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Módosítás 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a tagállamokat, hogy az
energiaszerkezetben alakítsák át az 
infrastrukturális hálózatokat, amire azért 
van szükség, hogy teljesítsék az EU által a 
megújuló energiára, az üvegházhatású 
gázok (ÜHG) kibocsátásának 
csökkentésére és az energiahatékonyságra 
vonatkozóan kitűzött célokat; továbbá 
felhívja a tagállamokat, hogy végezzék el 
az uniós energia-infrastruktúra 
korszerűsítését az EU egész területére 
kiterjedő ellátási folyosók megvalósítása, 
intelligens hálózatok kialakítása és a
földgázellátás biztonságának a
földgázhálózatok kiterjesztésével történő 
biztosítása révén, ami előidézhetné az 
ÜHG-kibocsátás csökkentését;

1. hangsúlyozza az EU energia-
infrastruktúrája aktualizálásának és 
korszerűsítésének sürgősségét, annak 
érdekében, hogy teljesüljenek az EU által a 
megújuló energiára, az üvegházhatású 
gázok (ÜHG) kibocsátásának 
csökkentésére és az energiahatékonyságra 
vonatkozóan kitűzött célok; kéri 
intelligens és szuperhálózatok 
kifejlesztését, összekapcsolások kiépítését 
és a földgázhálózatok kiterjesztését, ami az 
ÜHG-kibocsátás csökkentésével járhatna, 
és növeli az ellátásbiztonságot;

Or. en

Módosítás 2
Daciana Octavia Sârbu

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a tagállamokat, hogy az 
energiaszerkezetben alakítsák át az 
infrastrukturális hálózatokat, amire azért 
van szükség, hogy teljesítsék az EU által a 
megújuló energiára, az üvegházhatású 
gázok (ÜHG) kibocsátásának 
csökkentésére és az energiahatékonyságra 
vonatkozóan kitűzött célokat; továbbá 

1. felhívja a tagállamokat, hogy az 
energiaszerkezetben igazítsák ki az 
infrastrukturális hálózatokat, amire azért 
van szükség, hogy teljesüljenek az EU
2020-ra kitűzött céljai, és hogy 2020 után
a megújuló energiaforrások az 
energiaszerkezet még nagyobb hányadát 
tegyék ki; továbbá felhívja a tagállamokat, 
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felhívja a tagállamokat, hogy végezzék el 
az uniós energia-infrastruktúra 
korszerűsítését az EU egész területére 
kiterjedő ellátási folyosók megvalósítása, 
intelligens hálózatok kialakítása és a 
földgázellátás biztonságának a 
földgázhálózatok kiterjesztésével történő 
biztosítása révén, ami előidézhetné az 
ÜHG-kibocsátás csökkentését;

hogy végezzék el az uniós energia-
infrastruktúra korszerűsítését az EU egész 
területére kiterjedő ellátási folyosók 
megvalósítása, intelligens hálózatok 
kialakítása és a földgázellátás 
biztonságának a földgázhálózatok 
kiterjesztésével történő biztosítása révén, 
ami az ÜHG-kibocsátás csökkentésével 
járhatna;

Or. en

Módosítás 3
Theodoros Skylakakis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a tagállamokat, hogy az 
energiaszerkezetben alakítsák át az 
infrastrukturális hálózatokat, amire azért 
van szükség, hogy teljesítsék az EU által a 
megújuló energiára, az üvegházhatású 
gázok (ÜHG) kibocsátásának 
csökkentésére és az energiahatékonyságra 
vonatkozóan kitűzött célokat; továbbá 
felhívja a tagállamokat, hogy végezzék el 
az uniós energia-infrastruktúra 
korszerűsítését az EU egész területére 
kiterjedő ellátási folyosók megvalósítása, 
intelligens hálózatok kialakítása és a 
földgázellátás biztonságának a 
földgázhálózatok kiterjesztésével történő 
biztosítása révén, ami előidézhetné az 
ÜHG-kibocsátás csökkentését;

1. felhívja a tagállamokat, hogy az 
energiaszerkezetben igazítsák ki az 
infrastrukturális hálózatokat, amire azért 
van szükség, hogy teljesüljenek az EU által 
a megújuló energiára, az üvegházhatású 
gázok (ÜHG) kibocsátásának 
csökkentésére és az energiahatékonyságra 
vonatkozóan kitűzött célok; továbbá 
felhívja a tagállamokat, hogy végezzék el 
az uniós energia-infrastruktúra 
korszerűsítését az EU egész területére 
kiterjedő ellátási folyosók – bármely 
nagyobb európai földrajzi terület 
kiiktatása nélküli – megvalósítása, 
intelligens hálózatok kialakítása és a 
földgázellátás biztonságának a 
földgázhálózatok kiterjesztésével történő 
biztosítása révén, ami az ÜHG-kibocsátás
csökkentésével járhatna;

Or. en

Módosítás 4
Bas Eickhout
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet a G20-ak által 2009-ben, 
Pittsburgh-ben elért megállapodásra, 
miszerint a fosszilis tüzelőanyagok 
támogatását fokozatosan megszüntetik; 
úgy véli, hogy idővel fel kell számolni a 
fosszilis tüzelőanyagokon alapuló 
infrastruktúra állami támogatását is, és 
javasolja, hogy az EU által támogatott 
finanszírozási eszközök esetében a 
jelentős európai érdeket képviselő és az 
európai éghajlati és a megújuló 
erőforrásokkal kapcsolatos célkitűzéseket 
elősegítő projektek számára kell 
elsőbbséget biztosítani;

