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Módosítás 1
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A biztonság hiánya az 
energiaágazatban, különösen a gáz 
tekintetében, egyre kedvezőtlenebb hatást 
gyakorol a tagállamok pénzügyi és 
gazdasági helyzetére.

Or. en

Módosítás 2
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A Közösségen belüli gázvezeték-
hálózat jelenlegi fejlettségi szintje nem 
teszi lehetővé valamennyi tagállam 
megfelelő és elfogadható ellátását.

Or. en

Módosítás 3
Herbert Reul, Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A működő és megfelelően 
összekapcsolt belső energiapiac, amelyet 
stabil és átlátható jogi és szabályozási 
keret egészít ki, a hatékony energiaellátás 
és -felhasználás előfeltétele.
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Or. en

Módosítás 4
Herbert Reul, Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
1 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) Az energetikai infrastrukturális 
beruházásokat alapvetően piaci erők 
határozzák meg, és az infrastruktúra-
fejlesztésért általában és elsődlegesen 
vállalkozások felelősek.

Or. en

Módosítás 5
Herbert Reul, Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
1 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1e) Egyedülálló, kivételes és időleges 
szükség mutatkozik a gazdaság 
stabilizálására.

Or. en

Módosítás 6
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy az 
európai gazdaság ereje és fenntarthatósága 
hosszú távon csak úgy biztosítható, ha 
sikerül oly módon átformálni, hogy meg 

(2) Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy az 
európai gazdaság ereje és fenntarthatósága 
hosszú távon csak úgy biztosítható, ha 
sikerül oly módon átformálni, hogy meg 
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tudjon felelni az energiaellátás 
biztonságával és az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának mérséklésével 
kapcsolatos elvárásoknak. Ezt a 
megállapítást a megbízható gázbeszerzési 
forrásokkal összefüggő egyre növekvő 
aggályok is alátámasztják.

tudjon felelni az energiaellátás 
biztonságával, az energiahatékonyság 
növelésével és az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának mérséklésével 
kapcsolatos elvárásoknak. Ezt a 
megállapítást a megbízható gázbeszerzési 
forrásokkal összefüggő egyre növekvő 
aggályok is alátámasztják.

Or. en

Indokolás

Az energiahatékonyság előmozdítása alapvető fontosságú, ha az EU el akarja érni a „20-20-
20” célkitűzést, és tartani szeretné magát az ezzel kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeihez. 
Ezért feltétlenül szükséges az energiahatékonyság fontosságának hangsúlyozása a jelentésben 
tett egyértelmű hivatkozással.

Módosítás 7
Herbert Reul, Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Hangsúlyozza, hogy az energetikai 
infrastrukturális beruházásokat 
elsődlegesen a piaci erők határozzák meg, 
és így az infrastruktúra-fejlesztési 
projektekért elsődlegesen a vállalkozások 
felelnek.  A tagállamoknak és az Európai 
Uniónak ezért lépéseket kell tennie egy, a 
vállalkozások számára az energetikai 
infrastrukturális beruházásokhoz 
nyújtandó jobb keret megalkotása 
érdekében. Ennek a hatékony 
energiaellátás és -felhasználás 
előfeltételeként stabil és átlátható jogi és 
szabályozási kereteket kell tartalmaznia.

Or. en
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Módosítás 8
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az említett gazdaságélénkítő tervnek 
fontos összetevője volt az a javaslat, amely 
szerint – a beruházói bizalom 
megrendülésének ellensúlyozása és a jövő 
erősebb gazdaságához vezető út 
megtalálásának elősegítése érdekében –
meghatározott stratégiai ágazatokban 
növelni kell a közösségi ráfordítások 
összegét. Az Európai Tanács arra kérte a 
Bizottságot, hogy – a megfelelő földrajzi 
egyensúly figyelembevételével – állítsa 
össze azon konkrét projektek jegyzékét, 
amelyek révén fokozhatók különösen az 
infrastruktúra-fejlesztési projektekre 
irányuló beruházások.

(4) Az említett gazdaságélénkítő tervnek 
fontos összetevője volt az a javaslat, amely 
szerint – a beruházói bizalom 
megrendülésének ellensúlyozása és a jövő 
erősebb gazdaságához vezető út 
megtalálásának elősegítése érdekében –
meghatározott stratégiai ágazatokban 
növelni kell a közösségi ráfordítások 
összegét. Az Európai Tanács arra kérte a 
Bizottságot, hogy – a megfelelő földrajzi 
egyensúly figyelembevételével – állítsa 
össze azon konkrét projektek jegyzékét, 
amelyek révén fokozhatók különösen az 
infrastruktúra-fejlesztési projektekre 
irányuló beruházások, beleértve a 
megújuló energia és az 
energiahatékonyság területén különösen a 
városokban és épületeken végzett 
beruházásokat.

Or. en

Módosítás 9
Herbert Reul, Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az említett gazdaságélénkítő tervnek 
fontos összetevője volt az a javaslat, amely 
szerint – a beruházói bizalom 
megrendülésének ellensúlyozása és a jövő 
erősebb gazdaságához vezető út 
megtalálásának elősegítése érdekében –
meghatározott stratégiai ágazatokban 
növelni kell a közösségi ráfordítások 
összegét. Az Európai Tanács arra kérte a 

(4) Az említett gazdaságélénkítő tervnek 
fontos összetevője volt az a javaslat, amely 
szerint – a beruházói bizalom 
megrendülésének ellensúlyozása és a jövő 
erősebb gazdaságához vezető út 
megtalálásának elősegítése érdekében, 
elismerve a gazdaság stabilizálásának 
egyedülálló, kivételes és időleges 
szükségességét– meghatározott stratégiai 
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Bizottságot, hogy – a megfelelő földrajzi 
egyensúly figyelembevételével – állítsa 
össze azon konkrét projektek jegyzékét, 
amelyek révén fokozhatók különösen az 
infrastruktúra-fejlesztési projektekre 
irányuló beruházások.

ágazatokban növelni kell a közösségi 
ráfordítások összegét. Az Európai Tanács 
arra kérte a Bizottságot, hogy – a 
megfelelő földrajzi egyensúly 
figyelembevételével – állítsa össze azon 
konkrét projektek jegyzékét, amelyek 
révén fokozhatók különösen az 
infrastruktúra-fejlesztési projektekre 
irányuló beruházások.

Or. en

Módosítás 10
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Különösen fontos olyan intézkedéseket 
finanszírozni, amelyek gyors választ adnak 
mind a gazdasági válságra, mind a 
Közösség energiával való ellátásával 
összefüggő sürgető igényekre.

(5) Különösen fontos olyan intézkedéseket 
finanszírozni, amelyek gyors választ adnak 
mind a gazdasági válságra, mind a 
Közösség energiával való ellátásával 
összefüggő sürgető igényekre, 
kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazva 
a régiók közötti egyenlőség biztosítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 11
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Annak érdekében, hogy ez a rendelet 
azonnali hatást gyakorolhasson a 
gazdasági válságra, növelni kell a 
közösségi pénzügyi támogatás 
hatékonyságát és értékét az Európai 
Beruházási Bank, az Európai Beruházási 
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Alap és az uniós szintű programok 
kezelésére képes illetékes állami pénzügyi 
intézmények műveleteivel való szorosabb 
összehangolásán és hatékony 
együttműködésén keresztül.

Or. en

Módosítás 12
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Mivel a jelenlegi gazdasági, 
energetikai és pénzügyi válság rámutatott 
energetikai lehetőségeink törékeny 
voltára; az energiahatékonyságba történő 
befektetés fokozottabb ösztönzése segítheti 
a gazdaság serkentését és új 
munkalehetőségek teremtését.

Or. en

Indokolás

 Az energiaellátás biztonságának garantálása újabb érv az energiahatékonyság irányába való 
elmozdulás mellett, mivel ez minimálisra csökkenti a jelenlegi energiaszükségletet, és elősegíti 
az alternatív megoldások fejlődését.

Módosítás 13
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Annak érdekében, hogy az európai 
energiaipari gazdaságélénkítő program 
(EEGP) keretében nyújtott támogatások a 
lehető legnagyobb húzóerőt fejtsék ki, 
nem korlátozhatóak közvetlen 
támogatásokra, hanem főként olyan 



AM\772702HU.doc 9/98 PE421.268v01-00

HU

innovatív pénzügyi eszközökön keresztül 
kell nyújtani őket, mint a hitelgarancia-
rendszerek, a kockázatmegosztási 
pénzügyi eszközök, a közvetlen 
tőkeeszközök, a feltöltődő alapok és a 
csökkentett kamatú alapok. Az Európai 
Bizottságnak meg kell bíznia az Európai 
Beruházási Bankot (EBB), az Európai 
Beruházási Alapot (EBA) és olyan más, a 
szükséges tapasztalatokkal rendelkező 
állami pénzügyi intézményeket, mint a 
német Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) vagy a francia Caisse des Crédits, 
hogy dolgozzanak ki ilyen eszközöket.  
Annak biztosítására, hogy az Európai 
Parlament mint költségvetési hatóság 
hatékony ellenőrzést gyakoroljon ezen 
eszközök felhasználása felett, az Európai 
Bizottságnak havonta jelentést kell tennie 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
a program végrehajtásáról, és a 
Parlament vagy a Tanács kérésére további 
részletes tájékoztatást kell nyújtania az 
EEGP keretében nyújtott támogatás és 
azon belül az innovatív pénzügyi eszközök 
felhasználásáról, valamint az egyes 
projektek végrehajtásáról, beleértve azok 
kidolgozottsági fokát és konkrét számait, 
különösen a pénzügyi programozás 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 14
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Annak érdekében, hogy a 
felhasználandó pénzeszközök hatásai 
kézzelfoghatók és kellő mértékűek 
legyenek, a fellépést indokolt néhány 
kiemelt ágazatra összpontosítani. Ezeket az 
ágazatokat úgy indokolt megválasztani, 

(6) Annak érdekében, hogy a 
felhasználandó pénzeszközök hatásai 
kézzelfoghatók és kellő mértékűek 
legyenek, a fellépést indokolt néhány 
kiemelt ágazatra összpontosítani. Ezeket az 
ágazatokat úgy indokolt megválasztani, 
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hogy: hogy:

a) a fellépés egyértelműen hozzájáruljon az 
energiaellátás biztonságával kapcsolatos 
célok teljesítéséhez és az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának 
mérsékléséhez;

a) a fellépés egyértelműen hozzájáruljon az 
energiaellátás biztonságával és az 
energiahatékonysággal kapcsolatos célok 
teljesítéséhez és az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának mérsékléséhez;

b) az adott ágazatban olyan kellő méretű, 
kiérlelt projektek legyenek, amelyek 
hatékonyan és eredményesen képesek 
felhasználni a jelentős összegű pénzügyi 
támogatást, és katalizátorhatásuk révén 
más forrásokból – ideértve egyebek mellett 
az Európai Beruházási Bankot – is képesek 
jelentős összegeket mozgósítani; valamint

b) az adott ágazatban olyan kellő méretű, 
kiérlelt projektek legyenek, amelyek 
hatékonyan és eredményesen képesek 
felhasználni a jelentős összegű pénzügyi 
támogatást, és katalizátorhatásuk révén 
más forrásokból – ideértve egyebek mellett 
az Európai Beruházási Bankot – is képesek 
jelentős összegeket mozgósítani; valamint

c) az európai szintű fellépés többletértéket 
jelentsen. 

c) az európai szintű fellépés többletértéket 
jelentsen. 

A gáz- és a villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötői, tengeri szélenergia; 
valamint a szén-dioxid elkülönítése és 
tárolása olyan terület, amely teljesíti ezeket 
a kritériumokat.

A gáz- és a villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötői, a tengeri szélenergia és 
más megújuló források; az 
energiahatékonyságot célzó fellépések, 
valamint a szén-dioxid elkülönítése és 
tárolása olyan terület, amely teljesíti ezeket 
a kritériumokat.

Or. en

Indokolás

Az energiahatékonyság az Európai Unió által kitűzött „20-20-20 célok” részét képezi. 
Elengedhetetlen az ennek elérésére irányuló határozott cselekvések támogatása, mivel ezáltal 
gyors és megbízható módon csökkenthető a CO2-kibocsátás, növelhető az energiabiztonság, 
és a gazdasági fellendülés szempontjából kulcsfontosságú, értékes új munkalehetőségek 
jöhetnek létre. Ugyanezen okból a megújuló energia minden formáját elő kell mozdítani, nem 
csak a tengeri szélenergiát.

Módosítás 15
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Annak érdekében, hogy a 
felhasználandó pénzeszközök hatásai 
kézzelfoghatók és kellő mértékűek 

(6) Annak érdekében, hogy a 
felhasználandó pénzeszközök hatásai 
kézzelfoghatók és kellő mértékűek 
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legyenek, a fellépést indokolt néhány 
kiemelt ágazatra összpontosítani. Ezeket az 
ágazatokat úgy indokolt megválasztani, 
hogy:

legyenek, a fellépést indokolt néhány 
kiemelt ágazatra összpontosítani. Ezeket az 
ágazatokat úgy indokolt megválasztani, 
hogy:

a) a fellépés egyértelműen hozzájáruljon az 
energiaellátás biztonságával kapcsolatos 
célok teljesítéséhez és az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának 
mérsékléséhez;

a) a fellépés egyértelműen hozzájáruljon az 
energiaellátás biztonságával kapcsolatos 
célok teljesítéséhez és az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának 
mérsékléséhez;

b) az adott ágazatban olyan kellő méretű, 
kiérlelt projektek legyenek, amelyek 
hatékonyan és eredményesen képesek 
felhasználni a jelentős összegű pénzügyi 
támogatást, és katalizátorhatásuk révén 
más forrásokból – ideértve egyebek mellett 
az Európai Beruházási Bankot – is képesek 
jelentős összegeket mozgósítani; valamint

b) az adott ágazatban olyan kellő méretű, 
kiérlelt projektek legyenek, amelyek 
hatékonyan és eredményesen képesek 
felhasználni a jelentős összegű pénzügyi 
támogatást, és katalizátorhatásuk révén 
más forrásokból – ideértve egyebek mellett 
az Európai Beruházási Bankot – is képesek 
jelentős összegeket mozgósítani;

ba) a hosszú távú projektek a tervek 
szerint 2010 vége előtt megkezdődjenek;
valamint

c) az európai szintű fellépés többletértéket 
jelentsen.

c) az európai szintű fellépés többletértéket 
jelentsen.

A gáz- és a villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötői, tengeri szélenergia; 
valamint a szén-dioxid elkülönítése és 
tárolása olyan terület, amely teljesíti 
ezeket a kritériumokat.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy az e rendelet alapján támogatásra jogosult projektek ténylegesen 
hozzájáruljanak a gazdasági fellendüléshez, elengedhetetlen, hogy a kérdéses projektek 
mostantól számítva másfél éven belül elkészüljenek és működjenek. Hasonlóan fontos, hogy a 
finanszírozás nagyszabású projektre irányuljon, hosszú időre hozzájárulva a pénzügyi 
fellendüléshez. Végezetül nem célszerű bizonyos ágazatokat eleve támogatásra jogosultként 
megjelölni; minden egyes projektet egyformán támogathatósági vizsgálatoknak kell alávetni.
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Módosítás 16
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adott ágazatban olyan kellő méretű, 
kiérlelt projektek legyenek, amelyek 
hatékonyan és eredményesen képesek 
felhasználni a jelentős összegű pénzügyi 
támogatást, és katalizátorhatásuk révén 
más forrásokból – ideértve egyebek mellett 
az Európai Beruházási Bankot – is képesek 
jelentős összegeket mozgósítani; valamint

b) az adott ágazatban olyan kellő méretű, 
kiérlelt projektek legyenek, amelyek 
hatékonyan és eredményesen képesek 
felhasználni a jelentős összegű pénzügyi 
támogatást, és katalizátorhatásuk révén 
más forrásokból – ideértve egyebek mellett 
az Európai Beruházási Bankot, az Európai 
Beruházási Alapot és lehetőség szerint az 
uniós szintű programok kezelésére képes 
illetékes nemzeti pénzügyi intézményeket
– is képesek jelentős összegeket 
mozgósítani;

Or. en

Módosítás 17
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a fellépés hozzájáruljon az 
energiahatékonyság fokozásához és az 
elsődleges energiafogyasztás 
csökkentéséhez;

Or. ro

Indokolás

A beérkező javaslatok értékelése céljából a Bizottság által alkalmazott kritériumok között
szerepelnie kell az energiahatékonyság építőiparon belüli és más területen való javításával, 
illetve az elsődleges energiafogyasztás csökkentésével kapcsolatos potenciálnak.
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Módosítás 18
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a fellépés rövid, közép- és hosszú 
távon munkahelyek létrejöttét 
eredményezze.

Or. ro

Indokolás

A beérkező javaslatok értékelése céljából a Bizottság által alkalmazott kritériumok között 
szerepelnie kell az energiahatékonyság építőiparon belüli és más területen való javításával, 
illetve az elsődleges energiafogyasztás csökkentésével kapcsolatos potenciálnak.

Módosítás 19
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gáz- és a villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötői, tengeri szélenergia;
valamint a szén-dioxid elkülönítése és 
tárolása olyan terület, amely teljesíti 
ezeket a kritériumokat.

A gáz- és a villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötői, nevezetesen az egész 
EU-ra kiterjedő szuperhálózat, a 
megújuló energia, valamint az 
energiahatékonyság és az ökoiparágak 
olyan területek, amelyek teljesítik ezeket a 
kritériumokat.

Or. en
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Módosítás 20
Eugenijus Maldeikis

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A gáz- és a villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötői esetében az elmúlt 
években átalakultak a kihívások. A 
közelmúlt földgázbeszerzési válságai (2006 
és 2009 telén), valamint az olajárak 2008 
közepéig tartó emelkedése megmutatta, 
mennyire sebezhető Európa ezen a téren. 
Európa hazai energiaforrásai (földgáz- és 
kőolajkészletei) egyre apadnak, így 
energiával való ellátása mind nagyobb 
mértékben függ a külföldi behozataltól. 
Ebben az összefüggésben az energiaipari 
infrastruktúrára létfontosságú szerep fog 
hárulni.

