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Módosítás 1
Norbert Neuser

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékezteti a Bizottságot, hogy az 
energiapolitika hatékonyságának 
biztosítása, valamint a külpolitika 
következetessége és hitelessége érdekében 
az uniós energiapolitikának összhangban 
kell állnia az Unió többi kiemelt 
szakpolitikájával, többek között a 
biztonság-, kül- és szomszédságpolitikával, 
valamint a kereskedelmi és a fejlesztési 
politikával;

1. emlékezteti a Bizottságot, hogy az 
energiapolitika hatékonyságának 
biztosítása, valamint a külpolitika 
következetessége és hitelessége érdekében 
az uniós energiapolitikának összhangban 
kell állnia az Unió többi kiemelt 
szakpolitikájával, többek között az 
éghajlat- és környezetvédelmi politikával, 
a biztonság-, kül- és 
szomszédságpolitikával, valamint a 
kereskedelmi és a fejlesztési politikával;

Or. en

Módosítás 2
Justas Vincas Paleckis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékezteti a Bizottságot, hogy az 
energiapolitika hatékonyságának 
biztosítása, valamint a külpolitika 
következetessége és hitelessége érdekében 
az uniós energiapolitikának összhangban 
kell állnia az Unió többi kiemelt 
szakpolitikájával, többek között a 
biztonság-, kül- és szomszédságpolitikával, 
valamint a kereskedelmi és a fejlesztési 
politikával;

1. emlékezteti a Bizottságot, hogy az 
energiapolitika hatékonyságának 
biztosítása, valamint a külpolitika 
következetessége és hitelessége érdekében 
az uniós energiapolitikának összhangban 
kell állnia az Unió többi kiemelt 
szakpolitikájával, többek között a 
biztonság-, kül- és szomszédságpolitikával, 
valamint az éghajlat-változási, a 
kereskedelmi és a fejlesztési politikával;

Or. lt
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Módosítás 3
Tarja Cronberg
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékezteti a Bizottságot, hogy az 
energiapolitika hatékonyságának 
biztosítása, valamint a külpolitika 
következetessége és hitelessége érdekében 
az uniós energiapolitikának összhangban 
kell állnia az Unió többi kiemelt 
szakpolitikájával, többek között a 
biztonság-, kül- és szomszédságpolitikával, 
valamint a kereskedelmi és a fejlesztési 
politikával;

1. emlékezteti a Bizottságot, hogy az 
energiapolitika hatékonyságának 
biztosítása, valamint a külpolitika 
következetessége és hitelessége érdekében 
az uniós energiapolitikának összhangban 
kell állnia az Unió többi kiemelt 
szakpolitikájával, többek között a 
biztonság-, kül- és szomszédságpolitikával, 
a kereskedelmi, az emberi jogokkal és a 
demokráciával kapcsolatos, valamint a 
fejlesztési politikával;

Or. en

Módosítás 4
Nadezhda Neynsky

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékezteti a Bizottságot, hogy az 
energiapolitika hatékonyságának 
biztosítása, valamint a külpolitika 
következetessége és hitelessége érdekében 
az uniós energiapolitikának összhangban 
kell állnia az Unió többi kiemelt 
szakpolitikájával, többek között a 
biztonság-, kül- és szomszédságpolitikával, 
valamint a kereskedelmi és a fejlesztési 
politikával;

1. ragaszkodik ahhoz, hogy az 
energiapolitika hatékonyságának 
biztosítása, valamint a külpolitika 
következetessége és hitelessége érdekében 
az uniós energiapolitikát haladéktalanul 
összhangba hozzák az Unió többi kiemelt 
szakpolitikájával, többek között a 
biztonság-, kül- és szomszédságpolitikával, 
valamint a kereskedelmi és a fejlesztési 
politikával;

Or. en
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Módosítás 5
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékezteti a Bizottságot, hogy az 
energiapolitika hatékonyságának 
biztosítása, valamint a külpolitika 
következetessége és hitelessége érdekében 
az uniós energiapolitikának összhangban 
kell állnia az Unió többi kiemelt 
szakpolitikájával, többek között a 
biztonság-, kül- és szomszédságpolitikával, 
valamint a kereskedelmi és a fejlesztési 
politikával;

1. emlékezteti a Bizottságot, hogy az 
energiapolitika hatékonyságának 
biztosítása, valamint a külpolitika 
következetessége és hitelessége érdekében 
az uniós energiapolitikának összhangban 
kell állnia az Unió többi kiemelt 
szakpolitikájával, többek között a 
biztonság-, kül- és szomszédságpolitikával, 
valamint a kereskedelmi és a fejlesztési 
politikával; kiemeli, hogy ugyanezen az 
alapon az EU energiafüggetlenségének 
biztosítása érdekében végzett munka 
hozzájárul ahhoz, hogy az Unió 
jelentősebb szerephez jusson a globális 
színtéren;

Or. es

Módosítás 6
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékezteti a Bizottságot, hogy az 
uniós energiapolitika vezérelvének az 
energiaellátás biztosításának és e 
területen az EU túlzott energiafüggősége 
csökkentésének kell lennie;

Or. es
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Módosítás 7
Norbert Neuser