Or. en

Módosítás 5
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. hangsúlyozza, hogy az energia-
infrastruktúrával kapcsolatos projektek 
tervezésének maradéktalanul meg kell 
felelnie az elővigyázatosság elvének; a 
cselekvési terveket egyedi alapon elvégzett, 
alapos környezeti hatásvizsgálatnak kell 
alávetni, a helyi és regionális környezeti 
körülmények figyelembevételével;

Or. en

Módosítás 6
Jolanta Emilia Hibner
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kihangsúlyozza, hogy jelentős 
beruházásokat kell végrehajtani az 
energia-infrastruktúra terén annak 
érdekében, hogy 2050-ig megvalósítsuk az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra vonatkozó célkitűzésünket; 
megjegyzi, hogy amennyiben nem 
valósulnak meg ezek a beruházások, az 
sokkal magasabb költségekkel járna a 
környezet minőségének romlása, az 
emelkedő energiaárak, az energiaellátás 
nagyobb mértékű bizonytalansága és a 
fokozottabb energiafüggőség, valamint a 
foglalkoztatás és a jólét szempontjából. A 
beruházások magán- és állami 
forrásokból is finanszírozhatók, míg a 
pénzügyi tranzakciós adóból (FTT), a 
környezetvédelmi/szén-dioxid-adóból, 
valamint a felülvizsgált ETS kibocsátási 
egységeinek árverési értékesítéséből 
származó bevételek a finanszírozási 
hézagok áthidalására és a beruházások 
növelésére használhatók fel, például 
energiahálózatainknak a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos 
követelményekhez való hozzáigazítására;

törölve

Or. pl

Módosítás 7
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kihangsúlyozza, hogy jelentős 
beruházásokat kell végrehajtani az energia-
infrastruktúra terén annak érdekében, hogy 
2050-ig megvalósítsuk az alacsony szén-

2. hangsúlyozza, hogy jelentős 
beruházásokat kell végrehajtani az energia-
infrastruktúra terén annak érdekében, hogy 
2050-ig megvalósítsuk az alacsony szén-
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dioxid-kibocsátású gazdaságra vonatkozó 
célkitűzésünket; megjegyzi, hogy 
amennyiben nem valósulnak meg ezek a 
beruházások, az sokkal magasabb 
költségekkel járna a környezet 
minőségének romlása, az emelkedő 
energiaárak, az energiaellátás nagyobb 
mértékű bizonytalansága és a fokozottabb 
energiafüggőség, valamint a foglalkoztatás 
és a jólét szempontjából. A beruházások 
magán- és állami forrásokból is 
finanszírozhatók, míg a pénzügyi 
tranzakciós adóból (FTT), a 
környezetvédelmi/szén-dioxid-adóból, 
valamint a felülvizsgált ETS kibocsátási 
egységeinek árverési értékesítéséből 
származó bevételek a finanszírozási 
hézagok áthidalására és a beruházások 
növelésére használhatók fel, például 
energiahálózatainknak a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos 
követelményekhez való hozzáigazítására;

dioxid-kibocsátású gazdaságra vonatkozó 
célkitűzésünket; megjegyzi, hogy 
amennyiben nem valósulnak meg ezek a 
beruházások, az sokkal magasabb 
költségekkel járna a környezet 
minőségének romlása, az emelkedő 
energiaárak, az energiaellátás nagyobb 
mértékű bizonytalansága és a fokozottabb 
energiafüggőség, valamint a foglalkoztatás 
és a jólét szempontjából; úgy véli, hogy a
kívánt beruházásokat innovatív 
finanszírozási eszközök kifejlesztése révén 
meg lehetne valósítani; A beruházások 
magán- és állami forrásokból is 
finanszírozhatók lennének, míg a pénzügyi 
tranzakciós adóból (FTT), a 
környezetvédelmi/szén-dioxid-adóból, 
valamint a felülvizsgált ETS kibocsátási 
egységeinek árverési értékesítéséből 
származó bevételeket a finanszírozási 
hézagok áthidalására és a beruházások 
növelésére, például energiahálózatainknak 
a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 
követelményekhez való hozzáigazítására
lehetne felhasználni;

Or. en

Módosítás 8
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kihangsúlyozza, hogy jelentős 
beruházásokat kell végrehajtani az energia-
infrastruktúra terén annak érdekében, hogy 
2050-ig megvalósítsuk az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaságra vonatkozó 
célkitűzésünket; megjegyzi, hogy 
amennyiben nem valósulnak meg ezek a 
beruházások, az sokkal magasabb 
költségekkel járna a környezet 
minőségének romlása, az emelkedő 

2. hangsúlyozza, hogy jelentős 
beruházásokat kell végrehajtani az energia-
infrastruktúra terén annak érdekében, hogy 
2050-ig – egy területi kezelésen alapuló, 
az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásra irányuló terv részeként –
megvalósítsuk az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra vonatkozó 
célkitűzésünket; megjegyzi, hogy 
amennyiben nem valósulnak meg ezek a 
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energiaárak, az energiaellátás nagyobb 
mértékű bizonytalansága és a fokozottabb 
energiafüggőség, valamint a foglalkoztatás 
és a jólét szempontjából. A beruházások 
magán- és állami forrásokból is 
finanszírozhatók, míg a pénzügyi 
tranzakciós adóból (FTT), a 
környezetvédelmi/szén-dioxid-adóból, 
valamint a felülvizsgált ETS kibocsátási 
egységeinek árverési értékesítéséből 
származó bevételek a finanszírozási 
hézagok áthidalására és a beruházások 
növelésére használhatók fel, például 
energiahálózatainknak a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos 
követelményekhez való hozzáigazítására;

beruházások, az sokkal magasabb 
költségekkel járna a környezet 
minőségének romlása, az emelkedő 
energiaárak, az energiaellátás nagyobb 
mértékű bizonytalansága és a fokozottabb 
energiafüggőség, valamint a foglalkoztatás 
és a jólét szempontjából. A beruházások 
magán- és állami forrásokból is 
finanszírozhatók lennének, míg a pénzügyi 
tranzakciós adóból (FTT),
eurókötvényekből, projektkötvényekből, a 
környezetvédelmi/szén-dioxid-adóból, 
valamint a felülvizsgált ETS kibocsátási 
egységeinek árverési értékesítéséből 
származó bevételeket a finanszírozási 
hézagok áthidalására és a beruházások 
növelésére, például energiahálózatainknak 
a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 
követelményekhez való hozzáigazítására
lehetne felhasználni;