(7) A gáz- és a villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötői esetében az elmúlt 
években átalakultak a kihívások. A 
közelmúlt földgázbeszerzési válságai (2006 
és 2009 telén), valamint az olajárak 2008 
közepéig tartó emelkedése megmutatta, 
mennyire sebezhető Európa ezen a téren. A 
kelet-európai országokból az uniós 
energiapiac felé irányuló 
rendszerösszekötők hiányát még nem 
orvosolták. Európa hazai energiaforrásai 
(földgáz- és kőolajkészletei) egyre 
apadnak, így energiával való ellátása mind 
nagyobb mértékben függ a külföldi 
behozataltól. Ebben az összefüggésben az 
energiaipari infrastruktúrára létfontosságú 
szerep fog hárulni.

Or. en

Módosítás 21
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az energiaipari infrastruktúra-
fejlesztési projektek közül azokat indokolt 
kiválasztani, amelyek fontosak a belső 
energiapiac működése és az energiaellátás 
biztonsága szempontjából, és amelyek 
egyben a gazdaság talpra állását is 
szolgálják.

(8a) Az energiaipari infrastruktúra-
fejlesztési projektek közül azokat indokolt 
kiválasztani, amelyek fontosak a belső 
energiapiac működése és az energiaellátás 
biztonsága szempontjából, és amelyek 
egyben a gazdaság talpra állását is 
szolgálják. Ezzel összefüggésben különös 
figyelmet kell fordítani az egyetlen 
beszerzési forrástól függő és a gázellátás 
megszakadása szempontjából leginkább 
kiszolgáltatott tagállamok számára 
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alternatív gázellátást biztosító projektek 
végrehajtására.

Or. en

Módosítás 22
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az energiaipari infrastruktúra-
fejlesztési projektek közül azokat indokolt 
kiválasztani, amelyek fontosak a belső 
energiapiac működése és az energiaellátás 
biztonsága szempontjából, és amelyek 
egyben a gazdaság talpra állását is 
szolgálják.

(8a) Az energiaipari infrastruktúra-
fejlesztési projektek közül azokat indokolt 
kiválasztani, amelyek fontosak a belső 
energiapiac működése és az energiaellátás 
biztonsága, az energiahatékonyság 
fokozása és az elsődleges 
energiafogyasztás csökkentése
szempontjából, és amelyek egyben a 
gazdaság talpra állását is szolgálják.

Or. ro

Indokolás

A beérkező javaslatok értékelése céljából a Bizottság által alkalmazott kritériumok között 
szerepelnie kell az energiahatékonyság építőiparon belüli és más területen való javításával, 
illetve az elsődleges energiafogyasztás csökkentésével kapcsolatos potenciálnak.

Módosítás 23
Eugenijus Maldeikis

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az energiaipari infrastruktúra-
fejlesztési projektek közül azokat indokolt 
kiválasztani, amelyek fontosak a belső 
energiapiac működése és az energiaellátás 
biztonsága szempontjából, és amelyek 
egyben a gazdaság talpra állását is 

(8a) Az energiaipari infrastruktúra-
fejlesztési projektek közül azokat indokolt 
kiválasztani, amelyek fontosak a belső 
energiapiac működése és az energiaellátás 
biztonsága szempontjából, és amelyek 
egyben a recesszió hatásainak enyhítését 
és ezt követően a gazdaság talpra állását is 
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szolgálják. szolgálják.

Or. en

Módosítás 24
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A szén-dioxid elkülönítése és tárolása, 
illetőleg a tengeri szélenergia esetében ez 
a rendelet az európai stratégiai 
energiatechnológiai tervre épít, amely egy 
közös, az Európai Unió energiapolitikai 
céljaival összhangban álló stratégiai terv 
létrehozását sürgette az energetikai kutatás 
és innováció területén, és állást foglalt hat, 
a szóban forgó két területet is érintő 
európai ipari kezdeményezés útjára 
indítása mellett. 2008. október 16-i ülésén 
az Európai Tanács felszólította a 
Bizottságot, hogy jelentősen gyorsítsa fel 
az energiatechnológiai terv végrehajtását. 
Ez a program a szén-dioxid 
elkülönítésének és tárolásának, valamint 
a tengeri szélenergia hasznosításának 
finanszírozására tesz kezdeményezést, 
ugyanakkor nem érinti az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
felvázolt demonstrációs projektekre 
vonatkozó hat ipari kezdeményezés 
majdani útjára indítását.

(9) A megújuló energiaforrások esetében 
ez a rendelet a megújuló forrásokból 
származó energiák felhasználásának 
támogatásáról szóló 2009/XXX/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre, 
az épületek energiateljesítményéről szóló 
irányelvre, valamint az európai stratégiai 
energiatechnológiai tervre épít, amely egy 
közös, az Európai Unió energiapolitikai 
céljaival összhangban álló stratégiai terv 
létrehozását sürgette az energetikai kutatás 
és innováció területén, és állást foglalt hat 
európai ipari kezdeményezés útjára 
indítása mellett, amelyek közül három (a 
legnagyobb szélturbinák vezető 
alkalmazási területükön, a tengeri 
szélerőműtelepeken; a nagyteljesítményű 
fényelektromosság (PV) és a koncentrált 
napenergia; valamint az intelligens, 
egységes európai villamosenergia-hálózat, 
amely képes biztosítani a megújuló és 
decentralizált energiaforrásoknak a 
rendszerbe való tömeges bekapcsolását) 
közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a 
szóban forgó területhez.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrások esetében ez a rendelet a megújuló forrásokból származó energiák 
felhasználásának támogatásáról szóló irányelvre, az épületek energiateljesítményéről szóló 
irányelvre, valamint az európai stratégiai energiatechnológiai tervre épít.
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Módosítás 25
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A szén-dioxid elkülönítése és tárolása, 
illetőleg a tengeri szélenergia esetében ez 
a rendelet az európai stratégiai 
energiatechnológiai tervre épít, amely egy 
közös, az Európai Unió energiapolitikai 
céljaival összhangban álló stratégiai terv 
létrehozását sürgette az energetikai kutatás 
és innováció területén, és állást foglalt hat, 
a szóban forgó két területet is érintő
európai ipari kezdeményezés útjára 
indítása mellett. 2008. október 16-i ülésén 
az Európai Tanács felszólította a 
Bizottságot, hogy jelentősen gyorsítsa fel 
az energiatechnológiai terv végrehajtását. 
Ez a program a szén-dioxid 
elkülönítésének és tárolásának, valamint 
a tengeri szélenergia hasznosításának
finanszírozására tesz kezdeményezést, 
ugyanakkor nem érinti az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
felvázolt demonstrációs projektekre 
vonatkozó hat ipari kezdeményezés 
majdani útjára indítását.

(9) A megújuló energiaforrások esetében 
ez a rendelet a megújuló forrásokból 
származó energiák felhasználásának 
támogatásáról szóló irányelvre és az 
európai stratégiai energiatechnológiai 
tervre épít, amely egy közös, az Európai 
Unió energiapolitikai céljaival 
összhangban álló stratégiai terv 
létrehozását sürgette az energetikai kutatás 
és innováció területén, és állást foglalt hat 
európai ipari kezdeményezés útjára 
indítása mellett, amelyek közül három 
közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a 
szóban forgó területhez.

Or. en

Módosítás 26
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A szén-dioxid elkülönítése és tárolása, 
illetőleg a tengeri szélenergia esetében ez 
a rendelet az európai stratégiai 
energiatechnológiai tervre épít, amely egy 
közös, az Európai Unió energiapolitikai 

9) A szén-dioxid elkülönítése és tárolása, 
illetőleg a megújuló energiaforrások
esetében ez a rendelet az európai stratégiai 
energiatechnológiai tervre és a megújuló 
forrásokból származó energiák 
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céljaival összhangban álló stratégiai terv 
létrehozását sürgette az energetikai kutatás 
és innováció területén, és állást foglalt hat, 
a szóban forgó két területet is érintő
európai ipari kezdeményezés útjára 
indítása mellett. 2008. október 16-i ülésén 
az Európai Tanács felszólította a 
Bizottságot, hogy jelentősen gyorsítsa fel 
az energiatechnológiai terv végrehajtását. 
Ez a program a szén-dioxid 
elkülönítésének és tárolásának, valamint a 
tengeri szélenergia hasznosításának 
finanszírozására tesz kezdeményezést, 
ugyanakkor nem érinti az európai stratégiai 
energiatechnológiai tervben felvázolt 
demonstrációs projektekre vonatkozó hat 
ipari kezdeményezés majdani útjára 
indítását.

felhasználásának támogatásáról szóló 
irányelvre épít, amely egy közös, az 
Európai Unió energiapolitikai céljaival 
összhangban álló stratégiai terv 
létrehozását sürgette az energetikai kutatás 
és innováció területén, és állást foglalt hat 
európai ipari kezdeményezés útjára 
indítása mellett, amelyek közül három (a 
legnagyobb szélturbinák vezető 
alkalmazási területükön, a tengeri 
szélerőműtelepeken; a nagyteljesítményű 
fényelektromosság (PV) és a koncentrált 
napenergia; valamint az intelligens, 
egységes európai villamosenergia-hálózat, 
amely képes biztosítani a megújuló és 
decentralizált energiaforrásoknak a 
rendszerbe való tömeges bekapcsolását) 
közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a 
szóban forgó területhez. 2008. október 16-
i ülésén az Európai Tanács felszólította a 
Bizottságot, hogy jelentősen gyorsítsa fel 
az energiatechnológiai terv végrehajtását. 
Ez a program a szén-dioxid 
elkülönítésének és tárolásának, valamint a 
tengeri szélenergia hasznosításának 
finanszírozására tesz kezdeményezést, 
ugyanakkor nem érinti az európai stratégiai 
energiatechnológiai tervben felvázolt 
demonstrációs projektekre vonatkozó hat 
ipari kezdeményezés majdani útjára 
indítását.

Or. en

Indokolás

Nincs ok a támogatásnak a szén-dioxid elkülönítésével és tárolásával, illetve a tengeri 
szélenergiával kapcsolatos projektekre való korlátozására. Sőt, ez éppen ellene hat az európai 
gazdaság erősítésére és az állampolgárok számára új munkalehetőségek biztosítására 
irányuló erőfeszítéseinknek. Ezért célszerűbbnek tűnik a megújuló energia minden formájának 
általános említése.
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Módosítás 27
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az energiahatékonyság területén 
hatalmas potenciál, szándék és kapacitás 
rejlik a városokban a fenntartható 
fejlődés megvalósítására, ami rövid távon 
serkentőleg hat az Európai Unió 
gazdaságára, hosszabb távon pedig 
szerkezetének átalakítását eredményezi, 
amint azt a Polgármesterek Szövetsége 
által indított kezdeményezés sikere is 
bizonyította. A városok támaszkodhatnak 
a meglévő szoros ágazatok közötti 
partnerségekre, a „helyszíni” 
projektirányítással kapcsolatos 
szakértelemre, a tervező hatóságokként 
viselt felelősségükre és a nagy 
munkaadóként és az infrastruktúra 
irányításában betöltött szerepükre. A 
városi szintű innovatív és fenntartható 
projektek élvezhetik a munkavállalók 
képzésével, az infrastruktúra 
kiigazításával és a vállalkozások 
támogatásával kapcsolatos helyi 
kapacitások előnyeit. A városokat 
fokozottan kell támogatni az EU 
energetikai és éghajlati célkitűzéseinek 
elérése és meghaladása érdekében. Az 
EEGP-nek ezért a városokat és különösen 
a városi épületek energiahatékonyságát és 
az ott alkalmazott megújuló energiát kell 
középpontjába állítania, a 
támogatásoknak a városi szinten 
összehangolt és széles körben végrehajtott 
„intelligens projektekre” irányuló 
újraelosztásán keresztül.

Or. en
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Módosítás 28
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Az Európai Unió 
energiafogyasztásának 40%-áért az 
építőipar felelős. Az adott területen 
rendelkezésre álló valamennyi megújuló 
energiaforrást felhasználó, minél 
energiahatékonyabb épületfelújításhoz és 
építkezéshez szükséges eszközök 
kulcsfontosságúak az éghajlatváltozást 
okozó hatások csökkentéséhez, az 
energiaellátás biztonságának növeléséhez 
és az uniós foglalkoztatottság azonnali 
emelkedésének biztosításához. Az EEGP-
nek támogatást kell nyújtania az 
energetikailag intelligens épületekbe való 
beruházásokhoz, és általában az épületek 
energiateljesítményéről szóló 
xxxx/xxx/EK irányelv céljainak 
eléréséhez.

Or. en

Módosítás 29
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
9 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9c) Az erőforrások felhasználásának 
költségei az EU bizonyos kulcsfontosságú 
iparágaiban jelentős szintet érnek el, és 
esetenként még a munkaerőköltséget is 
meghaladják. Amint azt a vonatkozó 
bizottsági közlemény is kiemeli, az 
Európai Unió növekvő és aggasztó 
mértékben függ néhány, a tagállamain 
kívüli országtól bizonyos ritka, de 
stratégiailag fontos alapanyagok, például 
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a lítium tekintetében. A jelen válságainak 
az ipari folyamatok modernizálása 
érdekében az EU nagy iparágaiban és 
kkv-ágazatában végzett jelentős 
beruházásokra történő kihasználása az 
uniós gazdaság versenyképességének 
egyik legnagyobb motorja lesz. Az 
ökoiparágak szintén fontos jövőbeli 
iparágak, magas növekedési potenciállal. 
Az EU gyakran vezető szerepet tölt be az 
ökotechnológia területén végzett 
kutatásban, e technológiák érvényesítését 
tekintve azonban más gazdaságok, 
különösen az Egyesült Államok megelőzik 
az Európai Uniót, különösen a kockázati 
tőkéhez való jobb hozzáférés által.

Or. en

Módosítás 30
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Annak érdekében, hogy ez a rendelet 
azonnali hatást gyakorolhasson a gazdasági 
válságra, meg szükséges határozni azon 
projektek jegyzékét, amelyek – a 
pénzeszközök hatékony és eredményes
felhasználását garantáló kritériumok 
teljesülése esetén, a pénzügyi előirányzat 
szabta keretek között – azonnali pénzügyi 
támogatásban részesülhetnek.

(10) Annak érdekében, hogy ez a rendelet 
azonnali hatást gyakorolhasson a gazdasági 
válságra, meg szükséges határozni azon 
kiérlelt projektek nyitott jegyzékét, 
amelyek – a forrásokra vonatkozóan tett 
kötelezettségvállalásokat, a korai, 
legkésőbb 2010-ben történő 
projektindítást, az energiabiztonsággal és 
az éghajlatváltozással kapcsolatos 
társadalmi megtérülés reális lehetőségét 
és a műszaki és pénzügyi 
megalapozottságot garantáló kritériumok 
teljesülése esetén, a pénzügyi előirányzat 
szabta keretek között – azonnali pénzügyi 
támogatásban részesülhetnek.

Or. en
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Módosítás 31
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A városokban hatalmas potenciál, 
szándék és kapacitás rejlik a fenntartható 
fejlődés megvalósítására, ami rövid távon 
serkentőleg hat az Európai Unió 
gazdaságára, hosszabb távon pedig 
szerkezetének átalakítását eredményezi, 
amint azt a Polgármesterek Szövetsége 
által indított kezdeményezés is 
bizonyította. A városokat ösztönözni kell 
az EU energetikai és éghajlati 
célkitűzéseinek elérésére és 
meghaladására. Az EEGP-nek ezért az 
„intelligens városok” projekten keresztül 
a városokat és az energiahatékonyságot 
kell középpontjába állítania.

Or. en

Módosítás 32
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A gáz- és a villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötőire irányuló projektek 
esetében ez a jegyzék annak alapján 
készült, hogy az egyes projektek 
mennyiben járulnak hozzá az ellátás 
biztonságával és a beszerzési források 
diverzifikálásával kapcsolatban az 
energiapolitika második stratégiai 
felülvizsgálatában nemrégiben 
meghatározott, az Európai Parlament és a 
Tanács által egyaránt jóváhagyott 
célkitűzések teljesítéséhez. A projektek 
kiválasztásának alapja az volt, hogy 

(11) A gáz- és a villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötőire irányuló projektek 
esetében ez a nyitott jegyzék annak alapján 
készült, hogy az egyes projektek 
mennyiben járulnak hozzá az ellátás 
biztonságával és a beszerzési források 
diverzifikálásával kapcsolatban az 
energiapolitika második stratégiai 
felülvizsgálatában nemrégiben 
meghatározott, az Európai Parlament és a 
Tanács által egyaránt jóváhagyott 
célkitűzések teljesítéséhez. A projektek 
kiválasztásának alapja az volt, hogy 
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követik-e az említett felülvizsgálatban 
meghatározott prioritásokat, mennyire 
vannak előrehaladott állapotban, és 
mennyiben járulnak hozzá:

követik-e az említett felülvizsgálatban 
meghatározott prioritásokat, mennyire 
vannak előrehaladott állapotban, és 
mennyiben járulnak hozzá:

Or. en

Módosítás 33
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) E tekintetben a Bizottság által az 
EEGP keretében történő közösségi 
finanszírozásra javasolt projektek 
jelenlegi jegyzéke továbbra sem koherens, 
és nem ad megfelelő választ a válsággal 
szemben a gázellátási válság által 
leginkább érintett tagállamok számára.