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az uniós 
energiapolitika nem veszélyeztetheti az 
Unió versenyképességét, valamint nem 
járulhat hozzá a kibocsátásáthelyezés 
kockázatához; ezért felszólítja a 
Bizottságot, hogy készítsen elő 
kezdeményezéseket arra az esetre, ha az 
éghajlatvédelemre vonatkozó globális 
egyezményeket nem sikerül megvalósítani;

2. hangsúlyozza, hogy az uniós 
energiapolitikának a megújuló energia és 
az energiahatékonyság „nem 
megbánható” lehetőségeire kell 
összpontosítania, hogy ne veszélyeztesse
az Unió versenyképességét a jövőben 
valószínűleg jelentősen megdráguló 
fosszilis tüzelőanyagok külső beszállítóitól 
való függéssel, valamint nem járulhat 
hozzá a kibocsátásáthelyezés 
kockázatához; ezért felszólítja a 
Bizottságot, hogy készítsen elő az EU 
versenyképességének védelme céljából 
kezdeményezéseket arra az esetre, ha az 
éghajlatvédelemre vonatkozó globális 
egyezményeket nem sikerül megvalósítani;

Or. en

Módosítás 8
Graham Watson

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az uniós 
energiapolitika nem veszélyeztetheti az 
Unió versenyképességét, valamint nem 
járulhat hozzá a kibocsátásáthelyezés 
kockázatához; ezért felszólítja a 
Bizottságot, hogy készítsen elő 
kezdeményezéseket arra az esetre, ha az 
éghajlatvédelemre vonatkozó globális 
egyezményeket nem sikerül megvalósítani;

2. hangsúlyozza, hogy az uniós 
energiapolitikának – a zöld gazdaság 
fejlesztése révén – inkább fellendítenie, 
semmint veszélyeztetnie kell az Unió 
versenyképességét, valamint nem járulhat 
hozzá a kibocsátásáthelyezés 
kockázatához; ezért felszólítja a 
Bizottságot, hogy készítsen elő 
kezdeményezéseket arra az esetre, ha az 
éghajlatvédelemre vonatkozó globális 
egyezményeket nem sikerül megvalósítani;
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Or. en

Módosítás 9
Konrad Szymański

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az uniós 
energiapolitika nem veszélyeztetheti az 
Unió versenyképességét, valamint nem 
járulhat hozzá a kibocsátásáthelyezés 
kockázatához; ezért felszólítja a 
Bizottságot, hogy készítsen elő 
kezdeményezéseket arra az esetre, ha az 
éghajlatvédelemre vonatkozó globális 
egyezményeket nem sikerül megvalósítani;

2. hangsúlyozza, hogy az uniós 
energiapolitika nem veszélyeztetheti az 
Unió versenyképességét, valamint nem 
járulhat hozzá a kibocsátásáthelyezés 
kockázatához; ezért felszólítja a 
Bizottságot, hogy készítsen elő 
kezdeményezéseket arra az esetre, ha az 
éghajlatvédelemre vonatkozó globális 
egyezményeket nem sikerül megvalósítani, 
továbbá készítsen kiegészítő értékelést, 
amely javaslatokat tartalmaz az olyan 
ajánlott fellépésekre, amelyekkel 
megelőzhető az EU-n kívülre helyezett 
termelés által okozott kibocsátás-
áthelyezés kockázata, valamint különösen 
azokat a további forgatókönyveket 
értékeli, amelyek abban az esetben 
léphetnek életbe, ha semmilyen, vagy csak 
korlátozott globális fellépés történik a 
szén-dioxid-kibocsátás csökkentése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 10
Jacek Saryusz-Wolski

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az uniós 
energiapolitika nem veszélyeztetheti az 

2. hangsúlyozza, hogy az uniós 
energiapolitika nem veszélyeztetheti az 
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Unió versenyképességét, valamint nem 
járulhat hozzá a kibocsátásáthelyezés 
kockázatához; ezért felszólítja a 
Bizottságot, hogy készítsen elő 
kezdeményezéseket arra az esetre, ha az 
éghajlatvédelemre vonatkozó globális 
egyezményeket nem sikerül megvalósítani;

Unió versenyképességét, valamint nem 
járulhat hozzá a kibocsátásáthelyezés 
kockázatához; ezért felszólítja a 
Bizottságot, hogy készítsen elő 
kezdeményezéseket arra az esetre, ha az 
éghajlatvédelemre vonatkozó globális 
egyezményeket nem sikerül megvalósítani; 
emlékezteti a Bizottságot, hogy az EU 
energiapolitikájának a biztonságos, 
fenntartható és versenyképes energiát 
ösztönző intézkedések végrehajtását célzó 
három pillér közötti kiegyensúlyozott 
megközelítésen kell alapulnia;

Or. en

Módosítás 11
Jacek Saryusz-Wolski

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza a globális energiapiacok 
fejleményeit, többek között a nem 
szokványos energiaforrásokból és új 
technológiákból származó földgáz 
megnövekedett szerepét, a megváltozott 
keresleti-kínálati mintákat, valamint új 
termelő és tranzitországok megjelenését, 
amelyeket az EU energiapolitikájának 
kidolgozása során mind figyelembe kell 
venni;

