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Módosítás 1
Fiona Hall

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy az energiához való 
egyetemes hozzáférés 2030-ig történő 
megvalósításának célja bekerült az „Uniós 
energiapolitika: partnerkapcsolatok 
fenntartása határainkon túl” című 
közleménybe, és úgy véli, hogy a fejlődő 
országok esetében ennek a szegény
lakosság decentralizált, fenntartható és 
megfizethető energiához való hozzáférését 
kell a középpontba állítania;

1. üdvözli, hogy az energiához való 
egyetemes hozzáférés 2030-ig történő 
megvalósításának célja bekerült az „Uniós 
energiapolitika: partnerkapcsolatok 
fenntartása határainkon túl” című 
közleménybe, és úgy véli, hogy a fejlődő 
országok esetében ennek különösen a 
vidéki és a szegény lakosság decentralizált, 
fenntartható és megfizethető energiához 
való hozzáférését kell a középpontba 
állítania; az innovatív fizetési 
rendszereknek a magán- és közszféra 
részvételével történő támogatására 
ösztönöz, hogy az energiához való 
hozzáférés megfizethető legyen a 
végfelhasználók számára;

Or. en

Módosítás 2
Fiona Hall

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
energia a fejlődés kulcsfontosságú eleme, 
és ismét felszólít egy konkrét, a megújuló, 
energiahatékony, kisléptékű és 
decentralizált energetikai megoldásokra 
összpontosító „energiaügyi és fejlesztési” 
program kidolgozására, valamint a 
kapacitásfejlesztés és a technológiaátadás 
elősegítésére;

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
energia a fejlődés kulcsfontosságú eleme, 
és ismét felszólít egy konkrét, a megújuló, 
energiahatékony, kisléptékű és 
decentralizált energetikai megoldásokra 
összpontosító „energiaügyi és fejlesztési” 
program kidolgozására, valamint a 
kapacitásfejlesztés és a technológiaátadás 
elősegítésére a helyi felelősségvállalás 
biztosítása céljából; megjegyzi, hogy 



PE483.847v01-00 4/7 AM\894983HU.doc

HU

nagyléptékű, megújuló energiával 
kapcsolatos programokra lehet szükség a 
városközpontok és az ipar részéről –
különösen a feltörekvő országokban –
jelentkező egyre növekvő energiakereslet 
fenntartható kielégítése érdekében; 
felszólít arra, hogy az ilyen programok 
mindenkor tartsák tiszteletben a 
legmagasabb szintű társadalmi és 
környezetvédelmi kritériumokat;

Or. en

Módosítás 3
Gabriele Zimmer

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a figyelmet az energia- és 
élelmiszerellátás, valamint a biztonsági 
fejlesztések közötti összetett kapcsolatra, 
különös tekintettel a bioüzemanyagokra, 
amelyek kedvezőtlen társadalmi és 
környezeti hatást gyakorolhatnak a fejlődő 
országokra.

5. felhívja a figyelmet az energia- és 
élelmiszerellátás, valamint a biztonsági 
fejlesztések közötti összetett kapcsolatra, 
különös tekintettel a bioüzemanyagokra, 
amelyek kedvezőtlen társadalmi és 
környezeti hatást gyakorolhatnak a fejlődő 
országokra; az élelemhez való jogot 
mindenképpen előnyben kell részesíteni az 
Unió bioüzemanyagokra vonatkozó, 
megújuló energiával kapcsolatos 
célkitűzésével szemben.

Or. en

Módosítás 4
Catherine Grèze, Franziska Keller

Véleménytervezet
5a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megjegyzi, hogy az agroüzemanyagok 



AM\894983HU.doc 5/7 PE483.847v01-00

HU

elterjedése túlnyomórészt a nagyarányú 
ipari monokultúrák elterjedésén múlott, 
ezáltal pedig elterjedtek a környezetre, a 
biológiai sokféleségre, a talaj 
termelékenységére és a víz 
hozzáférhetőségére nézve káros 
mezőgazdasági gyakorlatok; aggodalmát 
fejezi ki amiatt, hogy a földtulajdonlás 
koncentrációjának ösztönzése révén az 
agroüzemanyagok elterjedése drámai 
következményekkel járhat a földdel 
kapcsolatos jogok megsértése, a 
létfontosságú természeti erőforrásokhoz 
való hozzáférés megszűnése, valamint az 
erdőirtás és a környezetpusztulás 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 5
Catherine Grèze, Franziska Keller

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. emlékeztet arra, hogy az energetikai 
célú biomassza-termelés fel tudja venni a 
versenyt a jelenlegi mezőgazdasági 
földterületekkel (szántóföldek és legelők),
ezáltal pedig hatással van az 
élelmiszerekhez való hozzáférésre;
különösen felhívja a figyelmet arra, hogy 
a nagymértékű fafelhasználás 
hozzájárulhat az erdőirtáshoz, a 
talajromláshoz, egyes régiókban pedig az 
elsivatagosodáshoz is;

Or. en

Módosítás 6
Catherine Grèze, Franziska Keller
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Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
megújuló energiáról szóló irányelv 
keretében nem szerepel egyetlen kötelező 
fenntarthatósági kritérium sem a 
biomassza-előállításra vonatkozóan; úgy 
véli, hogy ilyen körülmények között a 
bioenergia kedvezőtlen szerepet játszhat 
az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, 
valamint a földharácsolás, a bizonytalan 
élelmiszerellátás, valamint az erdőirtás és 
erdőpusztulás további jelentős 
hajtóerejévé válhat a fejlődő országokban, 
ennek fényében pedig arra sürgeti a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki jogilag 
kötelező erejű fenntarthatósági 
kritériumokat, amelyek megakadályozzák 
a biomassza energetikai célú 
előállításából és felhasználásából 
származó éghajlati, környezeti és 
társadalmi hatásokat;

Or. en

Módosítás 7
Birgit Schnieber-Jastram

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. felszólítja az Európai Uniót, hogy a 
biomassza fenntartható előállítása és 
energetikai célú felhasználása terén 
vezessen be olyan politikát, amely 
megfelel az éghajlatváltozással 
kapcsolatos követelményeknek, egyúttal 
pedig összhangban áll fejlesztési 
együttműködési politikájával;

Or. en
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Módosítás 8
Birgit Schnieber-Jastram

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. felszólítja az Európai Uniót, hogy 
teljes mértékben támogassa a 2020-ig 
terjedő időszakra szóló, biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos uniós stratégiát 
annak érdekében, hogy megfeleljen a 
biológiai sokféleség jövőbeni kihívásainak 
és ellenálló ökoszisztémákat hozzon létre, 
egyúttal előmozdítva a biomassza 
fenntartható előállítását;

Or. en


