasználása 
szempontjából, valamint hangsúlyozza, hogy a távhőellátó rendszer infrastruktúrát 
kínál a jövőbeli megújuló energiaforrások számára is;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 182
7b. bekezdés (új)

7b. felszólítja a Bizottságot, hogy legkésőbb 2007 tavaszáig nyújtson be végrehajtási 
intézkedéseket az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó 
követelmények megállapításának kereteiről szóló, 2005. július 6-i 2005/32/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1 (EFT-irányelv) szerinti energiahatékony 
termékek vonatkozásában;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 183
7c. bekezdés (új)

7c. emlékeztet arra, hogy az EU-ban az energia 40%-át az épületek használják fel; 
javasolja, hogy az épületekről szóló jelenlegi irányelv hatályát terjesszék ki 
valamennyi épületre; ezzel kapcsolatban kéri a Bizottságot, hogy vegye fontolóra egy 
egész Európára kiterjedő, „fehér tanúsítvánnyal” rendelkező, energiahatékonysági 

  
1 HL L 191., 2005.7.22., 29.o.
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rendszer bevezetésének lehetőségét;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Módosítás: 184
8. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 185
8. bekezdés

8. felkéri a Bizottságot, hogy támogassa az ipart abbéli terveiben, hogy kidolgozza és 
fokozatosan bevezeti az intelligens mérést és díjszabást, figyelembe véve e folyamat 
költségességét;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Herczog Edit, Angelika Niebler

Módosítás: 186
8. bekezdés

8. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja tovább az intelligens mérés és díjszabás
bevezetésének lehetőségét, valamint felszólítja a Bizottságot, hogy végezze el az 
intézkedés alapos költség–haszon elemzését, különösen a végfelhasználók 
fogyasztásában bekövetkező változások tekintetében;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij 

Módosítás: 187
8. bekezdés

8. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja tovább az intelligens mérés és díjszabás 
bevezetésének lehetőségét, valamint felszólítja a Bizottságot, hogy végezze el az 
intézkedés alapos költség–haszon elemzését, különösen a végfelhasználók 
fogyasztásában bekövetkező változások tekintetében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 188
8. bekezdés

8. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja tovább az intelligens mérés és díjszabás 
bevezetésének lehetőségét, valamint felszólítja a Bizottságot, hogy végezze el az 
intézkedés alapos költség–haszon elemzését, különösen a végfelhasználók 
fogyasztásában bekövetkező változások tekintetében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 189
8. bekezdés

8. felkéri a Bizottságot, hogy segítse az ipari folyamatot az intelligens mérés és 
díjszabás kidolgozásában;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit

Módosítás: 190
8. bekezdés

8. felkéri a Bizottságot, hogy segítse az ipari folyamatot az intelligens mérés és 
díjszabás kidolgozásában;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Aldo Patriciello

Módosítás: 191
8. bekezdés

8. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja tovább az intelligens mérést és díjszabást;
elősegítve a távirányítással vezérelt (AMM) intelligens mérési rendszert;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 192
8. bekezdés

8. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja tovább az intelligens mérést és díjszabást;
elősegítve a távirányítással vezérelt (AMM) intelligens mérési rendszert;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni

Módosítás: 193
8. bekezdés

8. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja tovább az intelligens mérést és díjszabást;
elősegítve a távirányítással vezérelt (AMM) intelligens mérési rendszert;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Elisa Ferreira

Módosítás: 194
8a. bekezdés (új)

8a. úgy véli, hogy az adózás kiemelkedő szerepet játszik az energiahatékonyság
növelésében; úgy véli, hogy erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a
tagállamok nemzeti adórendszerei alkalmazzanak megkülönböztetést az 
energiahatékony gyakorlatok javára;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adam Gierek

Módosítás: 195
8a. bekezdés (új)

8a. felhívja a Bizottság figyelmét arra, hogy az EU strukturális alapjait – főleg az új 
tagállamokban – a lakóépületek hőszigetelése nagy mértékű korszerűsítésének 
elvégzésére kell felhasználni, ami az energiafogyasztás és a CO2-kibocsátások 
jelentős csökkentését fogja előidézni; 

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro és Herbert Reul

Módosítás: 196
9. bekezdés

9. előnyben részesíti a leginkább energiahatékony és tiszta közlekedési módokra történő 
átállást, amit különösen új jogszabályokon és nemzeti szintű fiskális ösztönzőkön 
keresztül kell elérni (törlés);

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Módosítás: 197
9. bekezdés

9. felszólít egy, a közlekedésben a fosszilis tüzelőanyag felhasználásának fokozatos 
megszüntetésére és a környezeti szempontból fenntartható energiaforrások 
fokozatos felhasználására irányuló, átfogó EU-s stratégiára a közlekedési 
ágazatban; előnyben részesíti a leginkább energiahatékony és tiszta közlekedési 
módokra történő átállást, amit különösen új jogszabályokon és nemzeti szintű fiskális 
ösztönzőkön keresztül kell elérni, beleértve a gépjárműiparra vonatkozó kötelező 
jogszabályok bevezetését is és az EUROVIGNETTE lehető leghamarabbi 
időpontban történő felülvizsgálatát; ezen túlmenően azt ajánlja, hogy dolgozzanak ki 
stratégiát a légi közlekedés kibocsátásainak és a hajókból származó kibocsátások 
csökkentésére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna

Módosítás: 198
9. bekezdés

9. felszólít egy, a fosszilis tüzelőanyag felhasználásának fokozatos megszüntetésére és 
a tiszta energiaforrások közlekedés céljára történő fokozatos felhasználására 
irányuló, átfogó EU-s stratégiára a közlekedési ágazatban; sürgeti az EU-t, hogy a 
CO2-kibocsátások csökkentése érdekében a gépjármű-energia felhasználásával és 
más, gépjárművekkel kapcsolatos adók harmonizációjára irányuló javaslatokkal 
haladjon előre; előnyben részesíti a leginkább energiahatékony és tiszta közlekedési 
módokra történő átállást, amit különösen új jogszabályokon és nemzeti szintű fiskális 
ösztönzőkön keresztül kell elérni, beleértve a gépjárműiparra vonatkozó kötelező 
jogszabályok bevezetését is; felszólít az alacsony széntartalmú és alacsony 
energiaigényű gépjárművek gyors kifejlesztésére; ezen túlmenően azt ajánlja, hogy 
dolgozzanak ki stratégiát a légi közlekedés kibocsátásainak és a hajókból származó 
kibocsátások csökkentésére;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 199
9. bekezdés

9. ösztönöz a leginkább energiahatékony és tiszta közlekedési módokra történő átállásra, 
amit különösen új jogszabályokon és nemzeti szintű fiskális ösztönzőkön keresztül 
kell elérni, beleértve a gépjárműiparra vonatkozó kötelező jogszabályok bevezetését 
is, beleértve az árammal működő, hibrid gépkocsik és a teljesen elektromos
gépjárművek piaci térhódításának előmozdítását; ezen túlmenően azt ajánlja, hogy 
dolgozzanak ki stratégiát a légi közlekedés kibocsátásainak és a hajókból származó 
kibocsátások csökkentésére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit

Módosítás: 200
9. bekezdés

9. ösztönöz a leginkább energiahatékony és tiszta közlekedési módokra történő átállásra, 
amit különösen új jogszabályokon és nemzeti szintű fiskális ösztönzőkön keresztül 
kell elérni, beleértve a gépjárműiparra vonatkozó kötelező jogszabályok bevezetését 
is, beleértve az árammal működő, hibrid gépkocsik és a teljesen elektromos 
gépjárművek piaci térhódításának előmozdítását; ezen túlmenően azt ajánlja, hogy 
dolgozzanak ki stratégiát a légi közlekedés kibocsátásainak és a hajókból származó 
kibocsátások csökkentésére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Šarūnas Birutis és Anne Laperrouze

Módosítás: 201
9. bekezdés

9. előnyben részesíti a leginkább energiahatékony és tiszta közlekedési módokra történő 
átállást, amit különösen új jogszabályokon (törlés) keresztül kell elérni, beleértve a 
gépjárműiparra vonatkozó kötelező jogszabályok bevezetését is; ezen túlmenően azt 
ajánlja, hogy dolgozzanak ki stratégiát a légi közlekedés kibocsátásainak és a hajókból 
származó kibocsátások csökkentésére;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Romana Jordan Cizelj, Alejo Vidal Quadras Roca

Módosítás: 202
9. bekezdés

9. előnyben részesíti a leginkább energiahatékony és tiszta közlekedési módokra történő 
átállást, amit különösen új jogszabályokon és nemzeti szintű fiskális ösztönzőkön 
keresztül kell elérni, beleértve a gépjárműiparra vonatkozó kötelező jogszabályok 
bevezetését is; ajánlja a tagállamokban a tömegközlekedés használatát ösztönző 
intézkedések elkészítését; ezen túlmenően azt ajánlja, hogy dolgozzanak ki stratégiát a 
légi közlekedés kibocsátásainak és a hajókból származó kibocsátások csökkentésére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sahra Wagenknecht

Módosítás: 203
9. bekezdés

9. előnyben részesíti a leginkább energiahatékony és tiszta közlekedési módokra történő 
átállást, amit különösen új jogszabályokon és nemzeti szintű fiskális ösztönzőkön 
keresztül kell elérni, beleértve a gépjárműiparra vonatkozó kötelező jogszabályok 
bevezetését is; ezen túlmenően azt ajánlja, hogy dolgozzanak ki stratégiát a légi 
közlekedés kibocsátásainak és a hajókból származó kibocsátások csökkentésére; 
hatékony intézkedésekre szólít fel a közúti árufuvarozás vasúti árufuvarozással 
történő felváltása érdekében;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Vincenzo Lavarra

Módosítás: 204
9a. bekezdés (új)

9a. üdvözli egy olyan mechanizmus bevezetését, ami alkalmas arra, hogy gyors 
szolidaritást és segítségnyújtást biztosítson egy olyan tagállamnak, amely az 
infrastruktúráiban bekövetkezett károk miatt nehézségekkel szembesül;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 205
9a. bekezdés (új)

9a. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fogadjanak el gyakorlati
intézkedéseket a kis- és középvállalkozások energiahatékonyságának javítására; 
ezek magukba foglalják különösen a tudatosság növelésére és a finanszírozáshoz –
beleértve a strukturális alapokból, az EBRD-ből és az EBB-ből származó 
finanszírozáshoz – való könnyebb hozzáférést biztosító cselekvésre irányuló 
intézkedéseket, hogy lehetővé váljon az ilyen vállalkozások számára az 
energiafogyasztás csökkentésébe való befektetés; 

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Elisa Ferreira

Módosítás: 206
9a. bekezdés (új)

9a. úgy véli, hogy a városok közlekedési rendszereinek – nevezetesen a közlekedési 
módok megválasztásának és azok összekapcsolódásainak – energetikai értékelésével 
a strukturális alapokkal összefüggésben kell megfelelően foglalkozni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mechtild Rothe

Módosítás: 207
9a. bekezdés (új)

9a. arra ösztönzi a tagállamokat és a Bizottságot, hogy az energiakereslet csökkentésén 
keresztül javítsa az EU ellátásának biztonságát, ami olyan stratégia, amely a belső
energiaellátás felhasználására, a kutatáson és fejlesztésen keresztül a jelenlegi 
energia jobb felhasználására, a külső energiaellátás diverzifikálására ösztönöz, az 
energetikai külpolitika kidolgozásán túlmenően, amelyben az egyesített tárgyaláson 
keresztül érvényesítheti súlyát;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 208
9a. bekezdés (új)

9a. reméli, hogy a nagyobb energiahatékonyságot ösztönözni fogják a harmadik 
országokban és helyesli a Bizottság azon javaslatát, hogy munkálkodjanak egy
nemzetközi energiahatékonysági megállapodás elfogadásán;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Claude Turmes

Módosítás: 209
9a. bekezdés (új)

9a. teljes mértékben helyesli a Bizottság azon szándékát, hogy vezessék be a 
kerozinadókat, és sürgeti, hogy ezt mindjárt valamennyi belföldi és EU-n belüli járat 
adóztatásának előírásával kezdjék meg;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Herczog Edit, Angelika Niebler

Módosítás: 210
9a. bekezdés (új)

9a. azon a véleményen van, hogy az irányelvben a végső energiahatékonyság elérése 
érdekében megállapított teljesítményértékelési rendszer az energiahatékonyság 
növelésének gazdaságilag racionális, nem bürokratikus és hatékony eszköze, 
valamint javasolja, hogy a rendszert használják más energiaágazatban nagyobb 
mértékben; kéri a Bizottságot, hogy tegyen erőfeszítéseket valamennyi lényeges 
területen az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai 
szolgáltatásokról szóló irányelv (2006/32/EK) 16. cikke szerinti ágazati 
energiahatékonysági mutatókon alapuló, az egész EU-ra kiterjedő, közös
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teljesítmény értékelések létrehozásának felgyorsítására;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 211
9b. bekezdés (új)

9b. felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő iránymutatásokat az energia-
végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról szóló, 2006. 
április 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 végrehajtására 
vonatkozóan; ezen iránymutatásoknak különösen az energiahatékonysági cselekvési 
tervek létrehozására, a megtakarítások mérésére és dokumentálására, valamint az 
energiahatékonysági intézkedések pénzügyi eszközeire kell kiterjedniük;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 212
10. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elisa Ferreira

Módosítás: 213
10. bekezdés

10. üdvözli a Bizottság „Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, 
versenyképességéért és biztonságáért” című zöld könyvét, különösen az európai 
energiaszabályozó javasolt létrehozását és az energiaforrás-szerkezet 
diverzifikálására helyezett hangsúlyt;

  
1 HL L 114., 2006.4.27., 64.o.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 214
10. bekezdés

10. úgy véli, hogy az energiaforrások és a közlekedési útvonalak diverzifikálása segíti az 
ellátás biztonságát, valamint hogy ezzel kapcsolatban óriási jelentőségű lesz az a 
sorrend, amivel az ellátási források diverzifikálását és piaci liberalizációt 
végrehajtják;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 215
10. bekezdés

10. úgy véli, hogy az energiaforrások diverzifikálása alapvető fontosságú az ellátás 
biztonságához, különösen amennyiben az energiaforrások jelenlegi szerkezete a piac 
működésének eredménye; elismeri ugyanakkor azt a tényt, hogy az egyik 
tagállamban az energiamixtúrára vonatkozóan hozott döntések érinthetik az ellátás 
biztonságát más tagállamokban;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Alejo Vidal-Quadras Roca, Herczog Edit, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicolaos Vakalis, Gunnar Hökmark