Or. en

Módosítás 12
Jacek Saryusz-Wolski

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Unióról szóló szerződés szolidaritásra 
szólít fel a tagállamok között, amelynek a 
belső és külső energiapolitikával 
kapcsolatos mindennapi munkában és a 
válságkezelés során egyaránt meg kell 
mutatkoznia; kéri a Bizottságot, hogy 
egyértelműen határozza meg az 
„energiaszolidaritás” fogalmát, biztosítva 
ezzel, hogy azt valamennyi tagállam 
tiszteletben tartsa;

Or. en

Módosítás 13
Graham Watson

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot és az Európai 
Külügyi szolgálatot (EKSZ), hogy 
határozzák meg a külső energiapolitika 
stratégiai prioritásait, és mindeközben a 
kulcsfontosságú partnerek – például az 
Egyesült Államok és az öt BRICS-ország –
bevonásával folytassanak aktív éghajlati 
politikát;

3. felhívja a Bizottságot és az Európai 
Külügyi szolgálatot (EKSZ), hogy 
határozzák meg a külső energiapolitika 
stratégiai prioritásait, és mindeközben az 
ENSZ éghajlat-változási 
keretegyezményének minden aláírójának
– például az Egyesült Államoknak és az öt 
BRICS-ország, valamint további 
partnerek, például Tajvan – bevonásával 
folytassanak aktív éghajlati politikát;

Or. en

Módosítás 14
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot és az Európai 
Külügyi szolgálatot (EKSZ), hogy 
határozzák meg a külső energiapolitika 
stratégiai prioritásait, és mindeközben a 
kulcsfontosságú partnerek – például az 
Egyesült Államok és az öt BRICS-ország –
bevonásával folytassanak aktív éghajlati 
politikát;

3. felhívja a Bizottságot és az Európai 
Külügyi szolgálatot (EKSZ), hogy Európa 
nagyfokú energiafüggőségének megfelelő 
figyelembevételével határozzák meg a 
külső energiapolitika stratégiai prioritásait, 
és mindeközben a kulcsfontosságú 
partnerek – például az Egyesült Államok és 
az öt BRICS-ország – bevonásával 
folytassanak aktív éghajlati politikát;

Or. es

Módosítás 15
Jacek Saryusz-Wolski

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot és az Európai 
Külügyi szolgálatot (EKSZ), hogy 
határozzák meg a külső energiapolitika 
stratégiai prioritásait, és mindeközben a 
kulcsfontosságú partnerek – például az 
Egyesült Államok és az öt BRICS-ország –
bevonásával folytassanak aktív éghajlati 
politikát;

3. felhívja a Bizottságot és az Európai 
Külügyi szolgálatot (EKSZ), hogy 
határozzák meg a külső energiapolitika 
stratégiai prioritásait, és mindeközben a 
kulcsfontosságú partnerek – például az 
Egyesült Államok és a BRICS-országok –
bevonásával folytassanak aktív éghajlati 
politikát; különösen hangsúlyozza, hogy el 
kell mélyíteni a kölcsönös érdekeket 
szolgáló, stratégiai energiakérdésekről 
szóló párbeszédet, fokozni kell az 
energiapolitika terén megvalósuló 
együttműködést, és meg kell erősíteni az 
USA–EU Energiatanácshoz hasonló 
elkötelezett fórumokon zajló kutatási 
együttműködést;

Or. en

Módosítás 16
Jacek Saryusz-Wolski
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza továbbá a földközi-
tengeri és az északi-sarkvidéki kőolaj- és 
földgázmezők feltárásának egyre növekvő 
fontosságát; úgy véli, hogy sürgős szükség 
van a tengeri kőolaj- és földgázfúrásra 
vonatkozó uniós szakpolitika 
kialakítására, ideértve a tagállamok és az 
érintett harmadik országok kizárólagos 
gazdasági övezeteinek kijelölését is az 
ENSZ Tengerjogi Egyezményével 
(UNCLOS-egyezmény) összhangban, 
amelynek valamennyi tagállam és az EU –
mint olyan – részes fele;

Or. en

Módosítás 17
Jacek Saryusz-Wolski

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy az EU-nak kiemelt 
politikai figyelmet kell tanúsítania a 
kizárólagos gazdasági övezetekbeli 
fúrások engedélyezésekor és ezen övezetek 
kijelölésekor a harmadik országokkal való 
súrlódások elkerülése érdekében; 
hangsúlyozza, hogy az energiát a béke, az 
együttműködés és a stabilitás ösztönzésére 
kell felhasználni;

Or. en

Módosítás 18
Jacek Saryusz-Wolski
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Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. megállapítja, hogy az északi-sarki 
régióban fontos a széles körű 
együttműködés, különösen az euroatlanti 
térségbe tartozó országok között; ezért 
felszólítja a Bizottságot, hogy készítse el az 
Unió sarkvidéki szerepvállalásához fűződő 
előnyök és kockázatok átfogó értékelését;

Or. en

Módosítás 19
Norbert Neuser

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. nagyfokú óvatosságra int a sarkvidéki 
kőolaj- és földgázfúrások 
megfontolásakor; tekintettel a rendkívül 
sérülékeny és nélkülözhetetlen 
területekre, különösen a magas Arktiszon 
egyetlen fúrást sem szabad végezni 
anélkül, hogy alapos és tudományos 
kockázatelemzés ne igazolná, hogy a 
környezeti veszélyek mindenféle kockázata 
megelőzhető;

