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Módosítás 1
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. elismeri, hogy a megújuló energia
növekvő részaránya nemcsak fokozza
Európa energiafüggetlenségét, hanem 
jelentős környezeti és egészségügyi 
előnyökkel is jár a légszennyezés és egyéb 
kibocsátások, valamint az energiatermelés 
más formáihoz köthető további 
kockázatok csökkentése nyomán;

Or. en

Módosítás 2
Sabine Wils

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy a tagállamokban 
fejlesztések zajlanak a megújuló 
energiaforrások területén, hogy 
megvalósuljanak a 2020-ra kitűzött célok; 
felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot olyan ésszerű, 2030-ig elérendő 
célokra, amelyek egyidejűleg tekintetbe 
veszik a megújuló forrásokból termelendő 
elektromos áram arányát, az
energiahatékonyságot, a hagyományos, 
tiszta technológiákat, valamint a szén-
dioxid-tárolást;

1. üdvözli, hogy a tagállamokban 
fejlesztések zajlanak a megújuló 
energiaforrások területén, hogy 
megvalósuljanak a 2020-ra kitűzött célok; 
felhívja a Bizottságot, hogy 
haladéktalanul terjesszen elő egy 2030-ig 
szóló éghajlat-változási és 
energiacsomagra vonatkozó javaslatot, 
amely egyebek mellett kötelező és nagyra 
törő célokat fogalmaz meg az 
üvegházhatású gázok csökkentésére, az 
energiahatékonyságra és a megújuló
energiára vonatkozóan annak érdekében, 
hogy az Unió 2050-re egy rendkívül 
hatékony, csaknem 100%-ban megújuló 
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energiaforrásokon alapuló gazdasággá 
alakuljon át; rámutat arra, hogy egy ilyen 
fellépés garantálja az iparág számára 
szükséges befektetési biztonságot,
munkahelyeket teremt, előmozdítja az 
Unió energiafüggetlenségét, valamint
elősegíti a technológiai vezető szerepet és 
az ipari innovációt;

Or. en

Módosítás 3
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy a tagállamokban 
fejlesztések zajlanak a megújuló 
energiaforrások területén, hogy 
megvalósuljanak a 2020-ra kitűzött célok; 
felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot olyan ésszerű, 2030-ig elérendő
célokra, amelyek egyidejűleg tekintetbe 
veszik a megújuló forrásokból termelendő 
elektromos áram arányát, az 
energiahatékonyságot, a hagyományos, 
tiszta technológiákat, valamint a szén-
dioxid-tárolást;

1. üdvözli, hogy a tagállamokban 
fejlesztések zajlanak a megújuló 
energiaforrások területén, hogy 
megvalósuljanak a 2020-ra kitűzött célok; 
felhívja a Bizottságot, hogy a megújuló 
energiára vonatkozóan állapítson meg egy 
minimum 45%-os, 2030-ig elérendő
kötelező célt annak érdekében, hogy 
megteremtse a befektetők számára a 2020 
utánra tervezett beruházásaikhoz 
szükséges biztonságot és folytonosságot, 
és gondoskodjon arról, hogy az EU reális 
pályán halad ahhoz, hogy 2050-re egy 
teljes mértékben megújuló energián 
alapuló gazdasággá váljon;

Or. en

Módosítás 4
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy a tagállamokban 
fejlesztések zajlanak a megújuló 
energiaforrások területén, hogy 
megvalósuljanak a 2020-ra kitűzött célok; 
felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot olyan ésszerű, 2030-ig elérendő 
célokra, amelyek egyidejűleg tekintetbe 
veszik a megújuló forrásokból termelendő 
elektromos áram arányát, az 
energiahatékonyságot, a hagyományos, 
tiszta technológiákat, valamint a szén-
dioxid-tárolást;

1. üdvözli, hogy a tagállamokban 
fejlesztések zajlanak a megújuló 
energiaforrások területén, hogy 
megvalósuljanak a 2020-ra kitűzött célok; 
felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot olyan ésszerű, 2030-ig elérendő 
célokra, amelyek egyidejűleg tekintetbe 
veszik a megújuló forrásokból termelendő 
elektromos áram arányát, az 
energiahatékonyságot, a hagyományos, 
tiszta technológiákat, valamint a szén-
dioxid-tárolást; felszólítja a Bizottságot, 
hogy a megújuló energiára vonatkozóan 
javasoljon konkrét, 2030-ig elérendő 
célokat, amelyek irányt szabnak az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra történő átállásnak, és 
gondoskodnak arról, továbbra is egy 
megbízható, nagyra törő és hosszú távú 
megújulóenergia-politika maradjon
érvényben a nagyobb fokú szabályozási és 
befektetési biztonság garantálása, 
valamint a 2050-re kitűzött uniós szén-
dioxid-mentesítési célok elérése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy a tagállamokban 
fejlesztések zajlanak a megújuló 
energiaforrások területén, hogy 
megvalósuljanak a 2020-ra kitűzött célok; 
felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot olyan ésszerű, 2030-ig elérendő 
célokra, amelyek egyidejűleg tekintetbe 