Or. en

Módosítás 34
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tengeri szélenergia esetében az 
említett jegyzék olyan projekteket 
tartalmaz, amelyekről – a szélenergiával 
foglalkozó európai technológiai platform 
keretében az érdekeltektől, valamint ipari 
és egyéb forrásokból összegyűjtött 
információk alapján – feltehető, hogy 
jóváhagyásuk már megtörtént és 
megvalósításra készek; hogy innovatívak, 
ugyanakkor azonban kellően kiérlelt 
alapokon nyugszanak; hogy pénzügyi 
ösztönzés révén felgyorsíthatók; hogy 

(12) A megújuló energia esetében az 
említett nyitott jegyzék olyan tengeri 
szélenergiával kapcsolatos projekteket 
tartalmaz, amelyekről – a szélenergiával 
foglalkozó európai technológiai platform 
keretében az érdekeltektől, valamint ipari 
és egyéb forrásokból összegyűjtött 
információk alapján – más megújuló 
energiával kapcsolatos projektekhez 
hasonlóan feltehető, hogy jóváhagyásuk 
már megtörtént és megvalósításra készek; 
hogy innovatívak, ugyanakkor azonban 
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határokon átnyúló jelentőségűek; hogy 
kellően nagy méretűek; valamint hogy 
képesek bemutatni, hogy az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
meghatározott célkitűzések és struktúrák 
figyelembevételével hogyan fognak 
eredményesen gondoskodni a 
technológiafejlesztés eredményeinek 
terjesztéséről. Pénzügyi támogatást 
azokhoz a projektekhez indokolt nyújtani, 
amelyek 2009-ben és 2010-ben jelentős 
mértékű előrehaladást lesznek képesek 
felmutatni.

kellően kiérlelt alapokon nyugszanak; hogy 
pénzügyi ösztönzés révén felgyorsíthatók; 
hogy határokon átnyúló jelentőségűek; 
hogy kellően nagy méretűek; valamint 
hogy képesek bemutatni, hogy különösen 
az európai stratégiai energiatechnológiai 
tervben meghatározott célkitűzések és 
struktúrák figyelembevételével hogyan 
fognak eredményesen gondoskodni a 
technológiafejlesztés eredményeinek 
terjesztéséről. Pénzügyi támogatást 
azokhoz a projektekhez indokolt nyújtani, 
amelyek 2009-ben és 2010-ben jelentős 
mértékű előrehaladást lesznek képesek 
felmutatni.

Or. en

Módosítás 35
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szén-dioxid elkülönítése és tárolása 
esetében az említett jegyzéket a fosszilis 
tüzelőanyagokkal foglalkozó fórum és a 
kibocsátásmentes fosszilis tüzelésű 
erőművekkel foglalkozó technológiai 
platform keretében az érdekeltektől, 
valamint más forrásokból összegyűjtött 
információk alapján indokolt 
összeállítani. Pénzügyi támogatást azokhoz 
a projektekhez indokolt nyújtani, amelyek 
2009-ben és 2010-ben jelentős mértékű 
előrehaladást lesznek képesek felmutatni.

(13) A szén-dioxid elkülönítése és tárolása 
esetében a pénzügyi támogatást csak 
azokhoz a projektekhez indokolt nyújtani, 
amelyek legkésőbb 2010-ben képesek 
lesznek forrásokat lekötni és működésbe 
lépni. 

Or. en
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Módosítás 36
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Ha a pénzügyi támogatás a hiányos 
előrehaladás és a beruházás nem kellő 
kiérleltsége miatt 2009-ben és 2010-ben 
nem irányítható a jegyzékben szereplő 
projektekre, a Bizottságnak – ha 
szükségesnek ítéli – javaslatot kell 
benyújtania, amelyben további 
támogatásra jogosult energetikai 
projekteket határoz meg.

Or. en

Indokolás

Ha a meghatározott projektek az elkövetkező két éven belül nem állnak készen a beruházásra, 
biztosítani kell, hogy az e projektekre szánt pénzügyi támogatás elérhető legyen más, az 1. 
cikk első albekezdésében szereplő kritériumoknak megfelelő támogatható projektek számára.

Módosítás 37
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Azt, hogy egy projekt kellően 
előrehaladott állapotban van-e, annak 
alapján indokolt megítélni, hogy az erőmű 
– és ezen belül a szén-dioxid elkülönítését 
végző komponens – tekintetében 
rendelkezésre áll-e kellően kiérlelt, 
megvalósítható koncepció; hogy a szén-
dioxid szállítása és tárolása 
vonatkozásában rendelkezésre áll-e kellően 
kiérlelt, megvalósítható koncepció; 
továbbá hogy a helyi szintű hatóságok 
vállaltak-e kifejezett kötelezettséget a 
projekt támogatására. A projekteknek 
ezen túlmenően be kell tudniuk mutatni, 

(14) A kiválasztási és odaítélési 
szempontoknak azon kell alapulniuk,
hogy a szén-dioxid elkülönítése és tárolása
tekintetében rendelkezésre áll-e kellően 
kiérlelt, megvalósítható projekt; hogy a 
szén-dioxid szállítása és tárolása 
vonatkozásában rendelkezésre áll-e kellően 
kiérlelt, megvalósítható projekt; továbbá 
hogy bizonyított-e, hogy a nemzeti és helyi 
szintű hatóságok 2009 végéig valamennyi 
szükséges engedélyt megadnak. A 
projekteknek ezen túlmenően be kell 
tudniuk mutatni, hogy hogyan fognak 
eredményesen gondoskodni a 
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hogy hogyan fognak eredményesen 
gondoskodni a technológiafejlesztés 
eredményeinek terjesztéséről, és miképpen 
fogják felgyorsítani az európai stratégiai 
energiatechnológiai tervben meghatározott 
célkitűzések teljesítését.

technológiafejlesztés eredményeinek 
terjesztéséről, és miképpen fogják 
felgyorsítani az európai stratégiai 
energiatechnológiai tervben meghatározott 
célkitűzések teljesítését.

Or. en

Módosítás 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A támogatásra jogosult projektek 
közül ki kell majd választani a 
legmegfelelőbbeket. Annak érdekében, 
hogy a vizsgálatok a geológiai tárolás 
feltételeinek minél szélesebb skálájára 
kiterjedhessenek, továbbá hogy a 
gazdasági fellendülés Európa teljes 
egészében bátorítást kapjon, a kiválasztás 
kritériumait egyebek mellett úgy indokolt 
megállapítani, hogy a szén-dioxid 
elkülönítésével és tárolásával összefüggő 
projektek közül tagállamonként legfeljebb 
egy részesülhessen támogatásban.

(15) A támogatásra jogosult projektek 
közül ki kell majd választani a 
legmegfelelőbbeket. A kiválasztás 
kritériumait egyebek mellett úgy indokolt 
megállapítani, hogy a szén-dioxid 
elkülönítésével és tárolásával összefüggő 
projektek közül tagállamonként legfeljebb 
egy részesülhessen támogatásban.

Or. en

Módosítás 39
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) E rendelet egyedi célkitűzésére 
tekintettel, és mivel sürgősen biztosítani 
kell az ebben foglalt három 
projekttípusnak nyújtandó maximális 
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pénzügyi támogatást, a Bizottságnak az 
Európai Beruházási Bankkal 
együttműködve és annak segítségével meg 
kell erősítenie az e rendelet keretében 
biztosított pénzügyi eszközöket.  Különös 
figyelmet kell fordítani az e rendeletben 
foglalt energetikai projektek pénzügyi 
támogatását célzó, a kutatási 
kockázatmegosztási pénzügyi 
mechanizmussal összhangban álló 
pénzügyi mechanizmus Európai 
Beruházási Bank általi kialakítására.

Or. en

Módosítás 40
Lena Ek, Anne Laperrouze, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A Bizottságnak 2009. június 30. 
előtt javaslatot kell terjesztenie az Európai 
Parlament elé a három európai 
strukturális alap működésének javítására 
vonatkozóan, különösen a kkv-k esetében, 
többek között az alapból származó 
kifizetések előtti időszak lerövidítésén és 
az alapokból származó hozzájárulás 
előzetes kifizetésének lehetőségén 
keresztül.

Or. en

Indokolás

Rendkívül fontos megvizsgálni, hogy miként javítható az európai strukturális alapokhoz való 
hozzáférés, különösen a kkv-k számára, mivel ezek az európai gazdaságélénkítési terv 
keretében valószínűleg nem részesülnek hozzájárulásban.
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Módosítás 41
Eugenijus Maldeikis

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Mivel a gazdasági válság és a 
Közösség energiával való ellátásával 
összefüggő nehézségek kezelése sürgős 
fellépést igényel, ennek a rendeletnek 
kihirdetését követően azonnal indokolt 
hatályba lépnie,

(23) Mivel a gazdasági válság és a 
Közösség energiával való ellátásával 
összefüggő nehézségek kezelése sürgős 
fellépést igényel, ennek a rendeletnek 
kihirdetését követően azonnal indokolt 
hatályba lépnie; továbbá a Bizottságnak új 
programot kell készítenie a gazdasági 
fellendülésnek az energiaágazatbeli 
projektek 2010 utáni közösségi pénzügyi 
támogatásán keresztül történő 
elősegítésére.

Or. en

Módosítás 42
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet „európai energiaipari 
gazdaságélénkítő program” (a 
továbbiakban: EEGP) elnevezéssel 
pénzügyi eszközt hoz létre olyan, a 
Közösségben megvalósuló energiaipari 
projektek számára, amelyek hozzájárulnak 
a gazdasági fellendüléshez, az 
energiaellátás biztonságának fokozásához 
és az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának mérsékléséhez. 

Ez a rendelet „európai energiaipari 
gazdaságélénkítő program” (a 
továbbiakban: EEGP) elnevezéssel 
pénzügyi eszközt hoz létre olyan, a 
Közösségben megvalósuló energiaipari 
projektek számára, amelyek hozzájárulnak 
a gazdasági fellendüléshez, az 
energiaellátás biztonságának fokozásához, 
az energiahatékonyság növeléséhez és az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
mérsékléséhez.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelet „európai energiaipari gazdaságélénkítő program” elnevezéssel pénzügyi 
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eszközt hoz létre, és fontos, hogy ennek része legyen az energiahatékonyság, különösen az 
épületek energiahatékonysága és az innovatív technológiák.

Módosítás 43
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program alprogramjai e célok teljesítését 
a következő területeken szolgálják:

A program alprogramjai e célok teljesítését
a következő területeken szolgálják:

a) gáz- és villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötői;

a) gáz- és villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötői;

b) tengeri szélenergia; valamint b) tengeri szélenergia;
c) a szén-dioxid elkülönítése és tárolása. c) a szén-dioxid elkülönítése és tárolása.

ca) energiahatékonyság, különösen az 
épületek energiahatékonysága, valamint
cb) innovatív technológiák.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelet „európai energiaipari gazdaságélénkítő program” elnevezéssel pénzügyi 
eszközt hoz létre, és fontos, hogy ennek része legyen az energiahatékonyság, különösen az 
épületek energiahatékonysága és az innovatív technológiák.

Módosítás 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program alprogramjai e célok teljesítését 
a következő területeken szolgálják:

A program alprogramjai e célok teljesítését 
a következő területeken szolgálják:

a) gáz- és villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötői;

a) gáz- és villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötői, nevezetesen az uniós 
szuperhálózat;
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b) tengeri szélenergia; valamint b) tengeri szélenergia és más megújuló 
források;

c) a szén-dioxid elkülönítése és tárolása. c) energiahatékonyság, nevezetesen az 
„intelligens városokra” irányuló 
programon keresztül;
ca) ökoiparágak, nevezetesen a magasabb 
forrástermelékenység.

Or. en

Módosítás 45
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program alprogramjai e célok teljesítését 
a következő területeken szolgálják:

A program alprogramjai e célok teljesítését 
a következő területeken szolgálják:

a) gáz- és villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötői;

a) gáz- és villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötői;

b) tengeri szélenergia; valamint b) tengeri szélenergia;
c) a szén-dioxid elkülönítése és tárolása. c) a szén-dioxid elkülönítése és tárolása;

ca) energiahatékonyság, beleértve az 
intelligens városokat; valamint
cb) egyéb megújuló energia.

Or. en

Indokolás

Az energiahatékonyság területéhez tartozó projektek, különösen az intelligens városokra és a 
megújuló energiákra vonatkozó projektek azonnal elindíthatók és jelentős mértékben
hozzájárulhatnak a gazdasági élénkítéséhez. Ezeket ezért e rendelet keretében szintén 
támogatásra jogosult ágazatoknak kell tekinteni.
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Módosítás 46
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) energiatakarékosság és 
energiahatékonyság

Or. en

Indokolás

A rövidtávú, rövid idő alatt eredményt felmutató projekteknek elsőbbséget kell élvezniük, hogy 
jelentős hatást gyakoroljanak a jelenlegi válság kezelésére.

Módosítás 47
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) intelligensenergia-városok

Or. en

Indokolás

A városi területek mint az uniós polgárok 80%-ának otthont adó és az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának 70%-áért felelős területek kulcsszerepet játszanak az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemben. Hatalmas lehetőség rejlik a helyi szintű fenntartható energetikai 
beruházásokban, ugyanakkor szükség is van ezekre, mivel munkahelyeket teremtenek, és 
hozzájárulnak az éghajlati és energetikai célok gyorsabb eléréséhez.
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Módosítás 48
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelet megjelöli az egyes alprogramok 
keretében finanszírozható projekteket, és 
megállapítja a szóban forgó projektek 
megvalósítását előmozdító cselekvések 
meghatározására és végrehajtására 
irányadó kritériumokat.

A rendelet megjelöli a finanszírozható 
projekteket, és megállapítja a szóban forgó 
projektek megvalósítását előmozdító 
cselekvések meghatározására és 
végrehajtására irányadó kritériumokat.

Or. en

Indokolás

Az energiahatékonyság területéhez tartozó projektek, különösen az intelligens városokra és a 
megújuló energiákra vonatkozó projektek azonnal elindíthatók és jelentős mértékben 
hozzájárulhatnak a gazdasági élénkítéséhez. Ezeket ezért e rendelet keretében szintén 
támogatásra jogosult ágazatoknak kell tekinteni.

Módosítás 49
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a létrejött alprogramok és a 
meghatározott projektek a projekt 
kiérleltségének híján nem teszik lehetővé 
az időben történő beruházásokat, e 
rendelet kiegészíthető olyan javaslatokkal, 
amelyek további alprogramokat és 
projekteket határoznak meg.

Or. en

Indokolás

Ha a meghatározott projektek az elkövetkező két éven belül nem állnak készen a beruházásra, 
biztosítani kell, hogy az e projektekre szánt pénzügyi támogatás elérhető legyen más, az első 
albekezdésben szereplő kritériumoknak megfelelő támogatható projektek számára.
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Módosítás 50
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különböző projektek közül azok 
élveznek előnyt, amelyek jobban 
végrehajthatók és gyorsabban 
megvalósíthatók. A négy területen belüli 
projektek között magas fokú rugalmasság 
érvényesül.

Or. en

Indokolás

A rövidtávú, rövid idő alatt eredményt felmutató projekteknek elsőbbséget kell élvezniük, hogy 
jelentős hatást gyakoroljanak a jelenlegi válság kezelésére.

Módosítás 51
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „beruházási szakasz”: a projekt azon 
szakasza, amelynek során az építést végzik 
és amelynek során a tőkeköltségek 
felmerülnek;

e) „beruházási szakasz”: a projekt azon 
szakasza, amelynek során magas szintű 
műszaki tanulmányokat készítenek és az 
építést végzik és amelynek során a 
tőkeköltségek felmerülnek;

Or. en

Indokolás

„Műszaki tanulmányok” alatt különböző fázisok széles skálája értendő, köztük a projekt, 
amely egy előrehaladottabb fázisnak felel meg, ennek megfelelően a műszaki tanulmányok a 
tervezési fázis helyett inkább a beruházási fázisba tartoznak.
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Módosítás 52
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) „intelligens városok”: olyan városok, 
amelyek elkötelezik magukat az 
energiahatékonyság és a megújuló 
energiák mellett, különösen az 
építőiparban és a közlekedási ágazatban, 
és amelyek uniós szinten, nevezetesen 
olyan hálózatok segítségével, mint a 
Polgármesterek Szövetsége, 
együttműködnek;

Or. en

Módosítás 53
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) „megújuló energiák”: a megújuló 
forrásokból származó energiák 
felhasználásának támogatásáról szóló 
2009/XXXX/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben meghatározott, 
megújuló, nem fosszilis 
energiaforrásokból származó energiák;

Or. en
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Módosítás 54
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) „intelligens városok”: olyan városok, 
amelyek elkötelezik magukat – az 
építőiparban és a lakásszektorban – az 
energiahatékonyság és a megújuló 
energiák támogatása, valamint az 
éghajlatbarát tömegközlekedési projektek 
támogatása mellett, és amelyek uniós 
szinten, nevezetesen olyan hálózatok 
segítségével, mint a Polgármesterek 
Szövetsége, együttműködnek;

Or. en

Módosítás 55
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fc) „ökoiparágak”: azon tevékenységek, 
amelyek a vízben, levegőben és talajban 
okozott környezetvédelmi károk, valamint 
a hulladékhoz, zajhoz és 
ökoszisztémákhoz kapcsolódó problémák 
mérésére, megelőzésére, korlátozására, 
minimalizálására, illetve kijavítására 
szolgáló termékeket és szolgáltatásokat 
állítanak elő. Idetartoznak a tisztább 
technológiák, termékek és szolgáltatások, 
amelyek csökkentik a környezeti 
kockázatokat és minimalizálják a 
szennyezést, valamint a források 
felhasználását;
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Or. en

Módosítás 56
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „innovatív pénzügyi eszközök”: olyan 
eszközök, melyek jelentős húzóerőt 
fejtenek ki az állami és magánszektor 
beruházásaira; közéjük tartozik a 
nagyszabású projektek számára 
különösen a „Marguerite” 
részvényalapon keresztül biztosított 
közvetlen tőke, a kis és közepes projektek 
számára az EBA „kockázatitőke-
alapjaiban” való részvétel révén biztosított 
közvetlen tőke, biztosított hitelek és 
kockázatmegosztási pénzügyi eszközök az 
EBB-nél és a köztulajdonban lévő 
bankoknál, az EBB és a köztulajdonban 
lévő bankok kölcsöneire vonatkozó 
csökkentett kamatlábak kialakítása, a 
„változások katalizátorai”, például az 
„intelligens városok” számára nyújtott 
technikai segítség finanszírozása;

Or. en

Módosítás 57
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) „a saját érdem elve”: az az elv, amely 
szerint a jogosult projektek közül 
kiválasztják a megvalósítható és 
fenntartható projekteket, és ezek számára 
egy innovatív pénzügyi eszköz keretében 
egy adott összeget vagy támogatást 
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biztosítanak.