Módosítás: 216
10. bekezdés

10. úgy véli, hogy az energiaforrások diverzifikálása segíti az ellátás biztonságát, 
elismerve ugyanakkor azt a tényt, hogy az egyik tagállamban az energiamixtúrára
vonatkozóan hozott döntések érinthetik az ellátás biztonságát más tagállamokban;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni

Módosítás: 217
10. bekezdés

10. úgy véli, hogy az energiatakarékosság és a megújuló energiák kiaknázása alapvető 
fontosságú az energiaforrások diverzifikálásával kapcsolatos cél vonatkozásában, 
valamint hogy hozzájárulhat az ellátás biztonságához, továbbá segíthet csökkenteni 
az egyre növekvő nemzetközi feszültségeket;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Daniel Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, 
Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Jan Brezina, Jerzy Buzek, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Módosítás: 218
10. bekezdés

10. úgy véli, hogy az energiaforrások diverzifikálása – különösen a belső források 
használata – segíti az ellátás biztonságát;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sahra Wagenknecht

Módosítás: 219
10. bekezdés

10. úgy véli, hogy az energiaforrásoknak az energia megújuló formái – különösen a 
szél- és napenergia – területén történő diverzifikálása segíti az ellátás biztonságát;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij és Herbert Reul

Módosítás: 220
10. bekezdés

10. úgy véli, hogy az energiaforrások diverzifikálása segíti az ellátás biztonságát. Az 
alapvető megközelítés az, hogy nyitva kell hagyni az energiával kapcsolatos 
valamennyi választási lehetőséget;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 221
10. bekezdés

10. úgy véli, hogy az energiaforrások diverzifikálása – beleértve a földrajzi származás 
alapján történő diverzifikálást is – segíti az ellátás biztonságát;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Claude Turmes

Módosítás: 222
10. bekezdés

10. úgy véli, hogy az energiatermelés decentralizálása segíti az ellátás biztonságát;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jerzy Buzek

Módosítás: 223
10. bekezdés

10. úgy véli, hogy az energiaforrások és az átviteli hálózatok diverzifikálása segíti az 
ellátás biztonságát;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Aldo Patriciello

Módosítás: 224
10. bekezdés

10. úgy véli, hogy az energiaforrások diverzifikálása segíti az ellátás biztonságát; üdvözli 
egy olyan mechanizmus bevezetését, ami alkalmas arra, hogy gyors szolidaritást és 
segítségnyújtást biztosítson egy olyan országnak, amely az infrastruktúráiban 
bekövetkezett károk miatt nehézségekkel szembesül;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Alyn Smith

Módosítás: 225
10a. bekezdés (új)

10a. létfontosságúnak tartja, hogy az európai energiastratégia a maximális szolidaritáson 
alapuljon, valamint hogy az energiamixtúrára vonatkozó döntések továbbra is az 
EU tagállamainak előjogai maradjanak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Claude Turmes

Módosítás: 226
10a. bekezdés (új)

10a. üdvözli az Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság (DG TREN) magas
hatékonyságról és magas megújuló forrásokról szóló, 2006. júliusi hivatalos
forgatókönyvét és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság által az ellátás 
biztonságáról megrendelt és az ugyanezen bizottságnak október 9-én benyújtott 
tanulmányt; sürgeti ezért a Bizottságot, hogy vegye mindkét forgatókönyvet a 2007 
januárjára ütemezett energetikai felülvizsgálat alapjául;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Hannes Swoboda és Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 227
10a. bekezdés (új)

10a. kéri a Bizottságot és tagállamokat, hogy – a rövid és hosszú távú költségek 
elhanyagolása nélkül – adjanak prioritást az energia azon formáinak, amelyek 
csökkentik az importfüggést, főleg a fosszilis tüzelőanyagok esetében, amelyek 
támogatják a környezetet, fenntarthatóak és amelyek – nem csupán a termelés 
decentralizációja miatt – csökkentik a folyamatos ellátás veszélyeit;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 228
10a. bekezdés (új)

10a. üdvözli egy olyan mechanizmus bevezetését, ami alkalmas arra, hogy gyors 
szolidaritást és segítségnyújtást biztosítson olyan országoknak, amelyek az 
infrastruktúráikban bekövetkezett károk miatt nehézségekkel szembesülnek;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni

Módosítás: 229
10a. bekezdés (új)

10a. alapvető fontosságúnak tartja az Európai Unió importált olajtól való függésének 
csökkentését, hogy forrásokat szabadítson fel az európai gazdaságba és polgárai 
számára történő befektetés céljából; ezzel kapcsolatban úgy véli, hogy alapvető 
fontosságú a tiszta és biztonságos technológiákba, valamint az 
energiahatékonyságba való befektetés ösztönzése új, szakképzést igénylő 
munkalehetőségek teremtése érdekében;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Nicole Fontaine, Herbert Reul, és Dominique Vlasto

Módosítás: 230
10a. bekezdés (új)

10a. felszólítja a Bizottság elnökét, hogy hajtsa végre az arra irányuló tervet, hogy 
terméktípusonkénti bontásban (kőolaj, benzin, gázolaj, fűtőolaj stb.) tegyenek közzé
heti számadatokat az olaj- és kőolajtermékek európai készleteiről, importjairól és 
exportjairól; úgy véli, hogy az ilyenfajta számadatok (amelyek az Egyesült 
Államokhoz hasonlóan köztulajdonúak lennének) egyértelműbb elképzelést
biztosítanának azokról a nyomásokról, amiket a világpiacnak el kell viselnie és
egyértelműbb képpel szolgálnának az európai fogyasztásról, továbbá pedig 
csökkentenék a piaci szereplőknek az amerikai készletekkel szembeni érzett 
megszállottságát és ebből következően segítene abban, hogy az olajárak kevésbé 
változékonyak legyenek;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jan Christian Ehler

Módosítás: 231
10a. bekezdés (új)

10a. felszólítja a Bizottságot, hogy folytasson átlátható és objektív tárgyalást a jövőbeli
energiamixtúráról; ennek figyelembe kell vennie az energia valamennyi formájának 
előnyeit és hátrányait, beleértve a gazdasági és környezeti költségeket és
következményeket;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Claude Turmes

Módosítás: 232
10b. bekezdés (új)

10b. sürgeti a Bizottságot, hogy legkésőbb 2008 végére véglegesítse az EU új energia- és 
közlekedésmodellezési eszközét; ezt az alulról felfelé irányuló modellt a Bizottság 
szolgálatai, az IEA és a nemzeti kormányok szoros együttműködésével kell 
kidolgozni, és annak valamennyi, az energiára és közlekedésre vonatkozó statisztikai 
adat akadálytalan áramlására kell irányulnia Európában; a modell azután a ma a 
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Bizottság különböző szolgálatain belül meglévő nagy mennyiségű modell helyébe 
lépne és harmonizálná az energetikai statisztikákat egész Európában; a modellnek 
köztulajdonúnak kell lennie, amit kérésre a különböző érdekeltek az EU energetikai 
jövője különféle forgatókönyveinek kidolgozására használhatnak, amint az ma az
Egyesült Államokban van;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Esko Seppänen

Módosítás: 233
11. bekezdés

törölve

Or. fi

Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 234
11. bekezdés

11. javasolja, hogy az EU a szükséges befektetési környezet létrehozása érdekében
határozzon meg egy hosszú távon stabil politikai keretet (törlés). E keretnek 
tartalmaznia kell az EU energiahatékonyságra vonatkozó azon célkitűzését, amely 
értelmében 2020-ig legalább 20%-os javulásokat kell elérni, 2020-ig a 
primerenergiában a megújuló források 25%-ának, valamint 2040-ig 50%-ának elérése 
érdekében tartalmaznia kell átfogó, indikatív célkitűzéseket; felszólítja a Bizottságot, 
hogy tűzzön ki célratörő, ugyanakkor realisztikus célokat a nagyon alacsony CO2-
kibocsátású vagy CO2-kibocsátástól mentes és a CO2-semleges energetikai
technológiák vonatkozásában, hogy az éghajlattal és az ellátás biztonságával 
kapcsolatos európai célkitűzések támogatása érdekében 2020-ig ezek biztosítsák az 
EU villamosenergia-keresletének 60%-át;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Alejo Vidal-Quadras Roca, Herczog Edit, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Módosítás: 235
11. bekezdés

11. javasolja, hogy az EU határozzon meg olyan, hosszú távon stabil politikai keretet, ami 
a befektetőknek egyértelmű iránymutatással szolgál arra vonatkozóan, hogy a piacnak 
hol kell beruháznia; úgy véli, hogy e keretnek tartalmaznia kell az EU 
energiahatékonyságra vonatkozó azon célkitűzését, amely értelmében 2020-ig 
legalább 20%-os javulást kell elérni; (törlés) felszólítja a Bizottságot, hogy tűzzön ki
célratörő, ugyanakkor realisztikus célokat a nagyon alacsony CO2-kibocsátású vagy 
CO2-kibocsátástól mentes és a CO2-semleges energetikai technológiák 
vonatkozásában, hogy az éghajlattal és az ellátás biztonságával kapcsolatos európai 
célkitűzések támogatása érdekében 2020-ig azok lássák el az EU villamosenergia-
keresletének 60%-át;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Gyürk András, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Herczog Edit, Angelika Niebler

Módosítás: 236
11. bekezdés

11. javasolja, hogy az EU a szükséges befektetési környezet létrehozása érdekében
határozzon meg egy hosszú távon stabil politikai keretet (törlés). E keretnek 
tartalmaznia kell az EU energiahatékonyságra vonatkozó azon célkitűzését, amely 
értelmében 2020-ig legalább 20%-os javulásokat kell elérni, 2020-ig a 
primerenergiában a megújuló források 20%-ának elérése érdekében tartalmaznia kell 
átfogó, indikatív célkitűzéseket (törlés);

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 237
11. bekezdés

11. javasolja, hogy az EU a szükséges befektetési környezet létrehozása érdekében
határozzon meg egy hosszú távon stabil politikai keretet (törlés). E keretnek 
tartalmaznia kell az EU energiahatékonyságra vonatkozó azon célkitűzését, amely 
értelmében 2020-ig legalább 20%-os javulásokat kell elérni, 2020-ig a 
primerenergiában a megújuló források 20%-ának elérése érdekében tartalmaznia kell 
átfogó, indikatív célkitűzéseket (törlés);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Korhola

Módosítás: 238
11. bekezdés

11. javasolja, hogy az EU határozzon meg olyan, hosszú távon stabil politikai keretet, ami 
a befektetőknek egyértelmű iránymutatással szolgál arra vonatkozóan, hogy a piacnak 
hol kell beruháznia; úgy véli, hogy e keretnek tartalmaznia kell az EU 
energiahatékonyságra vonatkozó azon célkitűzését, amely értelmében 2020-ig (törlés)
20%-os javulást kell elérni, tartalmaznia kell továbbá egy befektetésbarát, működési 
környezetet a megújuló energiák számára, valamint a CO2 előre jelezhető árát; 
(törlés)

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit

Módosítás: 239
11. bekezdés

11. javasolja, hogy az EU a szükséges befektetési környezet létrehozása érdekében
határozzon meg egy hosszú távon stabil politikai keretet (törlés). E keretnek 
tartalmaznia kell az EU energiahatékonyságra vonatkozó azon célkitűzését, amely 
értelmében 2020-ig legalább 20%-os javulásokat kell elérni, 2020-ig a 
primerenergiában a megújuló források 25%-ának és 2040-ig 50%-ának elérése 
érdekében tartalmaznia kell átfogó, indikatív célkitűzéseket (törlés);
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Claude Turmes

Módosítás: 240
11. bekezdés

11. javasolja, hogy az EU határozzon meg olyan, hosszú távon stabil politikai keretet, ami 
a befektetőknek egyértelmű iránymutatással szolgál arra vonatkozóan, hogy a piacnak 
hol kell beruháznia; úgy véli, hogy e keretnek tartalmaznia kell az EU azon 
célkitűzését, amely értelmében 30%-os CO2-csökkentést érnek el 2020-ig, 80%-os
csökkentést pedig 2050-ig, továbbá az EU energiahatékonyságra vonatkozó azon 
célkitűzését, amely értelmében 2020-ig legalább 20%-os javulást kell elérni, 2020-ig a 
primerenergiában a megújuló források 25%-ának elérése érdekében tartalmaznia kell 
továbbá az iparágakra vonatkozó kötelező célkitűzéseket, valamint a CO2 előre 
jelezhető árát; úgy véli továbbá, hogy ki kell tűzni egy indikatív célt, melynek 
értelmében 2040-ig a megújuló forrásoknak el kell érniük az 50%-ot; támogatja 
továbbá a közlekedési tevékenységekből származó üvegházhatást okozó gázok 
mennyiségének 30%-os csökkentését 2020-ig;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Norbert Glante

Módosítás: 241
11. bekezdés

11. javasolja, hogy az EU határozzon meg olyan, hosszú távon stabil politikai keretet, ami 
a befektetőknek egyértelmű iránymutatással szolgál arra vonatkozóan, hogy a piacnak 
hol kell beruháznia; úgy véli, hogy e keretnek tartalmaznia kell az EU 
energiahatékonyságra vonatkozó azon célkitűzését, amely értelmében 2020-ig 
legalább 20%-os javulást kell elérni, 2020-ig a primerenergiában a megújuló források 
20%-ának elérése érdekében tartalmaznia kell továbbá az iparágakra vonatkozó 
kötelező célkitűzéseket (törlés);

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 242
11. bekezdés

11. javasolja, hogy az EU határozzon meg olyan, hosszú távon stabil politikai keretet, ami 
a befektetőknek egyértelmű iránymutatással szolgál arra vonatkozóan, hogy a piacnak 
hol kell beruháznia; úgy véli, hogy e keretnek tartalmaznia kell az EU 
energiahatékonyságra vonatkozó azon célkitűzését, amely értelmében 2020-ig 
legalább 20%-os javulást kell elérni, 2020-ig a primerenergiában a megújuló források 
20%-ának elérése érdekében tartalmaznia kell továbbá az iparágakra vonatkozó 
kötelező célkitűzéseket, valamint a CO2 még inkább előre jelezhető árát; (törlés)