1. üdvözli, hogy a tagállamokban 
fejlesztések zajlanak a megújuló 
energiaforrások területén, hogy 
megvalósuljanak a megújuló energiáról 
szóló uniós irányelvben 2020-ra kitűzött 
céljaik; felhívja a Bizottságot, hogy a 
folytonosság és a stabilitás biztosítása 
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veszik a megújuló forrásokból termelendő 
elektromos áram arányát, az 
energiahatékonyságot, a hagyományos, 
tiszta technológiákat, valamint a szén-
dioxid-tárolást;

érdekében tegyen javaslatot a megújuló 
energiára vonatkozó, 2030-ig elérendő 
ambiciózus és kötelező célokra;

Or. en

Módosítás 6
Marita Ulvskog

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy a tagállamokban 
fejlesztések zajlanak a megújuló 
energiaforrások területén, hogy 
megvalósuljanak a 2020-ra kitűzött célok; 
felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot olyan ésszerű, 2030-ig elérendő 
célokra, amelyek egyidejűleg tekintetbe 
veszik a megújuló forrásokból termelendő 
elektromos áram arányát, az 
energiahatékonyságot, a hagyományos, 
tiszta technológiákat, valamint a szén-
dioxid-tárolást;

1. üdvözli, hogy a tagállamokban 
fejlesztések zajlanak a megújuló 
energiaforrások területén, hogy 
megvalósuljanak a 2020-ra kitűzött célok; 
felhívja a Bizottságot, hogy teljesítse a 
megújuló energia előmozdítására, az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentésére, az energiahatékonyságra 
és az ellátás biztonságára vonatkozó 
célokat, biztosítva az éghajlatváltozás 
csökkentésére irányuló közép- és hosszú 
távú célok, valamint az ipari 
versenyképesség elérését;

Or. en

Módosítás 7
Andres Perello Rodriguez

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy a tagállamokban 
fejlesztések zajlanak a megújuló 
energiaforrások területén, hogy 
megvalósuljanak a 2020-ra kitűzött célok; 

1. megállapítja, hogy az egyes
tagállamokban különböző szintű 
fejlesztések zajlanak a megújuló 
energiaforrások területén, és talán 
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felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot olyan ésszerű, 2030-ig elérendő 
célokra, amelyek egyidejűleg tekintetbe 
veszik a megújuló forrásokból termelendő 
elektromos áram arányát, az
energiahatékonyságot, a hagyományos, 
tiszta technológiákat, valamint a szén-
dioxid-tárolást;

jelentősebb erőfeszítésekre volna szükség, 
hogy megvalósuljanak a 2020-ra kitűzött 
célok; felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot olyan nagyra törő, 2030-ig 
elérendő célokra, amelyek tekintetbe 
veszik a különböző forrásokból termelendő 
elektromos áram arányát, az
energiaszerkezeten belül pedig 
gondoskodnak a megújuló 
energiaforrások egyre növekvő
részarányáról, amint azt az Unió 
szorgalmazza;

Or. es

Módosítás 8
Anna Rosbach

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy a tagállamokban 
fejlesztések zajlanak a megújuló 
energiaforrások területén, hogy 
megvalósuljanak a 2020-ra kitűzött célok; 
felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot olyan ésszerű, 2030-ig elérendő 
célokra, amelyek egyidejűleg tekintetbe 
veszik a megújuló forrásokból termelendő 
elektromos áram arányát, az 
energiahatékonyságot, a hagyományos, 
tiszta technológiákat, valamint a szén-
dioxid-tárolást;

1. üdvözli, hogy a tagállamokban 
fejlesztések zajlanak a megújuló 
energiaforrások területén, hogy 
megvalósuljanak a 2020-ra kitűzött célok, 
és erősödjön Európa versenyképessége; 
felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot olyan reális, 2030-ig elérendő 
célokra, amelyek egyidejűleg tekintetbe 
veszik a megújuló forrásokból termelendő 
elektromos áram arányát, az 
energiahatékonyságot, a hagyományos, 
tiszta technológiákat, valamint a szén-
dioxid-tárolást;

Or. en

Módosítás 9
Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy a tagállamokban 
fejlesztések zajlanak a megújuló 
energiaforrások területén, hogy 
megvalósuljanak a 2020-ra kitűzött célok; 
felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot olyan ésszerű, 2030-ig elérendő 
célokra, amelyek egyidejűleg tekintetbe 
veszik a megújuló forrásokból termelendő 
elektromos áram arányát, az 
energiahatékonyságot, a hagyományos, 
tiszta technológiákat, valamint a szén-
dioxid-tárolást;