Or. en

Módosítás 58
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EEGP 2009. és 2010. évi 
végrehajtására előirányzott költségvetés 
összege 3500 millió EUR, a következő 
bontás szerint:

(1) Az EEGP 2009. és 2010. évi 
végrehajtására előirányzott pénzügyi keret 
összege 3 750 millió EUR.

Or. en

Módosítás 59
Hannes Swoboda, Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EEGP 2009. és 2010. évi 
végrehajtására előirányzott költségvetés 
összege 3500 millió EUR, a következő 
bontás szerint:

(1) Az EEGP 2009. és 2010. évi 
végrehajtására előirányzott költségvetés 
összege 3500 millió EUR, a következő 
bontás szerint:

a) a gáz- és a villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötőire irányuló projektekre: 
1,750 millió EUR;

a) a gáz- és a villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötőire irányuló projektekre 
legfeljebb 1 750 millió EUR;

b) a tengeri szélenergia hasznosítására 
irányuló projektekre: 500 millió EUR;

b) a tengeri szélenergia hasznosítására 
irányuló projektekre: legfeljebb 500 millió 
EUR;

c) a szén-dioxid elkülönítésével és 
tárolásával összefüggő projektekre: 1250 
millió EUR.

c) a szén-dioxid elkülönítésével és 
tárolásával összefüggő projektekre: 
legfeljebb 1 250 millió EUR;

ca) az energiatakarékosságba és 
energiahatékonyságba való befektetésre –
különösen a helyi energiatakarékossági 
programok keretében – legfeljebb 1 000 
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millió EUR.
Az a)–ca) pontok tekintetében a konkrét 
finanszírozásra vonatkozó döntés 
meghozatalakor gondot kell fordítani 
annak biztosítására, hogy a teljes 
pénzügyi keretet ne haladják meg.

Or. en

Indokolás

Támogatni kell azokat a helyi és regionális kezdeményezéseket is, amelyek viszonylag 
könnyen és gyorsan megvalósíthatók.

Módosítás 60
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szén-dioxid elkülönítésével és 
tárolásával összefüggő projektekre: 1250 
millió EUR.

c) a szén-dioxid elkülönítésével és 
tárolásával összefüggő projektekre: 750 
millió EUR.

Or. en

Indokolás

It is important to have a better distyribution for funds

Módosítás 61
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) energiahatékonyság, beleértve az 
épületek energiahatékonyságát is: 500 
millió EUR.

Or. en
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Indokolás

Szükséges az épületek energiahatékonyságába történő befektetés, mivel ez az egyik olyan 
ágazat, amely be tudja indítani az európai gazdaságot.

Módosítás 62
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) intelligensenergia-városok: 
500 millió EUR

Or. en

Módosítás 63
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett teljes 
pénzügyi keret 50%-ának megfelelő 
összeget, azaz 1 875 millió EUR-t 
közvetlen támogatás formájában az (1) 
bekezdés c) pontja szerinti projektek 
kapják, míg a teljes pénzügyi keret 
fennmaradó 50%-át innovatív pénzügyi 
eszköz formájában osztják szét. A 2009-
ben és 2010-ben támogatásként el nem 
osztott forrásokat át kell csoportosítani az 
innovatív pénzügyi eszközökhöz. 

Or. en
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Módosítás 64
Herbert Reul, Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A rendelkezésre álló európai 
forrásokból finanszírozott vagy 
társfinanszírozott energiaipari 
infrastruktúra gazdaságilag 
megvalósítható ás átfogó európai 
hozzáadott értéket teremt.

Or. en

Módosítás 65
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az Európai Unió költségvetéséből az 
EBB, az EBA és más köztulajdonban lévő 
bank számára az (1a) bekezdésben említett 
innovatív pénzügyi eszközhöz nyújtott 
hozzájárulás 1 875 millió EUR. Ezzel 
megegyező összegű az érintett pénzügyi 
intézetek hozzájárulása, azaz 1 875 millió 
EUR, következésképpen az innovatív 
pénzügyi eszköz keretében rendelkezésre 
álló teljes összeg 3 750 millió EUR-ra 
emelkedik, amely további jelentős 
húzóerőt fejt ki az állami és a 
magánszektor 5–15 milliós befektetéseire 
az innovatív pénzügyi eszköz jellegétől 
függően.

Or. en
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Módosítás 66
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az (1a) és (1b) bekezdésben említett 
közvetlen támogatások és innovatív 
pénzügyi eszközök teljes, 5 625 EUR-t 
kitevő összege a saját érdem elve alapján 
egyenlő mértékben és rugalmasan kerül 
elosztásra az alábbiak között:

a) a gáz- és a villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötőire irányuló projektekre:
1,750 millió EUR;

a) a gázvezetékek és a villamosenergia-
hálózatok, nevezetesen az uniós 
szuperhálózat rendszerösszekötőire 
irányuló projektekre (…)

b) a tengeri szélenergia hasznosítására 
irányuló projektekre: 500 millió EUR;

b) a tengeri szélenergia és más megújuló 
források hasznosítására irányuló 
projektekre (…);

c) a szén-dioxid elkülönítésével és 
tárolásával összefüggő projektekre: 1250 
millió EUR.

c) energiahatékonyságra, nevezetesen az 
„intelligens városokra” irányuló 
programra;
ca) ökoiparágakra

Or. en

Módosítás 67
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A pénzügyi keretből a mellékletben 
szereplő azon projektekre elkülönített 
összeget, amelyek nem felelnek meg a 8., 
14. és 19. cikkben felsorolt kiválasztási 
feltételeknek, késedelem nélkül újra 
elosztják a 23a. cikkben rögzített 
kiválasztási feltételeknek eleget tevő 
energiahatékonysági projektek számára, 
beleértve az intelligens városokat és az 1. 
cikk ca) és cb) pontjában említett 
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megújuló energiákra irányuló más 
projekteket.

Or. en

Indokolás

Az energiahatékonyság területéhez tartozó projektek, különösen az intelligens városokra és a 
megújuló energiákra vonatkozó projektek azonnal elindíthatók és jelentős mértékben 
hozzájárulhatnak a gazdaság élénkítéséhez.

Módosítás 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A költségvetési hatóság hat héten belül 
dönt a Bizottság javaslatairól. Ha ezen a 
határidőn belül nem születik döntés, a 
javaslatokat jóváhagyottnak kell tekinteni.

(4) A költségvetési hatóság tizenkét héten 
belül dönt a Bizottság javaslatairól.

Or. en

Módosítás 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
II fejezet – Alprogramok

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a II. fejezetet törölve

Or. en

Indokolás

Ahelyett, hogy a Bizottság javaslata alapján minden egyes alprogramra vonatkozóan külön 
egyedi rendelkezések lennének, jobb és könnyebben kivitelezhető az a javaslat, hogy az összes 
alprogramra vonatkozó horizontális rendelkezések legyenek. Ezért az egész II. fejezet helyébe 
egy sor közös rendelkezést vezettünk be a III. fejezetben. A módosítás az egész II. fejezetet 
törli a 4. cikktől a 22. cikkig.
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Módosítás 70
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az energiahálózat kapacitásának 
optimalizálása és a belső energiapiac 
megvalósítása különösen a határkeresztező 
szakaszok vonatkozásában;

b) az energiahálózat kapacitásának 
optimalizálása és a belső energiapiac 
megvalósítása különösen a határkeresztező 
szakaszok vonatkozásában, amelyek az 
összes tagállami nemzeti piac 
összekapcsolására irányulnak, és nem 
korlátozódnak néhány régióra;

Or. en

Indokolás

Ha a beruházások regionális rendszerösszekötőkre korlátozódnának, az nem használná ki 
megfelelően a rendszerösszekötőkben rejlő lehetőségeket és nem segítené elő az érintett 
tagállamok ellátásának biztonságát.

Módosítás 71
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a hálózat olyan irányú fejlesztése, hogy 
a Közösség kedvezőtlen helyzetű és szigeti 
régiói elszigeteltségének mérséklődésével 
erősödjék a gazdasági és a társadalmi 
kohézió;

c) az energiahálózat fejlesztése, hogy a 
Közösség kedvezőtlen helyzetű és szigeti 
régiói elszigeteltsége mérséklődjön és
erősödjék a gazdasági és a társadalmi 
kohézió;

Or. en
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Módosítás 72
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a megújuló energiaforrások 
bekapcsolása a hálózatba; valamint

d) a megújuló energiaforrások 
bekapcsolása és integrálása a hálózatba; 
valamint

Or. en

Indokolás

A fizikai értelemben vett bekapcsoláshoz hasonlóan fontos a megújuló energiák integrálása és 
a hálózat ezt követő kezelése. Az integráció tekintetében az infrastruktúrák alapvetőek, mivel 
a rendszerösszekötők nagy száma miatt nagyobbak és összhangban az uniós célkitűzésekkel a 
megújuló energiák nagyobb hányadát képesek integrálni.

Módosítás 73
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) megfelelő válasz a legutóbbi 
gázválságra.

Or. en

Módosítás 74
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
5. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EEGP a belső energiapiac működése, 
különösen pedig a szűk 
keresztmetszetekkel, az ellátás 
biztonságával és a források 

Az EEGP a belső energiapiac működése, 
különösen pedig a szűk 
keresztmetszetekkel, az ellátás 
biztonságával és a források 
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diverzifikálásával kapcsolatos problémák 
megszüntetése, valamint a környezeti, a 
műszaki és a pénzügyi természetű 
akadályok felszámolása érdekében a 
Közösség szempontjából különösen fontos 
energiahálózatok sürgős átalakítását és 
fejlesztését szolgálja. Az energiahálózatok 
fejlesztésének intenzívebbé tétele és az 
építés felgyorsítása különleges közösségi 
támogatást igényel.

diverzifikálásával kapcsolatos problémák 
megszüntetése, valamint a környezeti, a 
műszaki és a pénzügyi természetű 
akadályok felszámolása érdekében a 
Közösség szempontjából különösen fontos 
energiahálózatok sürgős átalakítását és 
fejlesztését szolgálja. Az energiahálózatok 
fejlesztésének intenzívebbé tétele és az 
építés felgyorsítása különleges közösségi 
támogatást igényel, különösen azokban a 
tagállamokban, amelyeket érintett a 2009. 
januári gázválság, és amelyek a 
legsebezhetőbbek a gázellátás leállása 
esetén.

Or. en

Módosítás 75
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
6. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikkben meghatározott prioritásokat 
teljesítő projektek jegyzékét a melléklet A. 
része tartalmazza.

Az 5. cikkben meghatározott prioritásokat 
teljesítő projektek tájékoztató jellegű
jegyzékét a melléklet A. és B része 
tartalmazza.

Or. en

Indokolás

A rövidtávú, rövid idő alatt eredményt felmutató projekteknek prioritást kell kapniuk, hogy 
jelentős hatást gyakoroljanak a jelenlegi válság kezelésére.

Módosítás 76
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EEGP keretében közösségi (1) Az EEGP keretében közösségi 
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pénzügyi támogatást (a továbbiakban: 
EEGP-támogatás) a gáz- és 
villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötőire irányuló projektek 
körében olyan cselekvések részére kell 
nyújtani, amelyek a melléklet A. részében 
felsorolt projektek vagy azok részprojektjei 
megvalósítását szolgálják.

pénzügyi támogatást (a továbbiakban: 
EEGP-támogatás) a gáz- és 
villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötőire irányuló projektek 
körében olyan cselekvések részére kell 
nyújtani, amelyek hozzájárulnak az 
energiahatékonyság – beleértve az 
épületek energiahatékonyságát is –
növeléséhez vagy amelyek a melléklet A. 
részében felsorolt projektek vagy azok 
részprojektjei megvalósítását szolgálják.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az EEGP keretében a gáz- és villamosenergia-rendszerösszekötőkkel 
kapcsolatos projektekre adott pénzügyi támogatást olyan tevékenységek kapják, amelyek 
hozzájárulnak az energiahatékonyság növeléséhez, beleértve az épületek 
enerhiahatékonyságát is.

Módosítás 77
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) EEGP-támogatás csak olyan pályázat 
részére nyújtható, amely a melléklet A. 
részében felsorolt projektek 
megvalósítására irányul, és nem lépi túl az 
ugyanott meghatározott legnagyobb 
támogatási összeget.

(1) EEGP-támogatás csak olyan pályázat 
részére nyújtható, amely az 
energiahatékonysággal – beleértve az 
épületek eneriahatékonyságát is –
kapcsolatos projektek vagy a melléklet A. 
részében felsorolt projektek 
megvalósítására irányul, és nem lépi túl az 
ugyanott meghatározott legnagyobb 
támogatási összeget.

Or. ro

Indokolás

Az energiahatékonyság olyan terület, amely hozzájárulhat Európa gazdasági fejlődéséhez.
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Módosítás 78
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) hosszú távú projektekre, amelyek a 
tervek szerint 2010 vége előtt 
megkezdődnek;

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy az e rendelet alapján támogatásra jogosult projektek ténylegesen 
hozzájáruljanak a gazdasági fellendüléshez, elengedhetetlen, hogy a kérdéses projektek 
mostantól számítva másfél éven belül elkészüljenek és működjenek. Hasonlóan fontos, hogy a 
finanszírozás nagyszabású projektre irányuljon, hosszú időre hozzájárulva a pénzügyi 
fellendüléshez.

Módosítás 79
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A különböző projektek közül azok 
élveznek előnyt, amelyek jobban 
végrehajthatók és gyorsan 
megvalósíthatók.

Or. en

Indokolás

A rövidtávú, rövid idő alatt eredményt felmutató projekteknek elsőbbséget kell élvezniük, hogy 
jelentős hatást gyakoroljanak a jelenlegi válság kezelésére.
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Módosítás 80
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az előrehaladottság mértéke különösen 
abból a szempontból, hogy a munka 
mennyire gyorsan kezdhető meg, illetőleg 
a pénzeszközök milyen mértékben 
használhatók fel 2010 végéig;

a) az előrehaladottság mértéke különösen 
abból a szempontból, hogy a munka 
mennyire gyorsan kezdhető meg, illetőleg 
a pénzeszközök milyen mértékben 
használhatók fel 2011 végéig;

Or. en

Indokolás

A gazdaságélénkítő terv, amely a hosszú távú uniós célokon alapul, az európai gazdaság 
ösztönzésére készült, és a rendszerösszeköttető kapacitás növelésével jó lehetőséget kínál az 
egységes európai energiapiac irányában történő elmozdulásra.

Módosítás 81
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az az idő, amely alatt a megnövelt 
rendszerösszekötő kapacitásnak a piaci 
szereplők rendelkezésére kell állnia, amely 
nem lehet a támogatás nyújtását követő 
három évnél hosszabb;

Or. en

Indokolás

A gazdaságélénkítő terv, amely a hosszú távú uniós célokon alapul, az európai gazdaság 
ösztönzésére készült, és a rendszerösszekötő kapacitás növelésével jó lehetőséget kínál az 
egységes európai energiapiac irányában történő elmozdulásra.
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Módosítás 82
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a villamosenergia- és a gázszállítási 
kapacitás növekedése legalább a 
projektben részt vevő tagállamok határai 
között, függetlenül attól, hogy a 
támogatást e tagállamok közül egy vagy 
több kapja-e;

Or. en

Indokolás

A gazdaságélénkítő terv, amely a hosszú távú uniós célokon alapul, az európai gazdaság 
ösztönzésére készült, és a rendszerösszekötő kapacitás növelésével jó lehetőséget kínál az 
egységes európai energiapiac irányában történő elmozdulásra.

Módosítás 83
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) milyen mértékben van összhang a
projekt és a Villamosenergia- és Gázipari 
Szabályozó Hatóságok Európai Csoportja 
(ERGEG) által az egységes európai 
energiapiac megteremtése érdekében 
irányított egyes regionális 
kezdeményezések között;

Or. en

Indokolás

A gazdaságélénkítő terv, amely a hosszú távú uniós célokon alapul, az európai gazdaság 
ösztönzésére készült, és a rendszerösszekötő kapacitás növelésével jó lehetőséget kínál az 
egységes európai energiapiac irányában történő elmozdulásra.
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Módosítás 84
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) az energiahatékonyság építőiparon 
belüli és más területen való javításával, 
illetve az elsődleges energiafogyasztás 
csökkentésével kapcsolatos potenciál.

Or. ro

Indokolás

A beérkező javaslatok értékelése céljából a Bizottság által alkalmazott kritériumok között 
szerepelnie kell az energiahatékonyság építőiparon belüli és más területen való javításával, 
illetve az elsődleges energiafogyasztás csökkentésével kapcsolatos potenciálnak.

Módosítás 85
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A különböző projektek közül azok 
élveznek előnyt, amelyek esetében a 
végrehajthatóság valószínűsége nagyobb 
és gyorsabban megvalósíthatók.

Or. en

Indokolás

A rövidtávú, rövid idő alatt eredményt felmutató projekteknek elsőbbséget kell élvezniük, hogy 
jelentős hatást gyakoroljanak a jelenlegi válság kezelésére.
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Módosítás 86
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tengeri szélenergia hasznosítására 
irányuló projektek körében EEGP-
támogatást pályázati felhívást követően 
kell nyújtani olyan cselekvések részére, 
amelyek a melléklet B. részében felsorolt 
projektek megvalósítását szolgálják.

(1) A tengeri szélenergia hasznosítására 
irányuló projektek körében EEGP-
támogatást pályázati felhívást követően 
kell nyújtani olyan pályázatok részére, 
amelyek a melléklet B. részében 
tájékoztató jelleggel felsorolt projektek 
végrehajtását szolgálják.

Or. en

Indokolás

A mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.