Or. en

Módosítás 20
Nadezhda Neynsky

Véleménytervezet
3 e bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3e. ragaszkodik az energiaforrások 
diverzifikálásához mint az Unió 
energiabiztonsága garantálásának 
egyetlen módjához; e célból sürgeti a 
Bizottságot, hogy erősítse meg az 
energiaügyi kapcsolatokat az európai 
szomszédságpolitika országaival és Közép-
Ázsiával; ugyanakkor felhívja az Unió 
területén az energiaágazatban működő 
jelenlegi és jövőbeni vállalkozások 
összességét a harmadik energiacsomag 
maradéktalan alkalmazására és annak 
betartására;

Or. en

Módosítás 21
Graham Watson

Véleménytervezet
3 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3f. hangsúlyozza, hogy figyelembe véve az 
Unió energiaimporttól való nagyfokú 
függését, az ellátási források és szállítási 
útvonalak diverzifikálása, valamint a 
hazai előállítású, uniós megújuló 
energiaforrások kifejlesztése az Unió 
külső biztonsági politikáját, stratégiai 
szerepét és külpolitikai függetlenségét 
támogató, sürgető és alapvető fontosságú 
tényező;

Or. en

Módosítás 22
Jacek Saryusz-Wolski
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Véleménytervezet
3 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3g. meggyőződése, hogy a globális szinten 
hatékonyabb irányítás javítaná a termelő, 
tranzit- és fogyasztó országok közötti 
együttműködést; úgy véli, hogy az 
átlátható és megkülönböztetésmentes 
elvek előmozdítása, a fenntarthatóság 
célkitűzésére való törekvés, az árak és a 
tranzakciók költségeinek csökkentése, 
valamint a piaci szereplőket ár- és 
minőségi versenyre sarkalló ösztönzők 
létrehozása céljából az EU-nak ezért 
komoly szerepet kell betöltenie az 
energiapolitika nemzetközi irányításában;

Or. en

Módosítás 23
Jacek Saryusz-Wolski

Véleménytervezet
3 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3h. felhívja a Bizottságot, hogy 
szomszédait illetően határozza meg a 
rövid, közép- és hosszú távú 
energiapolitikai prioritások átfogó körét, a 
belső energiapiac uniós vívmányokhoz 
kapcsolódó elvein és normáin alapuló, 
közös jogi térség létrehozása céljából; 
hangsúlyozza az Energiaközösség további 
– nevezetesen a keleti partnerség, Közép-
Ázsia és a földközi-tengeri térség 
országaival történő – bővítésének, 
valamint a vívmányok nem megfelelő 
alkalmazásának vizsgálatára irányuló jogi 
ellenőrző mechanizmusok létrehozásának 
jelentőségét;

Or. en
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Módosítás 24
Tarja Cronberg
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy az Uniónak a 
termelő és tranzitországokkal – különösen 
az európai szomszédságpolitikához tartozó 
országokkal – fenntartott stratégiai 
partnerségei megfelelő eszközöket, 
kiszámíthatóságot, stabilitást és hosszú 
távú befektetéseket igényelnek; 
hangsúlyozza, hogy ennek érdekében az 
Unió éghajlati célkitűzéseinek 
összhangban kell állniuk az 
infrastruktúrába történő befektetésekre 
irányuló, az ellátási útvonalak 
diverzifikálását és az Unió 
energiabiztonságának növelését célzó uniós
projektekkel;

4. követeli, hogy az ellátási útvonalak 
diverzifikálását és az Unió 
energiabiztonságának növelését célzó, az 
infrastruktúrához kapcsolódó uniós
projektek legyenek összhangban az Unió
éghajlati célkitűzéseivel és nemzetközi 
éghajlati kötelezettségvállalásaival.

Or. en

Módosítás 25
Nadezhda Neynsky

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy az Uniónak a 
termelő és tranzitországokkal – különösen 
az európai szomszédságpolitikához tartozó 
országokkal – fenntartott stratégiai 
partnerségei megfelelő eszközöket, 
kiszámíthatóságot, stabilitást és hosszú 
távú befektetéseket igényelnek; 
hangsúlyozza, hogy ennek érdekében az 
Unió éghajlati célkitűzéseinek 

4. emlékeztet arra, hogy az Uniónak a 
termelő és tranzitországokkal fenntartott 
stratégiai partnerségei megfelelő 
eszközöket, kiszámíthatóságot, stabilitást 
és hosszú távú befektetéseket igényelnek; 
ezért emlékeztet a szomszédos országokkal 
való energiahálózati kapcsolatok 
kialakítása gyors befejezésének 
fontosságára, mivel ez is egy módja a 
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összhangban kell állniuk az 
infrastruktúrába történő befektetésekre 
irányuló, az ellátási útvonalak 
diverzifikálását és az Unió 
energiabiztonságának növelését célzó 
uniós projektekkel;

szóban forgó országokkal való 
kapcsolatok megerősítésének és az Unió
energiabiztonsága fokozásának;