1. üdvözli, hogy a tagállamokban 
fejlesztések zajlanak a megújuló 
energiaforrások területén, hogy 
megvalósuljanak a 2020-ra kitűzött célok; 
felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot olyan ésszerű, a 2020 utáni 
időszakra vonatkozó keret megalkotására,
amely a tágabb éghajlati és energetikai 
kontextusba ágyazódik, és – egyebek 
mellett – támogatja az ellátás biztonságát, 
az innovációt és a versenyképességet, 
ezáltal pedig hozzájárul az erőforrás-
hatékony, biztonságos, fenntartható és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású európai 
gazdaság előmozdításához;

Or. pl

Módosítás 10
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

rámutat arra, hogy a megújuló energiára 
vonatkozóan 2020-ra kitűzött kötelező 
célok ösztönözték a megújuló energia 
uniós térnyerését, és megbízható 
befektetési környezetet teremtettek, ezáltal 
versenyelőnyhöz juttatva Európát a 
megújuló energiaforrások terén, ami 
jelentős mértékben hozzájárul majd a 
fenntartható növekedéshez és a 
munkahelyteremtéshez;

Or. en
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Módosítás 11
Marita Ulvskog

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat arra, hogy az európai 
energiapolitika középpontjába a megújuló 
energia fejlesztését, alkalmazását és 
elosztását kell állítani; a megújuló energia
terén nagyra törőbb célokra van szükség a 
2030-ig terjedő, illetve azt követő
időszakra vonatkozóan, hogy 2050-ig 
elérhetővé váljon a megújuló energián 
alapuló gazdaság;

Or. en

Módosítás 12
Sabine Wils

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megismétli, hogy egy éghajlati cél 
önmagában nem irányít elégséges 
befektetést a megújuló energiaforrások és 
az energiamegtakarítás területére, 
amelyekre a szükséges, 2050-ig elérendő
80–95%-os kibocsátás-csökkentés 
oroszlánrésze hárul; megerősíti, hogy 
ennek a két mindenképpen kifizetődő 
(„no-regrets”) opciónak – amelyeket a 
2050-ig szóló energiaügyi ütemterv 
azonosított – a 2020 utáni időszakra szóló 
keret központi pillérét kell képeznie;

Or. en
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Módosítás 13
Marita Ulvskog

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. új gazdasági eszközök kialakítását 
szorgalmazza a megújuló energia 
ösztönzése érdekében, és kéri a fosszilis 
tüzelőanyagokra irányuló támogatások 
fokozatos megszüntetését;

Or. en

Módosítás 14
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a megújuló energiára 
irányuló jövőbeli szakpolitikai 
ösztönzőknek figyelembe kell venniük az 
erőforrás-hatékonysági célkitűzéseket, és 
foglalkozniuk kell a biomasszából 
származó energia különféle forrásainak
közvetlen „szénadóssága” terén 
tapasztalható jelentős eltérésekkel;

Or. en

Módosítás 15
Anna Rosbach

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat a környezetbarát technológia 
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piaci potenciáljára; egyúttal 
hangsúlyozza, hogy a környezetbarát 
technológiákat egy lehetőségnek kell 
tekinteni az európai iparágak 
megerősítésére, nem pedig olyan 
tényezőnek, amely szükségszerűen állami 
finanszírozást igényel;

Or. en

Módosítás 16
Andres Perello Rodriguez

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rendkívül sajnálja, hogy egyes 
tagállamok fajsúlyos megszorító 
politikákat alkalmaznak, amelyek 
közvetlenül nyirbálják meg a megújuló 
energiával kapcsolatos kutatás, fejlesztés 
és innováció forrásait, hátráltatva e 
technológiák fejlődését, ami nem csupán 
az Unió 2020-ra kitűzött céljainak 
eléréséhez, hanem az energiatermelési 
költségek csökkentéséhez és az induló 
beruházások ösztönzéséhez is 
elengedhetetlen;

Or. es

Módosítás 17
Sabine Wils

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a 
megújuló energiaforrások 2030-ig 
megvalósuló hathatós növekedése 3 millió 
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munkahelyet teremthet;

Or. en

Módosítás 18
Sabine Wils

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a megújuló energia 
fejlesztése nem elkülönülten, hanem az 
energiarendszer egészének részeként 
zajlik; ismételten hangsúlyozza, hogy az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
keretében forrásokat kell előirányozni az 
ikt-alapú intelligens hálózatok 
fejlesztésének finanszírozása érdekében, 
lehetővé téve ezáltal a megújuló energia 
átfogóbb bevonását és az átviteli 
rendszerek stabilitásának javítását;