Módosítás 87
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) bekezdésben említett tengeri 
szélerőművekkel kapcsolatos projektek az 
európai stratégiai energiatechnológiai 
tervben (SET-terv) megállapított 
prioritásokkal összhangban részesülnek 
támogatásban.  A SET-tervet tekintetbe 
kell venni a SET-terv hat európai ipari 
kezdeményezésével kapcsolatos jövőbeni 
finanszírozási prioritások 
meghatározásánál.

Or. en

Indokolás

A SET-terv célja az olyan technológiák széles skálájának kifejlesztése, amelyek mindegyikének 
hozzá kell járulnia az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez és az energiaellátás biztonságának 
növeléséhez. A gazdaságélénkítő terv csak a tengeri szélenergia és a CCS számára nyújt 
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kezdeti támogatást A jövőbeni költségvetési tárgyalásokon a többi technológia finanszírozását 
is meg kell vitatni annak elkerülése érdekében, hogy más technológiák háttérbe szoruljanak 
vagy a szélenergia és a CCS a különböző forrásokból dupla finanszírozást kapjon a többi 
szektor rovására.

Módosítás 88
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) EEGP-támogatás csak olyan pályázat 
részére nyújtható, amely a melléklet B. 
részében felsorolt projektek 
megvalósítására irányul, nem lépi túl az 
ugyanott meghatározott legnagyobb 
támogatási összeget, és teljesíti a 
következő feltételeket:

(1) EEGP-támogatás csak olyan pályázat 
részére nyújtható, amely a B. melléklet B. 
részében felsorolt projektek 
megvalósítására irányul.

Or. en

Indokolás

A rövidtávú, rövid idő alatt eredményt felmutató projekteknek elsőbbséget kell élvezniük, hogy 
jelentős hatást gyakoroljanak a jelenlegi válság kezelésére.

Módosítás 89
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projekt ütemterve 2009-re és 2010-re 
jelentős összegű tőkekiadást tartalmaz;

a) a projekt hosszú távú, és a tervek szerint
2010 vége előtt kezdődne;

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy az e rendelet alapján támogatásra jogosult projektek ténylegesen 
hozzájáruljanak a gazdasági fellendüléshez, elengedhetetlen, hogy a kérdéses projektek 
mostantól számítva másfél éven belül elkészüljenek és működjenek. Hasonlóan fontos, hogy a 
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finanszírozás nagyszabású projektre irányuljon, hosszú időre hozzájárulva a pénzügyi 
fellendüléshez.

Módosítás 90
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A különböző projektek közül azok 
élveznek előnyt, amelyek végrehajthatók 
és gyorsabban megvalósíthatók.

Or. en

Indokolás

A rövidtávú, rövid idő alatt eredményt felmutató projekteknek elsőbbséget kell élvezniük, hogy 
jelentős hatást gyakoroljanak a jelenlegi válság kezelésére.

Módosítás 91
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a 14. cikk (2) bekezdésében említett 
közösségi vállalkozások milyen mértékben 
integrálják megfelelően az érintett 
európai iparágat.

Or. en

Indokolás

Ha a gazdaságélénkítő tervnek ki kell váltania a kívánt hatást, bele kell foglalni az európai 
ipar következetes képviseletét.
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Módosítás 92
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A különböző projektek közül azok 
élveznek előnyt, amelyek végrehajthatók 
és gyorsabban megvalósíthatók.

Or. en

Indokolás

A rövid távú, rövid idő alatt eredményt felmutató projekteknek elsőbbséget kell élvezniük, 
hogy jelentős hatást gyakoroljanak a jelenlegi válság kezelésére.

Módosítás 93
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szén-dioxid elkülönítésével és 
tárolásával összefüggő projektek körében 
EEGP-támogatást olyan cselekvések 
részére kell nyújtani, amelyek a melléklet 
C. részében felsorolt projektek 
megvalósítását szolgálják.

(1) A szén-dioxid elkülönítésével és 
tárolásával összefüggő projektek körében 
EEGP-támogatást olyan cselekvések 
részére kell nyújtani, amelyek olyan
projektek megvalósítását szolgálják, mint a 
melléklet C. részében felsoroltak.

Or. en

Indokolás

A mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.
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Módosítás 94
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) EEGP-támogatás legfeljebb öt 
projektnek nyújtható. Egyetlen projekt sem 
részesülhet 250 millió EUR-t meghaladó 
összegű támogatásban.

(4) EEGP-támogatás legfeljebb öt 
projektnek nyújtható. Egyetlen projekt sem 
részesülhet 150 millió EUR-t meghaladó 
összegű támogatásban.

Or. en

Módosítás 95
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A szén-dioxid elkülönítésével és 
tárolásával összefüggő, (1) bekezdésben 
említett projektek az európai stratégiai 
energiatechnológiai tervvel (SET-terv) 
összhangban részesülnek támogatásban.  
Ezt a támogatást tekintetbe kell venni a 
SET-terv hat európai ipari 
kezdeményezésével kapcsolatos jövőbeni 
finanszírozási prioritások 
meghatározásánál.

Or. en

Indokolás

A SET-terv célja az olyan technológiák széles skálájának kifejlesztése, amelyek mindegyikének 
hozzá kell járulnia az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez és az energiaellátás biztonságának 
növeléséhez. A gazdaságélénkítő terv csak a tengeri szélenergia és a CCS számára nyújt 
kezdeti támogatást A jövőbeni költségvetési tárgyalásokon a többi technológia finanszírozását 
is meg kell vitatni annak elkerülése érdekében, hogy más technológiák háttérbe szoruljanak 
vagy a szélenergia és a CCS a különböző forrásokból dupla finanszírozást kapjon a többi 
szektor rovására.
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Módosítás 96
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) EEGP-támogatás csak olyan pályázat 
részére nyújtható, amely a melléklet C. 
részében felsorolt projektek 
megvalósítására irányul, és teljesíti a 
következő feltételeket:

(1) EEGP-támogatás csak olyan pályázat 
részére nyújtható, amely olyan projektek 
megvalósítására irányul, mint a melléklet 
C. részében felsoroltak.

Or. en

Indokolás

A mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.

Módosítás 97
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projekt bizonyítottan képes a 
villamosenergia-termelő létesítményben 
keletkező CO2 legalább 85%-ának 
elkülönítésére azt feltételezve, hogy a 
létesítmény a villamos energiát legalább 
300 MW kimenő teljesítmény mellett vagy 
ezzel egyenértékű módon állítja elő, 
továbbá arra, hogy biztosítsa az elkülönített 
CO2 biztonságos elszállítását és geológiai 
úton való föld alatti eltárolását;

a) a projekt bizonyítottan képes a 
villamosenergia-termelő létesítményben 
keletkező CO2 legalább 85%-ának 
elkülönítésére azt feltételezve, hogy a 
létesítmény a villamos energiát legalább 
300 MW kimenő teljesítmény mellett vagy 
ezzel egyenértékű módon állítja elő (vagy 
képes a CO2 legalább 85%-ának 
elkülönítésére egy nagyobb erőműben 
lévő, legalább 300 MW villamos 
energiának megfelelő kimenő 
teljesítményű füstgázáramot kezelő 
elkülönítő berendezésben) továbbá arra, 
hogy biztosítsa az elkülönített CO2
biztonságos elszállítását és geológiai úton 
való föld alatti eltárolását;

Or. en
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Indokolás

Rá kell mutatni, hogy lehetséges egy olyan CCS demo-projekt megvalósítása, amely legalább 
300 MW teljesítménynek megfelelő füstgázáramot kezel még akkor is, ha az erőmű beépített 
kapacitása több, mint 300 MW (például 800 MW). Ezzel lehetséges lenne az összköltségek 
alacsony szinten tartása anélkül, hogy ugyanakkor veszélybe kerülne a demonstráció 
hatékonysága.

Módosítás 98
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projekt bizonyítottan képes a 
villamosenergia-termelő létesítményben 
keletkező CO2 legalább 85%-ának 
elkülönítésére azt feltételezve, hogy a 
létesítmény a villamos energiát legalább 
300 MW kimenő teljesítmény mellett vagy 
ezzel egyenértékű módon állítja elő, 
továbbá arra, hogy biztosítsa az 
elkülönített CO2 biztonságos elszállítását 
és geológiai úton való föld alatti 
eltárolását;

a) a projekt bizonyítottan képes a 
villamosenergia-termelő létesítményben 
keletkező CO2 legalább 85%-ának 
elkülönítésére azt feltételezve, hogy a 
létesítmény a villamos energiát legalább 
300 MW kimenő teljesítmény mellett vagy 
ezzel egyenértékű módon állítja elő (vagy 
képes a CO2 legalább 85%-ának 
elkülönítésére egy nagyobb erőműben 
lévő, 300 MW villamos energiának 
megfelelő kimenő teljesítményű 
füstgázáramot kezelő elkülönítő 
berendezésben) továbbá arra, hogy 
biztosítsa az elkülönített CO2 biztonságos 
elszállítását és geológiai úton való föld 
alatti eltárolását;

Or. en

Indokolás

Molti progetti dimostrativi, che si basano sulla cattura post-combustione, saranno realizzati 
su impianti di taglia superiore ai 300 MW, trattando non tutta la portata di fumi prodotta 
dalla caldaia ma solo una sua parte. L'emendamento consente che questo avvenga purchè la 
portata trattata sia uguale o superiore a quella che sarebbe prodotta da un impianto da 300 
MW avente la stessa tecnologia. La scelta di non trattare l'intera portata permette di ridurre 
il costo della dimostrazione senza comprometterne la significatività. Infatti gli impianti di 
cattura post-combustione della CO2 saranno di tipo modulare.
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Módosítás 99
Jerzy Buzek, Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projekt bizonyítottan képes a 
villamosenergia-termelő létesítményben 
keletkező CO2 legalább 85%-ának 
elkülönítésére azt feltételezve, hogy a 
létesítmény a villamos energiát legalább 
300 MW kimenő teljesítmény mellett vagy 
ezzel egyenértékű módon állítja elő, 
továbbá arra, hogy biztosítsa az 
elkülönített CO2 biztonságos elszállítását 
és geológiai úton való föld alatti 
eltárolását;

a) a projekt bizonyítottan képes a 
villamosenergia-termelő létesítményben 
keletkező CO2 legalább 85%-ának 
elkülönítésére azt feltételezve, hogy a 
létesítmény a villamos energiát legalább 
250 MW kimenő teljesítmény mellett vagy 
ezzel egyenértékű módon állítja elő, 
továbbá arra, hogy biztosítsa az elkülönített 
CO2 biztonságos elszállítását és geológiai 
úton való föld alatti eltárolását;

Or. en

Indokolás

A 250 MW-os küszöb nélkül a mellékletben felsorolt támogatható projektek közül sok nem fog 
pályázni a program keretében nyújtott finanszírozásra.

Módosítás 100
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt ütemterve 2009-re és 2010-re
jelentős összegű tőkekiadást tartalmaz;

b) a projektek jelentős összegű tőkekiadást 
tudnak vállalni 2010-ben, amennyiben 
megkapják a szükséges építési 
engedélyeket. A kiadások nagy részére 
2013-ban kerül sor, az utolsó tőkekiadást 
pedig 2014/2015-re tervezik.

Or. xm

Indokolás

Az eredeti megfogalmazás, amely jelentős beruházási kiadásokat ír elő 2009-re és 2010-re, 
nem veszi figyelembe, hogy semmilyen beruházás nem indítható az engedélyek beszerzését 
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megelőzően. Mindez a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló irányelv nemzeti jogba való 
átültetésétől függ, és a legoptimistább számítások szerint az engedélyezésre két év múlva 
kerülhet sor. Valószínűleg a beruházási kiadások nagy része 2013 előtt megvalósul, és 
2014/2015-ben jelentősen csökken.

Módosítás 101
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt ütemterve 2009-re és 2010-re 
jelentős összegű tőkekiadást tartalmaz;

b) a projektek jelentős összegű tőkekiadást 
tudnak vállalni 2010-ben, amennyiben 
megkapják a szükséges építési 
engedélyeket. A kiadások nagy részére
2013-ban kerül sor, az utolsó tőkekiadást 
pedig 2014/2015-re tervezik.

Or. en

Indokolás

Tekintetbe véve a CCS-irányelv végrehajtásának valós menetrendjét és az engedélyezés 
adminisztratív eljárásait, lehetővé kell tenni, hogy a kiadások nagy részét 2013-ban valósítsák 
meg, az utolsó beruházásokat pedig 2014/2015-re tervezzék.

Módosítás 102
Herbert Reul, Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
Article 19 – paragraph 1 – point b

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt ütemterve 2009-re és 2010-re 
jelentős összegű tőkekiadást tartalmaz;

b) a projekt ütemterve jelentős összegű 
tőkevállalást tartalmaz a támogatás 
nyújtását követő első két évre 
vonatkozóan. Valamennyi 
kötelezettségvállalás a meglévő nemzeti 
kereten és a szükséges engedélyek 
megszerzésén alapul.

Or. en
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Indokolás

A demnstrációs célú projektek kiválasztása bőven eltarthat 2009 végéig. A javasolt pontos 
dátumok ettől kezdve nem lennének összeegyeztethetők a folyamattal. A tőkevállalások csak a 
projektet működtetőkön kívül álló feltételektől függhetnek. 

Módosítás 103
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt ütemterve 2009-re és 2010-re 
jelentős összegű tőkekiadást tartalmaz;

b) a projekt hosszú távú, a tervek szerint 
2010 vége előtt kezdődne;

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy az e rendelet alapján támogatásra jogosult projektek ténylegesen 
hozzájáruljanak a gazdasági fellendüléshez, elengedhetetlen, hogy a kérdéses projektek 
mostantól számítva másfél éven belül elkészüljenek és működjenek. Hasonlóan fontos, hogy a 
finanszírozás nagyszabású projektre irányuljon, hosszú időre hozzájárulva a pénzügyi 
fellendüléshez.

Módosítás 104
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt ütemterve 2009-re és 2010-re
jelentős összegű tőkekiadást tartalmaz;

b) a projekt ütemterve rendelkezik 
források 2011-re történő lekötésének 
lehetőségéről és 2012 végéig jelentős 
összegű tőkekiadást tartalmaz;

Or. en
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Módosítás 105
Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt ütemterve 2009-re és 2010-re 
jelentős összegű tőkekiadást tartalmaz;

b) a projekt ütemterve 2009-re és 2010-re 
jelentős összegű kiadást tartalmaz;

Or. en

Indokolás

A kiadásokat nem szabad tőkekiadásokra korlátozni, lehetővé kell tenni más, például a 
tárolási, értékesítési, vagy részletes műszaki tanulmányokra szánt kiadásokat is.

Módosítás 106
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A különböző projektek közül azok 
élveznek előnyt, amelyek végrehajthatók 
és gyorsabban megvalósíthatók.

Or. en

Indokolás

A rövid távú, rövid idő alatt eredményt felmutató projekteknek elsőbbséget kell élvezniük, 
hogy jelentős hatást gyakoroljanak a jelenlegi válság kezelésére.

Módosítás 107
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt teljes beruházási szakaszára b) a projekt teljes beruházási szakaszára 
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vonatkozó pénzügyi konstrukció 
megalapozottsága;

vonatkozó pénzügyi konstrukció 
megalapozottsága, amelynek alapja egy 
átfogó pénzügyi terv, továbbá a 
finanszírozásban részesítendő területek 
vagy témák vagy beruházási fázisok 
meghatározása;

Or. en

Indokolás

A rendeletnek világos és egyértelmű módon meg kell határoznia a projektjavaslat pénzügyi 
tervének értékeléséhez szükséges elemeket.  E cikk általános szövegezése nem támogatja 
kellőképpen azt, hogy az Európai Bizottság a szén-dioxid elkülönítésével és tárolásával 
kapcsolatos (CCS) projektjavaslatokat válassza ki.

Módosítás 108
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt teljes beruházási szakaszára 
vonatkozó pénzügyi konstrukció 
megalapozottsága;

b) a projekt teljes beruházási szakaszára 
vonatkozó pénzügyi konstrukció 
megalapozottsága, amelynek alapja egy 
átfogó pénzügyi terv, továbbá a 
finanszírozásban részesítendő területek 
vagy témák vagy beruházási fázisok 
meghatározása;

Or. en

Indokolás

A 20. cikk (1b) bekezdésének általános szövegezése nem feltétlenül nyújt specifikus értékelési 
alapot a Bizottságnak a CCS-projektek kiválasztásához. Ezért a rendeletnek világosan és 
egyértelműen meg kell neveznie az előterjesztett projektre szánható pénzügyi csomag 
felbecslésének alapjául használható elemeket.
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Módosítás 109
Herbert Reul, Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az üzemelés első öt éve során 
elkülönítésre kerülő CO2-mennyiség egy 
tonnájára jutó igényelt finanszírozás (40%-
os súllyal);

a) az üzemelés első öt éve során 
elkülönítésre kerülő CO2-mennyiség egy 
tonnájára jutó igényelt finanszírozás, 
figyelembe véve többek között olyan 
jelentős tényezőket, mint a projekt 
nagyságrendje, az alkalmazott 
technológia, a használt üzemanyag és a 
szállítási mód (20%-os súllyal);

Or. en

Indokolás

A javaslat a végletekig le van egyszerűsítve. A tonnánkénti szén-dioxid-költség több 
meghatározó tényező mellett függ a projekt nagyságrendjétől, az alkalmazott technológiától 
(égés előtti vagy utáni), a használt üzemanyagtól és a szállítási módtól (ideértve a vezeték 
hosszát is) stb.

Módosítás 110
Herbert Reul, Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt komplexitása és a teljes 
létesítmény innovativitásának mértéke, 
beleértve különösen az egyéb kísérő 
kutatási tevékenységet és a 
kedvezményezettek által tanúsított 
elkötelezettséget a projekt 
technológiafejlesztési eredményeinek a 
közösségi joggal összhangban más európai 
gazdasági szereplők felé való terjesztése 
mellett, különös figyelemmel az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
meghatározott célkitűzésekre és 
struktúrákra (40%-os súllyal);

b) a teljes létesítmény innovativitásának 
mértéke, beleértve különösen az egyéb 
kísérő kutatási tevékenységet és a 
kedvezményezettek által tanúsított 
elkötelezettséget a projekt 
technológiafejlesztési eredményeinek a 
közösségi joggal összhangban más európai 
gazdasági szereplők felé való terjesztése 
mellett, különös figyelemmel az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
meghatározott célkitűzésekre és 
struktúrákra (20%-os súllyal);
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Or. en

Indokolás

Nem kell bonyolítani a dolgokat pusztán az összetettség kedvéért. Egyensúlyt kell teremteni a 
technológiai kockázat és annak lehetősége közt, hogy a projekt a várt eredménnyel jár.