Or. en

Módosítás 9
Sabine Wils

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kihangsúlyozza, hogy jelentős 
beruházásokat kell végrehajtani az energia-
infrastruktúra terén annak érdekében, hogy 
2050-ig megvalósítsuk az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaságra vonatkozó 
célkitűzésünket; megjegyzi, hogy 
amennyiben nem valósulnak meg ezek a 
beruházások, az sokkal magasabb 
költségekkel járna a környezet 
minőségének romlása, az emelkedő 
energiaárak, az energiaellátás nagyobb 
mértékű bizonytalansága és a fokozottabb 
energiafüggőség, valamint a foglalkoztatás 
és a jólét szempontjából. A beruházások 
magán- és állami forrásokból is 

2. hangsúlyozza, hogy jelentős 
beruházásokat kell végrehajtani az energia-
infrastruktúra terén annak érdekében, hogy 
2050-ig megvalósítsuk az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaságra vonatkozó 
célkitűzésünket; megjegyzi, hogy 
amennyiben nem valósulnak meg ezek a 
beruházások, az sokkal magasabb 
költségekkel járna a környezet 
minőségének romlása, az emelkedő 
energiaárak, az energiaellátás nagyobb 
mértékű bizonytalansága és a fokozottabb 
energiafüggőség, valamint a foglalkoztatás 
és a jólét szempontjából. A beruházásokat
állami forrásokból kellene finanszírozni, 
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finanszírozhatók, míg a pénzügyi 
tranzakciós adóból (FTT), a
környezetvédelmi/szén-dioxid-adóból, 
valamint a felülvizsgált ETS kibocsátási 
egységeinek árverési értékesítéséből 
származó bevételek a finanszírozási 
hézagok áthidalására és a beruházások 
növelésére használhatók fel, például 
energiahálózatainknak a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos 
követelményekhez való hozzáigazítására;

míg a pénzügyi tranzakciós adóból (FTT),
az elsődleges energiaforrásokra/a 
megtermelt energiára (köztük a nukleáris 
energiára) kivetett kombinált adóból, 
valamint a felülvizsgált ETS kibocsátási 
egységeinek árverési értékesítéséből 
származó bevételeket a finanszírozási 
hézagok áthidalására és a beruházások 
növelésére, például energiahálózatainknak 
a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 
követelményekhez való hozzáigazítására
lehetne felhasználni;

Or. de

Módosítás 10
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kihangsúlyozza, hogy jelentős 
beruházásokat kell végrehajtani az energia-
infrastruktúra terén annak érdekében, hogy 
2050-ig megvalósítsuk az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaságra vonatkozó 
célkitűzésünket; megjegyzi, hogy 
amennyiben nem valósulnak meg ezek a 
beruházások, az sokkal magasabb 
költségekkel járna a környezet 
minőségének romlása, az emelkedő 
energiaárak, az energiaellátás nagyobb 
mértékű bizonytalansága és a fokozottabb 
energiafüggőség, valamint a foglalkoztatás 
és a jólét szempontjából. e beruházások 
magán- és állami forrásokból is 
finanszírozhatók, míg a pénzügyi 
tranzakciós adóból (FTT), a 
környezetvédelmi/szén-dioxid-adóból, 
valamint a felülvizsgált ETS kibocsátási 
egységeinek árverési értékesítéséből 
származó bevételek a finanszírozási 
hézagok áthidalására és a beruházások 
növelésére használhatók fel, például 

2. hangsúlyozza, hogy jelentős 
beruházásokat kell végrehajtani az energia-
infrastruktúra terén annak érdekében, hogy 
2050-ig megvalósítsuk az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaságra vonatkozó 
célkitűzésünket; megjegyzi, hogy 
amennyiben nem valósulnak meg ezek a 
beruházások, az sokkal magasabb 
költségekkel járna a környezet 
minőségének romlása, az emelkedő 
energiaárak, a versenyképesség 
visszaesése, az energiaellátás nagyobb 
mértékű bizonytalansága és a fokozottabb 
energiafüggőség, valamint a foglalkoztatás 
és a jólét szempontjából. A beruházások 
magán- és állami forrásokból is 
finanszírozhatók lennének, míg a pénzügyi 
tranzakciós adóból (FTT), a 
környezetvédelmi/szén-dioxid-adóból, 
valamint a felülvizsgált ETS kibocsátási 
egységeinek árverési értékesítéséből 
származó bevételeket a finanszírozási 
hézagok áthidalására és a beruházások 
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energiahálózatainknak a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos 
követelményekhez való hozzáigazítására;

növelésére, például energiahálózatainknak 
a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 
követelményekhez való hozzáigazítására
lehetne felhasználni;