2. úgy véli, hogy az európai 
energiapolitika hangsúlyának a megújuló 
energia fejlesztésére, alkalmazására és 
elosztására kell áthelyeződnie; felszólítja 
az uniós tagállamokat és a Bizottságot, 
hogy fokozzák az EU törekvéseit, és 30%-
ra növeljék a megújuló energiára 
vonatkozó, 2020-ig elérendő célt, illetve 
2030-ra tűzzenek ki egy újabb, 45%-os 
kötelező célt, 2040-re és 2050-re pedig 
jelöljenek ki további indikatív célokat; 
felszólítja az Európai Bizottságoz, hogy
sürgősen nyújtson be jogalkotási 
javaslatokat az éghajlat-változási és 
energiacsomag e célból történő 
átdolgozására, annak érdekében, hogy a 
befektetők és innovátorok számára 
garantálják a hosszú távú biztonságot; 
ismételten hangsúlyozza, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében 
forrásokat kell előirányozni az ikt-alapú 
intelligens hálózatok fejlesztésének 
finanszírozása érdekében, lehetővé téve 
ezáltal a megújuló energia átfogóbb 
bevonását és az átviteli rendszerek 
stabilitásának javítását;

Or. en

Módosítás 19
Marita Ulvskog
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a megújuló energia 
fejlesztése nem elkülönülten, hanem az 
energiarendszer egészének részeként 
zajlik; ismételten hangsúlyozza, hogy az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
keretében forrásokat kell előirányozni az 
ikt-alapú intelligens hálózatok 
fejlesztésének finanszírozása érdekében, 
lehetővé téve ezáltal a megújuló energia 
átfogóbb bevonását és az átviteli 
rendszerek stabilitásának javítását;

2. ismételten hangsúlyozza, hogy az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
keretében forrásokat kell előirányozni az 
ikt-alapú intelligens hálózatok 
fejlesztésének finanszírozása érdekében, 
lehetővé téve ezáltal a megújuló energia 
átfogóbb bevonását és az átviteli 
rendszerek stabilitásának javítását;

Or. en

Módosítás 20
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a megújuló energia 
fejlesztése nem elkülönülten, hanem az 
energiarendszer egészének részeként zajlik; 
ismételten hangsúlyozza, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében 
forrásokat kell előirányozni az ikt-alapú
intelligens hálózatok fejlesztésének 
finanszírozása érdekében, lehetővé téve 
ezáltal a megújuló energia átfogóbb 
bevonását és az átviteli rendszerek 
stabilitásának javítását;

2. rámutat, hogy a megújuló energia 
fejlesztése nemcsak elkülönülten, a 
decentralizált megújuló 
energiarendszerek fejlesztésének 
előmozdítása érdekében zajlik, hanem az 
energiarendszer egészének részeként is; 
ismételten hangsúlyozza, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében 
forrásokat kell előirányozni a határokon 
átnyúló és intelligens hálózatok 
fejlesztésének finanszírozása érdekében, 
lehetővé téve ezáltal a megújuló energia 
átfogóbb bevonását és az átviteli 
rendszerek stabilitásának javítását;

Or. en
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Módosítás 21
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a megújuló energia 
fejlesztése nem elkülönülten, hanem az 
energiarendszer egészének részeként zajlik;
ismételten hangsúlyozza, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében 
forrásokat kell előirányozni az ikt-alapú 
intelligens hálózatok fejlesztésének 
finanszírozása érdekében, lehetővé téve 
ezáltal a megújuló energia átfogóbb 
bevonását és az átviteli rendszerek 
stabilitásának javítását;

2. rámutat, hogy a megújuló energia 
fejlesztése nem elkülönülten, hanem az 
energiarendszer egészének részeként zajlik;
ismételten hangsúlyozza, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében 
forrásokat kell előirányozni az ikt-alapú 
intelligens hálózatok fejlesztésének 
finanszírozása érdekében, lehetővé téve 
ezáltal a megújuló energia átfogóbb, 
költséghatékony és biztonságos bevonását 
a hálózatba, és az átviteli, illetve elosztási 
rendszerek stabilitásának javítását az 
ellátás biztonságának megőrzése céljából;

Or. en

Módosítás 22
Zofija Mazej Kukovič

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a megújuló energia 
fejlesztése nem elkülönülten, hanem az 
energiarendszer egészének részeként zajlik;
ismételten hangsúlyozza, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében 
forrásokat kell előirányozni az ikt-alapú 
intelligens hálózatok fejlesztésének 
finanszírozása érdekében, lehetővé téve 
ezáltal a megújuló energia átfogóbb 
bevonását és az átviteli rendszerek 
stabilitásának javítását;