Módosítás 111
Herbert Reul, Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) annak lehetősége, hogy a projekt a 
várt eredménnyel jár (20%-os súllyal);

Or. en

Indokolás

Nem kell bonyolítani a dolgokat pusztán az összetettség kedvéért. Egyensúlyt kell teremteni a 
technológiai kockázat és annak lehetősége közt, hogy a projekt a várt eredménnyel jár.

Módosítás 112
Herbert Reul, Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a projekt többlethaszna, például a 
jövőbeli európai CCS-infrastruktúrához 
való hozzájárulás, amely hasznot hozna a 
jövő kereskedelmi projektjei számára 
(20%-os súllyal);

Or. en

Indokolás

Nem kell bonyolítani a dolgokat pusztán az összetettség kedvéért. Egyensúlyt kell teremteni a 
technológiai kockázat és annak lehetősége közt, hogy a projekt a várt eredménnyel jár.
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Módosítás 113
Herbert Reul, Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
21. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EEGP-támogatásnak a projekt 
beruházási szakasza azon elemeinek 
költségéhez kell hozzájárulnia, amelyek 
kizárólag a szén-dioxid elkülönítését és 
tárolását szolgálják, figyelemmel az 
üzemelés során előálló esetleges előnyökre 
is. A támogatás összege nem haladhatja 
meg a támogatható beruházási összköltség 
80%-át.

Az EEGP-támogatásnak a projekt 
beruházási szakasza azon elemeinek 
költségéhez kell hozzájárulnia, amelyek 
kizárólag a szén-dioxid elkülönítését és 
tárolását szolgálják, figyelemmel az 
üzemelés során előálló esetleges előnyökre 
is. A támogatás összege nem haladhatja 
meg a támogatható beruházási összköltség 
80%-át. Az EEPG-támogatás elnyerése 
nem zárhat ki semmilyen más 
finanszírozási forrást.

Or. en

Módosítás 114
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
21. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EEGP-támogatásnak a projekt 
beruházási szakasza azon elemeinek 
költségéhez kell hozzájárulnia, amelyek 
kizárólag a szén-dioxid elkülönítését és 
tárolását szolgálják, figyelemmel az 
üzemelés során előálló esetleges 
előnyökre is. A támogatás összege nem 
haladhatja meg a támogatható beruházási 
összköltség 80%-át.

Az EEGP-támogatásnak a projekt tervezési 
és beruházási szakasza azon elemeinek 
költségéhez kell hozzájárulnia, amelyek 
kizárólag a szén-dioxid elkülönítését és 
tárolását szolgálják. A támogatás összege 
nem haladhatja meg a támogatható 
beruházási összköltség 80%-át.

Or. en

Indokolás

A támogatható beruházási költségekhez kell sorolni a teljes léptékű projekt tervezési 
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szakaszával összefüggő költségeket is. A projekt előzetes szakasza valójában a nagy léptékű 
projekt megvalósításának szerves része.

Módosítás 115
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Rendeletre irányuló javaslat
21. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EEGP-támogatásnak a projekt 
beruházási szakasza azon elemeinek 
költségéhez kell hozzájárulnia, amelyek 
kizárólag a szén-dioxid elkülönítését és 
tárolását szolgálják, figyelemmel az 
üzemelés során előálló esetleges 
előnyökre is. A támogatás összege nem 
haladhatja meg a támogatható beruházási 
összköltség 80%-át.

Az EEGP-támogatásnak a projekt tervezési 
és beruházási szakasza azon elemeinek 
költségéhez kell hozzájárulnia, amelyek 
kizárólag a szén-dioxid elkülönítését és 
tárolását szolgálják. A támogatás összege 
nem haladhatja meg a támogatható 
beruházási összköltség 80%-át.

Or. en

Indokolás

E rendeletre irányuló javaslat szellemében nagyon fontos az EEPG program által 
finanszírozott költségek közé sorolni a teljes léptékű projekt tervezési szakaszával összefüggő 
költségeket is. Az előzetes szakasz valójában a társfinanszírozásban részesítendő nagy léptékű 
projekt megvalósításának szerves része.

Módosítás 116
Philippe Busquin

Rendeletre irányuló javaslat
21. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EEGP-támogatásnak a projekt 
beruházási szakasza azon elemeinek 
költségéhez kell hozzájárulnia, amelyek 
kizárólag a szén-dioxid elkülönítését és 
tárolását szolgálják, figyelemmel az 
üzemelés során előálló esetleges előnyökre 
is. A támogatás összege nem haladhatja 
meg a támogatható beruházási összköltség

Az EEGP-támogatásnak a projekt 
beruházási szakasza azon elemeinek 
költségéhez kell hozzájárulnia, amelyek 
kizárólag a szén-dioxid elkülönítését és 
tárolását szolgálják, figyelemmel az 
üzemelés során előálló esetleges előnyökre 
is. A támogatás összege nem haladhatja 
meg a támogatható beruházási összköltség
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80%-át. 50%-át.

Or. en

Módosítás 117
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
21. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EEGP-támogatásnak a projekt 
beruházási szakasza azon elemeinek 
költségéhez kell hozzájárulnia, amelyek 
kizárólag a szén-dioxid elkülönítését és 
tárolását szolgálják, figyelemmel az 
üzemelés során előálló esetleges előnyökre 
is. A támogatás összege nem haladhatja 
meg a támogatható beruházási összköltség
80%-át.

Az EEGP-támogatásnak a projekt 
beruházási szakasza azon elemeinek 
költségéhez kell hozzájárulnia, amelyek 
kizárólag a szén-dioxid elkülönítését és 
tárolását szolgálják, figyelemmel az 
üzemelés során előálló esetleges előnyökre 
is. A támogatás összege nem haladhatja 
meg a támogatható beruházási összköltség
50%-át.

Or. en

Indokolás

A fellendülési terv három különböző projekttípusát egyenlő módon kell kezelni. A terv célja az 
előnyök maximalizálása és a költségek minimalizálása. Túlságosan sok figyelmet fordít a 
CCS-re (szén-dioxid-elkülönítés és -tárolás). Az adófizetők pénzét az előnyök mielőbbi 
élvezhetősége érdekében kell felhasználni. A finanszírozható projekt-költségek összessége 
arányának az összekötő és off-shore projektek szintjére való korlátozása révén további pénzek 
szabadulnának fel anélkül, hogy a gazdaságélénkítő terv összfinanszírozása növekedne.

Módosítás 118
Fiona Hall, Lena Ek, Dirk Sterckx, Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat
21. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EEGP-támogatásnak a projekt 
beruházási szakasza azon elemeinek 
költségéhez kell hozzájárulnia, amelyek 
kizárólag a szén-dioxid elkülönítését és 
tárolását szolgálják, figyelemmel az 

Az EEGP-támogatásnak a projekt 
beruházási szakasza azon elemeinek 
költségéhez kell hozzájárulnia, amelyek 
kizárólag a szén-dioxid elkülönítését és 
tárolását szolgálják, figyelemmel az 
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üzemelés során előálló esetleges előnyökre 
is. A támogatás összege nem haladhatja 
meg a támogatható beruházási összköltség
80%-át.

üzemelés során előálló esetleges előnyökre 
is. A támogatás összege nem haladhatja 
meg a támogatható beruházási összköltség
50%-át.

Or. en

Indokolás

E változtatásra a Parlament által 2008. decemberben elfogadott ETS-dokumentumokkal (20 
preambulumbekezdés) való összhang megőrzése érdekében van szükség.

Módosítás 119
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Rendeletre irányuló javaslat
21. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EEGP-támogatásnak a projekt 
beruházási szakasza azon elemeinek 
költségéhez kell hozzájárulnia, amelyek 
kizárólag a szén-dioxid elkülönítését és 
tárolását szolgálják, figyelemmel az 
üzemelés során előálló esetleges előnyökre 
is. A támogatás összege nem haladhatja 
meg a támogatható beruházási összköltség
80%-át.

Az EEGP-támogatásnak a projekt 
beruházási szakasza azon elemeinek 
költségéhez kell hozzájárulnia, amelyek 
kizárólag a szén-dioxid elkülönítését és 
tárolását szolgálják, figyelemmel az 
üzemelés során előálló esetleges előnyökre 
is. A támogatás összege nem haladhatja 
meg a támogatható beruházási összköltség
50%-át.

Or. en

Módosítás 120
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
21. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EEGP-támogatásnak a projekt 
beruházási szakasza azon elemeinek 
költségéhez kell hozzájárulnia, amelyek 
kizárólag a szén-dioxid elkülönítését és 
tárolását szolgálják, figyelemmel az 
üzemelés során előálló esetleges előnyökre 

Az EEGP-támogatásnak a projekt 
beruházási szakasza azon elemeinek 
költségéhez kell hozzájárulnia, amelyek 
kizárólag a szén-dioxid elkülönítését és 
tárolását szolgálják, figyelemmel az 
üzemelés során előálló esetleges előnyökre 
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is. A támogatás összege nem haladhatja 
meg a támogatható beruházási összköltség
80%-át.

is. A támogatás összege nem haladhatja 
meg a támogatható beruházási összköltség
50%-át.

Or. en

Módosítás 121
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EEGP-támogatás nem érinti a 
tagállamok és az egyéb közösségi eszközök 
általi további társfinanszírozást, feltéve 
hogy a közösségi és a nemzeti eszközök 
által finanszírozott teljes összeg nem 
haladja meg a támogatható beruházási 
összköltség 80 %-át.

Or. en

Indokolás

Az esetleges értelmezési bizonytalanságok elkerülése érdekében tisztázni kell – a felülvizsgált 
ETS-irányelvhez hasonlóan – hogy a bemutató projekteket is lehet a tagállamok és/vagy 
egyéb európai eszközök által finanszírozni. Ez fokozná a CCS-technológiába történő 
befektetések iránti bizalmat, mivel a CCS végrehajtását stratégiai fontosságúnak ítélik az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem európai céljainak elérése szempontjából.

Módosítás 122
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EEGP-támogatás nem érinti a 
tagállamok és az egyéb közösségi eszközök 
általi további társfinanszírozást.

Or. en
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Indokolás

A felülvizsgált ETS-irányelvben foglaltak szellemében tisztázni kell, hogy az ilyen projekteket 
is lehet a tagállamok és/vagy egyéb európai eszközök által finanszírozni. Ezáltal elhárítható a 
szóban forgó szövegrész értelmezését illető minden kétség, és segítjük a befektetési 
bizalomhoz szükséges légkör kialakulását is a CCS-technológiát illetően, amelynek 
végrehajtását stratégiai jelentőségűnek tartják az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén 
kitűzött európai célok eléréséhez.

Módosítás 123
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 18. cikk (2) bekezdésében előírt
pályázati felhívást követően a Bizottság a 
28. cikk (2) bekezdése szerinti eljárással 
kiválasztja az EEGP-támogatásban 
részesítendő pályázatokat, és meghatározza 
az EEGP-támogatás összegét. The 
Commission shall specify the conditions 
and methods for the implementation of the 
proposals.

(1) A 18. cikk (2) bekezdésében említett
pályázati felhívást követően a Bizottság a 
28. cikk (2) bekezdése szerinti eljárással 
kiválasztja az EEGP-támogatásban 
részesítendő pályázatokat, és meghatározza 
az EEGP-támogatás összegét. A Bizottság 
megállapítja a pályázatok végrehajtására 
irányadó feltételeket és módszereket. A 
Bizottság tartaléklistát állít össze a 
pályázati javaslatokról.

Or. en

Indokolás

   

Módosítás 124
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság háromhavonta jelentést 
tesz közzé, amely tartalmazza a javaslatok 
frissített listáját és a pályázatok tárgyát 
képező építkezések elkezdésének várható 
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időpontját.

Or. en

Indokolás

Az A., B., C. és D. mellékletekben felsorolt projektek nagy részét nem fogják az előírt 
időszakban elkezdeni, ezért gazdasági és foglalkoztatási tekintetben nem fejtenek ki azonnali 
pozitív hatást . Másrészt a megújíthatóenergia-ágazat és konkrétan a naphőenergia-ágazat 
demonstrációs célú projektekkel szolgálhat, amelyek építése azonnal elkezdődhet, és amelyek 
mind az energia, mind pedig a gazdaság terén hatást fejtenek ki. A Bizottságnak új E. 
mellékletet kell előterjesztenie a megújítható, pontosabban a napenergiára épülő villamos 
energiára vonatkozó javaslatokkal.

Módosítás 125
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Amennyiben a fő listán szereplő 
javaslatok valamelyike olyan szintű 
késésben lenne, hogy az építkezés nem 
kezdődhet el 2010. június 30-ig, a 
tartaléklistán szereplő, hasonló összegű 
támogatást igénylő projektekre vonatkozó 
javaslatok felkerülnek a fő listára 
azonnali indítás végett.

Or. en

Indokolás

Az A., B., C. és D. mellékletekben felsorolt projektek nagy részét nem fogják az előírt 
időszakban elkezdeni, ezért nem fejtenek ki azonnali pozitív hatást gazdasági és 
foglalkoztatási tekintetben. Másrészt a megújíthatóenergia-ágazat és konkrétan a 
naphőenergia-ágazat demonstrációs célú projektekkel szolgálhat, amelyek építése azonnal 
elkezdődhet, és amelyek mind az energia, mind pedig a gazdaság terén hatást fejtenek ki. A 
Bizottságnak új E mellékletet kell előterjesztenie a megújítható, pontosabban a napenergiára 
épülő villamos energiára vonatkozó javaslatokkal.
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Módosítás 126
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
II fejezet – 3 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. SZAKASZ
INTELLIGENS ENERGIÁT 
ALKALMAZÓ-VÁROSOK

22a. cikk
Az intelligens energiát alkalmazó 
városoknak nyújtandó EEGP-támogatást 
pályázati felhívást követően kell odaítélni 
olyan fellépések részére, amelyek a 
melléklet Ca. részében felsorolt projektek 
megvalósítását szolgálják.

Or. en

Indokolás

A városi területek mint az uniós polgárok 80%-ának otthont adó és az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának 70%-áért felelős területek kulcsszerepet játszanak az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemben. Az intézkedések listájáról levették a Bizottság eredeti javaslata szerinti 
500 millió eurónak a gazdaságélénkítő terv részeként a városok számára történő 
elkülönítését. De a helyi szintű fenntartható energetikai beruházásokban hatalmas lehetőség 
rejlik, mivel munkahelyeket teremtenek, és hozzájárulnak az éghajlati és energetikai célok 
gyorsabb eléréséhez.

Módosítás 127
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
II fejezet – 3 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. SZAKASZ
22a. cikk

(1) A különböző pénzintézetek, különösen 
az EBB és az EBA között szoros 
együttműködést kell kialakítani az 
energiatakerékosságra és 
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energiahatékonyságra irányuló projektek 
finanszírozása terén.
(2) Továbbá az illető projektek 
megvalósítása során a helyi hatóságoknak 
szorosan együtt kell működniük az olyan 
különféle programokkal, mint például a 
Smart cities („intelligens városok”), 
amelyeket finanszírozandó projekteknek 
kell tekinteni. E projektek közt vannak a 
helyi fenntartható energiára és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez 
szükséges alapokra vonatkozóak, az 
európai uniós városoknak és helyi 
bankoknak fenntartható cselekvésekre, 
helyi energia- és környezetvédelmi 
ügynökségekre illetve az intelligens 
energiát használó építkezési piacra 
vonatkozó tudatosságfokozó kampányok 
céljára nyújtandó közvetlen hitelek.

Or. en

Indokolás

A különféle befektetési lehetőségekkel együtt fellendíthetőek az e rendeletben szereplő 
projektek is.

Módosítás 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
III fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

III. FEJEZET III. FEJEZET

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK ÉS 
INNOVATÍV PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Or. en

Indokolás

Ahelyett, hogy a Bizottság javaslata alapján minden egyes alprogramra vonatkozóan külön 
egyedi rendelkezések lennének, jobb és könnyebben kivitelezhető az a javaslat, hogy az összes 
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alprogramra vonatkozóan horizontális rendelkezések létezzenek. Ezért az egész II. fejezet 
helyébe egy sor közös rendelkezést vezettünk be a III. fejezetben. Ez a módosítás ezeket a 
közös rendelkezéseket vezeti be.

Módosítás 129
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
22 a cikk (új) – a III. fejezet címe után

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. cikk
Támogathatóság

(1) EEGP-támogatás csak olyan pályázat 
részére nyújtható, amely az 1. cikkben 
felsorolt területeken tervezett projektek 
megvalósítására irányul.
(2) A projekttől függően javaslatokat a 
következő szervek nyújthatnak be:
a) egy vagy több közösen fellépő tagállam 
vagy európai uniós város;
b) egy vagy – közös pályázat keretében –
több magán- vagy közszektorbeli 
vállalkozás vagy szerv, amennyiben ehhez 
a kérdéses projektben közvetlenül érintett 
tagállam(ok) és/vagy illetékes hatóságok 
(városok, megyék vagy régiók) 
hozzájárulnak; vagy
c) egy vagy több közösen fellépő 
nemzetközi szervezet, amennyiben ehhez a 
kérdéses projektben közvetlenül érintett 
valamennyi tagállam és/vagy illetékes 
hatóság (város, megye vagy régió) 
hozzájárul; or
d) egy közös vállalkozás, amennyiben 
ehhez a kérdéses projektben közvetlenül 
érintett valamennyi tagállam és/vagy 
illetékes hatóság (város, megye vagy 
régió) hozzájárul; vagy
e) egy vagy több közösen fellépő 
vállalkozás;
(2) Természetes személyek pályázataira 
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támogatás nem nyújtható.