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 243
11. bekezdés

11. az energiaforrások diverzifikálásának fellendítése érdekében javasolja, hogy az EU 
határozzon meg olyan, hosszú távon stabil politikai keretet, ami a piaci szereplőknek 
egyértelmű iránymutatással szolgál arra vonatkozóan, hogy (törlés) hol kell 
beruházni; úgy véli, hogy e keretnek (törlés) 2020-ig a primerenergiában a megújuló 
források 25%-ának elérése érdekében tartalmaznia kell (törlés) az iparágakra 
vonatkozó kötelező célkitűzéseket, valamint a CO2 előre jelezhető árát; úgy véli 
továbbá, hogy ki kell tűzni egy indikatív célt, melynek értelmében 2040-ig a megújuló 
forrásoknak el kell érniük az 50%-ot; és kéri a Bizottságot, hogy a megújuló 
energiára vonatkozó útiterv részeként javasoljon egy, a megújuló energiákra 
vonatkozó harmonizált támogatási rendszerekkel kapcsolatos keretet;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 244
11. bekezdés

11. javasolja, hogy az EU határozzon meg olyan, hosszú távon stabil politikai keretet, ami 
a befektetőknek egyértelmű iránymutatással szolgál arra vonatkozóan, hogy a piacnak 
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hol kell beruháznia; úgy véli, hogy e keretnek tartalmaznia kell egy, a CO2-re 2020-ig 
és 2050-ig vonatkozó EU-s célkitűzést, továbbá az EU energiahatékonyságra 
vonatkozó azon célkitűzését, amely értelmében 2020-ig legalább 20%-os javulást kell 
elérni, 2020-ig a primerenergiában a megújuló források 25%-ának elérése érdekében 
tartalmaznia kell továbbá az iparágakra vonatkozó kötelező célkitűzéseket (törlés); 
úgy véli továbbá, hogy ki kell tűzni egy indikatív célt, melynek értelmében 2040-ig a 
megújuló forrásoknak el kell érniük az 50%-ot;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro

Módosítás: 245
11. bekezdés

11. javasolja, hogy a szükséges előnyös befektetési környezet létrehozása érdekében az 
EU határozzon meg egy hosszú távon stabil politikai keretet. E keret tartalmazni
fogja az EU energiahatékonyságra vonatkozó azon célkitűzését, amely értelmében 
2020-ig legalább 20%-os javulásokat kell elérni, 2020-ig a primerenergiában a 
megújuló források 25%-ának elérése érdekében tartalmaznia kell továbbá (törlés)
átfogó, indikatív célkitűzéseket, valamint a CO2 előre jelezhető árát; úgy véli továbbá, 
hogy ki kell tűzni egy indikatív célt, melynek értelmében 2040-ig a megújuló 
forrásoknak el kell érniük az 50%-ot; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 246
11. bekezdés

11. javasolja, hogy az EU határozzon meg olyan, hosszú távon stabil politikai keretet, ami 
a befektetőknek egyértelmű iránymutatással szolgál arra vonatkozóan, hogy a piacnak 
hol kell beruháznia; úgy véli, hogy e keretnek tartalmaznia kell az EU 
energiahatékonyságra vonatkozó azon célkitűzését, amely értelmében 2020-ig 
legalább 20%-os javulást kell elérni, 2020-ig a primerenergiában a megújuló források 
25%-ának elérése érdekében tartalmaznia kell továbbá az iparágakra vonatkozó 
kötelező célkitűzéseket, valamint a CO2 előre jelezhető árát; úgy véli továbbá, hogy a 
Tanács és a Bizottság szintjén elmélkedni kell arról, hogy hogyan érhető el az a cél, 
melynek értelmében 2040-ig a megújuló forrásoknak el kell érniük az 50%-ot;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sahra Wagenknecht

Módosítás: 247
11. bekezdés

11. javasolja, hogy az EU határozzon meg olyan, hosszú távon stabil politikai keretet, ami 
a befektetőknek egyértelmű iránymutatással szolgál arra vonatkozóan, hogy a piacnak 
hol kell beruháznia; úgy véli, hogy e keretnek tartalmaznia kell az EU 
energiahatékonyságra vonatkozó azon célkitűzését, amely értelmében 2020-ig 
legalább 20%-os javulást kell elérni, 2020-ig a primerenergiában a megújuló források 
25%-ának elérése érdekében tartalmaznia kell továbbá az iparágakra vonatkozó 
kötelező célkitűzéseket, valamint a CO2 előre jelezhető árát; úgy véli továbbá, hogy ki 
kell tűzni egy indikatív célt, melynek értelmében 2040-ig a megújuló forrásoknak el 
kell érniük az észlelhetően több mint 50%-ot;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni

Módosítás: 248
11. bekezdés

11. javasolja, hogy az EU határozzon meg olyan, hosszú távon stabil politikai keretet, ami 
a befektetőknek egyértelmű iránymutatással szolgál arra vonatkozóan, hogy a piacnak 
hol kell beruháznia; úgy véli, hogy e keretnek tartalmaznia kell az EU 
energiahatékonyságra vonatkozó azon célkitűzését, amely értelmében 2020-ig 
legalább 20%-os javulást kell elérni, 2020-ig a primerenergiában a megújuló források 
25%-ának elérése érdekében tartalmaznia kell továbbá az iparágakra vonatkozó 
kötelező célkitűzéseket, valamint a CO2 előre jelezhető árát; úgy véli továbbá, hogy ki 
kell tűzni egy kötelező célt, melynek értelmében 2040-ig a megújuló forrásoknak el 
kell érniük az 50%-ot;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 249
11. bekezdés

11. javasolja, hogy az EU határozzon meg olyan, hosszú távon stabil politikai keretet, ami 
a befektetőknek egyértelmű iránymutatással szolgál arra vonatkozóan, hogy a piacnak 
hol kell beruháznia; úgy véli, hogy e keretnek tartalmaznia kell az EU 
energiahatékonyságra vonatkozó azon célkitűzését, amely értelmében 2020-ig 
legalább 20%-os javulást kell elérni, 2020-ig a primerenergiában a megújuló források 
25%-ának elérése érdekében tartalmaznia kell továbbá az iparágakra vonatkozó 
indikatív célkitűzéseket, valamint a CO2 előre jelezhető árát; úgy véli továbbá, hogy 
ki kell tűzni egy indikatív célt, melynek értelmében 2040-ig a megújuló forrásoknak el 
kell érniük az 50%-ot;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Mechtild Rothe

Módosítás: 250
11a. bekezdés (új)

11a. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi energiatermelés megváltoztatásának szükségessége 
nem teher, hanem lehetőség. A napenergia, a szélenergia, a biomassza, a víz- vagy a
geotermikus energia és más energiahatékonysági technológiák segíteni fognak a 
Kiotóban és az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye értelmében tett 
kötelezettségvállalások teljesítésében, valamint erősíteni fogják Európában az 
innovációt, a munkahelyteremtést és a versenyképességet;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 251
11a. bekezdés (új)

11a. ösztönzi a Bizottságot, hogy a belső energiaforrások további kihasználásának 
lehetővé tétele érdekében vizsgálja felül az EU-s jogszabályokat;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit

Módosítás: 252
11a. bekezdés (új)

11a. ösztönzi a Bizottságot, hogy a belső energiaforrások további kihasználásának 
lehetővé tétele érdekében vizsgálja felül az EU-s jogszabályokat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mechtild Rothe

Módosítás: 253
11b. bekezdés (új)

11b. hangsúlyozza, hogy a megújuló energiával kapcsolatos átfogó EU-s stratégia 
részeként a fűtés- és hűtéságazatban intézkedésekre van szükség. Európának 
erősebb és dinamikusabb piaci térhódításra van szüksége a fűtés- és hűtéságazatban 
annak érdekében, hogy 2010-ig elérje a megújuló energiával kapcsolatos 12%-os 
célkitűzését. Ennélfogva a Parlament üdvözli a Bizottság azon bejelentését, hogy 
megfelelő irányelvet fog javasolni a megújuló energiaforrásokkal történő fűtésre és 
hűtésre;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jan Christian Ehler

Módosítás: 254
12. bekezdés

12. rámutat arra, hogy ezzel kapcsolatban nincs értelme új, EU-s szintű intézményi 
struktúrák kidolgozásának, ha az a feladatok megkétszereződésével és újabb 
bürokráciával párosul, vagy ha a feladatokat a tagállamok intézményei vagy már 
meglévő hálózatok is elvégezhetik; e háttér ismeretében ösztönzi a Bizottságot, hogy 
járuljon hozzá a javulás lehetőségének kihasználásához;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 255
12. bekezdés

12. elismeri az energiapolitika stratégiai felülvizsgálata (ESF) elvégzésének 
szükségességét; az ESF megbízatásának ki kell terjednie azon problémák stratégiai 
elemzésére, amelyekkel az EU az energiaágazatban szembesül;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 256
12. bekezdés

12. elismeri az energiapolitika stratégiai felülvizsgálata (ESF) elvégzésének 
szükségességét a javasolt energiaellátási megfigyelő központ munkájának 
kiegészítéseképpen, amely központ nem lehet független szerv, valamint, hogy az ESF 
megbízatásának ki kell terjednie azon problémák stratégiai elemzésére, amelyekkel az 
EU az energiaágazatban szembesül és anélkül kell meghatároznia az EU 
intézkedésének hatályát és irányát, hogy korlátozná a tagállamokat az 
energiaforrások és a kiaknázásukra irányuló technológiák megválasztásában;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 257
12. bekezdés

12. egyetért az energiapolitika stratégiai felülvizsgálata (ESF) elvégzésének 
szükségességével a javasolt energiaellátási megfigyelő központ munkájának 
kiegészítéseképpen, amely központ nem lehet független szerv (törlés). A
megbízatásnak ki kell terjednie (törlés) az EU energiaágazatának stratégiai 
elemzésére (törlés);

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit

Módosítás: 258
12. bekezdés

12. egyetért az energiapolitika stratégiai felülvizsgálata (ESF) elvégzésének 
szükségességével a javasolt energiaellátási megfigyelő központ munkájának 
kiegészítéseképpen, amely központ nem lehet független szerv (törlés). A
megbízatásnak ki kell terjednie (törlés) az EU energiaágazatának stratégiai 
elemzésére (törlés);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Šarūnas Birutis

Módosítás: 259
12. bekezdés

12. elismeri az energiapolitika stratégiai felülvizsgálata (ESF) elvégzésének 
szükségességét a javasolt energiaellátási megfigyelő központ munkájának 
kiegészítéseképpen, amely központ nem lehet független szerv, valamint, hogy az ESF 
megbízatásának ki kell terjednie azon problémák stratégiai elemzésére, amelyekkel az 
EU az energiaágazatban szembesül, beleértve a külső aspektusokat is;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 260
13. bekezdés

13. ösztönzi a Bizottságot, hogy az ESF-et (törlés) arra használja, (törlés) hogy 
elemezzék a környezet, az ellátás biztonsága, a versenyképesség és a munkahely-
teremtés tekintetében meglévő különféle politikai választási lehetőségek 
optimalizálását, és biztosítsák a kockázatok lehető legkisebbre csökkentését. Kéri a 
Bizottságot, hogy készítsen részletes tanulmányt a valamennyi energiaforrással 
kapcsolatos támogatásokról (törlés), beleértve az externáliák internalizálását is;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit

Módosítás: 261
13. bekezdés

13. ösztönzi a Bizottságot, hogy az ESF-et (törlés) arra használja, (törlés) hogy 
elemezzék a környezet, az ellátás biztonsága, a versenyképesség és a munkahely-
teremtés tekintetében meglévő különféle politikai választási lehetőségek 
optimalizálását, és biztosítsák a kockázatok lehető legkisebbre csökkentését. Kéri a 
Bizottságot, hogy készítsen részletes tanulmányt a valamennyi energiaforrással 
kapcsolatos támogatásokról és költségekről, beleértve az externáliák internalizálását 
is;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, 
Nicole Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan 
Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Módosítás: 262
13. bekezdés

13. ösztönzi a Bizottságot, hogy az ESF-et egy olyan képlet kidolgozására használja, ami 
lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy elemezzék a környezet, az ellátás biztonsága, a 
versenyképesség és a munkahely-teremtés tekintetében meglévő különféle politikai 
választási lehetőségek optimalizálását, és így segíthessenek a kockázatok lehető 
legkisebbre csökkentésében; üdvözli a Bizottság arra irányuló erőfeszítését, hogy az
energiapolitika stratégiai felülvizsgálatán belül elkészít egy részletes tanulmányt a 
valamennyi energiaforrással kapcsolatos támogatásokról és költségekről, beleértve az 
externáliák internalizálását is; a nyilvánosság tudatosságának fokozása érdekében 
kéri a tanulmány közzétételét;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Sahra Wagenknecht

Módosítás: 263
13. bekezdés

13. ösztönzi a Bizottságot, hogy az ESF-et egy olyan képlet kidolgozására használja, ami 
lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy elemezzék a környezet, az ellátás biztonsága
(törlés) és a munkahely-teremtés tekintetében meglévő különféle politikai választási 
lehetőségek optimalizálását, és így segíthessenek a kockázatok lehető legkisebbre 
csökkentésében; felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen részletes tanulmányt a 
valamennyi energiaforrással kapcsolatos támogatásokról és költségekről, beleértve az 
externáliák internalizálását és a hosszú távú közvetlen és közvetett környezeti 
következményeket is;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 264
13. bekezdés

13. ösztönzi a Bizottságot, hogy az ESF-et egy olyan képlet kidolgozására használja, ami 
lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy elemezzék a környezet, az ellátás biztonsága, a 
versenyképesség és a munkahely-teremtés tekintetében meglévő különféle politikai 
választási lehetőségek optimalizálását, és így segíthessenek a kockázatok lehető 
legkisebbre csökkentésében; felszólítja a Bizottságot, hogy az életcikluson alapuló 
megközelítés és a „well to wheel” szemlélet (a teljes energialánc figyelembevétele a 
kitermeléstől a gépkocsival elfogyasztott benzinig) alkalmazásával készítsen részletes 
tanulmányt a valamennyi energiaforrással kapcsolatos támogatásokról és költségekről, 
beleértve az externáliák internalizálását is;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 265
13a. bekezdés (új)

13a. az energiapolitika stratégiai felülvizsgálatának kereskedelmi kérdésekre is ki kell 
terjednie, ami azt jelenti, hogy elemeznie kell a nemzetközi együttműködés és a már 
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aláírt vagy aláírandó hosszú távú szerződések hatását és értékelnie kell a 
vállalkozások által folytatott politikák és nemzeti és EU politikák közötti összhangot;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás: 266
13a. bekezdés (új)