2. rámutat, hogy a megújuló energia 
fejlesztése nem elkülönülten, hanem az 
energiarendszer egészének részeként zajlik; 
ismételten hangsúlyozza, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében 
forrásokat kell előirányozni az ikt-alapú 
intelligens hálózatok fejlesztésének 
finanszírozása érdekében, lehetővé téve 
ezáltal a megújuló energia átfogóbb 
bevonását és az átviteli rendszerek 
stabilitásának javítását; hangsúlyozza a 
kis- és középvállalkozások támogatásának 
szükségességét annak érdekében, hogy 
több lehetőségük legyen az 
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infrastrukturális fejlesztés terén;

Or. en

Módosítás 23
Vicky Ford

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a megújuló energia 
fejlesztése nem elkülönülten, hanem az 
energiarendszer egészének részeként zajlik; 
ismételten hangsúlyozza, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében 
forrásokat kell előirányozni az ikt-alapú 
intelligens hálózatok fejlesztésének 
finanszírozása érdekében, lehetővé téve 
ezáltal a megújuló energia átfogóbb 
bevonását és az átviteli rendszerek 
stabilitásának javítását;

2. rámutat, hogy a megújuló energia 
fejlesztése nem elkülönülten, hanem az 
energiarendszer egészének részeként zajlik; 
ismételten hangsúlyozza, hogy az
energiainfrastruktúra és az ikt-alapú 
intelligens hálózatok fejlesztésének 
finanszírozása érdekében szükség van a 
magán- és állami forrásokból származó 
beruházásokra, mint amilyen az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz, lehetővé 
téve ezáltal a megújuló energia átfogóbb 
bevonását az energiapiacba és az átviteli 
rendszerek stabilitásának javítását;

Or. en

Módosítás 24
Anna Rosbach

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a megújuló energia 
fejlesztése nem elkülönülten, hanem az 
energiarendszer egészének részeként zajlik;
ismételten hangsúlyozza, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében 
forrásokat kell előirányozni az ikt-alapú 
intelligens hálózatok fejlesztésének 
finanszírozása érdekében, lehetővé téve 

2. rámutat, hogy a megújuló energia 
fejlesztése nem elkülönülten, hanem az 
energiarendszer egészének részeként zajlik; 
ismételten hangsúlyozza, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében 
forrásokat kell előirányozni az ikt-alapú 
intelligens hálózatok fejlesztésének 
finanszírozása érdekében, lehetővé téve 
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ezáltal a megújuló energia átfogóbb 
bevonását és az átviteli rendszerek 
stabilitásának javítását;

ezáltal a megújuló energia átfogóbb 
bevonását és az átviteli rendszerek 
stabilitásának javítását; hangsúlyozza, 
hogy ez a finanszírozás nem vezethet az 
Unió teljes költségvetésének 
növekedéséhez;

Or. en

Módosítás 25
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy a megújuló 
energiaforrások előmozdítására irányuló 
különféle rendszerek biztosítják, hogy a 
támogatási rendszerek kialakításakor 
figyelembe veszik a tagállamok eltérő 
lehetőségeit és technológiai mintázatait, 
ily módon elkerülve a váratlan nyereséget 
azáltal, hogy a technológia valós 
költségeit tükrözik; ugyanakkor üdvözli a 
Bizottság arra irányuló kezdeményezését, 
hogy iránymutatásokat dolgoz ki a 
támogatási rendszerekre vonatkozóan; 

Or. en

Módosítás 26
Sabine Wils

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy hiányzik a 
megújuló energiaforrások magasabb 
részarányára és az energiahatékonyságra 
vonatkozó forgatókönyv a 2050-ig szóló 
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energiaügyi ütemtervből, amely a 
megújuló energia magasabb részarányát 
is feltételezhetné az uniós 
energiaszerkezetben;

Or. en

Módosítás 27
Sabine Wils

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy az európai támogatási 
rendszerek létrehozása érdekében 
átmeneti időszakra van szükség; javasolja, 
hogy a Bizottság vegye figyelembe a 
gazdasági válság hatásait és az országok 
alacsonyabb hitelbesorolását, amelyek 
korlátozzák és kockázatossá teszik a 
megújuló energiába való befektetéseket; 
hangsúlyozza, hogy egy világos, hosszú 
távú európai stratégia révén csökkenteni 
kell a megújuló energiába befektetők 
kockázatait;

törölve

Or. en

Módosítás 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
3 bekezdés – bevezető rész

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy az európai támogatási
rendszerek létrehozása érdekében 
átmeneti időszakra van szükség; javasolja, 
hogy a Bizottság vegye figyelembe a 
gazdasági válság hatásait és az országok 
alacsonyabb hitelbesorolását, amelyek 