Or. en

Módosítás 26
Jacek Saryusz-Wolski

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy az Uniónak a 
termelő és tranzitországokkal – különösen 
az európai szomszédságpolitikához tartozó 
országokkal – fenntartott stratégiai 
partnerségei megfelelő eszközöket, 
kiszámíthatóságot, stabilitást és hosszú 
távú befektetéseket igényelnek; 
hangsúlyozza, hogy ennek érdekében az 
Unió éghajlati célkitűzéseinek összhangban 
kell állniuk az infrastruktúrába történő 
befektetésekre irányuló, az ellátási 
útvonalak diverzifikálását és az Unió 
energiabiztonságának növelését célzó uniós 
projektekkel;

4. emlékeztet arra, hogy az Uniónak a 
termelő és tranzitországokkal – különösen 
az európai szomszédságpolitikához tartozó 
országokkal – fenntartott stratégiai 
partnerségei megfelelő eszközöket, 
kiszámíthatóságot, stabilitást és a belső 
energiapiaci jogszabályoknak teljes 
mértékben megfelelő, hosszú távú 
befektetéseket igényelnek; hangsúlyozza, 
hogy ennek érdekében az Unió éghajlati 
célkitűzéseinek összhangban kell állniuk az 
infrastruktúrába történő hosszú távú 
befektetésekre irányuló, az ellátási 
útvonalak diverzifikálását és az Unió 
energiabiztonságának növelését célzó uniós 
projektekkel, mint a déli gázfolyosó és a 
Nabucco-gázvezeték;

Or. en

Módosítás 27
Evgeni Kirilov

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy az Uniónak a 
termelő és tranzitországokkal – különösen 
az európai szomszédságpolitikához tartozó 
országokkal – fenntartott stratégiai 
partnerségei megfelelő eszközöket, 
kiszámíthatóságot, stabilitást és hosszú 
távú befektetéseket igényelnek; 
hangsúlyozza, hogy ennek érdekében az 
Unió éghajlati célkitűzéseinek összhangban 
kell állniuk az infrastruktúrába történő 
befektetésekre irányuló, az ellátási 
útvonalak diverzifikálását és az Unió 
energiabiztonságának növelését célzó uniós 
projektekkel;

4. emlékeztet arra, hogy az Uniónak a 
termelő és tranzitországokkal – különösen 
az európai szomszédságpolitikához tartozó 
országokkal – fenntartott stratégiai 
partnerségei megfelelő eszközöket, 
kiszámíthatóságot, stabilitást és hosszú 
távú befektetéseket igényelnek; 
aggodalmát fejezi ki az elkezdett Nabucco-
projekt folytatása, illetve a Délkelet- és 
Közép-Európa földgázellátásának 
diverzifikálását célzó más, tiszta 
alternatívák iránti támogatás hiánya 
miatt; hangsúlyozza, hogy ennek 
érdekében az Unió éghajlati 
célkitűzéseinek összhangban kell állniuk az 
infrastruktúrába történő befektetésekre 
irányuló, az ellátási útvonalak 
diverzifikálását és az Unió 
energiabiztonságának növelését célzó uniós 
projektekkel;

Or. en

Módosítás 28
Graham Watson

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy az Uniónak a 
termelő és tranzitországokkal – különösen 
az európai szomszédságpolitikához tartozó 
országokkal – fenntartott stratégiai 
partnerségei megfelelő eszközöket, 
kiszámíthatóságot, stabilitást és hosszú 
távú befektetéseket igényelnek; 
hangsúlyozza, hogy ennek érdekében az 
Unió éghajlati célkitűzéseinek összhangban 
kell állniuk az infrastruktúrába történő 
befektetésekre irányuló, az ellátási 
útvonalak diverzifikálását és az Unió 

4. emlékeztet arra, hogy az Uniónak 
nemcsak az olaj-, szén- és földgáz-, 
hanem a megújuló forrásokból előállított 
villamos energia tekintetében a termelő és 
tranzitországokkal – és különösen az 
európai szomszédságpolitikához tartozó 
országokkal – fenntartott stratégiai 
partnerségei megfelelő eszközöket, 
kiszámíthatóságot, stabilitást és hosszú 
távú befektetéseket igényelnek; 
hangsúlyozza, hogy ennek érdekében az 
Unió éghajlati célkitűzéseinek összhangban 
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energiabiztonságának növelését célzó uniós 
projektekkel;

kell állniuk az infrastruktúrába történő 
befektetésekre irányuló, a fosszilis 
tüzelőanyagok és a villamos energia
ellátási útvonalainak diverzifikálását és az 
Unió energiabiztonságának növelését célzó 
uniós projektekkel;

Or. en

Módosítás 29
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy az Uniónak a 
termelő és tranzitországokkal – különösen 
az európai szomszédságpolitikához tartozó 
országokkal – fenntartott stratégiai 
partnerségei megfelelő eszközöket, 
kiszámíthatóságot, stabilitást és hosszú 
távú befektetéseket igényelnek; 
hangsúlyozza, hogy ennek érdekében az 
Unió éghajlati célkitűzéseinek összhangban 
kell állniuk az infrastruktúrába történő 
befektetésekre irányuló, az ellátási 
útvonalak diverzifikálását és az Unió 
energiabiztonságának növelését célzó uniós 
projektekkel;