13a. kéri, hogy a Bizottság vizsgálja meg az egészségügyi és biztonsági képzés biztonságát 
az energiaágazatban, valamint hogy maximalizálja a foglalkoztatási lehetőségeket 
az energiaágazatban, továbbá hogy fordítson különös figyelmet a tervezési 
ágazatban szükséges készségekre;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, 
Daniel Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, Avril Doyle, Gyürk András, Giles 
Chichester, Jan Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna 
Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Módosítás: 267
13a. bekezdés (új)

13a. emlékeztet arra, hogy az EU-ban még mindig az olaj a legfontosabb energiaforrás, 
amely esetében az EU csaknem teljesen az importoktól függ; sajnálja a Bizottság 
zöld könyvében az erre a tényre fordított figyelem hiányát; felszólítja a Bizottságot és
tagállamokat, hogy vegyék figyelembe az olajhasználat és az importtól való függés
csökkentésének, valamint a CO2 kibocsátások-csökkentéséhez való hozzájárulás 
szükségességét;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Sahra Wagenknecht

Módosítás: 268
13a. bekezdés (új)

13a. úgy véli, hogy – a végső tárolás megoldatlan problémájának és a kiküszöbölhetetlen 
balesetek magas kockázatának köszönhetően – a nukleáris energia előre nem 
látható gazdasági és környezeti következményekből adódó költségeket hordoz, és
ekként nem megfelelő a fenntartható energiabiztonság szempontjából; 

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Sahra Wagenknecht

Módosítás: 269
13b. bekezdés (új)

13b. felszólítja a tagállamokat, hogy ne vonják vissza a nukleáris energiával való 
felhagyásra vonatkozóan már meghozott döntéseket, illetve hogy ne hosszabbítsák 
meg a nukleáris erőművek élettartamát, hanem hogy ehelyett munkálkodjanak 
azon, hogy továbbcsökkentsék az ilyen erőművek élettartamát a nukleáris energiával 
valólehető leghamarabbi felhagyás biztosítása érdekében;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Korhola

Módosítás: 270
14. bekezdés

14. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság dolgozzon ki módszeres megközelítést a 
különösen a közlekedésben használt bio-hajtóanyagok előállítására, elosztására és 
fogyasztására (törlés);

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Claude Turmes

Módosítás: 271
14. bekezdés

14. elvárja, hogy egy, a biomasszával kapcsolatos, Európa egészére kiterjedő célt 
határozzanak meg az EU azon célkitűzésével összhangban, amely értelmében 2020-
ra a felhasználás 25%-át a megújuló energiaforrások teszik ki; ragaszkodik ahhoz, 
hogy a Bizottság dolgozzon ki módszeres megközelítést a különösen a közlekedésben 
használt bio-hajtóanyagok előállítására, elosztására és fogyasztására, teljes mértékben 
figyelembe véve a kibocsátási jogok Bizottság által bevezetendő kötelező és átfogó 
rendszerét, ami valamennyi szakaszban lehetővé teszi a bio-hajtóanyagok 
fenntartható termelését, beleértve mind az Európai Unióban termelt, mind pedig az 
oda behozott bio-hajtóanyagokra alkalmazandó, a termelési és feldolgozási 
szakaszra vonatkozó, valamint az üvegházhatást okozó gázok egyensúlyának teljes 
életciklusára vonatkozó szabványokat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 272
14. bekezdés

14. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság – a biohajtóanyag-előállítás teljes ciklusa 
energetikai és környezeti hatásának értékelésével – dolgozzon ki módszeres 
megközelítést a különösen a közlekedésben használt bio-hajtóanyagok előállítására, 
elosztására és fogyasztására, annak érdekében, hogy ösztönözze azok kifejlesztését és 
felhasználását, amelyek lehetővé fogják tenni az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásainak tényleges csökkentését, valamint a fosszilis tüzelőanyag-alapú
energiaforrások felváltását;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis, Anne 
Laperrouze

Módosítás: 273
14. bekezdés

14. ragaszkodik ahhoz, hogy a bio-hatóanyagokhoz való hozzáférés, az azokkal folytatott 
szabad kereskedelem és tanúsításuk javítása érdekében a tagállamok dolgozzanak ki 
módszeres megközelítést a (törlés) bio-hajtóanyagok előállítására, elosztására és 
fogyasztására; sürgeti a Bizottságot, hogy szüntesse meg a keverési szinteket gátló 
műszaki és adminisztratív akadályokat, továbbá ragaszkodik ahhoz, hogy e területen 
kötelező célkitűzéseket kell bevezetni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, 
Nicole Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Angelika 
Niebler

Módosítás: 274
14. bekezdés

14. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság mind a folyékony, mind pedig a 
gázhalmazállapotú bio-hajtóanyagok vagy más megújuló üzemanyagok 
felhasználásának előmozdításáról szóló felülvizsgálati irányelv keretében dolgozzon 
ki módszeres megközelítést a különösen a közlekedésben használt bio-hajtóanyagok 
előállítására, elosztására és fogyasztására, továbbá ragaszkodik ahhoz, hogy e 
területen célratörő célkitűzéseket kell bevezetni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 275
14. bekezdés

14. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság dolgozzon ki egy, az energiahatékonysággal és 
a tüzelőanyag-szerkezettel kapcsolatos kritériumokon alapuló módszeres 
megközelítést a különösen a közlekedésben használt bio-hajtóanyagok előállítására, 
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elosztására és fogyasztására, továbbá ragaszkodik ahhoz, hogy e területen európai 
szabványokat kell bevezetni annak érdekében, hogy a nemzeti politikákat
összhangba hozza a belső piaci követelményekkel;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Aldo Patriciello

Módosítás: 276
14. bekezdés

14. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság dolgozzon ki módszeres megközelítést a 
különösen a közlekedésben használt bio-hajtóanyagok előállítására, elosztására és 
fogyasztására, továbbá ragaszkodik ahhoz, hogy e területen kötelező célkitűzéseket 
kell bevezetni; üdvözli a fenntartható energiafelhasználás, a versenyképesség és az 
ellátás biztonsága céljait kiegyensúlyozó, átfogó stratégiai célkitűzés 
megállapításának lehetőségét, annak érdekében, hogy segítsék az EU-t az importtól 
való egyre növekvő függés megszüntetésében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Romana Jordan Cizelj, Alejo Vidal Quadras Roca

Módosítás: 277
14. bekezdés

14. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság dolgozzon ki módszeres megközelítést a 
különösen a közlekedésben használt bio-hajtóanyagok előállítására, elosztására és 
fogyasztására, továbbá ragaszkodik ahhoz, hogy e területen kötelező célkitűzéseket 
kell bevezetni; felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket a nyersanyagokkal és
energiaforrásokkal folytatott határokon átnyúló kereskedelem területén meglévő 
eljárások könnyítésével és egyszerűsítésével kapcsolatban;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 278
14. bekezdés

14. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság dolgozzon ki módszeres megközelítést –
beleértve a gazdasági, ökológiai és műszaki aspektusokat is – a különösen a 
közlekedéssel kapcsolatban használt bio-hajtóanyagok előállítására, elosztására és 
fogyasztására, továbbá ragaszkodik ahhoz, hogy e területen kötelező célkitűzéseket 
kell bevezetni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit

Módosítás: 279
14. bekezdés

14. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság dolgozzon ki módszeres megközelítést –
beleértve a gazdasági, ökológiai és műszaki aspektusokat is – a különösen a 
közlekedésben használt bio-hajtóanyagok előállítására, elosztására és fogyasztására, 
továbbá ragaszkodik ahhoz, hogy e területen kötelező célkitűzéseket kell bevezetni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna

Módosítás: 280
14. bekezdés

14. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság dolgozzon ki módszeres megközelítést a 
különösen a közlekedésben használt bio-hajtóanyagok előállítására, elosztására és 
fogyasztására, valamint a bio-hajtóanyagokkal kapcsolatos energiapolitika, 
közlekedéspolitika, agrárpolitika, továbbá fejlesztési és kereskedelempolitika között,
továbbá ragaszkodik ahhoz, hogy e területen kötelező célkitűzéseket kell bevezetni;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna

Módosítás: 281
14a. bekezdés (új)

14a. felszólítja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő egy, a megújuló 
energiaforrásokkal történő fűtésről és hűtésről szóló irányelvre irányuló javaslatot, 
valamint emlékeztet a 2006. február 14-i állásfoglalására, ami ajánlásokat 
tartalmazott a Bizottság és a Tanács számára a megújuló energiaforrásokkal történő 
fűtésre és hűtésre vonatkozóan;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás: 282
14a. bekezdés (új)

14a. kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy minden olyan esetben, amikor a politikai 
vagy jogszabályi nyelvezetben a bio-hajtóanyagok kifejezést használják, a
közlekedési ágazat választási lehetőségeként és ne csak villamosenergia-fejlesztési 
üzemanyagként ismerjék el mind a folyékony, mind pedig a gáz halmazállapotú bio-
hajtóanyagokat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit

Módosítás: 283
14a. bekezdés (új)

14a. felszólítja a Bizottságot, hogy vegyen fontolóra olyan politikai lehetőségeket, 
amelyek ösztönzik a szintetikus üzemanyagok piaci térhódítását az európai közúti 
közlekedésben, azon szerep ismeretében, amit ezek az üzemanyagok a közúti 
közlekedés energiaellátásának diverzifikálásában játszhatnak;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Romana Jordan Cizelj, Alejo Vidal Quadras Roca

Módosítás: 284
14a. bekezdés (új)

14a. arra figyelmeztet, hogy a biomassza energiafelhasználásának alkalmazására 
irányuló kezdeményezések nem zavarhatják a faipar piacának rendes működését és 
versenyét;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Romana Jordan Cizelj, Herbert Reul

Módosítás: 285
14a. bekezdés (új)

14a. arra figyelmeztet, hogy a biomassza energiafelhasználásának alkalmazására 
irányuló kezdeményezések nem zavarhatják a faipar piacának rendes működését és
versenyét;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Módosítás: 286
15. bekezdés

15. felszólítja a Bizottságot, hogy középtávon ismerje el a fosszilis tüzelőanyagok fontos 
szerepét, és kéri, hogy végezzen további tanulmányokat ezek szénintenzitásának 
csökkentésével kapcsolatban (törlés);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Claude Turmes

Módosítás: 287
15. bekezdés

15. elismeri a fosszilis tüzelőanyagok által a globális éghajlat, valamint – különösen a 
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közlekedési ágazatban – az EU olajtól való jelentős függésének megváltoztatásában 
játszott fontos szerepet; kéri ezért a Bizottságot, hogy végezzen további 
tanulmányokat ezek szénintenzitásának csökkentésével kapcsolatban; elismeri 
továbbá, hogy a szén nem éghajlatbarát megoldás és hogy ezért a tisztaszén – abban 
a formában, ahogyan azt manapság reklámozzák – nem választási lehetőség;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Norbert Glante

Módosítás: 288
15. bekezdés

15. felszólítja a Bizottságot, hogy középtávon ismerje el a fosszilis tüzelőanyagok fontos 
szerepét, és (törlés) a szénnel, földgázzal és a kőolajjal kapcsolatban ösztönözze a 
szénmegkötés és -tárolás gazdaságos módszerének további fejlesztését, és ragaszkodik 
ahhoz, hogy a fosszilis tüzelőanyagok kibocsátásától mentes erőművekre vonatkozó
európai technológiai platformon hozott határozatokkal összhangban 2020-ig az EU-
ban legyen tíz nagyüzemi módon működő demonstrációs üzem;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 289
15. bekezdés

15. felszólítja a Bizottságot, hogy középtávon ismerje el a fosszilis tüzelőanyagok fontos 
szerepét, és kéri, hogy végezzen további tanulmányokat ezek szénintenzitásának 
csökkentésével kapcsolatban, valamint hogy tegyen közzé tiszta széntechnológiákat és
kísérleti projekteket a kibocsátásmentes hőerőművek vonatkozásában;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan és Jerzy Buzek

Módosítás: 290
15. bekezdés

15. felszólítja a Bizottságot, hogy középtávon ismerje el a fosszilis tüzelőanyagok fontos 
szerepét, és (törlés) további tanulmányok lehetőségét ezek szénintenzitásának 
csökkentésével kapcsolatban; ennek ösztönöznie kell a berendezések folyamatos 
korszerűsítését és javított hatékonyságát, továbbá a gázzá alakításon, a párhuzamos 
villamosenergia- és vegyi termelésen alapuló új generációs berendezések 
kifejlesztését, valamint a szénnel, földgázzal és a kőolajjal kapcsolatban (törlés) a 
szénmegkötés és -tárolás gazdaságos módszerének további fejlesztését; (törlés) 
ragaszkodik ahhoz, hogy 2020-ig az EU-ban legyen tíz nagyüzemi módon működő 
demonstrációs üzem;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, 
Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, 
Angelika Niebler

Módosítás: 291
15. bekezdés

15. felszólítja a Bizottságot, hogy középtávon ismerje el a fosszilis tüzelőanyagok fontos 
szerepét, és kéri, hogy végezzen további tanulmányokat ezek szénintenzitásának 
csökkentésével kapcsolatban; ennek tartalmaznia kell az erőművek folyamatos 
korszerűsítését és hatékonyságának javítását, valamint a szénnel, földgázzal és a 
kőolajjal kapcsolatban (törlés) a szénmegkötés és -tárolás gazdaságos módszerének 
további fejlesztését, és ragaszkodik ahhoz, hogy a fosszilis tüzelőanyagok 
kibocsátásától mentes erőművekre vonatkozó európai technológiai platformon 
hozott határozatokkal összhangban 2020-ig az EU-ban legyen tíz nagyüzemi módon 
működő demonstrációs üzem; 

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Sahra Wagenknecht

Módosítás: 292
15. bekezdés

15. felszólítja a Bizottságot, hogy középtávon ismerje el a fosszilis tüzelőanyagok fontos 
szerepét, és kéri, hogy végezzen további tanulmányokat ezek szénintenzitásának 
csökkentésével kapcsolatban, valamint a szénnel, földgázzal és a kőolajjal 
kapcsolatban ösztönözze a szénmegkötés és -tárolás gazdaságos módszerének további 
fejlesztését; hangsúlyozza, hogy ez csupán egy átmeneti modell lehet;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 293
15. bekezdés

15. felszólítja a Bizottságot, hogy középtávon ismerje el a fosszilis tüzelőanyagok fontos 
szerepét, és kéri, hogy végezzen további tanulmányokat ezek szénintenzitásának 
csökkentésével kapcsolatban, valamint a szénnel, földgázzal és a kőolajjal
kapcsolatban szorosan működjön együtt az iparral a szénmegkötés és -tárolás 
gazdaságos módszerének 2020-ig történő további fejlesztésén, és ragaszkodik ahhoz, 
hogy töröljék el valamennyi, az EU-s jogszabályokban meglévő akadályt, valamint 
hogy megfelelő EU-s pénzeszközöket bocsássanak rendelkezésre az EU-ban (törlés) 
tíz nagyüzemi módon működő demonstrációs üzem öt éven belül történő 
kifejlesztéséhez;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ján Hudacký