Or. en

Módosítás 11
Daciana Octavia Sârbu

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kihangsúlyozza, hogy jelentős 
beruházásokat kell végrehajtani az energia-
infrastruktúra terén annak érdekében, hogy 
2050-ig megvalósítsuk az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaságra vonatkozó 
célkitűzésünket; megjegyzi, hogy 
amennyiben nem valósulnak meg ezek a 
beruházások, az sokkal magasabb 
költségekkel járna a környezet 
minőségének romlása, az emelkedő 
energiaárak, az energiaellátás nagyobb 
mértékű bizonytalansága és a fokozottabb 
energiafüggőség, valamint a foglalkoztatás 
és a jólét szempontjából. A beruházások 
magán- és állami forrásokból is 
finanszírozhatók, míg a pénzügyi 
tranzakciós adóból (FTT), a 
környezetvédelmi/szén-dioxid-adóból, 
valamint a felülvizsgált ETS kibocsátási 
egységeinek árverési értékesítéséből 
származó bevételek a finanszírozási 
hézagok áthidalására és a beruházások 
növelésére használhatók fel, például 
energiahálózatainknak a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos 
követelményekhez való hozzáigazítására;

2. hangsúlyozza, hogy jelentős 
beruházásokat kell végrehajtani az energia-
infrastruktúra terén annak érdekében, hogy 
2050-ig megvalósítsuk az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaságra vonatkozó 
célkitűzésünket; megjegyzi, hogy 
amennyiben nem valósulnak meg ezek a 
beruházások, az sokkal magasabb 
költségekkel járna a környezet 
minőségének romlása, az emelkedő 
energiaárak, az energiaellátás nagyobb 
mértékű bizonytalansága és a fokozottabb 
energiafüggőség, valamint a foglalkoztatás 
és a jólét szempontjából. A beruházások 
magán- és állami forrásokból is 
finanszírozhatók lennének, míg a pénzügyi 
tranzakciós adóból (FTT), a 
környezetvédelmi/szén-dioxid-adóból, 
valamint a felülvizsgált ETS kibocsátási 
egységeinek árverési értékesítéséből 
származó bevételeket a finanszírozási 
hézagok áthidalására és a beruházások 
növelésére, például energiahálózatainknak
a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 
követelményekhez való hozzáigazítására
lehetne felhasználni; üdvözli az Európai 
Bizottság által felvetett „projektkötvény-
kezdeményezést”, amelynek célja, hogy 
nagyléptékű infrastrukturális projektek 
számára finanszírozást nyújtson, és úgy 
véli, hogy e forrásokat az intelligens 
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hálózatok kiépítésének elősegítésére kell 
fordítani;

Or. en

Módosítás 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy az energia-
infrastruktúrát célzó uniós támogatásokat 
csak akkor szabad alkalmazni, ha a piac 
nem képes biztosítani a szükséges 
beruházásokat, mivel e támogatások 
akadályozhatják a lehetséges innovatív 
piaci megoldások létrejöttét;

Or. en

Módosítás 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy az energia 
területére vonatkozó, környezeti 
szempontból előnytelen nemzeti és uniós 
szintű támogatások fokozatos 
megszüntetése az Európa 2020 stratégia 
egyik alapvető célja, mivel e támogatások 
hátrányosan érintik az 
éghajlatváltozással, a biológiai 
sokféleséggel, az energiahatékonysággal 
és egyéb fontos politikai területtel 
kapcsolatos uniós célokat;
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Or. en

Módosítás 14
Peter Liese

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megállapítja, hogy ha az 
energiahatékonyság és a keresletirányítás 
az európai stratégia szerves részévé válik, 
a szükséges beruházások költségei 
alacsonyabbak; ezért újból kéri, hogy 
2020-ra vonatkozóan kötelező jelleggel 
vezessék be a 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzést, 2030-ra 
és 2050-re vonatkozóan pedig tűzzenek ki 
ambiciózus hosszú távú célokat; kitart 
amellett, hogy a keresletirányítás, azaz a 
berendezések és fogyasztók által 
elfogyasztott energia – többek között 
eltérő, adott órához vagy perchez nem 
kötődő energiaárak révén történő –
szabályozásának az európai 
energiapolitika szerves részét kell 
képeznie;

Or. de

Módosítás 15
Bas Eickhout

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot, hogy a 100%-
ban megújuló energiaforrásokon alapuló 
forgatókönyvek alapján és az ambiciózus 
energiamegtakarítási politikákat 
figyelembe véve vizsgálja meg a 2050-ig 
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terjedő infrastruktúra-szükségleteket;

Or. en

Módosítás 16
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az energia-
infrastruktúrákhoz jelentős kockázatok 
kapcsolódnak, többek között a működéssel 
összefüggők (pl. torlódások, folyamatos 
ellátás), a természettel összefüggők (pl. 
földrengések, árvizek), emberek/politika 
által előidézettek (pl. biztonság, 
terrorizmus); ezért felszólít arra, hogy a 
kritikus infrastruktúrákról szóló 
2008/114/EK irányelv által előírtak szerint 
az intelligens hálózatok fejlesztésére 
vonatkozó döntéseket költség-haszon 
mérlegelés alapján hozzák meg;  javasolja 
a tagállamoknak, hogy készítsenek 
kockázati térképet, amely eszközül szolgál 
a döntéshozatalhoz és az intelligens 
hálózatok megvalósításával kapcsolatos 
eredmények figyelemmel kíséréséhez a 
hálózatok összekapcsolhatóságának 
fejlesztése érdekében;