Or. en

Módosítás 130
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
22 b cikk (új) – a III. fejezet címe után

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22b. cikk
Kiválasztási és odaítélési kritériumok

(1) A Bizottság a pályázati felhívás 
keretében benyújtott pályázatok 
értékelésekor a saját érdem elvét 
alkalmazza, amely a következő 
kiválasztási kritériumokon alapul:
- az előrehaladottság mértéke, különösen 
arra vonatkozóan, hogy az adott munkát 
korán el lehet-e kezdeni, és hogy van-e 
elkötelezettség a kapcsolódó kiadások 
jelentős részének 2010 végéig történő 
végrehajtására, illetve bizonyítható 
képesség a megvalósíthatósági felmérésre, 
előkészítő és műszaki tanulmányokra, 
illetve az engedélyek és megbízások 2010. 
júniusig történő megszerzésére;
- a hosszú távú társadalmi megtérülés 
lehetősége az energiabiztonságra és az 
éghajlatváltozást illetűen kitűzött célokra 
való tekintettel, különösen a megújítható 
energia és az energiahatékonyság 
előmozdítása révén;
- a körültekintő elképzelés és a műszaki 
megfelelés, illetve a fellépés teljes 
beruházási szakaszára vonatkozó 
pénzügyi konstrukció megalapozottsága, 
különös tekintettel a munkahelyteremtés 
és a belföldi adószorzó várható mértékére, 
illetve a ki nem használt emberi és 
természeti erőforrásokra.

Or. en
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Módosítás 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
22 c cikk (új) – a III. fejezet címe után

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22c. cikk
A finanszírozás feltételei

(1) Az EEGP-támogatásnak a projekt 
kiépítéséhez és technikai támogatásához 
fűződő költségekhez kell hozzájárulnia, 
figyelemmel az üzemelés során előálló 
esetleges előnyökre is.
(2) A projektek A. mellékletben szereplő 
indikatív jegyzékében szereplő projektek 
esetén az egyes projekteknek juttatott, a 
közvetlenül odaítélt támogatások és 
innovatív finanszírozási eszközök 
összegeként kiszámított EEPG-támogatás 
nem haladhatja meg az ugyanott 
meghatározott legnagyobb EEPG-
támogatás összegét.
(3) A közvetlen EEGP-támogatás összege 
nem haladhatja meg a projektenként 
támogatható költségek 50 %-át.

Or. en

Módosítás 132
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
22 d cikk (új) – a III. fejezet címe után

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22d. cikk
Eszközök

(1) A pályázati felhívást követően a 
Bizottság adott esetben a mellékletben 
szereplő indikatív jegyzéket alapul véve 
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kiválasztja az EEPG-támogatásban 
részesülő projekteket, miután 
megvizsgálta, hogy e javaslatok 
megfelelnek-e a 22a. cikkben 
megfogalmazott támogathatósági, és a 
22b. cikkben megfogalmazott kiválasztási 
és odaítélési kritériumoknak, és 
meghatározza az odaítélendő EEPG-
támogatás összegét; A támogatások 
részletes végrehajtási feltételeit és módját 
a Bizottság és a pályázók közötti 
együttműködési megállapodás 
tartalmazza. A Bizottság tájékoztatja a 
kedvezményezetteket a nyújtandó EEGP-
alapokról.
(2) Az EEPG-támogatások a 23. cikkben 
előírt közvetlen támogatási 
megállapodások vagy innovatív pénzügyi 
eszközök alapján kerülnek elosztásra.

Or. en

Módosítás 133
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mellékletben felsorolt projekteknek 
nyújtott közösségi támogatás részben egy 
megfelelő, az Európai Beruházási Bank 
forrásai körébe tartozó instrumentumhoz
való hozzájárulás révén is nyújtható. E 
hozzájárulás összege nem haladhatja meg 
az 500 millió EUR-t.

(1) A mellékletben felsoroltakhoz hasonló
projekteknek nyújtott közösségi támogatás 
részben egy megfelelő, az Európai 
Beruházási Bank forrásai körébe tartozó
eszközhöz való hozzájárulás révén is 
nyújtható. E hozzájárulás összege nem 
haladhatja meg az 500 millió EUR-t.

Or. en

Indokolás

A mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.
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Módosítás 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
23. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyéb EEGP-támogatás és eszközök EEGP-támogatás innovatív pénzügyi
eszközök révén

(1) A mellékletben felsorolt projekteknek 
nyújtott közösségi támogatás részben egy 
megfelelő, az Európai Beruházási Bank 
forrásai körébe tartozó instrumentumhoz 
való hozzájárulás révén is nyújtható. E 
hozzájárulás összege nem haladhatja meg 
az 500 millió EUR-t.

(1) A Közösség pénzügyi hozzájárulást 
nyújt az EBB, EBA és más 
köztulajdonban lévő bankok által azok 
saját forrásaiból megfelelő pénzügyi 
eszközök keretében kibocsátott hitelek 
vagy garanciák vagy részvények és más 
pénzügyi termékek céltartalékképzéséhez 
és tőkeallokációjához, a gáz- és a 
villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötőire, az 
energiahatékonyságra, a megújítható 
energiára, az intelligens energiát 
alkalmazó városokra és az ökoiparágakra 
irányuló projektek támogatására.
Ezeket az eszközöket az Európai 
Bizottságnak kell kidolgoznia 
együttműködve az EBB-vel, EBA-val, és a 
téren tapasztalattal rendelkező 
köztulajdonban lévő bankokkal.
1a. Az Európai Unió költségvetéséből az 
EBB és más köztulajdonban lévő 
pénzintézet számára nyújtott hozzájárulás 
a 3. cikk (1) bekezdésében említett teljes 
pénzügyi keret 50%-át, azaz 1 875 millió 
EUR-t tesz ki. Az érintett pénzügyi 
intézetek hozzájárulása ezzel megegyező 
összeg.
A fő feltételeket, az eszköz feltételeit és 
eljárásait, többek között a nyomon 
követést egy, a Bizottság, az EBB, az EBA 
és az illetékes köztulajdonban lévő bankok 
között kötendő együttműködési 
megállapodásban kell pontosítani.

A Közösségnek a hitelgarancia-
instrumentummal vagy más pénzügyi 
instrumentumokkal kapcsolatos 
kötelezettségvállalása, beleértve a kezelési 

(2) A Közösségnek az eszközzel
kapcsolatos kötelezettségvállalása, 
beleértve a kezelési díjakat és az egyéb 
támogatható költségeket is, nem lehet 
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díjakat és az egyéb támogatható 
költségeket is, nem lehet nagyobb az
instrumentumhoz nyújtott közösségi 
hozzájárulás összegénél, és az Európai 
Unió általános költségvetése terhére 
további kötelezettségvállalást nem 
keletkeztethet.

nagyobb az eszközhöz nyújtott közösségi 
hozzájárulás összegénél, és az Európai 
Unió általános költségvetése terhére 
további kötelezettségvállalást nem
keletkeztethet.

(3) A Bizottság a 28. cikk (2) 
bekezdésében előírt eljárással határoz a 
szóban forgó instrumentum 
rendelkezésére bocsátandó EEGP-
támogatás összegéről. A Bizottság és az 
Európai Beruházási Bank egyetértési 
nyilatkozatban határozza meg a határozat 
végrehajtásának feltételeit és módját.

Or. en

Módosítás 135
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat
23 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. cikk
A megújítható energiával és intelligens 
városokkal kapcsolatos egyéb projektek 
támogathatóságának és kiválasztásának 

feltételei
A 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feltételeknek megfelelően finanszírozott 
javaslatok az alábbi feltételeknek való 
megfelelés esetén részesülhetnek EEGP-
támogatásban:
- egy vagy több európai uniós város 
terjeszti őket elő;
- a tervek szerint 2011 vége előtt 
elkezdődnek;
- céljuk az energiahatékonyság fokozása 
és az egyéb megújítható energiák 
előmozdítása, különösen az építkezési és 
közlekedési ágazatban, ami rövid távon az 
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EU gazdaságának serkentéséhez, hosszú 
távon pedig az EU gazdaságának 
szerkezetátalakításához vezet.

Or. en

Módosítás 136
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Rendeletre irányuló javaslat
26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Article 26a
A tagállamok pénzügyi felelőssége

(1) A tagállamok a Bizottsággal szoros 
együttműködésben technikai szempontból 
nyomon követik és pénzügyi szempontból 
ellenőrzik a projekteket, továbbá igazolják 
a projekttel vagy a részprojekttel 
összefüggésben felmerülő költségek 
összegét és a kiadások e rendeletnek való 
megfelelését. A tagállamok kérhetik, hogy 
a Bizottság vegyen részt a helyszíni 
ellenőrzésekben.
(2) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a (1) bekezdésnek megfelelően 
hozott intézkedésekről, ennek keretében 
különösen megküldik a Bizottságnak azon 
ellenőrzési, irányítási és nyomon követési 
rendszerek leírását, amelyeket a projektek 
sikeres végrehajtásának és a kapcsolódó 
kiadások jog- és szabályszerűségének 
biztosítása érdekében kialakítottak.

Or. en

Indokolás

A tagállamok pénzügyi felelősségének minden projektre ki kell terjednie, nemcsak a gáz- és 
villamosenergia-hálózatok összekapcsolására irányuló projektekre. Ezért a 12. cikk helyébe 
más szöveget kell léptetni (III. fejezet). 
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Módosítás 137
Lena Ek, Dirk Sterckx, Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság 2010. szeptember 30-ig 
elvégzi az EEPG félidős értékelését az 
előirányzatok gyakorlati felhasználásának 
felmérése érdekében. A még le nem kötött, 
a folyamatban lévő pályázatok céljára 
nem tartalékolt alapokat újra elosztják 
más megújuló energiákra irányuló és 
energiahatékonysági projektek számára, 
beleértve az intelligens városokra 
irányulóakat is.

Or. en

Módosítás 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az energiahatékonysági projektek 
vonatkozásában a 2006/32/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikke és
a 2002/91/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 14. cikke alapján 
létrehozott bizottság.

Or. en
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Módosítás 139
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az intelligens városok esetében a 
Polgármesterek Szövetsége.

Or. en

Módosítás 140
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az intelligens energiát alkalmazó 
városok esetében a Polgármesterek 
Szövetsége.

Or. en

Módosítás 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E cikkre való hivatkozás esetén az 
1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell 
alkalmazni, figyelemmel 8. cikkének 
rendelkezéseire is.

2. Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
az 1999/468/EK határozat 5a. cikkét kell 
alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) 
bekezdésében említett határidő egy hónap.

Or. en
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Módosítás 142
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A Bizottság pénzügyi értékelést készít 
a közelmúlt földgázbeszerzési válságainak 
a tagállamokra gyakorolt hatásairól, és 
ennek eredményeit figyelembe veszi a 
közösségi energiapolitika terén a jövőben 
végzendő munkája során.

Or. en

Módosítás 143
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság 2010. szeptember 30-ig 
elvégzi az EEPG félidős értékelését az 
előirányzatok gyakorlati felhasználásának 
felmérése érdekében. A még le nem kötött, 
a folyamatban lévő pályázatok céljára 
nem tartalékolt alapokat újra elosztják 
megújuló energiákra irányuló projektek 
számára, amelyek a tengeri szélenergia 
támogatására használhatóak.

Or. en

Indokolás

A még le nem kötött alapokat a megújítható energia használatának további serkentésére lehet 
használni.
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Módosítás 144
Philippe Busquin

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság 2010. szeptember 30-ig 
elvégzi az EEPG félidős értékelését az 
előirányzatok gyakorlati felhasználásának 
felmérése érdekében. A még le nem kötött, 
folyamatban lévő pályázatok céljára nem 
tartalékolt alapokat újra el kell osztani 
megújuló energiákra irányuló projektek 
számára, amelyek a tengeri szélenergia 
támogatására használhatóak.

Or. en

Indokolás

A még le nem kötött alapokat a megújítható energia használatának további serkentésére lehet 
használni.

Módosítás 145
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
30. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság figyelemmel kíséri e rendelet 
végrehajtását. A Bizottság minden évben
az előzetes költségvetés-tervezet 
előterjesztésekor jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
program végrehajtásáról.

A Bizottság figyelemmel kíséri e rendelet 
végrehajtását. A Bizottság hathavonta és
az előzetes költségvetés-tervezet 
előterjesztésekor jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
program végrehajtásáról.

Az első bekezdésben említett jelentési 
kötelezettség mellett az Európai Bizottság 
a Parlament vagy a Tanács kérésére 
részletes tájékoztatást nyújt az EEGP 
keretében nyújtott támogatás és azon belül 
az innovatív pénzügyi eszközök 
felhasználásáról, valamint az egyes 
projektek végrehajtásáról, beleértve azok 
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kidolgozottsági fokát és konkrét 
számadatait, különösen a pénzügyi 
programozás tekintetében.

Or. en

Módosítás 146
Eugenijus Maldeikis

Rendeletre irányuló javaslat
30 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a. cikk
Jövőbeli kilátások

(1) A Bizottságnak új programot kell 
készítenie a gazdasági fellendülésnek az 
energiaágazati projektek 2010 utáni 
közösségi pénzügyi támogatásán keresztül 
történő elősegítésére.
(2) Az új program kidolgozásakor a 
Bizottság figyelembe veszi a jelenlegi 
gazdasági és politikai körülményeket, és 
konzultációkat szervez valamennyi érintett 
féllel és szakértőkkel, de mindezek előtt 
hatásvizsgálatot végez a legsürgősebb 
beruházási területek meghatározása 
érdekében.
(3) Ezzel egyidejűleg a Bizottság 
megbízható és jelentős finanszírozási 
mechanizmust fejleszt ki az új program 
részére.

Or. en

Módosítás 147
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatható projektek A támogatható projektek nyitott listája
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Or. en

Módosítás 148
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet
A Bizottság által javasolt szöveg

A. RENDSZERÖSSZEKÖTŐK
1. Gázhálózati rendszerösszekötők

Projekt A támogatott projektek helye Tervezett 
közösségi 
hozzájárulás
(millió EUR)

Déli gázfolyosó

NABUCCO1

ITGI – Poszeidón

Ausztria, Magyarország, 
Bulgária, Németország, 
Románia
Olaszország, Görögország 

250

100

Balti összeköttetés

Skanled Lengyelország, Dánia, 
Svédország

150

LNG-hálózat

LNG-terminál a lengyel tengerparton, Świnoujście 
kikötőjében 

Lengyelország 80

Közép- és Délkelet-Európa

Rendszer-összeköttetés Szlovákia és Magyarország 
között
(Vel’ký Krtíš [Nagykürtös] – Balassagyarmat)
Földgázszállító rendszer Szlovéniában az osztrák 
határ és Ljubljana között (a Rogatec–Kidričevo 
szakasz kivételével) 
Rendszer-összeköttetés Bulgária és Görögország 
között
(Haszkovo–Komotiní)
Gázhálózati rendszer-összeköttetés Románia és 
Magyarország között
A gáztároló kapacitás bővítése a csehországi 
elosztóközpontban

Szlovákia–Magyarország

Szlovénia

Bulgária, Görögország

Románia, Magyarország
Csehország

Összes tagállam

25

40

20

30
25

20

                                               
1 Ez a támogatás az Európai Beruházási Bank támogatásával párhuzamosan nyújtható.
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Az ellátás rövid távú megszakadása esetén nyugat–
kelet irányú gázszállítást lehetővé tévő 
infrastruktúra és felszerelés
Mediterrán térség
A francia gázhálózat megerősítése az Afrika–
Spanyolország–Franciaország tengelyen

Franciaország 150

Az Északi-tenger térsége
Németország–Belgium–Egyesült Királyság vezeték
Rendszer-összeköttetés Franciaország és Belgium 
között

Belgium
Franciaország, Belgium

35
100

ÖSSZESEN 1025

2. Villamosenergia-hálózati rendszerösszekötők

Projekt A támogatott projektek 
helye

Tervezett 
közösségi 
hozzájárulás
(millió EUR)

Balti összeköttetés

Estlink-2
Svédország és a balti államok összekapcsolása, a 
balti államok hálózatának megerősítése

Észtország, Finnország
Svédország, Lettország, 
Litvánia

100
175

Közép- és Délkelet-Európa

Halle/Saale – Schweinfurt Németország 50
Mediterrán térség

A Portugália és Spanyolország közötti rendszer-
összeköttetés megerősítése
Rendszer-összeköttetés Franciaország és 
Spanyolország között (Baixas – Sta Llogaia)
Új 380 kV-os váltóáramú tenger alatti vezeték 
Szicília és Olaszország szárazföldi területei között 
(Sorgente–Rizziconi)

Portugália
Franciaország, 
Spanyolország
Olaszország

30
150
100

Az Északi-tenger térsége

Rendszer-összeköttetés Írország és Wales között Írország, Egyesült 
Királyság

100

ÖSSZESEN 705

3. Kisebb szigeteket érintő projektek
Távolabb fekvő kisebb szigetekre vonatkozó 
kezdeményezések 

Ciprus, Málta 20
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B. A TENGERI SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ
PROJEKTEK

Projekt Teljesítm
ény

A támogatott 
projektek helye

helye
Community
contribution
(millió EUR)

1) A tengeri szélenergia bekapcsolása a hálózatba
Baltic I. és II., Kriegers Flak I., II., III.
Folyamatban lévő projektekből kiindulva. 
A támogatás a hálózatba való 
bekapcsolás műszaki megoldásának 
egységesítésével járó többletköltség 
finanszírozását szolgálja.

1.5 GW Dánia, Svédország, 
Németország, 
Lengyelország

150

1.2. Északi-tengeri hálózat
A tengeri szélerőműveket tartalmazó 
hálózat moduláris fejlesztése, virtuális
tengeri erőmű demonstrációja

1 GW Egyesült Királyság, 
Hollandia, 
Németország, 
Írország, Dánia

150

2) Új turbinák, szerkezetek és komponensek, a gyártási kapacitások optimalizálása 
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1
Jelenleg folyamatban lévő projektekből
kiindulva. 6-7 MW teljesítményű 
turbinák új generációja, innovatív 
szerkezetek, a parttól távol (100 km-ig), 
mélyebb vízben (40 m-ig). 

