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Módosítás 1
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. egyedi jogszabály vagy intézményközi
megállapodás elfogadását kéri az európai 
szemeszter demokratikus legitimitásának 
és eredményességének biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 2
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. megjegyzi, hogy az éves növekedési 
jelentés ajánlásokat tartalmaz az uniós 
politika fő kiemelt cselekvéseire 
vonatkozóan; ezért hangsúlyozza, hogy azt 
egy új melléklettel kell kiegészíteni, amely 
a fenntartható fejlődésről szól;

Or. en

Módosítás 3
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a forrás- és 
energiahatékonyság alapvetően fontosak a 
fenntartható növekedés előmozdítása és az 

1. hangsúlyozza, hogy a forrás- és 
energiahatékonyság alapvetően fontosak a 
fenntartható növekedés előmozdítása és az 
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éghajlatváltozás elleni küzdelem 
szempontjából, ezért közép- és hosszabb 
távon a versenyképesség kulcsfontosságú 
alkotóelemei;

éghajlatváltozás elleni küzdelem 
szempontjából, ezért közép- és hosszabb 
távon a versenyképesség kulcsfontosságú 
alkotóelemei, miközben jelentősen 
hozzájárulnak a jelenlegi gazdasági 
válságból való kilábaláshoz is;

Or. en

Módosítás 4
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a forrás- és 
energiahatékonyság alapvetően fontosak a 
fenntartható növekedés előmozdítása és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
szempontjából, ezért közép- és hosszabb 
távon a versenyképesség kulcsfontosságú 
alkotóelemei;

1. hangsúlyozza, hogy a forrás- és 
energiahatékonyság alapvetően fontosak a 
fenntartható növekedés előmozdítása és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
szempontjából, miközben javítják az 
energiabiztonságot és a fogyasztók 
hozzáférését az energiához; ezért úgy véli, 
hogy közép- és hosszabb távon az energia 
és az erőforrások hatékony 
felhasználásának Európa gazdasági 
versenyképességének kulcsfontosságú 
alkotóelemévé kell válnia;

Or. lt

Módosítás 5
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a forrás- és 
energiahatékonyság alapvetően fontosak a 
fenntartható növekedés előmozdítása és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 

1. hangsúlyozza, hogy a forrás- és 
energiahatékonyság alapvetően fontosak a 
fenntartható növekedés előmozdítása és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
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szempontjából, ezért közép- és hosszabb 
távon a versenyképesség kulcsfontosságú 
alkotóelemei;

szempontjából, miközben javítják az 
energiabiztonságot és a fogyasztók 
hozzáférését az energiához; ezért úgy véli, 
hogy közép- és hosszabb távon az energia 
és az erőforrások hatékony 
felhasználásának Európa gazdasági 
versenyképességének kulcsfontosságú 
alkotóelemévé kell válnia;

Or. lt

Módosítás 6
Bairbre de Brún

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. az UNEP környezetbarát gazdaságról 
szóló jelentését illetően rámutat a 
környezetbarát gazdaságba történő 
befektetés gazdasági és társadalmi 
előnyeire, amilyen például a magasabb 
GDP és egy főre jutó GDP, az erőforrás-
hatékony gazdaság, az új és innovatív 
munkahelyek létrehozása, a természeti és 
humán tőkében jelentkező nyereség és a 
szegénység mérséklése;

Or. en

Módosítás 7
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a Bizottság 
közelmúltbeli becslései szerint az EU a 
20%-os csökkentési célnak csupán a felét 
képes teljesíteni, és a tagállamok jelenlegi 

2. megállapítja, hogy a Bizottság 
közelmúltbeli becslései szerint az EU a 
20%-os csökkentési célnak csupán a felét 
képes teljesíteni, és a tagállamok jelenlegi 
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tervei messze elmaradhatnak az Európa 
2020 stratégiában meghatározott átfogó 
energiahatékonysági céloktól, ami számos 
ágazatban és régióban a növekedés 
lehetőségeinek elvesztegetéséhez, valamint 
a munkahelyteremtés lehetőségeinek 
kimerüléséhez vezethet;

tervei messze elmaradhatnak az Európa 
2020 stratégiában meghatározott átfogó 
energiahatékonysági céloktól, ami számos 
ágazatban és régióban a növekedés 
lehetőségeinek elvesztegetéséhez, valamint 
a munkahelyteremtés lehetőségeinek 
kimerüléséhez vezethet, és ennélfogva 
negatív hatást gyakorol az EU 
termelékenységére, versenyképességére és 
társadalmi kohéziójára;