3. megjegyzi, hogy az energia-
infrastruktúrákhoz jelentős kockázatok 
kapcsolódnak, többek között a működéssel 
összefüggők (pl. torlódások, folyamatos 
ellátás), a természettel összefüggők (pl. 
földrengések, árvizek), emberek/politika 
által előidézettek (pl. biztonság, 
terrorizmus); ezért felszólít arra, hogy a 
kritikus infrastruktúrákról szóló 
2008/114/EK irányelv által előírtak szerint 
az intelligens hálózatok fejlesztésére 
vonatkozó döntéseket hajtsák végre;  
javasolja a tagállamoknak, hogy 
készítsenek kockázati térképet, amely 
eszközül szolgál a döntéshozatalhoz és az 
intelligens hálózatok megvalósításával 
kapcsolatos eredmények figyelemmel 
kíséréséhez a hálózatok 
összekapcsolhatóságának fejlesztése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 17
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy az energia- 3. megjegyzi, hogy az energia-
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infrastruktúrákhoz jelentős kockázatok 
kapcsolódnak, többek között a működéssel 
összefüggők (pl. torlódások, folyamatos 
ellátás), a természettel összefüggők (pl. 
földrengések, árvizek), emberek/politika 
által előidézettek (pl. biztonság, 
terrorizmus); ezért felszólít arra, hogy a 
kritikus infrastruktúrákról szóló 
2008/114/EK irányelv által előírtak szerint 
az intelligens hálózatok fejlesztésére 
vonatkozó döntéseket költség-haszon 
mérlegelés alapján hozzák meg;  javasolja 
a tagállamoknak, hogy készítsenek 
kockázati térképet, amely eszközül szolgál 
a döntéshozatalhoz és az intelligens 
hálózatok megvalósításával kapcsolatos 
eredmények figyelemmel kíséréséhez a 
hálózatok összekapcsolhatóságának 
fejlesztése érdekében;

infrastruktúrákhoz jelentős kockázatok 
kapcsolódnak, többek között a működéssel 
összefüggők (pl. torlódások, folyamatos 
ellátás), a környezettel összefüggők (pl. 
szennyezés, az élőhelyek és a biológiai 
sokféleség visszaszorulása), a természettel 
összefüggők (pl. földrengések, árvizek) és
emberek/politika által előidézettek (pl. 
biztonság, terrorizmus); ezért felszólít arra, 
hogy a kritikus infrastruktúrákról szóló 
2008/114/EK irányelv által előírtak szerint 
az intelligens hálózatok fejlesztésére 
vonatkozó döntéseket költség-haszon 
mérlegelés alapján hozzák meg;  javasolja 
a tagállamoknak, hogy készítsenek 
kockázati térképet, amely eszközül szolgál 
a döntéshozatalhoz és az intelligens 
hálózatok megvalósításával kapcsolatos 
eredmények figyelemmel kíséréséhez a 
hálózatok összekapcsolhatóságának 
fejlesztése érdekében;

Or. en

Módosítás 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi, hogy az energia-
infrastruktúrába való beruházások 
megvalósulása előtt elemzést kell készíteni 
arról, hogy mely beruházások 
kívánatosak, és mely területeken van 
szükség a tagállamok közötti 
koordinációra; úgy véli, hogy ezen 
elemzésekben figyelembe kell venni a 
fenntartható energiatermelés előnyeit;

Or. en
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Módosítás 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. megjegyzi, hogy a nemzeti 
szabályozások közötti eltérések 
akadályokat gördíthetnek a hatékony 
beruházások elé; felhívja a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg ezeket az akadályokat, 
és tegyen javaslatot a lehetséges 
megoldásokra;

Or. en

Módosítás 20
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megállapítja, hogy a tőke- és működési 
költségek mellett az energia-
infrastruktúrát érintő projektekkel 
kapcsolatos építési, üzemeltetési és 
leállítási feladatok jelentős 
környezetvédelmi költségekkel járnak; 
hangsúlyozza, hogy e környezetvédelmi 
költségeket az életciklust figyelembe vevő 
költségeken alapuló megközelítés 
alkalmazásával tekintetbe kell venni a 
költség-haszon elemzés során;

Or. en

Módosítás 21
Gerben-Jan Gerbrandy
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. minden energiainfrastruktúra
tekintetében a lehető legszigorúbb 
biztonsági és környezetvédelmi előírások –
többek között a tagállamok közötti 
együttműködési programok segítségével 
történő – alkalmazására szólít fel a 
nyilvánosság fenntartásainak eloszlatása és 
az emberek körében való nagyobb mértékű 
elfogadottság előmozdítása érdekében; azt
javasolja a tagállamoknak, hogy 
nyújtsanak megfelelő tájékoztatást a 
polgároknak, a civil társadalomnak, a 
gazdasági szereplőknek és a szociális 
partnereknek az integrált és megbízható 
energiahálózatokról, az ellátás
biztonságáról, a megújuló energiaforrások
bevonásáról, valamint tegyék lehetővé a 
fogyasztók számára, hogy kihasználhassák 
az új technológiák és az intelligens 
energiafelhasználás előnyeit az 
energiahatékonyság növelése érdekében;

4. minden energia-infrastruktúra
tekintetében a lehető legszigorúbb 
biztonsági és környezetvédelmi előírások –
többek között a tagállamok közötti 
együttműködési programok segítségével 
történő – elfogadására szólít fel a 
nyilvánosság fenntartásainak eloszlatása és 
az emberek körében való nagyobb mértékű 
elfogadottság előmozdítása érdekében; azt
ajánlja a tagállamoknak, hogy nyújtsanak 
megfelelő tájékoztatást a polgároknak, a 
civil társadalomnak, a gazdasági 
szereplőknek és a szociális partnereknek az
energia-infrastruktúra 
továbbfejlesztésének és korszerűsítésének 
szükségességéről az energiahálózatok 
megbízhatóságának fokozása, az ellátás
biztonságának és a megújuló 
energiaforrások bevonásának fokozása 
valamint annak érdekében, hogy lehetővé
tegyék a fogyasztók számára, hogy 
kihasználhassák az új technológiák és az 
intelligens energiafelhasználás előnyeit az 
energiahatékonyság növelése céljából;