Módosítás: 294
15. bekezdés

15. felszólítja a Bizottságot, hogy középtávon ismerje el a fosszilis tüzelőanyagok fontos 
szerepét, és (törlés) további tanulmányok lehetőségét ezek szénintenzitásának 
csökkentésével kapcsolatban; ennek ösztönöznie kell a berendezések folyamatos 
korszerűsítését és javított hatékonyságát, valamint a szénnel, földgázzal és a kőolajjal 
kapcsolatban (törlés) a szénmegkötés és -tárolás gazdaságos módszerének további 
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fejlesztését; és ragaszkodik ahhoz, hogy a fosszilis tüzelőanyagok kibocsátásától 
mentes erőművekre vonatkozó európai technológiai platformon hozott 
határozatokkal összhangban 2020-ig az EU-ban legyen tíz nagyüzemi módon 
működő demonstrációs üzem;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 295
15. bekezdés

15. felszólítja a Bizottságot, hogy középtávon ismerje el a fosszilis tüzelőanyagok fontos 
szerepét, és kéri, hogy szorosan működjön együtt az iparral az olyan 
kezdeményezések vonatkozásában, mint például a fosszilis tüzelőanyagok 
kibocsátásától mentes erőművekre vonatkozó európai technológiai platform, ezek 
szénintenzitásának csökkentése érdekében, valamint a szénnel, földgázzal és a 
kőolajjal kapcsolatban ösztönözze a szénmegkötés és -tárolás gazdaságos 
módszerének további fejlesztését – beleértve az EU-s jogszabályokban meglévő 
akadályok eltörlését –, és felszólítja az ipart, hogy 2020-ig az EU-ban legyen tíz 
nagyüzemi módon működő demonstrációs üzem;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit

Módosítás: 296
15. bekezdés

15. felszólítja a Bizottságot, hogy középtávon ismerje el a fosszilis tüzelőanyagok fontos 
szerepét, és kéri, hogy szorosan működjön együtt az iparral az olyan 
kezdeményezések vonatkozásában, mint például a fosszilis tüzelőanyagok 
kibocsátásától mentes erőművekre vonatkozó európai technológiai platform, ezek 
szénintenzitásának csökkentése érdekében, valamint a szénnel, földgázzal és a 
kőolajjal kapcsolatban ösztönözze a szénmegkötés és -tárolás gazdaságos 
módszerének további fejlesztését – beleértve az EU-s jogszabályokban meglévő 
akadályok eltörlését –, és felszólítja az ipart, hogy 2020-ig az EU-ban legyen tíz 
nagyüzemi módon működő demonstrációs üzem;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jerzy Buzek

Módosítás: 297
15. bekezdés

15. felszólítja a Bizottságot, hogy középtávon ismerje el a fosszilis tüzelőanyagok fontos 
szerepét, és (törlés) további tanulmányok lehetőségét ezek szénintenzitásának 
csökkentésével kapcsolatban; ennek ösztönöznie kell a berendezések folyamatos
korszerűsítését és javított hatékonyságát, továbbá a gázzá alakításon, a párhuzamos 
villamosenergia- és vegyi termelésen alapuló új generációs berendezések 
kifejlesztését, valamint a szénnel, földgázzal és a kőolajjal kapcsolatban (törlés) a 
szénmegkötés és -tárolás gazdaságos módszerének további fejlesztését; (törlés) 
ragaszkodik ahhoz, hogy 2020-ig az EU-ban legyen tíz nagyüzemi módon működő 
demonstrációs üzem;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 298
15. bekezdés

15. felszólítja a Bizottságot, hogy középhosszú távon ismerje el a fosszilis tüzelőanyagok 
által az ellátás biztonságában betöltött fontos szerepet, és kéri, hogy végezzen 
további tanulmányokat ezek szénintenzitásának csökkentésével kapcsolatban, 
valamint a szénnel, földgázzal és a kőolajjal kapcsolatban ösztönözze a szénmegkötés 
és -tárolás gazdaságos módszerének további fejlesztését, és ragaszkodik ahhoz, hogy 
2020-ig az EU-ban legyen tíz nagyüzemi módon működő demonstrációs üzem;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Aldo Patriciello

Módosítás: 299
15. bekezdés

15. felszólítja a Bizottságot, hogy középhosszú távon ismerje el a fosszilis tüzelőanyagok
által az ellátás biztonságában betöltött fontos szerepet, és kéri, hogy végezzen 
további tanulmányokat ezek szénintenzitásának csökkentésével kapcsolatban, 
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valamint a szénnel, földgázzal és a kőolajjal kapcsolatban ösztönözze a szénmegkötés 
és -tárolás gazdaságos módszerének további fejlesztését, és ragaszkodik ahhoz, hogy 
2020-ig az EU-ban legyen tíz nagyüzemi módon működő demonstrációs üzem;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna

Módosítás: 300
15a. bekezdés (új)

15a. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ismerjék fel az EU helyi és belső 
energiaforrásainak társadalmi–gazdasági jelentőségét, valamint hogy – Európában 
az energiaellátás biztonságához való hozzájárulás eszközeiként – ösztönözzék azok 
fejlesztését;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sahra Wagenknecht

Módosítás: 301
15a. bekezdés (új)

15a. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy segítse elő a fosszilis tüzelőanyag-alapú 
energia és energiafogyasztás arányának csökkentését célzó intézkedéseket; arra 
ösztönöz, hogy – például a megújuló energiaforrásoknak prioritást biztosító 
jogszabályi rendelkezések létrehozása révén – a jövőbeli energiapolitika
rendelkezzen olyan hatékony eszközökkel, amelyek előmozdítják a megújuló 
energiaforrásokra való átállást; 

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 302
15a. bekezdés (új)

15a. sajnálja a zöld könyvben az olajtól való függés csökkentésére fordított figyelem 
hiányát, amikor a kőolajtermékek még mindig a legfontosabb primer 
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energiaforrások az EU-ban, és amikor az EU csaknem teljesen függ az importtól;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit

Módosítás: 303
15a. bekezdés (új)

15a. sajnálja a zöld könyvben az olajtól való függés csökkentésére fordított figyelem 
hiányát, amikor a kőolajtermékek még mindig a legfontosabb primer
energiaforrások az EU-ban, és amikor az EU csaknem teljesen függ az importtól;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Norbert Glante

Módosítás: 304
16. bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Angelika Niebler

Módosítás: 305
16. bekezdés

törölve

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Ján Hudacký

Módosítás: 306
16. bekezdés

16. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a transzeurópai energiahálózatokat, 
amelyeknek biztosítaniuk kell, hogy valamennyi energiatermelő és energiaforrás 
tisztességes módon jut el az európai villamosenergia-hálózatokba, hogy az ellátás 
biztonsága biztosított legyen valamennyi ország – főként az energiaimportoktól 
erősen függő országok – számára;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 307
16. bekezdés

16. sürgeti a Bizottságot, hogy az egyre növekvő mértékben integrált piacok felé tett 
fontos lépésként hajtsa végre a transzeurópai energiahálózatokat, és biztosítsa a 
hálózat valamennyi felhasználója számára a tisztességes és megkülönböztetésmentes 
hozzáférést a villamosenergia-hálózatokhoz, beleértve a tengerparti szélerőművek 
felvételét is (törlés); 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit

Módosítás: 308
16. bekezdés

16. sürgeti a Bizottságot, hogy az egyre növekvő mértékben integrált piacok felé tett 
fontos lépésként valósítsa meg a transzeurópai energiahálózatokat, és biztosítsa a 
hálózat valamennyi felhasználója számára a tisztességes és megkülönböztetésmentes 
hozzáférést a villamosenergia-hálózatokhoz, beleértve a tengerparti szélerőművek 
felvételét is (törlés); 

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 309
Alcím (új) és 16. bekezdés

Hálózatok

16. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozza ki az elsődleges fontosságú összekapcsolási 
tervet, figyelembe véve a transzeurópai energiaátvivő hálózatokra vonatkozó 
iránymutatások megállapításáról szóló, nemrégiben naprakésszé tett határozatot, 
anélkül, hogy figyelmen kívül hagyná a folyékonnyá tett földgázt fogadó és újból 
gázzá alakító infrastruktúrát és tároló létesítményeket; úgy véli, hogy a tengerparti 
szélerőműveket először a regionális hálózatba és csak végső soron kell a transzeurópai 
energiahálózatba bevonni;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Sahra Wagenknecht

Módosítás: 310
16. bekezdés

16. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozza át a transzeurópai energiahálózatokat, 
amelyeknek biztosítaniuk kell, hogy a megújuló energiaforrások elsőbbséget élvező 
módon jutnak el a villamosenergia-hálózatokba; úgy véli, hogy a tengerparti 
szélerőműveket először a regionális hálózatba és csak végső soron kell a transzeurópai 
energiahálózatba bevonni;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Alyn Smith

Módosítás: 311
16. bekezdés

16. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozza át a transzeurópai energiahálózatokat, 
amelyeknek biztosítaniuk kell, hogy a megújuló energiaforrások tisztességes módon 
jutnak el a villamosenergia-hálózatokba; úgy véli, hogy a tengerparti szélerőműveket 
– beleértve a perem- és külsőterületeken elhelyezkedőket – először a regionális 
hálózatba és csak végső soron kell a transzeurópai energiahálózatba bevonni;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 312
16a. bekezdés (új)

16a. felszólítja az energiaátvivő hálózat vezetőit, hogy még szorosabban működjenek 
együtt, mivel ezek képezik az energiakereskedelem egészséges áramlásán és 
biztonságán munkálkodó láncolat működési láncszemeit; úgy véli, hogy ha 
létrehoznának egy európai energiahálózati központot, akkor a tagállamokban 
meglévő hálózati szabványok harmonizálása céljából meg lehetne állapítani egy
európai hálózati kódexet;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Claude Turmes

Módosítás: 313
16a. bekezdés (új)

16a. kéri a Bizottságot, hogy fordítson különös figyelmet különösen az Északi-tengeren, a 
Balti-tengeren, az Ír-tengeren és a Földközi-tengeren a tengeralapú megújuló
energiák (part menti szél-, hullámenergia, ár-apály), valamint különösen a 
mediterrán térségben a napenergia kifejlesztésére annak biztosítása érdekében, hogy 
ezek az erőforrások 2007-ig szerepeljenek a megújuló energiaforrásokra vonatkozó 
útitervben és gyorsan és teljes egészében kifejlesszék azokat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Daniel Caspary, Werner Langen, Avril Doyle, 
Nicole Fontaine, Alejo Vidal-Quadras Roca, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Jerzy Buzek, Angelika Niebler

Módosítás: 314
17. bekezdés

törölve
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Módosítás: 315
17. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 316
17. bekezdés

17. felszólítja a Bizottságot, hogy értelmezze rugalmasabban az EU környezeti 
jogaszályaiból származó közjót, amennyiben az energiával kapcsolatos fejlesztések 
szénmegtakarítást valósíthatnak meg, például egy nagyobb hidroprojekt 
kidolgozásával;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 317
17a. bekezdés (új)

17a. az EU-nak ösztönöznie kell a fosszilis tüzelőanyaggal kapcsolatos technológiákat és
el kell kerülnie a politika vezérelte intézkedéseket. A legfontosabb cél a szén 
energiatermelésben való felhasználásához hagyományosan kapcsolódó környezeti 
aggályok hatékony eltávolítása;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jan Christian Ehler

Módosítás: 318
18. bekezdés

18. figyelmeztet az ellátás államilag szabályozott korlátozások eredményeként az energia 
bármely formája elleni megkülönböztetésre; rámutat az ilyen intézkedés által az 
ellátás biztonságára, az energiaárakra és a versenyképességre gyakorolt negatív 
hatásra;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 319
18. bekezdés

18. Sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a nukleáris energia tagállamokban történő 
kifejlesztésének kérdését, figyelembe véve a technológia előnyeit (a termelési 
költségek alacsony változékonysága és a CO2 kibocsátások hiánya) és a nukleáris 
erőművek létezésével kapcsolatos veszélyek (meghibásodások és hulladék-
ártalmatlanítás);

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Norbert Glante

Módosítás: 320
18. bekezdés

18. emlékeztet arra, hogy a nukleáris energia továbbra is a közösségi energiamixtúra
lényeges alkotóeleme marad, és rámutat a kiotói célok elérése tekintetében meglévő 
óriási jelentőségére;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Esko Seppänen

Módosítás: 321
18. bekezdés

18. úgy véli, hogy minden tagállamnak a saját nemzeti jogszabályai értelmében önálló 
joga van arra, hogy megtiltsa nukleáris hulladékok és végső ártalmatlanításra szánt, 
kiégett nukleáris fűtőelemek behozatalát;

Or. fi

Módosítás, előterjesztette: Alejo Vidal-Quadras Roca, Herczog Edit, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Módosítás: 322
18. bekezdés

18. emlékeztet arra, hogy a lisszaboni stratégiáról szóló állásfoglalásában az Európai
Parlament elismerte „azt a szerepet, amit a nukleáris energia jelenleg a 
villamosenergia-ellátás biztonságának fenntartásában játszik, az energiamixtúra
lényeges részét képezve és – a becslések szerint – évi 312 millió tonna CO2-
kibocsátást előzve meg, ami az EU-ban az üvegházhatást okozó gázok összes 
kibocsátásának 7%-a”;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Claude Turmes

Módosítás: 323
18. bekezdés

18. elfogadja, hogy a nukleáris energia továbbra sem biztonságos, veszélyes, költséges és 
nem hatékony, és az annak fejlesztésével kapcsolatos döntések továbbra is a 
tagállamok feladatai;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 324
18. bekezdés

18. elfogadja, hogy a nukleáris energia továbbra is ellentmondásos terület marad, és azon 
a véleményen van, hogy biztosítani kell a védelem, a tisztességes verseny és az 
externáliák internalizálásának egységes magas szintjét;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Jerzy Buzek, Nicole Fontaine, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Angelika Niebler