0.5 GW Németország, 
Lengyelország 

150

2.2 Aberdeeni tengeri szélerőműpark 
(európai kísérleti központ)
Jelenleg folyamatban lévő projektből 
kiindulva. Több megawatt teljesítményű 
turbinák tesztelése. Innovatív szerkezetek 
és alátámasztó szerkezetek fejlesztése, 
tengeri szélerőművi berendezések 
gyártási kapacitásának optimalizálása. A 
várt teljesítménynövelés 100 MW.

0.25 GW UK 40

2.3 Thornton Bank
Jelenleg folyamatban lévő projektből 
kiindulva. A hatodik keretprogram 
társfinanszírozásában megvalósított 
Downwind projekt eredményeinek 
hasznosítása; a Downwind turbináinak 
növelése (5 MW-ig) mély vízben (30 m-
ig), vizuális szempontból kevésbé zavaró 
helyen (30 km-ig).

90MW Belgium 10

ÖSSZESEN 500

C. A SZÉN-DIOXID ELKÜLÖNÍTÉSÉVEL ÉS TÁROLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ 
PROJEKTEK
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A projekt elnevezése/
helye

Tervezett 
közösségi  
hozzájárulás  
(millió EUR)

Tüzelés Teljesítmén
y

Az 
elkülöníté
s módja 

A tárolás elve

Huerth Szén 450 MW IGCC Sós vizet tartó 
víztartó réteg

Jaenschwalde

Németorszá
g

250

Szén 500 MW Oxyfuel Kőolaj-, 
földgázmező

Eemshaven Szén 1200 MW IGCC Kőolaj-, 
földgázmező

Rotterdam Szén 1080 MW PC Kőolaj-, 
földgázmező

Rotterdam

Hollandia 250

Szén 800 MW PC Kőolaj-, 
földgázmező

Belchatow Lengyelorsz
ág

250 Szén 858 MW PC Sós vizet tartó 
víztartó réteg

Compostella Spanyolorsz
ág 
(Portugáliáv
al)

250 Szén 500 MW Oxyfuel Sós vizet tartó 
víztartó réteg

Kingsnorth Szén 800 MW PC Kőolaj-, 
földgázmező

Longannet Szén 3390 MW PC Sós vizet tartó 
víztartó réteg

Tilbury Szén 1600 MW PC Kőolaj-, 
földgázmező

Hatfield 
(Yorkshire)

Egyesült 
Királyság

250

Szén 900 MW IGCC Kőolaj-, 
földgázmező

ÖSSZESEN:

A Parlament módosítása

A. RENDSZERÖSSZEKÖTŐK
1. Gázhálózati rendszerösszekötők

Projekt A támogatott projektek helye Tervezett 
közösségi 
hozzájárulás
(millió EUR)

Déli gázfolyosó

NABUCCO1

ITGI – Poszeidón

Ausztria, Magyarország, 
Bulgária, Németország, 
Románia
Olaszország, Görögország 

250

115

Balti összeköttetés
                                               
1 Ez a támogatás az Európai Beruházási Bank támogatásával párhuzamosan nyújtható.
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Skanled Lengyelország, Dánia, 
Svédország

165

LNG-hálózat

LNG-terminál a lengyel tengerparton, Świnoujście 
kikötőjében 

Lengyelország 100

Közép- és Délkelet-Európa

Rendszer-összeköttetés Szlovákia és Magyarország 
között
(Vel’ký Krtíš [Nagykürtös] – Balassagyarmat)
Földgázszállító rendszer Szlovéniában az osztrák 
határ és Ljubljana között (a Rogatec–Kidričevo 
szakasz kivételével) 
Rendszer-összeköttetés Bulgária és Görögország 
között
(Haszkovo–Komotiní)
Gázhálózati rendszer-összeköttetés Románia és 
Magyarország között
A gáztároló kapacitás bővítése a csehországi 
elosztóközpontban
Az ellátás rövid távú megszakadása esetén fordított 
irányú gázszállítást lehetővé tévő infrastruktúra és 
felszerelés

Hálózat-összekapcsolás Szlovákia és 
Lengyelország között

Hálózat-összekapcsolás Magyarország és 
Horvátország között

Hálózat-összekapcsolás Bulgária és Románia 
között

Szlovákia–Magyarország

Szlovénia

Bulgária, Görögország

Románia, Magyarország
Csehország

Ausztria, Bulgária, Cseh 
Köztársaság, Észtország, 
Finnország, Görögország, 
Magyarország, Lettország, 
Lengyelország, Litvánia, 
Luxembourg, Románia, 
Szlovákia

Szlovákia, Lengyelország

Magyarország

Bulgária, Románia

40

50

50

40
40

100

30

30

20

Mediterrán térség
A francia gázhálózat megerősítése az Afrika–
Spanyolország–Franciaország tengelyen

Franciaország 200

GALSI (Gazoduc Algéria–Olaszország) Olaszország 100

Az Északi-tenger térsége
Németország–Belgium–Egyesült Királyság vezeték
Rendszer-összeköttetés Franciaország és Belgium 
között

Belgium
Franciaország, Belgium

35
200

ÖSSZESEN 1565
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2. Villamosenergia-hálózati rendszerösszekötők

Projekt A támogatott projektek 
helye

Tervezett 
közösségi 
hozzájárulás
(millió EUR)

Balti összeköttetés

Estlink-2
Svédország és a balti államok összekapcsolása, a 
balti államok hálózatának megerősítése

Észtország, Finnország
Svédország, Lettország, 
Litvánia

100
175

Közép- és Délkelet-Európa

Halle/Saale – Schweinfurt Németország 50
Mediterrán térség

A Portugália és Spanyolország közötti rendszer-
összeköttetés megerősítése
Rendszer-összeköttetés Franciaország és 
Spanyolország között (Baixas – Sta Llogaia)
Új 380 kV-os váltóáramú tenger alatti vezeték 
Szicília és Olaszország szárazföldi területei között 
(Sorgente–Rizziconi)

Portugália
Franciaország, 
Spanyolország
Olaszország

30
150
100

Az Északi-tenger térsége

Rendszer-összeköttetés Írország és Wales között Írország, Egyesült 
Királyság

100

Villamosenergia-hálózatok összekapcsolása Málta 
és Olaszország között

Málta, Olaszország 20

ÖSSZESEN 725

3. Kisebb szigeteket érintő projektek
Távolabb fekvő kisebb szigetekre vonatkozó 
kezdeményezések

Ciprus, Málta 10

B. A TENGERI SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ
PROJEKTEK

Projekt Teljesítm
ény

A támogatott 
projektek helye

Tervezett 
közösségi  
hozzájárulás  
(millió EUR)

1) A tengeri szélenergia bekapcsolása a hálózatba
Baltic I. és II., Kriegers Flak I., II., III.
Folyamatban lévő projektekből kiindulva. 
A támogatás a hálózatba való 
bekapcsolás műszaki megoldásának 

1.5 GW Dánia, Svédország, 
Németország, 
Lengyelország

150
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egységesítésével járó többletköltség 
finanszírozását szolgálja.
1.2. Északi-tengeri hálózat
A tengeri szélerőműveket tartalmazó 
hálózat moduláris fejlesztése, virtuális 
tengeri erőmű demonstrációja

1 GW Belgium, Egyesült 
Királyság, 
Franciaország,
Hollandia, 
Németország, 
Írország, Dánia

150

2) Új turbinák, szerkezetek és komponensek, a gyártási kapacitások optimalizálása 
2.1 Alpha Ventus/Borkum terület -
Bard 1
Jelenleg folyamatban lévő projektekből 
kiindulva. 6-7 MW teljesítményű 
turbinák új generációja, innovatív 
szerkezetek, a parttól távol (100 km-ig), 
mélyebb vízben (40 m-ig). 

0.5 GW Németország, 
Dánia

150

2.2 Aberdeeni tengeri szélerőműpark
(európai kísérleti központ)
Jelenleg folyamatban lévő projektből 
kiindulva. Több megawatt teljesítményű 
turbinák tesztelése. Innovatív szerkezetek 
és alátámasztó szerkezetek fejlesztése, 
tengeri szélerőművi berendezések 
gyártási kapacitásának optimalizálása. A 
várt teljesítménynövelés 100 MW.

0.25 GW UK 40

2.3 Thornton Bank
Jelenleg folyamatban lévő projektből 
kiindulva. A hatodik keretprogram 
társfinanszírozásában megvalósított 
Downwind projekt eredményeinek 
hasznosítása; a Downwind turbináinak 
növelése (5 MW-ig) mély vízben (30 m-
ig), vizuális szempontból kevésbé zavaró 
helyen (30 km-ig).

90MW Belgium 10

ÖSSZESEN 500

C. A SZÉN-DIOXID ELKÜLÖNÍTÉSÉVEL ÉS TÁROLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ 
PROJEKTEK

Project Name/
Location

helye
Community
contribution
(millió EUR)

Tüzelés Teljesítmén
y

Az 
elkülöníté
s módja 

A tárolás elve

Huerth Szén 450 MW IGCC Sós vizet tartó 
víztartó réteg

Jaenschwalde

Németorszá
g

150

Szén 500 MW Oxyfuel Kőolaj-, 
földgázmező
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Eemshaven Szén 1200 MW IGCC Kőolaj-, 
földgázmező

Rotterdam Szén 1080 MW PC Kőolaj-, 
földgázmező

Rotterdam

Hollandia 150

Szén 800 MW PC Kőolaj-, 
földgázmező

Belchatow Lengyelorsz
ág

150 Szén 858 MW PC Sós vizet tartó 
víztartó réteg

Compostella Spanyolorsz
ág 
(Portugáliáv
al)

150 Szén 500 MW Oxyfuel Sós vizet tartó 
víztartó réteg

Kingsnorth Szén 800 MW PC Kőolaj-, 
földgázmező

Longannet Szén 3390 MW PC Sós vizet tartó 
víztartó réteg

Tilbury Szén 1600 MW PC Kőolaj-, 
földgázmező

Hatfield 
(Yorkshire)

Egyesült 
Királyság

150

Szén 900 MW IGCC Kőolaj-, 
földgázmező

Torrevaldagli
a

Olaszország 100 Szén 660 MW PC

Ipari szén-dioxid-leválasztási projektek
Florange Franciaorszá

g
50 CO2 ipari létesítményből (acélmű) föld alatti tárolóba 

(sósvizes víztartó réteg) szállítása
ÖSSZESEN 900

Ca. (új)  GEOTERMIKUS PROJEKTEK

Projekt A támogatott projektek helye Tervezett 
közösségi 
hozzájárulás
(millió EUR)

Alacsony és magas hőmérsékletű erőművek Közép-
Kelet-Európában

Magyarország, Románia, 
Szlovákia, Szlovénia

50

ÖSSZESEN 50

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság által eredetileg javasolt mellékletben az energiabefektetéseknek nyújtott 
támogatások regionális eloszlása nem volt kiegyensúlyozott. Ugyanakkor a gázhálózatok 
rendszerösszekötőinek erősítéséhez viszonyítva nagyobb hangsúly helyeződött a szén-dioxid 
elkülönítésével és tárolásával összefüggő beruházásokra. A módosított melléklet 
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kiegyensúlyozottabb regionális megközelítéssel jár, több forrást kínál a geotermikus energia 
és a gázhálózatok rendszerösszekötői részére, amelyek a jövőbeli gázválságok leküzdésének 
jelentős eszközei lehetnek.

Módosítás 149
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – A pont – 1 pont – 6 rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Mediterrán térség
A francia gázhálózat megerősítése az Afrika–
Spanyolország–Franciaország tengelyen

Franciaország 150

Módosítás

Mediterrán térség
Az Afrika–Spanyolország–Franciaország tengely 
erősítése

Franciaország, Spanyolország 200

Or. en

Módosítás 150
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – C rész

A Bizottság által javasolt szöveg

A projekt elnevezése/
helye

helye
Community
contribution
(millió EUR)

Tüzelés Teljesítmén
y

Az 
elkülöníté
s módja 

A tárolás elve

Huerth Szén 450 MW IGCC Sós vizet tartó 
víztartó réteg

Jaenschwalde

Németorszá
g

250

Szén 500 MW Oxyfuel Kőolaj-, 
földgázmező

Eemshaven Szén 1200 MW IGCC Kőolaj-, 
földgázmező

Rotterdam

Hollandia 250

Szén 1080 MW PC Kőolaj-, 
földgázmező
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Rotterdam Szén 800 MW PC Kőolaj-, 
földgázmező

Belchatow Lengyelorsz
ág

250 Szén 858 MW PC Sós vizet tartó 
víztartó réteg

Compostella Spanyolorsz
ág 
(Portugáliáv
al)

250 Szén 500 MW Oxyfuel Sós vizet tartó 
víztartó réteg

Kingsnorth Szén 800 MW PC Kőolaj-, 
földgázmező

Longannet Szén 3390 MW PC Sós vizet tartó 
víztartó réteg

Tilbury Szén 1600 MW PC Kőolaj-, 
földgázmező

Hatfield 
(Yorkshire)

Egyesült 
Királyság

250

Szén 900 MW IGCC Kőolaj-, 
földgázmező

ÖSSZESEN:

Módosítás

A projekt elnevezése/
helye

helye
Community
contribution
(millió EUR)

Tüzelés Teljesítmén
y

Az 
elkülöníté
s módja 

A tárolás elve

Huerth Szén 450 MW IGCC Sós vizet tartó 
víztartó réteg

Jaenschwalde

Németorszá
g

150

Szén 500 MW Oxyfuel Kőolaj-, 
földgázmező

Eemshaven Szén 1200 MW IGCC Kőolaj-, 
földgázmező

Rotterdam Szén 1080 MW PC Kőolaj-, 
földgázmező

Rotterdam

Hollandia 150

Szén 800 MW PC Kőolaj-, 
földgázmező

Belchatow Lengyelorsz
ág

150 Szén 858 MW PC Sós vizet tartó 
víztartó réteg

Compostella Spanyolorsz
ág 
(Portugáliáv
al)

150 Szén 500 MW Oxyfuel Sós vizet tartó 
víztartó réteg

Kingsnorth Szén 800 MW PC Kőolaj-, 
földgázmező

Longannet Szén 3390 MW PC Sós vizet tartó 
víztartó réteg

Tilbury Szén 1600 MW PC Kőolaj-, 
földgázmező

Hatfield 

Egyesült 
Királyság

150

Szén 900 MW IGCC Kőolaj-, 
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(Yorkshire) földgázmező
ÖSSZESEN:

Or. en

Módosítás 151
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – C a pont (új)

Módosítás

C a. Smart Energy Cities

Projekt Cél Tervezett közösségi 
hozzájárulás
(millió EUR)

Helyi fenntartható 
energiára és az 
éghajlatváltozás 
elleni küzdelemhez 
szükséges alapok

A helyi fenntartható 
energiára és az 
éghajlatváltozás elleni 
küzdelemhez szükséges 
alapok létrehozása és 
megerősítése a helyi 
szolgáltatások 
energiahatékonyságának 
javítását célzó helyi 
fellépések bátorítása és a 
közpénzek emelőhatásának 
fokozása a 
magánbefektetések 
odavonzásával és a köz- és 
magánszféra partnerségének 
bátorítása révén 

200

Európai uniós 
városoknak és helyi 
bankoknak 
fenntartható 
cselekvésekre 
nyújtandó közvetlen 
hitelek

Közvetlen hitelnyújtás 
európai városoknak vagy 
helyi bankoknak az 
energiahatékonysággal és 
megújítható energiával 
helyhatósági szinten 
összefüggő cselekvésekre, 
azaz a középületek, utcai 
világítás, közlekedés vagy 
szakképzés terén

kiegészítő intézkedés, 
amelyet már létező 
eljárások és az EBB és 
egy, a helyi bankok 
közötti megállapodás 
révén kell végrehajtani

Helyi energia- és 
környezetvédelmi 

Az energiahatékonysággal 
és megújítható energiával 150
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ügynökségek és/vagy 
energiaszolgáltató 
vállalatok

kapcsolatos helyi projektek 
számára műszaki és 
pénzügyi támogatást 
nyújtani képes helyi 
szakértői testületek/szervek 
létrehozásának vagy 
erősítésének 
társfinanszírozása

Az intelligens 
energiát alkalmazó 
építkezési piacot 
serkentő kampányok

Az energiahatékonysági 
intézkedések és megújítható 
energiával járó technológiák 
gyors elterjedésének 
ösztönzése az építkezési 
ágazatban a magas 
energiatermelési 
előírásoknak való megfelelés 
érdekében

150

ÖSSZESEN 500

Or. en

Indokolás

A városi területek mint az uniós polgárok 80%-ának otthont adó és az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának 70%-áért felelős területek kulcsszerepet játszanak az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemben. Az intézkedések listájáról levették a COM eredeti javaslata szerinti 500 
millió eurónak a gazdaságélénkítő terv részeként a városok számára történő elkülönítését. De 
a helyi szintű fenntartható energetikai beruházásokban hatalmas lehetőség rejlik, mivel rövid 
távon az EU gazdaságának serkentéséhez, hosszú távon pedig az EU gazdaságának 
szerkezetátalakításához járulnak hozzá.

Módosítás 152
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ca. melléklet
Napenergiára épülő villamosenergia-
projektek vagy naperőműprojektek
A Bizottság új E. mellékletet készít a 
naperőműprojektekkel kapcsolatos 
projektekről.
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A Bizottság új pályázati felhívást ír ki a 
naperőművek, konkrétabban a 
napenergiára épülő villamosenergia 
terén.

Or. en

Indokolás

A napenergia-projektek kihagyását a Bizottság azzal az érvvel indokolta, hogy ilyen projekt 
nem állt rendelkezésre vagy az iparág nem tett javaslatot ilyen projektre. A Parlamentnek 
bizonyítékai vannak arra, hogy léteznek ilyen projektek, amelyeket fel lehet venni a 
naperőműprojektekről összeállítandó, új E. mellékletbe.