Or. en

Módosítás 22
Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. minden energiainfrastruktúra 
tekintetében a lehető legszigorúbb 
biztonsági és környezetvédelmi előírások –
többek között a tagállamok közötti 
együttműködési programok segítségével 
történő – alkalmazására szólít fel a 

4. minden energiainfrastruktúra 
tekintetében kutatásokon és
bizonyítékokon alapuló, ésszerű
környezetvédelmi normák – többek között 
a tagállamok közötti együttműködési 
programok segítségével történő –
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nyilvánosság fenntartásainak eloszlatása és 
az emberek körében való nagyobb mértékű 
elfogadottság előmozdítása érdekében; azt
javasolja a tagállamoknak, hogy 
nyújtsanak megfelelő tájékoztatást a 
polgároknak, a civil társadalomnak, a 
gazdasági szereplőknek és a szociális 
partnereknek az integrált és megbízható 
energiahálózatokról, az ellátás 
biztonságáról, a megújuló energiaforrások 
bevonásáról, valamint tegyék lehetővé a 
fogyasztók számára, hogy kihasználhassák 
az új technológiák és az intelligens 
energiafelhasználás előnyeit az 
energiahatékonyság növelése érdekében;

elfogadására szólít fel a nyilvánosság 
fenntartásainak eloszlatása és az emberek 
körében való nagyobb mértékű 
elfogadottság előmozdítása érdekében; azt
ajánlja a tagállamoknak, hogy nyújtsanak 
megfelelő tájékoztatást a polgároknak, a 
civil társadalomnak, a gazdasági 
szereplőknek és a szociális partnereknek az 
integrált és megbízható 
energiahálózatokról, az ellátás
biztonságáról, a megújuló energiaforrások 
bevonásáról, valamint tegyék lehetővé a 
fogyasztók számára, hogy kihasználhassák 
az új technológiák és az intelligens 
energiafelhasználás előnyeit az 
energiahatékonyság növelése érdekében;

Or. pl

Módosítás 23
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy Európa energia-
infrastruktúrájának javítására 
vonatkozóan uniós megközelítésre van 
szükség, mivel e célt az egyes tagállamok 
önállóan nem képesek elérni; 
megállapítja, hogy a környezetvédelmi 
előnyök nem feltétlenül azokban az 
országokban jelentkeznek, amelyek a 
szükséges beruházásokat végrehajtják; 
emellett hangsúlyozza, hogy hosszú távú 
célkitűzésekben kell gondolkodni, mivel a 
ma megtervezett energia-
infrastruktúrának több évtizeden át kell 
működnie;

Or. en
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Módosítás 24
Sabine Wils

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
korszerűsítsék nemzeti energiahálózataikat 
és kapcsolják össze azokat az európai 
intelligens szuperhálózattal, ugyanakkor 
gondoskodjanak jelentős energiatároló 
kapacitásokról az EU-n belül, valamint 
biztosítsák a stabil és biztonságos, 
megfizethető energiaáramlást;  ezen 
túlmenően hangsúlyozza, hogy minden 
hálózatot úgy kell átalakítani, hogy 
akadálytalanul lehessen betáplálni a 
megújuló energia segítségével termelt 
villamos energiát, és hogy az 
energiaveszteség elkerülése érdekében
korszerűsítsék a hálózatokat; azt is 
hangsúlyozza, hogy további intézkedéseket 
kell tenni az elszigetelt területeknek (pl. 
szigeteknek és peremterületeknek) az 
európai villamosenergia-hálózattal történő 
összekapcsolása érdekében;

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
korszerűsítsék nemzeti energiahálózataikat,
és kapcsolják össze azokat egy európai 
intelligens szuperhálózattal, ugyanakkor 
gondoskodjanak jelentős energiatároló 
kapacitásokról az EU-n belül, valamint 
biztosítsák a megfizethető energia stabil és 
biztonságos áramlását;  ezen túlmenően 
hangsúlyozza, hogy minden hálózatot úgy 
kell átalakítani, hogy akadálytalanul 
lehessen betáplálni a megújuló energia 
segítségével termelt villamos energiát, és a 
nagyfeszültségű vezetékek 
nyomvonalának megválasztásakor a 
lehető legjobb környezetvédelmi 
eredményekre irányuló lehetőségeket 
maradéktalanul kihasználják, továbbá
hogy az energiaveszteség elkerülése 
érdekében a hálózatokat korszerűsíteni 
kell; azt is hangsúlyozza, hogy további 
intézkedéseket kell tenni az elszigetelt 
területeknek (pl. szigeteknek és 
peremterületeknek) az európai 
villamosenergia-hálózattal történő 
összekapcsolása érdekében;

Or. de

Módosítás 25
Theodoros Skylakakis

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
korszerűsítsék nemzeti energiahálózataikat 

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
korszerűsítsék nemzeti energiahálózataikat 
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és kapcsolják össze azokat az európai 
intelligens szuperhálózattal, ugyanakkor 
gondoskodjanak jelentős energiatároló 
kapacitásokról az EU-n belül, valamint 
biztosítsák a stabil és biztonságos, 
megfizethető energiaáramlást;  ezen 
túlmenően hangsúlyozza, hogy minden 
hálózatot úgy kell átalakítani, hogy 
akadálytalanul lehessen betáplálni a 
megújuló energia segítségével termelt 
villamos energiát, és hogy az 
energiaveszteség elkerülése érdekében 
korszerűsítsék a hálózatokat; azt is 
hangsúlyozza, hogy további intézkedéseket 
kell tenni az elszigetelt területeknek (pl. 
szigeteknek és peremterületeknek) az 
európai villamosenergia-hálózattal történő 
összekapcsolása érdekében;