Módosítás: 325
18. bekezdés

18. elfogadja, hogy a nukleáris energia továbbra is ellentmondásos terület marad, és az 
annak fejlesztésével kapcsolatos döntések továbbra is a tagállamok feladatai;
tudatában van annak a ténynek, hogy a nukleáris energia az EU teljes
villamosenergia-fogyasztásának 32%-át teszi ki; kéri ezért, hogy támogassák ezt az 
energiaforrást, hogy ne fokozzák az ellátás biztonságának és Európa fekvésének 
bizonytalan helyzetét; rámutat, hogy az urániumot főként politikailag stabil 
gazdaságokból importálják; azt állítja, hogy a középtávon tartós források, a 
beszerzés és égés olcsósága, valamint éveken át tartó termelésének lehetősége miatt 
nem lesz jelentős áremelkedés az elkövetkező években; megjegyzi, hogy a nukleáris 
energia felhasználása révén üvegházhatást okozó gázok évi 700 millió tonna 
kibocsátását előzik meg, amely érték az EU-ban közlekedő valamennyi gépkocsi 
kibocsátásának felel meg;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Korhola

Módosítás: 326
18. bekezdés

18. elfogadja, hogy a nukleáris energia továbbra is ellentmondásos terület marad, és az 
annak fejlesztésével kapcsolatos döntések továbbra is a tagállamok feladatai;
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tudatában van annak a ténynek, hogy a nukleáris energia az EU teljes 
villamosenergia-fogyasztásának 32%-át teszi ki; kéri ezért, hogy támogassák ezt az 
energiaforrást, hogy ne fokozzák az ellátás biztonságának és Európa fekvésének 
bizonytalan helyzetét; rámutat, hogy az urániumot főként politikailag stabil
gazdaságokból importálják; azt állítja, hogy a középtávon tartós források, a 
beszerzés és égés olcsósága, valamint éveken át tartó termelésének lehetősége miatt
nem lesz jelentős áremelkedés az elkövetkező években; megjegyzi, hogy a nukleáris
energia felhasználása révén üvegházhatást okozó gázok évi 700 millió tonna 
kibocsátását előzik meg, amely érték az EU-ban közlekedő valamennyi gépkocsi 
kibocsátásának felel meg;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 327
18. bekezdés

18. elfogadja, hogy a nukleáris energia továbbra is az EU energiaszerkezetének része és
emlékeztet arra, hogy a 2006. tavaszi Európai Tanácshoz a lisszaboni stratégiával és 
az Európai Unióban az energiaellátás biztonságával kapcsolatban történő 
hozzájárulásról szóló állásfoglalásaiban az Európai Parlament elismerte azt a 
szerepet, amit az energiamixtúra részeként és a CO2-kibocsátások elkerülésének új 
módjaként a nukleáris energia jelenleg a villamosenergia-ellátás biztonságának 
fenntartásában játszik;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sahra Wagenknecht

Módosítás: 328
18. bekezdés

18. elfogadja, hogy a nukleáris energia továbbra is ellentmondásos terület marad, és az 
annak fejlesztésével kapcsolatos döntések továbbra is a tagállamok feladatai; 
hangsúlyozza azonban az e technológiához társuló környezeti és gazdasági
veszélyeket, és rámutat arra a tényre, hogy a balesetek súlyos, hosszú távú, 
határokon átnyúló következményekkel járhatnak; felszólítja a tagállamokat, hogy 
felelősségteljesen foglalkozzanak ezzel a problémával, valamint hogy olyan 
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döntéseket hozzanak, amelyek nem rejtenek magukban burkolt, kiszámíthatatlan
hosszú távú biztonsági kockázatokat; 

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Gyürk András

Módosítás: 329
18. bekezdés

18. elfogadja, hogy a nukleáris energia továbbra is ellentmondásos terület marad, és az 
annak fejlesztésével kapcsolatos döntések továbbra is a tagállamok feladatai; elismeri
ugyanakkor, hogy a tagállamok nukleáris energiával kapcsolatos döntései komoly 
hatást fognak gyakorolni az Európai Unió energiapolitikai célkitűzéseinek 
meghatározására, ami miatt közösségi szinten kell figyelmet szentelni a témának, 
különös hangsúlyt helyezve a nukleáris energia biztonságos használatát előmozdító 
kutatás és fejlesztés jelentőségére;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Šarūnas Birutis

Módosítás: 330
18. bekezdés

18. elfogadja, hogy a biztonságos nukleáris energia az energiamixtúrában rejlő 
lehetőség, valamint hogy az annak fejlesztésével kapcsolatos döntések továbbra is a 
tagállamok feladatai;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni

Módosítás: 331
18. bekezdés

18. elfogadja, hogy a nukleáris energia továbbra is ellentmondásos terület marad, ami 
nem oldja meg a fenntartható energiaellátás problémáját, mivel a környezeti hatás, 
biztonság és a radioaktív hulladék ártalmatlanításának költségei területéhez 
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ismeretlen tényezőket rendel; rámutat, hogy az annak fejlesztésével kapcsolatos 
döntések továbbra is a tagállamok feladatai;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Esko Seppänen

Módosítás: 332
18. bekezdés

18. elfogadja, hogy a nukleáris energia továbbra is ellentmondásos terület marad, és az 
annak engedélyezésével kapcsolatos döntések továbbra is a tagállamok feladatai;

Or. fi

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro és Herbert Reul

Módosítás: 333
18. bekezdés

18. elfogadja, hogy a nukleáris energia továbbra is ellentmondásos terület marad, és az 
annak fejlesztésével kapcsolatos döntések továbbra is a tagállamok feladatai; 
mindazonáltal tudomással bír arról, hogy a nukleáris energia továbbra is az 
energiamixtúra alapvető részét képezi;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jan Hudacky, Jerzy Buzek, Jan Brezina, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Angelika Niebler

Módosítás: 334
18a. bekezdés (új)

18a. felszólítja a Bizottságot, hogy az éghajlattal és az ellátás biztonságával kapcsolatos 
európai célkitűzések alátámasztására tűzzön ki célratörő, ugyanakkor realisztikus 
célokat arra vonatkozóan, hogy 2020-ig a rendkívül alacsony CO2- kibocsátású vagy 
CO2 kibocsátásmentes és CO2 semleges energetikai technológiák lássák el az EU 
villamosenergia-keresletének 60%-át; javasolja, hogy az EU – jómódú, ipari 
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államok közösségeként – kötelezze el magát a nukleáris energia területén végzett 
kutatás előmozdításának ügy mellett, hogy a kutatási eredményeket harmadik 
országoknak is átadhassák és ennélfogva a minimálisra csökkentsék az élőlényekkel 
kapcsolatos kockázatokat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Korhola

Módosítás: 335
18a. bekezdés (új)

18a. felszólítja a Bizottságot, hogy az éghajlattal és az ellátás biztonságával kapcsolatos 
európai célkitűzések alátámasztására tűzzön ki célratörő, ugyanakkor realisztikus 
célokat arra vonatkozóan, hogy 2020-ig a rendkívül alacsony CO2- kibocsátású vagy 
CO2 kibocsátásmentes és CO2 semleges energetikai technológiák lássák el az EU 
villamosenergia-keresletének 60%-át; javasolja, hogy az EU – jómódú, ipari 
államok közösségeként – kötelezze el magát a nukleáris energia területén végzett 
kutatás előmozdításának ügy mellett, hogy a kutatási eredményeket harmadik 
országoknak is átadhassák és ennélfogva a minimálisra csökkentsék az élőlényekkel 
kapcsolatos kockázatokat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Alejo Vidal-Quadras Roca, Herczog Edit, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Módosítás: 336
18a. bekezdés (új)

18a. ezen túlmenően az Európai Unióban az energiaellátás biztonságáról szóló 
állásfoglalásában az Európai Parlament elismerte, hogy „a nukleáris energia az 
energiamixről folytatott európai politikai tárgyalások része; elismeri, hogy a 
nukleáris energia jelenleg néhány tagállamban az energiamix részeként fontos 
szerepet játszik a villamosenergia-ellátás biztonságában, valamint a széndioxid-
kibocsátás elkerülésében”;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 337
18a. bekezdés (új)

18a. a szén továbbra is fontos szerepet fog játszani Európa jövőbeli energiatermelő 
ágazatában. A szén olyan biztonságos és megengedhető, hosszú távú forrás, 
amelyből az EU-ban jelentős belső tartalékok állnak rendelkezésre, lényeges 
gyártási és foglalkoztatási lehetőségeket kínálva. Az azonban létfontosságú, hogy a 
hatékonyság növelése és a káros kibocsátások megfékezése érdekében a jelenlegi és 
jövőbeli széntüzelésű erőműveket a legkorszerűbb tisztító mechanizmusokkal lássák 
el, valamint hogy azokat a lehető leghamarabb szén-megkötési és -tárolási 
technológiával lássák el;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sahra Wagenknecht

Módosítás: 338
18a. bekezdés (új)

18a. hangsúlyozza az EU fenntartható energiára vonatkozó politikájához a 
külkapcsolatok tekintetében fűződő jelentőséget és felelősséget; elutasít minden 
olyan lépést, ami az energiával kapcsolatos problémákat katonai eszközökkel 
próbálja megoldani; azon a véleményen van, hogy az EU energiapolitikájának nem 
csak arra kell irányulnia, hogy ne engedje azt, hogy konfliktusok merüljenek fel 
belül az energia miatt, hanem arra is, hogy a külkapcsolatokban hozzájáruljon az 
energia miatti konfliktusok és háborúk hatékony megelőzéséhez; az egyik lehetséges 
hozzájárulás a megújuló energiaformákkal kapcsolatos lehetőségekre és azok 
felhasználására vonatkozó ismeretek átadása;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Norbert Glante

Módosítás: 339
18a. bekezdés (új)

18a. hangsúlyozza, hogy egy tagállamnak a saját energiamixtúrájára vonatkozó döntése 
érinti más tagállam energiaellátásának biztonságát, és ezért azt körültekintő 
mérlegelésnek kell alávetni;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Gyürk András

Módosítás: 340
18a. bekezdés (új)

18a. felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy az Európai Unió importoktól való függése 
maga szintjének ismeretében különösen fontos a származási országok és a 
tranzitútvonalak sokféleségének fokozása;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Claude Turmes

Módosítás: 341
18a. bekezdés (új)

18a. tudomása van arról a tényről, hogy a nukleáris energia a globális energia
végfelhasználás 2–3%-át, az EU 25-ben pedig kevesebb mint 7%-ot tesz ki; elismeri 
továbbá, hogy az EU 25 villamos energiájának majdnem felét egyetlen ország –
Franciaország – termeli; kéri ezért ezen energia közvetlen és közvetett 
támogatásának megszüntetését;

Or. en



PE 378.878v01-00

124/139 AM\634125HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 342
18a. bekezdés (új)

18a. elismeri, hogy az energiamixtúra összeállítására vonatkozó döntések során 
figyelembe kell venni az egyedi nemzeti és regionális körülményeket; ezért úgy véli, 
hogy a megújuló energiák előmozdítását a vonatkozó földrajzi, éghajlati és 
gazdasági feltételekhez kell igazítani;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Esko Seppänen

Módosítás: 343
18a. bekezdés (új)

18a. úgy véli, hogy az Unió nemzetközi fúziós energiakutatási projektben való részvétele 
és az ITER finanszírozásához való hozzájárulása olyan terület, amelybe a hetedik 
kutatási keretprogram alapján befektetést kell eszközölni;

Or. fi

Módosítás, előterjesztette: Nicole Fontaine

Módosítás: 344
18a. bekezdés (új)

18a. elismeri az Európai Unió által a vezető nukleáris iparban betöltött vezető szerepe 
megőrzésének jelentőségét, miközben a világ különböző régióiban erős 
versenytársak jelennek meg;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Nicole Fontaine

Módosítás: 345
18b. bekezdés (új)

18b. elismeri az Európai Unió által a vezető nukleáris iparban betöltött vezető szerepe 
megőrzésének jelentőségét, miközben a világ különböző régióiban erős 
versenytársak jelennek meg;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 346
18b. bekezdés (új)

18b. azon a véleményen van, hogy a környezeti előny mellett a gazdasági hatékonyságnak 
is meghatározó tényezővé kell válnia a megújuló energiák előmozdításában, hogy 
így a végfelhasználóra nehezedő pénzügyi teher csökkenthető legyen;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Claude Turmes

Módosítás: 347
18b. bekezdés (új)

18b. elismeri, hogy lehetetlen szétválasztani a katonai nukleáris felhasználásokat a 
polgári felhasználásoktól;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Claude Turmes

Módosítás: 348
18c. bekezdés (új)

18c. elutasítja ezért a nukleáris energiát, mint az energiaellátás biztonságára, a
versenyképességre és a környezeti megfontolásokra irányuló megoldást;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Claude Turmes

Módosítás: 349
18d. bekezdés (új)

18d. aggodalommal jegyzi meg, hogy még mindig nem teljesült az Európai Bizottság 
2004-ben arra vonatkozóan tett kötelezettségvállalása, hogy a biztonsági kockázatok 
és a piac torzulásainak csökkentése érdekében 2005-ben ajánlást fogad el a 
nukleáris létesítmények leállítási pénzalapjainak hatékony szervezéséről, és
ennélfogva felszólítja a Bizottságot, hogy adjon magyarázatot a késedelemre, 
valamint hogy kötelezettségvállalásának a lehető leghamarabb, de még ez év vége 
előtt tegyen eleget;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sahra Wagenknecht

Módosítás: 350
19. bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 351
19. bekezdés

19. helyesli egy, a tagállamok közötti szolidaritáson alapuló nemzetközi vészhelyzeti 
reakciórendszer létrehozását és a minimális tárolási kapacitás megállapítását;

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette: Norbert Glante

Módosítás: 352
19. bekezdés

19. úgy véli, hogy növelni fogják az EU energiatermelő és -fogyasztó országok 
vonatkozásában meglévő tárgyalási képességét az olyan mechanizmusokra vonatkozó, 
strukturált tárgyalások, hogy az EU miként fog egységes álláspontot képviselni 
harmadik országokkal szemben; felszólítja a Bizottságot és a tagállamok, hogy 
támogassák a befektetéseket az Európai Unióban, és az energiatermelő országokból 
származó cégek általi itteni piaci részesedés megszerzését csak a viszonosság feltétele 
– azaz azokban az országokban való befektetés biztonsága – mellett tegyék lehetővé;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 353
19. bekezdés

19. úgy véli, hogy növelni fogják az EU energiatermelő és -fogyasztó országok 
vonatkozásában meglévő tárgyalási képességét az olyan mechanizmusokra vonatkozó, 
strukturált tárgyalások, hogy az EU miként fog egységes álláspontot képviselni 
harmadik országokkal szemben; (törlés)