4. emlékeztet arra, hogy az Uniónak a 
termelő és tranzitországokkal – különösen 
az európai szomszédságpolitikához tartozó 
országokkal – fenntartott stratégiai 
partnerségei megfelelő eszközöket, 
kiszámíthatóságot, stabilitást és hosszú 
távú befektetéseket igényelnek; 
hangsúlyozza, hogy ennek érdekében az 
Unió éghajlati célkitűzéseinek összhangban 
kell állniuk az infrastruktúrába történő 
befektetésekre irányuló, az ellátási 
útvonalak diverzifikálását és az Unió 
energiabiztonságának növelését célzó uniós 
projektekkel, különös tekintettel a saját 
energiaforrások fejlesztésére;

Or. es

Módosítás 30
Norbert Neuser

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. a külső energiaellátással kapcsolatos 
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stratégiai megközelítéssel összefüggésben 
felhív arra, hogy a fejlődő országokkal az 
energiával kapcsolatos kérdések kezelése 
során tiszteletben kell tartani az EU 
kényszerítő fejlesztési célkitűzéseit, 
valamint a demokráciát és az emberi 
jogokat;

Or. en

Módosítás 31
Tarja Cronberg
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy az EU 
energiapolitikája semmiképpen sem lehet 
ellentétes azokkal az alapelvekkel, 
amelyekre az EU épül, különös tekintettel 
a demokráciára és az emberi jogokra; e 
tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy 
energiaügyi kapcsolatai terén az 
ugyanezen értékeket osztó és támogató 
termelő és tranzitországokat részesítse 
előnyben; 

Or. en

Módosítás 32
Norbert Neuser

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. hangsúlyozza a harmadik országokhoz 
fűződő energiaügyi kapcsolatok terén az 
átláthatóság, a demokratikus felügyelet és 
a civil társadalom bevonásának 
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fontosságát;

Or. en

Módosítás 33
Norbert Neuser

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. felhívja a figyelmet az energia, az 
élelmiszerellátás, valamint a biztonsági 
fejlesztések közötti összetett kapcsolatra, 
különös tekintettel a nem fenntartható, 
elsőgenerációs bioüzemanyagokra, 
amelyek kedvezőtlen társadalmi és 
környezeti hatást gyakorolhatnak a 
fejlődő országokra; ezért javasolja a 
mezőgazdasági melléktermékekből és 
algából előállított fenntartható, fejlettebb 
bioüzemanyagokba való befektetések és 
azok fejlesztésének fokozását;

Or. en

Módosítás 34
Jacek Saryusz-Wolski

Véleménytervezet
4 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4e. meggyőződése, hogy az EU egészének 
ellátási biztonságát érintő stratégiai 
jelentőségű infrastrukturális projektek 
tekintetében a Tanácsnak tárgyalási 
megbízatást kell biztosítania a Bizottság 
részére a tárgyalások lefolytatásához, és 
hogy e mandátumot más olyan 
kormányközi megállapodások esetén is 
mérlegelni kell, amelyek vélhetően 
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jelentős hatást gyakorolnak az EU hosszú 
távú energiapolitikai célkitűzéseire, 
különösen az energiától való 
függetlenségére; e tekintetben üdvözli a 
Bizottság által vezetett, az EU, 
Azerbajdzsán és Türkmenisztán közötti, a 
Kaszpi-tengeren áthaladó 
csővezetékrendszer kiépítésére vonatkozó 
szerződéssel kapcsolatos tárgyalások 
során elért előrehaladást;

Or. en

Módosítás 35
Jacek Saryusz-Wolski

Véleménytervezet
4 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4f. üdvözli az uniós tagállamok és 
harmadik országok közötti, az 
energiapolitikára vonatkozó kormányközi 
megállapodások tekintetében létrehozott 
információcsere-mechanizmust, mivel e 
mechanizmus célja az energiapolitika 
átláthatóságának, koordinálásának és 
hatékonyságának növelése az EU egész 
területén; hangsúlyozza egy efféle 
információcsere-mechanizmusnak a 
közép- és hosszú távú belső és külső uniós 
energiapolitika tájékozottságon alapuló 
alakításához való hozzájárulását;

Or. en

Módosítás 36
Norbert Neuser, Knut Fleckenstein

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. szorgalmazza, hogy az EU és 
Oroszország közötti energiaügyi ütemterv 
vegye figyelembe a kölcsönös tisztelet és a 
viszonosság elveit, és a Kereskedelmi 
Világszervezet, az Energia Charta 
Egyezmény és a harmadik energiacsomag 
szabályain alapuljon; felszólítja a 
Bizottságot, hogy az Unió területén 
működő valamennyi energiaágazati 
vállalkozás tekintetében alkalmazza és 
hatékonyan hajtsa végre az uniós 
versenyszabályokat; ennek kapcsán 
üdvözli a Gazprom versenyellenes 
viselkedésére irányuló közelmúltbeli 
vizsgálatot, és elítéli az Oroszországi 
Föderáció politikai indíttatású 
rendelkezését, amely megtiltja az ország 
energiavállalatai számára, hogy 
együttműködjenek az uniós 
intézményekkel;