Or. en

Módosítás 8
Bairbre de Brún

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a Bizottság 
közelmúltbeli becslései szerint az EU a 
20%-os csökkentési célnak csupán a felét 
képes teljesíteni, és a tagállamok jelenlegi 
tervei messze elmaradhatnak az Európa 
2020 stratégiában meghatározott átfogó 
energiahatékonysági céloktól, ami számos 
ágazatban és régióban a növekedés 
lehetőségeinek elvesztegetéséhez, valamint 
a munkahelyteremtés lehetőségeinek 
kimerüléséhez vezethet;

2. megállapítja, hogy a Bizottság 
közelmúltbeli becslései szerint az EU a 
20%-os csökkentési célnak csupán a felét 
képes teljesíteni, és a tagállamok jelenlegi 
tervei messze elmaradhatnak az Európa 
2020 stratégiában meghatározott átfogó 
energiahatékonysági céloktól, ami számos 
ágazatban és régióban a növekedés 
lehetőségeinek elvesztegetéséhez, valamint 
a munkahelyteremtés lehetőségeinek 
kimerüléséhez vezethet; úgy véli, hogy az 
EU 2020 stratégiában a 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzést 
kötelezővé kell tenni;

Or. en

Módosítás 9
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a Bizottság 
közelmúltbeli becslései szerint az EU a 
20%-os csökkentési célnak csupán a felét 
képes teljesíteni, és a tagállamok jelenlegi 
tervei messze elmaradhatnak az Európa 
2020 stratégiában meghatározott átfogó 
energiahatékonysági céloktól, ami számos 
ágazatban és régióban a növekedés 
lehetőségeinek elvesztegetéséhez, valamint 
a munkahelyteremtés lehetőségeinek 
kimerüléséhez vezethet;

2. megállapítja, hogy a Bizottság 
közelmúltbeli becslései szerint az EU a 
20%-os csökkentési célnak csupán a felét 
képes teljesíteni, és a tagállamok jelenlegi 
tervei messze elmaradhatnak az Európa 
2020 stratégiában meghatározott átfogó 
energiahatékonysági céloktól, ami számos 
ágazatban és régióban a növekedés 
lehetőségeinek elvesztegetéséhez, valamint 
a munkahelyteremtés lehetőségeinek 
kimerüléséhez vezethet; felszólítja a 
Bizottságot, hogy állapítson meg 
iránymutatásokat a nemzeti célok 
meghatározásának módszertanáról; 
felszólítja a tagállamokat, hogy 
vállaljanak nagyobb felelősséget az 
energiahatékonysági célok teljesítésére, és 
adjanak részletesebb tájékoztatást a 
Bizottság számára;

Or. lt

Módosítás 10
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a Bizottság 
közelmúltbeli becslései szerint az EU a 
20%-os csökkentési célnak csupán a felét 
képes teljesíteni, és a tagállamok jelenlegi 
tervei messze elmaradhatnak az Európa 
2020 stratégiában meghatározott átfogó 
energiahatékonysági céloktól, ami számos 
ágazatban és régióban a növekedés 
lehetőségeinek elvesztegetéséhez, valamint 
a munkahelyteremtés lehetőségeinek 
kimerüléséhez vezethet;

2. megállapítja, hogy a Bizottság 
közelmúltbeli becslései szerint az EU a 
20%-os csökkentési célnak csupán a felét 
képes teljesíteni, és a tagállamok jelenlegi 
tervei messze elmaradhatnak az Európa 
2020 stratégiában meghatározott átfogó 
energiahatékonysági céloktól, ami számos 
ágazatban és régióban a növekedés 
lehetőségeinek elvesztegetéséhez, valamint 
a munkahelyteremtés lehetőségeinek 
kimerüléséhez vezethet; felszólítja a 
Bizottságot, hogy állapítson meg 
iránymutatásokat a nemzeti célok 
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meghatározásának módszertanáról; 
felszólítja a tagállamokat, hogy 
vállaljanak nagyobb felelősséget az 
energiahatékonysági célok teljesítésére, és 
adjanak részletesebb tájékoztatást a 
Bizottság számára;

Or. lt

Módosítás 11
Oreste Rossi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a Bizottság 
közelmúltbeli becslései szerint az EU a 
20%-os csökkentési célnak csupán a felét 
képes teljesíteni, és a tagállamok jelenlegi 
tervei messze elmaradhatnak az Európa 
2020 stratégiában meghatározott átfogó 
energiahatékonysági céloktól, ami számos 
ágazatban és régióban a növekedés 
lehetőségeinek elvesztegetéséhez, valamint 
a munkahelyteremtés lehetőségeinek 
kimerüléséhez vezethet;

2. megállapítja, hogy a Bizottság 
közelmúltbeli becslései szerint az EU a 
20%-os csökkentési célnak csupán a felét 
képes teljesíteni, és a tagállamok jelenlegi 
tervei messze elmaradhatnak az Európa 
2020 stratégiában meghatározott átfogó 
energiahatékonysági céloktól, ami a 
Bizottság véleménye szerint számos 
ágazatban és régióban a növekedés 
lehetőségeinek elvesztegetéséhez, valamint 
a munkahelyteremtés lehetőségeinek 
kimerüléséhez vezethet;