3. úgy véli, hogy mielőtt egy európai 
támogatási rendszer kialakítását 
szorgalmazzák, fel kell mérni, hogy a
megújuló energiaforrások előmozdítására 
irányuló uniós szintű rendszer 
költséghatékonyabb keretet kínálna-e a 
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korlátozzák és kockázatossá teszik a 
megújuló energiába való befektetéseket; 
hangsúlyozza, hogy egy világos, hosszú 
távú európai stratégia révén csökkenteni 
kell a megújuló energiába befektetők 
kockázatait;

megújuló erőforrások támogatásához; 
elismeri, hogy a hosszú távú 
kiszámíthatóság – a megújuló energia 
terén 2030-ig elérendő célt is ideértve –
hozzájárulna a megújuló energiába való 
befektetésekhez, és csökkentené a 
megújuló energiába befektetők kockázatait;

Or. en

Módosítás 29
Christofer Fjellner

Véleménytervezet
3 bekezdés – bevezető rész

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy az európai támogatási 
rendszerek létrehozása érdekében átmeneti 
időszakra van szükség; javasolja, hogy a 
Bizottság vegye figyelembe a gazdasági 
válság hatásait és az országok alacsonyabb 
hitelbesorolását, amelyek korlátozzák és 
kockázatossá teszik a megújuló energiába 
való befektetéseket; hangsúlyozza, hogy 
egy világos, hosszú távú európai stratégia 
révén csökkenteni kell a megújuló 
energiába befektetők kockázatait;

3. rámutat, hogy a megújuló 
energiaforrások támogatása érdekében 
átmeneti időszakra van szükség; javasolja, 
hogy a Bizottság vegye figyelembe a 
gazdasági válság hatásait és az országok 
alacsonyabb hitelbesorolását, amelyek 
korlátozzák és kockázatossá teszik a 
megújuló energiába való befektetéseket; 
hangsúlyozza, hogy egy világos, hosszú 
távú európai stratégia révén csökkenteni 
kell a megújuló energiába befektetők 
kockázatait;

Or. en

Módosítás 30
Vicky Ford

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy az európai támogatási 
rendszerek létrehozása érdekében 
átmeneti időszakra van szükség; javasolja, 

3. úgy véli, hogy a nemzeti támogatási 
rendszereket fokozatosan meg kell 
szüntetni, amikor sikerült elérni a piaci 
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hogy a Bizottság vegye figyelembe a
gazdasági válság hatásait és az országok 
alacsonyabb hitelbesorolását, amelyek 
korlátozzák és kockázatossá teszik a
megújuló energiába való befektetéseket; 
hangsúlyozza, hogy egy világos, hosszú 
távú európai stratégia révén csökkenteni 
kell a megújuló energiába befektetők 
kockázatait;

életképességet és versenyképességet; 
megemlíti a megújuló energiába befektetők 
kockázatait, és úgy véli, hogy ahol a piac 
kudarcot vall, állami finanszírozás 
használható a befektetési bizonytalanság 
csökkentése, ezáltal pedig az 
energiaprojektek 
magánfinanszírozásának bevonása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 31
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy az európai támogatási 
rendszerek létrehozása érdekében 
átmeneti időszakra van szükség; javasolja, 
hogy a Bizottság vegye figyelembe a
gazdasági válság hatásait és az országok 
alacsonyabb hitelbesorolását, amelyek
korlátozzák és kockázatossá teszik a 
megújuló energiába való befektetéseket; 
hangsúlyozza, hogy egy világos, hosszú 
távú európai stratégia révén csökkenteni 
kell a megújuló energiába befektetők 
kockázatait;

3. aggodalmának ad hangot a gazdasági
válságnak és az országok alacsonyabb
hitelminősítésének a megújuló energia 
finanszírozására gyakorolt hatásai miatt;
sajnálja, hogy egyre több ország fogadott 
el visszamenőleges hatályú intézkedéseket,
amelyek fokozzák a megújuló energiára 
irányuló befektetések kockázatait, ezáltal 
növelve a tőke, valamint a 2020-ra kitűzött 
célok elérésének költségeit; hangsúlyozza, 
hogy egy világos, hosszú távú európai 
stratégia révén csökkenteni kell a megújuló 
energiába befektetők kockázatait;

Or. en

Módosítás 32
Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy az európai támogatási 
rendszerek létrehozása érdekében 
átmeneti időszakra van szükség; javasolja, 
hogy a Bizottság vegye figyelembe a 
gazdasági válság hatásait és az országok 
alacsonyabb hitelbesorolását, amelyek 
korlátozzák és kockázatossá teszik a 
megújuló energiába való befektetéseket; 
hangsúlyozza, hogy egy világos, hosszú 
távú európai stratégia révén csökkenteni 
kell a megújuló energiába befektetők 
kockázatait;

3. javasolja, hogy a Bizottság vegye 
figyelembe a gazdasági válság hatásait és 
az országok alacsonyabb hitelbesorolását, 
amelyek korlátozzák és kockázatossá 
teszik a megújuló energiába való 
befektetéseket; hangsúlyozza, hogy egy 
hosszú távú európai stratégia csökkentheti
a megújuló energiába befektetők 
kockázatait;