és kapcsolják össze azokat az európai 
intelligens szuperhálózattal, ugyanakkor 
gondoskodjanak jelentős energiatároló 
kapacitásokról az EU-n belül (ideértve a 
többfunkciós gáz-/hidrogéntároló 
létesítményeket, a nagyobb és kisebb 
vízerőműveket, a napenergiával előállított 
nagy hőmérsékletet hasznosító és egyéb 
technológiákat), valamint biztosítsák a
megfizethető energia stabil és biztonságos
áramlását;  ezen túlmenően hangsúlyozza, 
hogy minden hálózatot úgy kell átalakítani, 
hogy akadálytalanul lehessen betáplálni a 
megújuló energia segítségével termelt 
villamos energiát, és hogy az 
energiaveszteség elkerülése érdekében 
korszerűsítsék a hálózatokat; azt is 
hangsúlyozza, hogy további intézkedéseket 
kell tenni elsődlegesen az elszigetelt 
területeknek (pl. szigeteknek és 
peremterületeknek) az európai 
villamosenergia-hálózattal történő 
összekapcsolása érdekében;

Or. en

Módosítás 26
Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
korszerűsítsék nemzeti energiahálózataikat 
és kapcsolják össze azokat az európai 
intelligens szuperhálózattal, ugyanakkor 
gondoskodjanak jelentős energiatároló 
kapacitásokról az EU-n belül, valamint 
biztosítsák a stabil és biztonságos, 
megfizethető energiaáramlást;  ezen 
túlmenően hangsúlyozza, hogy minden 
hálózatot úgy kell átalakítani, hogy
akadálytalanul lehessen betáplálni a 
megújuló energia segítségével termelt 

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
korszerűsítsék nemzeti energiahálózataikat 
és kapcsolják össze azokat az európai 
intelligens szuperhálózattal, ugyanakkor 
gondoskodjanak jelentős energiatároló
kapacitásokról az EU-n belül, valamint 
biztosítsák a megfizethető energia stabil és 
biztonságos áramlását;  ezen túlmenően 
hangsúlyozza, hogy a hálózatokat úgy kell 
átalakítani, hogy a megújuló energia 
segítségével termelt villamos energiát be 
lehessen táplálni, és hogy az 
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villamos energiát, és hogy az 
energiaveszteség elkerülése érdekében 
korszerűsítsék a hálózatokat; azt is 
hangsúlyozza, hogy további intézkedéseket 
kell tenni az elszigetelt területeknek (pl. 
szigeteknek és peremterületeknek) az 
európai villamosenergia-hálózattal történő 
összekapcsolása érdekében;

energiaveszteség elkerülése érdekében 
korszerűsítsék a hálózatokat; azt is 
hangsúlyozza, hogy további intézkedéseket 
kell tenni az elszigetelt területeknek (pl. 
szigeteknek és peremterületeknek) az 
európai villamosenergia-hálózattal történő 
összekapcsolása érdekében;

Or. pl

Módosítás 27
Bas Eickhout

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az EU és a 
harmadik országok közötti 
villamosenergia-infrastruktúra fejlesztése 
a kibocsátásáthelyezés kockázatának 
kialakulását – illetve ahol e kockázat már 
jelen van, annak növekedését –
eredményezheti; felhívja a Bizottságot, 
hogy kövesse nyomon a villamosenergia-
behozatalt, és álljon készen olyan 
intézkedések bevezetésére, amelyek 
előírják az importőrök számára, hogy 
amennyiben a Bizottság a belső piacon 
tisztességtelen versenyt tapasztal, az ETS-
ből kapott kibocsátási egységeket 
visszaszolgáltassák;

Or. en

Módosítás 28
Theodoros Skylakakis

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot, hogy az 
energia-infrastruktúrára vonatkozó tervek 
kidolgozása során vegye figyelembe a 
kibocsátásáthelyezés lehetséges veszélyét, 
különösen azon államok esetében, 
amelyek nem EU-tagállamok határán, 
illetve azok földrajzi közelségében 
fekszenek;

Or. en

Módosítás 29
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megállapítja, hogy az energia 
területére vonatkozó kutatás és innováció 
nagy jelentőséggel bír a fenntartható 
gazdaságra való átállás felgyorsítása 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 30
Rovana Plumb, Bas Eickhout; Sabine Wils

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a 
részletesen kidolgozott módszertan 
gyorsabb és átláthatóbb engedélykiadási 
eljárások révén valósítja meg a kiemelt 
fontosságú projekteket, ugyanakkor 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 

7. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a 
részletesen kidolgozott módszertan 
gyorsabb és átláthatóbb engedélykiadási 
eljárások révén valósítja meg a kiemelt 
fontosságú projekteket, ugyanakkor 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
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hogy ennek megfelelően igazítsák ki a 
környezeti hatásvizsgálati és a stratégiai 
környezeti hatásvizsgálati eljárásokat;
továbbá hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
nyilvánosság részvételét a döntéshozatali 
eljárásban, ami növelheti a nyilvánosság 
bizalmát és a létesítmények 
elfogadottságát.

hogy biztosítsák a környezeti 
hatásvizsgálati és a stratégiai környezeti 
hatásvizsgálati eljárások 
hatékonyságának, eredményességének és 
átláthatóságának fokozását; továbbá 
hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
nyilvánosság részvételét a döntéshozatali 
eljárásban, ami növelheti a nyilvánosság 
bizalmát és a létesítmények 
elfogadottságát.