Or. it

Módosítás 12
Oreste Rossi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a Bizottság 
közelmúltbeli becslései szerint az EU a 
20%-os csökkentési célnak csupán a felét 
képes teljesíteni, és a tagállamok jelenlegi 

2. megállapítja, hogy a Bizottság 
közelmúltbeli becslései szerint az EU a 
20%-os csökkentési célnak csupán a felét 
képes teljesíteni, és a tagállamok jelenlegi 
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tervei messze elmaradhatnak az Európa 
2020 stratégiában meghatározott átfogó 
energiahatékonysági céloktól, ami számos 
ágazatban és régióban a növekedés 
lehetőségeinek elvesztegetéséhez, valamint 
a munkahelyteremtés lehetőségeinek 
kimerüléséhez vezethet;

tervei messze elmaradhatnak az Európa 
2020 stratégiában meghatározott átfogó 
energiahatékonysági céloktól;

Or. it

Módosítás 13
Riikka Manner

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy jelentős lehetőségek 
vannak a fogyasztás csökkentésére, 
különösen az olyan energiaigényes 
ágazatokban, mint az építőipar és az 
építmények, a közlekedés és az ipar;

3. rámutat, hogy ha az 
energiahatékonyságra kötelező érvényű 
meghatározásokat állapítanának meg, 
akkor jelentős lehetőségek lennének a 
fogyasztás csökkentésére, különösen az 
olyan energiaigényes ágazatokban, mint az 
építőipar és az építmények, a közlekedés és 
az ipar;

Or. fi

Módosítás 14
Oreste Rossi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy jelentős lehetőségek 
vannak a fogyasztás csökkentésére, 
különösen az olyan energiaigényes 
ágazatokban, mint az építőipar és az 
építmények, a közlekedés és az ipar;

3. rámutat, hogy lehetőségek vannak a 
fogyasztás csökkentésére, különösen az 
olyan energiaigényes ágazatokban, mint az 
építőipar és az építmények, a közlekedés és 
az ipar, amit hatékonyabban ki kellene 
aknázni, egyidejűleg gondoskodva arról, 
hogy ne ássák alá Európa ipari 
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szerkezetének versenyképességét; 

Or. it

Módosítás 15
Oreste Rossi

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. tudomásul veszi a 2011-re szóló új 
energiahatékonysági tervet 
(COM(2011)0109), amelyet a Bizottság 
2011 márciusában fogadott el, ám 
javasolja, hogy további és szigorúbb 
intézkedéseket is hozzanak;

4. tudomásul veszi a 2011-re szóló új 
energiahatékonysági tervet 
(COM(2011)0109), amelyet a Bizottság 
2011 márciusában fogadott el;

Or. it

Módosítás 16
Riikka Manner

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ezért felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot jogilag kötelező nemzeti 
energiahatékonysági célokra, figyelembe 
véve az egyes tagállamok saját álláspontját, 
gazdasági teljesítőképességüket és a 
korábbi fellépéseket is;

5. ezért felhívja a Bizottságot, hogy 
különösen az építőipar tekintetében 
tegyen javaslatot jogilag kötelező nemzeti 
energiahatékonysági célokra, figyelembe 
véve az egyes tagállamok saját álláspontját, 
gazdasági teljesítőképességüket és a 
korábbi fellépéseket is;

Or. fi

Módosítás 17
Crescenzio Rivellini
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ezért felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot jogilag kötelező nemzeti 
energiahatékonysági célokra, figyelembe 
véve az egyes tagállamok saját 
álláspontját, gazdasági 
teljesítőképességüket és a korábbi 
fellépéseket is;

5. felhívja a tagállamokat, hogy az EU 
2020 stratégia kiemelt céljainak fényében,
a nemzeti reformprogramok részeként 
teljes mértékben tartsák tiszteletben az 
indikatív, önkéntes nemzeti 
energiahatékonysági célokat, figyelembe 
véve a saját álláspontjaikat, nemzeti
körülményeiket és potenciáljukat, 
gazdasági teljesítőképességüket és a 
korábbi fellépéseket is;

Or. en

Módosítás 18
Horst Schnellhardt

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ezért felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot jogilag kötelező nemzeti
energiahatékonysági célokra, figyelembe 
véve az egyes tagállamok saját 
álláspontját, gazdasági 
teljesítőképességüket és a korábbi 
fellépéseket is;

5. ezért felhívja a Bizottságot, hogy az 
energiahatékonyság tekintetében vizsgálja 
felül az európai célkitűzéseket, és 
gondoskodjon a célkitűzések teljes körű 
végrehajtásáról a tagállamokban;