5. szorgalmazza, hogy az EU és 
Oroszország közötti energiaügyi ütemterv 
vegye figyelembe a kölcsönös tisztelet és a 
viszonosság elveit, és a Kereskedelmi 
Világszervezet, az Energia Charta 
Egyezmény és a harmadik energiacsomag 
szabályain alapuljon; felszólítja a 
Bizottságot, hogy az Unió területén 
működő valamennyi energiaágazati 
vállalkozás tekintetében alkalmazza és 
hatékonyan hajtsa végre az uniós 
versenyszabályokat; ragaszkodik ahhoz, 
hogy az energiaágazatban működő 
valamennyi vállalkozás működjön teljes 
körűen együtt a vizsgálóhatóságokkal, és 
elítéli az Oroszországi Föderáció politikai 
indíttatású rendelkezését, amely megtiltja 
az ország energiavállalatai számára, hogy 
együttműködjenek az uniós 
intézményekkel;

Or. en

Módosítás 37
Jacek Saryusz-Wolski

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. szorgalmazza, hogy az EU és 
Oroszország közötti energiaügyi ütemterv 
vegye figyelembe a kölcsönös tisztelet és a 
viszonosság elveit, és a Kereskedelmi 
Világszervezet, az Energia Charta 
Egyezmény és a harmadik energiacsomag 
szabályain alapuljon; felszólítja a 
Bizottságot, hogy az Unió területén 
működő valamennyi energiaágazati 
vállalkozás tekintetében alkalmazza és 
hatékonyan hajtsa végre az uniós 
versenyszabályokat; ennek kapcsán üdvözli 

5. szorgalmazza, hogy az EU és 
Oroszország közötti energiaügyi ütemterv 
vegye figyelembe a kölcsönös tisztelet és a 
viszonosság elveit, és az Energia Charta 
Egyezmény és a harmadik energiacsomag 
szabályain alapuljon; felszólítja a 
Bizottságot, hogy az Unió területén 
működő valamennyi energiaágazati 
vállalkozás tekintetében alkalmazza és 
hatékonyan hajtsa végre az uniós 
belsőpiaci és versenyszabályokat; ennek 
kapcsán üdvözli a Gazprom versenyellenes 
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a Gazprom versenyellenes viselkedésére 
irányuló közelmúltbeli vizsgálatot, és 
elítéli az Oroszországi Föderáció politikai 
indíttatású rendelkezését, amely megtiltja
az ország energiavállalatai számára, hogy 
együttműködjenek az uniós 
intézményekkel;

viselkedésére irányuló közelmúltbeli 
vizsgálatot, és sajnálja az Oroszországi 
Föderáció politikai indíttatású
rendelkezését, amely megakadályozza, 
hogy az ország energiavállalatai 
együttműködjenek az uniós 
intézményekkel;

Or. en

Módosítás 38
Graham Watson

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. szorgalmazza, hogy az EU és 
Oroszország közötti energiaügyi ütemterv 
vegye figyelembe a kölcsönös tisztelet és a 
viszonosság elveit, és a Kereskedelmi 
Világszervezet, az Energia Charta 
Egyezmény és a harmadik energiacsomag 
szabályain alapuljon; felszólítja a 
Bizottságot, hogy az Unió területén 
működő valamennyi energiaágazati 
vállalkozás tekintetében alkalmazza és 
hatékonyan hajtsa végre az uniós 
versenyszabályokat; ennek kapcsán üdvözli 
a Gazprom versenyellenes viselkedésére 
irányuló közelmúltbeli vizsgálatot, és 
elítéli az Oroszországi Föderáció politikai 
indíttatású rendelkezését, amely megtiltja 
az ország energiavállalatai számára, hogy 
együttműködjenek az uniós 
intézményekkel;

5. szorgalmazza, hogy az EU és 
Oroszország közötti energiaügyi ütemterv 
vegye figyelembe a kölcsönös tisztelet és a 
viszonosság elveit, és a Kereskedelmi 
Világszervezet, az Energia Charta 
Egyezmény és a harmadik energiacsomag 
szabályain alapuljon; felszólítja a 
Bizottságot, hogy az Unió területén 
működő valamennyi energiaágazati 
vállalkozás tekintetében alkalmazza és 
hatékonyan hajtsa végre az uniós 
versenyszabályokat; ennek kapcsán üdvözli 
a Gazprom versenyellenes viselkedésére 
irányuló közelmúltbeli vizsgálatot, és 
elítéli az Oroszországi Föderáció politikai 
indíttatású rendelkezését, amely megtiltja 
az ország energiavállalatai számára, hogy 
együttműködjenek az uniós 
intézményekkel; felhívja a Bizottságot, 
hogy javasoljon megfelelő válaszlépést 
erre a rendelkezésre, és biztosítsa a 
vizsgálat folytatását;

Or. en
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Módosítás 39
Justas Vincas Paleckis