Or. en

Módosítás 31
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a 
részletesen kidolgozott módszertan 
gyorsabb és átláthatóbb engedélykiadási 
eljárások révén valósítja meg a kiemelt 
fontosságú projekteket, ugyanakkor 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ennek megfelelően igazítsák ki a 
környezeti hatásvizsgálati és a stratégiai 
környezeti hatásvizsgálati eljárásokat;
továbbá hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
nyilvánosság részvételét a döntéshozatali 
eljárásban, ami növelheti a nyilvánosság 
bizalmát és a létesítmények 
elfogadottságát.

7. üdvözli a Bizottságnak az engedélyezési 
eljárások felgyorsítására és átláthatóbbá 
tételére irányuló javaslatát; továbbá 
hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
nyilvánosság részvételét a döntéshozatali 
eljárásban, ami növelheti a nyilvánosság 
bizalmát és a létesítmények 
elfogadottságát.

Or. en

Módosítás 32
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a 
részletesen kidolgozott módszertan 
gyorsabb és átláthatóbb engedélykiadási 
eljárások révén valósítja meg a kiemelt 
fontosságú projekteket, ugyanakkor 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ennek megfelelően igazítsák ki a 
környezeti hatásvizsgálati és a stratégiai 
környezeti hatásvizsgálati eljárásokat;
továbbá hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
nyilvánosság részvételét a döntéshozatali 
eljárásban, ami növelheti a nyilvánosság 
bizalmát és a létesítmények 
elfogadottságát.

7. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a 
részletesen kidolgozott módszertan 
gyorsabb és átláthatóbb engedélykiadási 
eljárások révén valósítja meg a kiemelt 
fontosságú projekteket, ugyanakkor 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ennek megfelelően igazítsák ki a 
környezeti hatásvizsgálati és a stratégiai 
környezeti hatásvizsgálati eljárásokat;
továbbá hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
nyilvánosság – így többek között a 
regionális és helyi testületek – részvételét 
a döntéshozatali eljárásban, ami növelheti a 
nyilvánosság bizalmát és a létesítmények 
elfogadottságát.

Or. en

Módosítás 33
Sabine Wils

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a 
részletesen kidolgozott módszertan 
gyorsabb és átláthatóbb engedélykiadási 
eljárások révén valósítja meg a kiemelt 
fontosságú projekteket, ugyanakkor 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ennek megfelelően igazítsák ki a 
környezeti hatásvizsgálati és a stratégiai 
környezeti hatásvizsgálati eljárásokat;
továbbá hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
nyilvánosság részvételét a döntéshozatali 
eljárásban, ami növelheti a nyilvánosság 
bizalmát és a létesítmények 
elfogadottságát.

7. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a 
részletesen kidolgozott módszertan 
gyorsabb és átláthatóbb engedélykiadási 
eljárások révén valósítja meg a kiemelt 
fontosságú projekteket, ugyanakkor 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ennek megfelelően igazítsák ki a 
környezeti hatásvizsgálati és a stratégiai 
környezeti hatásvizsgálati eljárásokat;
továbbá hangsúlyozza, hogy fokozni kell
és egyértelművé kell tenni a nyilvánosság
tájékoztatását, a helyi lakosság részvételét 
a döntéshozatali eljárásban és a polgárok 
azon jogát, hogy a helyi hatóságok 
döntései ellen fellebbezzenek, ami 
növelheti a nyilvánosság bizalmát és a 
létesítmények elfogadottságát; ebből a 
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célból felhívja a figyelmet a tervek online 
közzétételének hasznosságára, és hogy 
valamennyi érdekelt fél számára 
hozzáférést kell biztosítani.

Or. de

Indokolás

A Bizottság a COM(2010)0677. számú közleményének 5.2 szakaszában („Gyorsabb és 
átláthatóbb engedélyezési eljárások”) a polgárok fellebbezési jogának egyértelművé tétele és 
megerősítése mellett száll síkra.

Módosítás 34
Theodoros Skylakakis

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a 
részletesen kidolgozott módszertan 
gyorsabb és átláthatóbb engedélykiadási 
eljárások révén valósítja meg a kiemelt 
fontosságú projekteket, ugyanakkor 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ennek megfelelően igazítsák ki a 
környezeti hatásvizsgálati és a stratégiai 
környezeti hatásvizsgálati eljárásokat;
továbbá hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
nyilvánosság részvételét a döntéshozatali 
eljárásban, ami növelheti a nyilvánosság 
bizalmát és a létesítmények 
elfogadottságát.

7. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a 
részletesen kidolgozott módszertan 
gyorsabb és átláthatóbb engedélykiadási 
eljárások révén valósítja meg a kiemelt 
fontosságú projekteket bármely nagyobb 
európai földrajzi terület kiiktatása nélkül, 
ugyanakkor felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy ennek megfelelően 
igazítsák ki a környezeti hatásvizsgálati és 
a stratégiai környezeti hatásvizsgálati 
eljárásokat; továbbá hangsúlyozza, hogy 
fokozni kell a nyilvánosság részvételét a 
döntéshozatali eljárásban, ami növelheti a 
nyilvánosság bizalmát és a létesítmények 
elfogadottságát.

Or. en

Módosítás 35
Bas Eickhout

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7a. kéri, hogy készüljön elemzés az 
infrastruktúrának energiahatékonysági 
politikák általi minimálisra csökkentésére 
vonatkozó lehetőségekről, továbbá hogy 
kiemelt kérdésként vegyék fontolóra a 
meglévő infrastruktúra korszerűsítését és 
a meglévő villamosenergia- vagy 
közlekedési infrastruktúra melletti új 
infrastruktúrák kiépítését is;

Or. en