Or. pl

Módosítás 33
Andres Perello Rodriguez

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy az európai támogatási 
rendszerek létrehozása érdekében 
átmeneti időszakra van szükség; javasolja, 
hogy a Bizottság vegye figyelembe a 
gazdasági válság hatásait és az országok 
alacsonyabb hitelbesorolását, amelyek 
korlátozzák és kockázatossá teszik a 
megújuló energiába való befektetéseket; 
hangsúlyozza, hogy egy világos, hosszú 
távú európai stratégia révén csökkenteni 
kell a megújuló energiába befektetők
kockázatait;

3. rámutat, hogy létre kell hozni az európai 
támogatási rendszereket; javasolja, hogy a 
Bizottság vegye figyelembe a gazdasági 
válság hatásait és az országok alacsonyabb 
hitelbesorolását, amelyek korlátozzák és 
kockázatossá teszik a megújuló energiába 
való befektetéseket; hangsúlyozza, hogy 
egy világos, hosszú távú európai stratégia 
révén csökkenteni kell a megújuló 
energiába befektetők kockázatait;

Or. es

Módosítás 34
Anna Rosbach
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy az európai támogatási 
rendszerek létrehozása érdekében átmeneti 
időszakra van szükség; javasolja, hogy a 
Bizottság vegye figyelembe a gazdasági 
válság hatásait és az országok alacsonyabb 
hitelbesorolását, amelyek korlátozzák és 
kockázatossá teszik a megújuló energiába 
való befektetéseket; hangsúlyozza, hogy 
egy világos, hosszú távú európai stratégia 
révén csökkenteni kell a megújuló 
energiába befektetők kockázatait;

3. rámutat, hogy az európai támogatási 
rendszerek létrehozása érdekében átmeneti 
időszakra van szükség; ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy e támogatási 
rendszereket a meglévő források 
átcsoportosításával, nem pedig a 
költségvetés növelésével kell kialakítani; 
javasolja, hogy a Bizottság vegye 
figyelembe a gazdasági válság hatásait és 
az országok alacsonyabb hitelbesorolását, 
amelyek korlátozzák és kockázatossá 
teszik a megújuló energiába való 
befektetéseket; hangsúlyozza, hogy egy 
világos, hosszú távú európai stratégia révén 
csökkenteni kell a megújuló energiába 
befektetők kockázatait;

Or. en

Módosítás 35
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy az európai támogatási 
rendszerek létrehozása érdekében átmeneti 
időszakra van szükség; javasolja, hogy a 
Bizottság vegye figyelembe a gazdasági 
válság hatásait és az országok alacsonyabb 
hitelbesorolását, amelyek korlátozzák és 
kockázatossá teszik a megújuló energiába 
való befektetéseket; hangsúlyozza, hogy 
egy világos, hosszú távú európai stratégia 
révén csökkenteni kell a megújuló 
energiába befektetők kockázatait;

3. rámutat, hogy az európai harmonizált 
támogatási rendszerek létrehozása 
érdekében átmeneti időszakra van szükség; 
javasolja, hogy a Bizottság vegye 
figyelembe a gazdasági válság hatásait és 
az országok alacsonyabb hitelbesorolását, 
amelyek korlátozzák és kockázatossá 
teszik a megújuló energiába való 
befektetéseket; hangsúlyozza, hogy egy 
világos, állandó és kiszámítható hosszú 
távú európai stratégia révén csökkenteni 
kell a megújuló energiába befektetők 
kockázatait;
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Or. en

Módosítás 36
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
3 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

megismétli, hogy az Európai Unió és 
tagállamai a biológiai sokféleségről szóló 
nagojai csúcstalálkozó, a G-20-ak 
pittsburghi csúcstalálkozója, az erőforrás-
hatékony Európa megvalósítására 
vonatkozó európai bizottsági ütemterv és a 
tanácsi következtetések keretében 
kötelezettséget vállaltak a környezetre 
káros támogatások 2020-ig történő 
fokozatos megszüntetésére; hangsúlyozza, 
hogy nemzeti és uniós szinten egyaránt 
sürgősen kezelni kell a környezetre káros 
energetikai támogatások kérdését; ezért 
összehangolt fellépést kér, amelynek célja 
a környezetre káros energetikai 
támogatások azonosítása és 2020-ig 
történő fokozatos megszüntetése;

Or. en

Módosítás 37
Sabine Wils

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. emlékeztet a megújuló energiáról szóló 
tanácsi következtetésekre, amelyek a 
fosszilis tüzelőanyagok támogatásának 
fokozatos megszüntetését követelik; 
felszólítja a tagállamokat, hogy 
fokozatosan szüntessék meg a fosszilis és 
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nukleáris forrásból történő 
energiatermelés támogatását;