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. szorgalmazza, hogy az EU és 
Oroszország közötti energiaügyi ütemterv 
vegye figyelembe a kölcsönös tisztelet és a 
viszonosság elveit, és a Kereskedelmi 
Világszervezet, az Energia Charta 
Egyezmény és a harmadik energiacsomag 
szabályain alapuljon; felszólítja a 
Bizottságot, hogy az Unió területén 
működő valamennyi energiaágazati 
vállalkozás tekintetében alkalmazza és 
hatékonyan hajtsa végre az uniós 
versenyszabályokat; ennek kapcsán üdvözli 
a Gazprom versenyellenes viselkedésére 
irányuló közelmúltbeli vizsgálatot, és 
elítéli az Oroszországi Föderáció politikai 
indíttatású rendelkezését, amely megtiltja 
az ország energiavállalatai számára, hogy 
együttműködjenek az uniós 
intézményekkel;

5. szorgalmazza, hogy az EU és 
Oroszország közötti energiaügyi ütemterv 
vegye figyelembe a kölcsönös tisztelet és a 
viszonosság elveit, és a Kereskedelmi 
Világszervezet, az Energia Charta 
Egyezmény és a harmadik energiacsomag 
szabályain alapuljon; felszólítja a 
Bizottságot, hogy az Unió területén 
működő valamennyi energiaágazati 
vállalkozás tekintetében alkalmazza és 
hatékonyan hajtsa végre az uniós 
versenyszabályokat; ennek kapcsán üdvözli 
a Gazprom versenyellenes viselkedésére 
irányuló közelmúltbeli vizsgálatot, és 
elítéli az Oroszországi Föderáció 
elnökének politikai indíttatású 
rendelkezését, amely megtiltja az ország 
energiavállalatai számára, hogy 
együttműködjenek az uniós 
intézményekkel;

Or. lt

Módosítás 40
Jacek Saryusz-Wolski

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa 
az ún. „energiabiztonsági záradéknak a 
termelő és tranzitországokkal megkötött 
valamennyi kereskedelmi, társulási, 
valamint partnerségi és együttműködési 
megállapodásokba való felvételét, amely 
záradék amely magatartási kódexet 
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állapítana meg és kifejezetten 
megfogalmazná a valamely partner által 
egyoldalúan elvégzett feltételmódosítás 
esetén megteendő intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 41
Jacek Saryusz-Wolski

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy rövid- és 
középtávon kezelni kell a harmadik 
országokból az EU-ba érkező 
földgázimport előrelátható növekedését; 
megismétli, hogy egyes régiók és 
tagállamok esetében ez a kihívás szorosan 
összefügg azzal, hogy egyetlen harmadik 
országból származó földgáz- és 
olajimporttól függenek; elismeri, hogy e 
kihívás leküzdéséhez szükség van többek 
között a versenyképesség és az ellátás 
biztonságának garantálásához 
nélkülözhetetlen hazai energiaforrások 
szerepének erősítésére, valamint az 
energiaszolgáltatók, az ellátási útvonalak 
és az energiaforrások diverzifikálását 
célzó fellépésekre;

Or. en

Módosítás 42
Jacek Saryusz-Wolski

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. elismeri, hogy e tekintetben a 
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stratégiai célkitűzésnek a déli 
földgázfolyosó megvalósítására, valamint 
arra kell irányulnia, hogy 2020-ra az EU 
földgázszükséglete nagyjából 10–20%-
ának ellátási útvonala megvalósuljon 
annak érdekében, hogy minden európai 
régiónak fizikai hozzáférése legyen 
legalább két különböző földgázforráshoz;

Or. en

Módosítás 43
Nadezhda Neynsky

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. szorosabb együttműködésre szólít fel a 
Tanács, a Bizottság és az EKSZ között 
annak érdekében, hogy a külső 
energiapolitikát érintő kérdésekben 
közösen tudjanak felszólalni és 
cselekedni.

6. szorosabb együttműködésre szólít fel az 
Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság 
és az EKSZ között a külső energiapolitikát 
érintő kérdésekben.

Or. en

Módosítás 44
Jacek Saryusz-Wolski

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. szorosabb együttműködésre szólít fel a 
Tanács, a Bizottság és az EKSZ között 
annak érdekében, hogy a külső 
energiapolitikát érintő kérdésekben 
közösen tudjanak felszólalni és cselekedni.

6. szorosabb együttműködésre szólít fel a 
Tanács, a Bizottság és az EKSZ között 
annak érdekében, hogy a külső 
energiapolitikát érintő kérdésekben 
közösen tudjanak felszólalni és cselekedni; 
hangsúlyozza, hogy az EKSZ-en belül 
energiapolitikai osztályt kell létrehozni, 
továbbá hogy az uniós küldöttségeket be 
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kell vonni az energiadiplomácia helyszíni 
folytatásába; emlékeztet arra, hogy az 
Európai Parlamentet folyamatosan 
tájékoztatni kell az e területen történt 
fejleményekről.

Or. en

Módosítás 45
Konrad Szymański

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. szorosabb együttműködésre szólít fel a 
Tanács, a Bizottság és az EKSZ között 
annak érdekében, hogy a külső 
energiapolitikát érintő kérdésekben 
közösen tudjanak felszólalni és cselekedni.

6. a tagállamok közötti nagyobb mértékű 
szolidaritásra, a Tanács, a Bizottság és az 
EKSZ között pedig szorosabb 
együttműködésre szólít fel annak 
érdekében, hogy a külső energiapolitikát 
érintő kérdésekben közösen tudjanak 
felszólalni és cselekedni.

Or. en