Or. de

Módosítás 19
Oreste Rossi

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. ezért felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot jogilag kötelező nemzeti 
energiahatékonysági célokra, figyelembe 
véve az egyes tagállamok saját 
álláspontját, gazdasági 
teljesítőképességüket és a korábbi 
fellépéseket is;

5. ezért felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot irányadó nemzeti 
energiahatékonysági célokra, figyelembe 
véve az egyes tagállamok földrajzi 
helyzetét, saját álláspontjaikat, gazdasági 
teljesítőképességüket és a korábbi 
fellépéseket is;

Or. it

Módosítás 20
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy egy éves anyagi 
uniós hatékonysági célt kell meghatározni 
az erőforrás-felhasználás csökkentése 
érdekében, és rámutat arra, hogy 
létfontosságú szétválasztani az erőforrás-
felhasználást a gazdasági növekedéstől;

Or. en

Módosítás 21
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az előzetes 
gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemeszterében tükröződnie kell a 
környezeti szempontból fenntartható 
gazdaságba való átmenet előnyben 
részesítésének;

6. kiemeli a gazdasági és környezeti válság 
közötti összefüggést, és hangsúlyozza, 
hogy az előzetes gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemeszterében 
tükröződnie kell a környezeti szempontból 
fenntartható gazdaságba való átmenet 
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előnyben részesítésének;

Or. en

Módosítás 22
Oreste Rossi

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az előzetes 
gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemeszterében tükröződnie kell a 
környezeti szempontból fenntartható 
gazdaságba való átmenet előnyben 
részesítésének;

6. úgy véli, hogy az előzetes 
gazdaságpolitikai koordináció európai 
szemeszterében tükröződnie kellene a 
környezeti szempontból fenntartható 
gazdaságba való átmenet előnyben 
részesítésének, anélkül azonban, hogy 
szem elől tévesztenék a társadalmi-
gazdasági egyensúlyt;

Or. it

Módosítás 23
Bairbre de Brún

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. ezért felhívja a Bizottságot, hogy 
valamennyi éves növekedési felmérésbe 
foglalja bele a környezeti-gazdasági 
számlák jelzőszámaival foglalkozó időközi 
jelentést is.

7. ezért felhívja a Bizottságot, hogy 
valamennyi éves növekedési felmérésbe 
foglalja bele a környezeti-gazdasági 
számlák jelzőszámaival foglalkozó időközi 
jelentést, valamint az Európa 2020 
stratégia éghajlatváltozással és energiával
kapcsolatos céljaival való összhangot is.

Or. en
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Módosítás 24
Oreste Rossi

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. ezért felhívja a Bizottságot, hogy 
valamennyi éves növekedési felmérésbe 
foglalja bele a környezeti-gazdasági 
számlák jelzőszámaival foglalkozó időközi 
jelentést is.

7. ezért felhívja a Bizottságot annak 
mérlegelésére, hogy valamennyi éves 
növekedési felmérésbe belefoglalja a 
környezeti-gazdasági számlák 
jelzőszámaival foglalkozó időközi jelentést 
is, a környezeti-gazdasági számlákról 
szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1 3. cikkében meghatározott 
modulok alapján.
__________________
1 HL (...)

Or. it

Módosítás 25
Bas Eickhout

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. nagyon fontosnak tartja, hogy nyomon 
kövessék és állandóan csökkentsék a 
kitermelt természetes erőforrások 
felhasználását, de azt is, hogy ismerjék a 
meglévő természetes erőforráskészlet 
nagyságát; ezért kéri, hogy a környezeti-
gazdasági számlák rendszerét a lehető 
leghamarabb készletszámlákkal egészítsék 
ki;

Or. fi
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Módosítás 26
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki kulcsfontosságú 
teljesítménymutatókat a nemzeti 
reformprogramokban foglalt erőforrás-
hatékonysági célok végrehajtására, és 
ezekről rendszeresen számoljon be az éves 
növekedési jelentésben.

Or. en

Módosítás 27
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. megjegyzi, hogy a GDP nem ad számot 
a humán és társadalmi tőkéről, a 
természeti erőforrásokról és az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokról, az olyan 
nagy átalakulásokról, amelyek például az 
éghajlatváltozásból adódnak, sem pedig a 
fenntarthatóság előfeltételeként a jelen és 
jövő nemzedékeinek az erőforrásokhoz 
való tisztességes és méltányos 
hozzáférésének elvéről; ezért 
hangsúlyozza, hogy a GDP-t integrálni 
kell az új adatokkal és mutatókkal;

Or. en

Módosítás 28
Kriton Arsenis
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Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. üdvözli a jelenlegi éves növekedési 
jelentés javaslatát, hogy szüntessék meg a 
környezetre káros támogatásokat, és kéri e 
politika végrehajtásának értékelését a 
2012. évi európai szemeszter során.

Or. en