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro

Módosítás: 354
19. bekezdés

19. úgy véli, hogy növelni fogják az EU energiatermelő és -fogyasztó országok 
vonatkozásában meglévő tárgyalási képességét az olyan mechanizmusokra vonatkozó, 
strukturált tárgyalások, hogy az EU miként fog egységes álláspontot képviselni 
harmadik országokkal szemben; (törlés)

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Šarūnas Birutis

Módosítás: 355
19. bekezdés

19. úgy véli, hogy az EU közös álláspontja növelni fogja az EU energiatermelő és -
fogyasztó országok vonatkozásában meglévő tárgyalási képességét a harmadik 
országokkal folytatott párbeszédben, valamint, hogy ezekbe a tárgyalásokba be kell 
vonni az energiaügyekért felelős főképviselőt is;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis (lásd a 
korábbi, 344. sz. módosítást), Anne Laperrouze (lásd a 349. módosítást)

Módosítás: 356
19. bekezdés

19. úgy véli, hogy az EU közös álláspontja növelni fogja az EU energiatermelő és -
fogyasztó országok vonatkozásában meglévő tárgyalási képességét a harmadik 
országokkal folytatott párbeszédben, valamint, hogy ezekbe a tárgyalásokba be kell 
vonni az energiaügyekért felelős főképviselőt is;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Andres Tarand

Módosítás: 357
19. bekezdés

19. felszólítja az EU-t, hogy fontolja meg egy, a jelenlegi Szerződéseket módosító, 
egységes európai energiaokmány elfogadását, ami többek között a Bizottságot 
értesítési, mentesítési és tiltási hatáskörökkel ruházná fel az energiaágazatban, 
megkövetelve a bizonyos küszöb feletti energiaszerződések Bizottság részére való 
bejelentését, miközben a Bizottság hatáskörrel rendelkezik arra, hogy az 
energiabiztonságra való hivatkozással feltételeket készítsen elő, szabjon ki vagy 
tiltson meg; úgy véli, hogy növelni fogják az EU energiatermelő és -fogyasztó 
országok vonatkozásában meglévő tárgyalási képességét az olyan mechanizmusokra 
vonatkozó, strukturált tárgyalások, hogy az EU miként fog egységes álláspontot 
képviselni harmadik országokkal szemben, valamint, hogy ezekbe a tárgyalásokba be 
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kell vonni az energiaügyekért felelős főképviselőt is;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Nicole Fontaine és Dominique Vlasto

Módosítás: 358
19. bekezdés

19. úgy véli, hogy növelni fogják az EU energiatermelő és -fogyasztó országok 
vonatkozásában meglévő tárgyalási képességét az olyan mechanizmusokra vonatkozó, 
strukturált tárgyalások, hogy az EU miként fog egységes álláspontot képviselni harmadik 
országokkal szemben, valamint, hogy ezekbe a tárgyalásokba be kell vonni az 
energiaügyekért felelős főképviselőt is, akinek szorosan együtt kell működnie az EU 
közös kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével és az energiáért felelős biztossal;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 359
19. bekezdés

19. úgy véli, hogy növelni fogják az EU energiatermelő és -fogyasztó országok 
vonatkozásában meglévő tárgyalási képességét az olyan mechanizmusokra vonatkozó, 
strukturált tárgyalások, hogy az EU miként fog egységes álláspontot képviselni 
harmadik országokkal szemben, valamint, hogy ezekbe a tárgyalásokba be kell vonni 
az energiaügyekért felelős főképviselőt is; javasolja továbbá egy, az energia külföldi 
vásárlásával foglalkozó egységes tőzsde létrehozására vonatkozó elgondolás 
megfontolását;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 360
19. bekezdés

19. úgy véli, hogy növelni fogják az EU energiatermelő és -fogyasztó országok 
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vonatkozásában meglévő tárgyalási képességét az olyan mechanizmusokra vonatkozó, 
strukturált tárgyalások, hogy az EU miként fog egységes álláspontot képviselni 
harmadik országokkal szemben, valamint, hogy ezekbe a tárgyalásokba be kell vonni 
az energiaügyekért felelős főképviselőt is, továbbá hogy azoknak a hosszú távú 
európai energiatervezési rendszerre kell alapulniuk;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Mechtild Rothe

Módosítás: 361
19a. bekezdés (új)

19a. követeli, hogy az energiaellátás biztonsága és az éghajlatváltozás váljon az EU 
vonatkozó kül-, biztonsági, fejlesztési és kereskedelempolitikai tárgyalásainak 
szerves részévé, követeli továbbá, hogy valamennyi új EU-s kereskedelmi és
nemzetközi megállapodás rendelkezzen egy, az energiára vonatkozó szakasszal.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Andres Tarand

Módosítás: 362
19a. bekezdés (új)

19a. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy valósítson meg EU-s szinten 
információcserét a földgázra vagy az energetikai infrastruktúra értékesítésére 
vonatkozó alapvető szerződések tekintetében, hogy a tagállamok a teljes szerződéses 
helyzetet ismerjék, valamint hogy a Bizottság felbecsülhesse az EU-s országok 
energiabiztonsági kockázatainak teljes szintjét;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Claude Turmes

Módosítás: 363
20a. bekezdés (új)

20a. úgy véli, hogy az energiaellátók és az energiaszolgáltatók nagyobb mértékű 
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egymásrautaltságát célzó stratégia stabilabb politikai és gazdasági kerettel 
rendelkező globális gazdaságot biztosítana, mint egy olyan világ, ahol minden egyes
lényeges gazdasági szereplő az energiafüggetlenségre törekszik; sürgeti ezért az EU-
t, hogy dolgozzon ki egy olyan stratégiát, ami a már meglévő fórumok – például a 
WTO és a kétoldalú gazdasági megállapodások – felhasználásával a rendelkezésre 
álló legjobb technológiák átadását a befektetésekre vonatkozó stabil kereten alapuló 
nemzetközi szabályok létrehozásával elegyíti;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna

Módosítás: 364
20a. bekezdés (új)

20a. hangsúlyozza, hogy az EU-nak és tagállamainak biztosítaniuk kell, hogy az 
energiaellátó országokkal meglévő diplomáciai, támogatási és kereskedelemi 
kapcsolataik előmozdítsák a fiskális átláthatóságot, a felelősségteljes kormányzást, 
valamint a civil társadalom – mint az energiából származó bevétel kezelése feletti őr 
– szerepét, olyan keretek révén, mint például a nyersanyag-kitermelő iparágak 
átláthatóságára vonatkozó kezdeményezés és a vállalatok szociális 
felelősségvállalási rendszere; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Richard Howitt

Módosítás: 365
20a. bekezdés (új)

20a. elítéli azokat a tagállamokat, amelyek rengeteget beszéltek az EU 
energiapolitikájának összehangolásáról, de amelyek harmadik országokkal továbbra 
is kétoldalúan jártak el vagy megengedték az országaikban lévő vállalatoknak, hogy 
továbbra is ezt tegyék, anélkül, hogy tájékoztatták volna az EU többi tagját 
szándékaikról, gyengítve ezzel az EU tárgyalási képességét.

Or. en



PE 378.878v01-00

132/139 AM\634125HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Hannes Swoboda és Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 366
20a. bekezdés (új)

20a. kéri a Bizottságot, hogy az EU energetikai külpolitikájának legfőbb céljaként 
fogalmazza meg a kevés számú nagyobb ellátótól érkező fosszilis tüzelőanyagoktól 
való függés csökkentését és az energiaforrások diverzifikálását, e célból pedig a 
Parlament és a Tanács elé kell terjesztenie egy indikatív időpontokat tartalmazó, 
hosszú távú tervet. 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mechtild Rothe

Módosítás: 367
20a. bekezdés (új)

20a. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy helyezzen nagyobb súlyt a megújuló 
energiákra és az energiahatékonyságra – mint a mediterrán térségben meglévő 
horizontális prioritásra – és a fejlesztési együttműködésre; a partnerországokkal 
folytatott együttműködés során a Bizottságnak ki kell dolgoznia egy, a megújuló 
forrásokban rejlő óriási potenciál kiaknázására irányuló stratégiát, lényegesen 
hozzájárulva ezzel az energiaszegénység és a fosszilis tüzelőanyag-alapú 
energiaimportoktól való függés elleni küzdelemhez;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Claude Turmes

Módosítás: 368
20b. bekezdés (új)

20b. sürgeti az EU-t, hogy ne minősítse le az emberi jogokkal kapcsolatos, erős profilját 
az energiaforrásokhoz való hozzáférésre irányuló törekvésben, valamint hogy 
biztosítsa azt, hogy az emberi jogokat jobban elő fogják mozdítani, ha az energiával 
kapcsolatos tevékenységekről van szó, e területen a vállalatok szociális 
felelősségvállalására vonatkozó EU-s normák létrehozása révén mind EU-s szinten, 
mind pedig az ENSZ szintjén;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna

Módosítás: 369
20b. bekezdés (új)

20b. hangsúlyozza, hogy nélkülözhetetlenné vált a fogyasztó országok közötti politikai
párbeszéd és együttműködés új formája, különösen az Egyesült Államokkal, 
Kínával, Indiával és Japánnal; megjegyzi, hogy az energiával kapcsolatos globális 
megközelítés kidolgozása érdekében szükségessé vált a legfőbb fogyasztó- és 
termelőországok közötti hasonló párbeszéd. Az energiáról folytatott globális
párbeszédek ezen új formájának a globális energiapiacok stabillá, biztonságossá és
átláthatóvá tételére kell irányulnia, ugyanakkor pedig a tiszta energiaforrásokat és 
az energiahatékonyságot előnyben részesítő, folyamatos fellendülést kell 
biztosítania;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hannes Swoboda és Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 370
20b. bekezdés (új)

20b. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a diverzifikálás céljából alakítsák át és 
terjesszék ki a transzeurópai hálózatokat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Richard Howitt

Módosítás: 371
20b. bekezdés (új)

20b. ösztönzi a meglévő a szilárd, hosszú távú partnerségek és az energiára vonatkozó 
együttműködési megállapodások biztosítására irányuló, különösen az 
energiaexportáló országokkal folytatott jelenlegi párbeszédeket az 
energiahatékonyság szükségessége mellett. Az EU-nak – szomszédsági politikája 
aktív részeként – fokoznia kell olaj- és földgázkészleteinek és azok átviteli 
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útvonalainak diverzifikálását;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Richard Howitt

Módosítás: 372
20c. bekezdés (új)

20c. megjegyzi azt is, hogy az energiával kapcsolatos globális megközelítés kidolgozása 
érdekében szükségessé vált a legfőbb fogyasztó- és termelőországok közötti hasonló 
párbeszéd. Az energiáról folytatott globális párbeszédek ezen új formáinak a globális 
energiapiacok stabillá, biztonságossá és átláthatóvá tételére kell irányulniuk, 
ugyanakkor pedig a tiszta energiaforrásokat és az energiahatékonyságot előnyben 
részesítő, folyamatos fellendülést kell biztosítaniuk;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sahra Wagenknecht

Módosítás: 373
21. bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij és Herbert Reul

Módosítás: 374
21. bekezdés

21. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék nagyon komolyan az 
Oroszországból 2010 után érkező földgáz-ellátásban – az orosz hazai piacon a 
befektetés hiánya, a túlzott szivárgás és az energiapazarlás következtében – jelentkező 
hiány valós veszélyét; ragaszkodik ahhoz, hogy a tagállamok fejezzék ki érthetően: 
nem valószínű, hogy a szükséges befektetésre a befektetésekkel kapcsolatos jobb 
biztosítékok nélkül sor kerül (törlés). Az EU-nak fel kell ismernie, hogy 
befektetésekre nem kerülhet sor hosszú távú szerződések nélkül, hogy az energia 
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charta szállítási jegyzőkönyve nem kényszeríthető Oroszországra, valamint hogy az 
EU számára elégséges jövőbeli földgázellátás biztosítása érdekében a harmadik 
felek hozzáférése vonatkozásában a szabályozási kivételek jelenlegi rendszerének 
kell normává válnia;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Vincenzo Lavarra

Módosítás: 375
21. bekezdés

21. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék nagyon komolyan a külső 
ellátókkal kapcsolatban a kiegyensúlyozatlan piaci erő kérdését, az Oroszországból 
2010 után érkező földgáz-ellátásban – az orosz hazai piacon a befektetés hiánya, a 
túlzott szivárgás és az energiapazarlás következtében – jelentkező hiány valós 
veszélyét; ragaszkodik ahhoz, hogy a tagállamok és a Bizottság a 2003/55/EK 
irányelv teljes végrehajtásának biztosításával mozdítson elő egy stabil és kedvező 
keretet a befektetések számára, valamint hogy aktívan vegyen részt az olyan
nemzetközi kezdeményezésekben, mint például az energia chartáról szóló szerződés;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Módosítás: 376
21. bekezdés

21. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék nagyon komolyan az 
Oroszországból 2010 után érkező földgáz-ellátásban – többek között az orosz hazai 
piacon a befektetés hiánya, a túlzott szivárgás és az energiapazarlás következtében –
jelentkező hiány valós veszélyét; ragaszkodik ahhoz, hogy a tagállamok fejezzék ki 
érthetően: sokkal valószínűbb, hogy a szükséges befektetésre a befektetésekkel 
kapcsolatos jobb biztosítékok magasabb fokával kerül sor (törlés), pl. a szállítási 
jegyzőkönyv aláírásának és az energia chartáról szóló szerződés elveinek – amiket az 
Oroszországgal megkötött partnerségi és együttműködési megállapodás keretében 
kívánnak megtárgyalni – az EU energetikai külkapcsolataiba történő felvételével;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul 
Rübig, Jerzy Buzek

Módosítás: 377
21. bekezdés

21. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék nagyon komolyan az 
Oroszországból 2010 után érkező földgáz-ellátásban – az orosz hazai piacon a 
befektetés hiánya, a túlzott szivárgás és az energiapazarlás következtében – jelentkező 
hiány valós veszélyét; ragaszkodik ahhoz, hogy a tagállamok fejezzék ki érthetően: 
nem valószínű, hogy a szükséges befektetésre a befektetésekkel kapcsolatos jobb 
biztosítékok nélkül sor kerül, amely biztosítékok csak – a fontos mérföldkőt jelentő –
energia chartáról szóló szerződés megerősítésével lennének garantálhatók; felismeri, 
hogy az ellátó országokkal meglévő kétoldalú kapcsolatoknak a viszonosság elvén 
kell alapulniuk; ragaszkodik ahhoz, hogy Európa belső piaca óvatosan üdvözölje a –
még nem szétkapcsolt – monopóliumszerű vállalatokat; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gunnar Hökmark

Módosítás: 378
21. bekezdés

21. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék nagyon komolyan az 
Oroszországból 2010 után érkező földgáz-ellátásban – az orosz hazai piacon a 
befektetés hiánya, a túlzott szivárgás és az energiapazarlás következtében – jelentkező 
hiány valós veszélyét; ragaszkodik ahhoz, hogy a tagállamok fejezzék ki érthetően: 
nem valószínű, hogy a szükséges befektetésre a befektetésekkel kapcsolatos jobb 
biztosítékok nélkül sor kerül, amely biztosítékok csak az energia chartáról szóló 
szerződés megerősítésével lennének garantálhatók; ragaszkodik ahhoz, hogy a 
tagállamok és az Unió az energia vonatkozásában Oroszországgal folytatott 
tárgyalásai során követelje meg, hogy Oroszország azonnal erősítse meg és tartsa be 
az energia chartáról szóló szerződést, ami hozzájárul az oroszországi energetikai 
infrastruktúrába való külföldi, nagyon szükséges jövőbeni befektetés biztosításához, 
bebiztosítva ezzel Európa energiára irányuló jövőbeli igényét.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 379
21. bekezdés

21. követeli, hogy a Bizottság és a tagállamok vegyék nagyon komolyan az 
Oroszországból 2010 után érkező földgáz-ellátásban – az orosz hazai piacon a 
befektetés hiánya, a túlzott szivárgás és az energiapazarlás következtében – jelentkező 
hiány valós veszélyét. Ragaszkodik ahhoz, hogy a tagállamok hangsúlyozzák: nem 
valószínű, hogy a szükséges befektetésre a befektetésekkel kapcsolatos jobb 
biztosítékok és harmadik felek infrastruktúrához való hozzáférésének biztosítása 
nélkül sor kerül, amit (törlés) az energia chartáról szóló szerződés megerősítése
segítene elő;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit

Módosítás: 380
21. bekezdés

21. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék nagyon komolyan az 
Oroszországból 2010 után érkező földgáz-ellátásban – az orosz hazai piacon a 
befektetés hiánya, a túlzott szivárgás és az energiapazarlás következtében – jelentkező 
hiány valós veszélyét; ragaszkodik ahhoz, hogy a tagállamok fejezzék ki érthetően: 
nem valószínű, hogy a szükséges befektetésre a befektetésekkel kapcsolatos jobb 
biztosítékok és harmadik felek infrastruktúrához való hozzáférésének biztosítása 
nélkül sor kerül, amit (törlés) az energia chartáról szóló szerződés megerősítése
segítene elő;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Andres Tarand

Módosítás: 381
21. bekezdés

21. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék nagyon komolyan az 
Oroszországból 2010 után érkező földgáz-ellátásban – az orosz hazai piacon a 
befektetés hiánya, a túlzott szivárgás és az energiapazarlás következtében – jelentkező 
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hiány valós veszélyét; ragaszkodik ahhoz, hogy a tagállamok fejezzék ki érthetően: 
nem valószínű, hogy a szükséges befektetésre a befektetésekkel kapcsolatos jobb 
biztosítékok nélkül sor kerül, amely biztosítékok csak az energia chartáról szóló 
szerződés és jegyzőkönyveinek megerősítésével és végrehajtásával lennének 
garantálhatók;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Šarūnas Birutis

Módosítás: 382
21. bekezdés

21. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék nagyon komolyan az 
Oroszországból 2010 után érkező földgáz-ellátásban – az orosz hazai piacon a 
befektetés hiánya, a túlzott szivárgás és az energiapazarlás következtében – jelentkező 
hiány valós veszélyét; ragaszkodik ahhoz, hogy a tagállamok fejezzék ki érthetően: 
nem valószínű, hogy a szükséges befektetésre a befektetésekkel kapcsolatos jobb 
biztosítékok nélkül sor kerül, amely biztosítékok csak az energia chartáról szóló 
szerződés megerősítésével és szállítási jegyzőkönyveinek ezt követő aláírásával 
lennének garantálhatók;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 383
21. bekezdés

21. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék nagyon komolyan az 
Oroszországból 2010 után érkező földgáz-ellátásban – az orosz hazai piacon a 
befektetés hiánya, a túlzott szivárgás és az energiapazarlás következtében – jelentkező 
hiány valós veszélyét; ragaszkodik ahhoz, hogy a tagállamok fejezzék ki érthetően: 
nem valószínű, hogy a szükséges befektetésre a befektetésekkel kapcsolatos jobb 
biztosítékok nélkül sor kerül, amely biztosítékok csak az energia chartáról szóló 
európai szerződés megerősítésével lennének garantálhatók;

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette: Glenys Kinnock

Módosítás: 384
21a. bekezdés (új)

21a. kéri, hogy a Bizottság és a Tanács ismerje el, hogy a világon 2 milliárd ember nem 
fér hozzá az alapvető energiaszolgáltatásokhoz, valamint azt, hogy az EU-nak olyan 
politikai irányvonalat kell meghatároznia, ami enyhíti ezt a helyzetet és megfelel a 
millenniumi fejlesztési célkitűzéseknek;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, 
Daniel Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, 
Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Gyürk András, Jan Brezina, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy 
Buzek, Paul Rübig, Angelika Niebler

Módosítás: 385
21a. bekezdés (új)

21a. sürgeti a Bizottságot, hogy ne csak az Oroszországgal, hanem a FÁK-ban és az 
OPEC-ban lévő más energiaexportáló országokkal folytatott szorosabb 
együttműködésre is összpontosítson; üdvözli egy egész Európára kiterjedő 
energiaközösség létrehozásának szándékát; kéri a Bizottságot, hogy terjessze ki a
más főbb energiafogyasztó országokkal – például az Egyesült Államokkal, Kínával
és Indiával – folytatott együttműködést; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij 

Módosítás: 386
21a. bekezdés (új)

21a. sürgeti a Bizottságot, hogy ne csak az Oroszországgal, hanem a FÁK-ban és az 
OPEC-ban lévő más energiaexportáló országokkal folytatott szorosabb 
együttműködésre is összpontosítson; üdvözli egy egész Európára kiterjedő 
energiaközösség létrehozásának szándékát; kéri a Bizottságot, hogy terjessze ki a 
más főbb energiafogyasztó országokkal – például az Egyesült Államokkal, Kínával 
és Indiával – folytatott együttműködést; 
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Šarūnas Birutis 

Módosítás: 387
21a. bekezdés (új)

21a. felszólítja a Bizottságot, hogy elemezze és kezelje a harmadik országokban 
bekövetkező olyan műszaki meghibásodások kérdését, amelyek érintik az EU 
tagállamainak nyújtott határokon átnyúló ellátást, mint például a Druzsba-
csővezeték olajellátásának megszakadásai esetében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Andres Tarand 

Módosítás: 388
21a. bekezdés (új)

21a. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy további sokféleséget kell beépíteni az EU 
földgázpiacába a közép-ázsiai – azaz kazahsztáni, azerbajdzsáni, türkmenisztáni és
üzbegisztáni – gyártóktól közvetlenül érkező nagyobb mértékű, biztonságos 
energiaellátás módjainak felkutatása révén; felszólítja a Bizottságot, hogy sürgősen 
használja fel versenyjogi hatásköreit arra, hogy foglalkozzon a Gazprom arra 
irányuló döntésével, miszerint lezárja a csővezetékeihez való hozzáférést azon közép-
ázsiai termelők előtt, akik az EU-ban olcsóbb földgázt tudnak kínálni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna 

Módosítás: 389
21a. bekezdés (új)

21a. elismeri, hogy különösen azokkal az ellátó országokkal létrejött partnerségi és 
együttműködési megállapodásoknak kell kölcsönös előnyöket nyújtaniuk, amely 
országokkal – főleg Oroszországgal és Algériával – egyértelmű és erős 
egymásrautaltság létezik; úgy véli, hogy a megállapodásoknak hozzá kell járulniuk 
az ellátó országokban a stabil és nyitott szabályozási keretek létrehozásához, 
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elősegítve ezzel a biztonságos hosszú távú ellátással kapcsolatos kiaknázási és 
szállítási infrastruktúrákba való, szükséges nagyobb befektetéseket, azokat azonban 
a megújuló energiák terén folytatott együttműködés létrehozására irányuló 
lehetőségként és nemzetközi szintű energiahatékonysági és -megtakarítási
kezdeményezések előmozdítására is fel kell használni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hannes Swoboda és Jan Marinus Wiersma

Módosítás: 390
21a. bekezdés (új)

21a. arra kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az EU és Oroszország közötti 
tisztességes, átlátható és méltányos kapcsolatok szerves részét képezzék az új 
partnerségi és együttműködési megállapodásnak a mindkét fél javára váló 
egymásrautaltság biztosítása érdekében; e megállapodásnak olyan 
mechanizmusokat kell tartalmaznia, mint a WTO-ban meglévők, hogy az EU-ra és
Oroszországra és/vagy az egyes befektetőkre vonatkozó vitákban döntést lehessen 
hozni.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás: 391
21a. bekezdés (új)

21a. úgy véli, hogy az EU feladata az, hogy az érintett országokkal kidolgozzon az
energiára vonatkozó, olyan decentralizált megoldásokat, amelyek a városi 
területekhez igazodnak;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Joan Calabuig Rull

Módosítás: 392
21a. bekezdés (új)

21a. megjegyzi, hogy a tagállamok még mindig különféle módokon ösztönzik az
energiapiac liberalizációjával kapcsolatos politikákat, valamint hogy szabályozási 
kereteikben is különbségek fedezhetők fel;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Gyürk András

Módosítás: 393
21a. bekezdés (új)

21a. felhívja a Bizottság figyelmét arra a tényre, hogy az ellátás biztonságának növelése 
érdekében támogatnia kell a származási országok és a tranzitútvonalak (például a 
Nabucco földgáz-csővezeték megépítése) sokféleségét fokozó projektek 
végrehajtását;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Richard Howitt

Módosítás: 394
21a. bekezdés (új)

21a. ragaszkodik ahhoz, hogy dolgozzanak ki stratégiát az Oroszországgal az 
energiakérdésekben folytatott együttműködés előmozdítására. A viszonosság és az 
átláthatóság azok az alapvető elvek, amiknek kapcsolatainkat vezérelniük kell, és az 
EU-nak ragaszkodnia kell ahhoz, hogy Oroszország erősítse meg az energia 
chartáról szóló szerződést és a szállítási jegyzőkönyvet, továbbá nagyobb hangsúlyt 
kell helyezni az EU Oroszországgal meglévő kapcsolataiban a G8-ak globális 
biztonságról szóló szentpétervári nyilatkozata elveinek végrehajtására. A 
tagállamoknak nyomást kell gyakorolniuk a vállalatokra, hogy a fent említett 
megállapodások megerősítéséig ne kössenek további megállapodásokat külső 
ellátókkal, valamint hogy az EU-ban ne biztosítsanak hozzáférést a downstream 
piacokhoz, illetve engedélyt azok megvásárlásához. Kéri, hogy az energiával 
foglalkozó állandó partnerségi tanácsot Oroszország esetében fejlesszék tovább;



AM\634125HU.doc 143/139 PE 378.878v01-00

Külső fordítás

HU

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Norbert Glante

Módosítás: 395
21a. bekezdés (új)

21a. felszólítja a Bizottságot, hogy ne csak az Oroszországgal folytatott szorosabb 
együttműködésre helyezze a hangsúlyt, hanem hogy sürgősen fokozza a más 
energiaexportálókkal – különösen az OPEC-országokkal – folytatott együttműködést
is; üdvözli egy egész Európára kiterjedő energiaközösség létrehozásának szándékát; 
felszólítja a Bizottságot, hogy terjessze ki a más energiafogyasztó országokkal –
például az Egyesült Államokkal, Kínával és Indiával – folytatott együttműködést; 

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna

Módosítás: 396
21b. bekezdés (új)

21b. felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy az európai energiaellátás biztonságához 
való hozzájárulás eszközeként tárgyaljanak ki hosszú távú energiavásárlási és -
szállítási szerződéseket az ellátó országokkal;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Teresa Riera Madurell

Módosítás: 397
21b. bekezdés (új)

21b. kéri a Bizottságot, hogy hagyja jóvá és mozdítsa elő a nyersanyag-kitermelő 
iparágak átláthatóságára vonatkozó kezdeményezést (EITI) és dolgozzon ki egy, az 
EITI és a vállalatok szociális felelősségvállalási rendszere elveinek a harmadik 
országokkal kötött megállapodásokba való felvételére irányuló stratégiát; ezekben a 
megállapodásokban különös rendelkezéseknek kell támogatniuk ezekben az 
országokban a civil társadalom által – mint az energiából származó bevétel kezelése 
feletti őr – szerepét;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Richard Howitt

Módosítás: 398
21b. bekezdés (új)

21b. kéri, hogy tegyenek lépéseket annak biztosítására, hogy a Páneurópai 
Energiaközösség (PEK) továbbfejlődjön annak révén, hogy az energiaközösségről 
szóló szerződést Törökország felvételével bővítik, valamint azon lehetőség 
megvizsgálása révén, hogy a Mashreq és a Maghreb is csatlakozzon a PEK-hez;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Richard Howitt

Módosítás: 399
21c. bekezdés (új)

21c. hangsúlyozza, hogy nélkülözhetetlenné vált a fogyasztó országok közötti politikai 
párbeszéd és együttműködés új formája, különösen az Egyesült Államokkal, 
Kínával, Japánnal és Indiával; megjegyzi, hogy az energiával kapcsolatos globális 
megközelítés kidolgozása érdekében szükségessé vált a legfőbb fogyasztó- és 
termelőországok közötti hasonló párbeszéd. Az energiáról folytatott globális 
párbeszédek ezen új formájának a globális energiapiacok stabillá, biztonságossá és 
átláthatóvá tételére kell irányulnia, ugyanakkor pedig a tiszta energiaforrásokat és 
az energiahatékonyságot előnyben részesítő, folyamatos fellendülést kell 
biztosítania;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 400
21a. bekezdés (új)

21a. úgy véli, hogy az Európai Unió intézkedéseinek hatását jelentősen növelné egy olyan 
erős külpolitika, ami arra törekszik, hogy meggyőzzön minden iparosodott országot, 
hogy vegyen részt az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló igyekezetben, 
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növelné azt továbbá a tiszta és hatékony energia előmozdítására törekvő, több 
programnak az Európai Unió fejlesztési politikájába történő felvétele;

Or. el
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