Or. en

Módosítás 38
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. meggyőződése, hogy a stabil és hosszú 
távú szakpolitikai keretek kulcsszerepet 
játszanak a bizonytalanság költségeinek 
csökkentésében és a tőkéhez való 
hozzáférés javításában, ezáltal biztosítva a 
költséghatékony és eredményes átmenetet 
a társadalom számára;

Or. en

Módosítás 39
Marita Ulvskog

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
használja ki a válság kínálta lehetőséget a 
tiszta technológiákra irányuló szükséges 
beruházások elvégzéséhez, új 
munkahelyek kialakítása és a gazdasági 
növekedés ösztönzése érdekében;

Or. en

Módosítás 40
Christofer Fjellner



PE504.183v01-00 24/39 AM\925368HU.doc

HU

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. bár az Unió törekszik a fenntartható 
energiaforrások feltárására, meg kell 
jegyezni, hogy a megújuló energiára 
vonatkozó előírások szigorítása, így 
például a megújuló energiaforrásokra 
vonatkozó túl szigorú fenntarthatósági 
kritériumok alkalmazása csökkenti a 
megújuló energia versenyképességét és 
vonzerejét a fosszilis energiaforrásokhoz 
képest, amelyekre nem vonatkoznak ilyen 
kritériumok;

Or. en

Módosítás 41
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
hosszú távú stratégiákat és ösztönzőket, 
valamint megbízható szabályozási és 
fiskális keretet garantáljanak nemzeti 
szinten annak érdekében, hogy 
kiszámíthatóságot biztosítsanak a 
befektetők számára, és eredményesen 
előmozdítsák a megújuló energia 
fejlesztését minden egyes tagállamban;

Or. en

Módosítás 42
Sabine Wils
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi, hogy mivel az elkövetkező 
10 évben számos uniós erőmű 
leszerelésére vagy korszerűsítésére lesz 
szükség, a fosszilis tüzelőanyagok ára 
pedig folyamatosan nő majd, az 
energiaárak az energiaszerkezettől 
függetlenül emelkedni fognak; 
hangsúlyozza, hogy egyes megújuló 
energiák – így például a szárazföldi 
szélenergia és a fényelektromos 
napenergia – a költségeket tekintve már
most is versenyképesek a nukleáris 
energiához, valamint a szén-dioxid-
leválasztáshoz és -tároláshoz képest, ami a 
legköltséghatékonyabb megoldássá teszi 
őket a szén-dioxid-mentesítés terén; 
megjegyzi, hogy az energiaszámlák 
növekedésének problémáját mindenekelőtt 
energiahatékonysággal és takarékossági 
intézkedésekkel kell kezelni; 
hangsúlyozza, hogy az energiának 
mindenki számára megfizethetőnek kell 
lennie, és különös figyelmet kell fordítani 
a kiszolgáltatott fogyasztókra, illetve az 
alacsony jövedelmű háztartásokra; 
felszólítja a tagállamokat, hogy 
határozzák meg a kiszolgáltatott 
fogyasztók fogalmát, és hozzák meg a 
szükséges intézkedéseket e fogyasztók 
hatékony védelmének biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 43
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a megújuló 
energiaforrások nem csupán az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez 
járulnak hozzá, hanem további környezeti 
előnyöket is kínálnak a mérsékelt 
légszennyezés, hulladéktermelés és 
vízhasználat terén; 

Or. en

Módosítás 44
Zofija Mazej Kukovič

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a megújuló 
energiarendszerekben rejlő lehetőségek 
kibontakoztatásának és a szén-dioxid-
mentes gazdaság elérésének kulcsa a kis-
és középvállalkozások hatékony 
támogatásában rejlik;

Or. en

Módosítás 45
Andres Perello Rodriguez

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
törekvését, hogy a megújuló 
energiaforrások támogatási rendszereinek 
bevált gyakorlatairól szóló 
iránymutatásokat dolgozzon ki, 
ugyanakkor sajnálja, hogy a Bizottság 
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„Megújuló energia: az európai 
energiapiac egyik meghatározó tényezője” 
című közleménye ellentmondásosnak és 
zavarosnak bizonyult a tekintetben, hogy 
szükség van-e egyáltalán a 
támogatásokra; megjegyzi, hogy a 
megújulóenergia-ágazat még nem 
erősödött meg annyira, hogy egyedül is 
megbirkózzon a piaci erőkkel, ezért úgy 
véli, hogy a kellő szigorral és 
átláthatósággal kezelt támogatásokra 
továbbra is szükség van az ágazat 
konszolidációja, valamint annak lehetővé 
tétele érdekében, hogy az Unió
megvalósíthassa a szén-dioxid-mentes 
jövőre vonatkozó modelljét;

Or. es

Módosítás 46
Sabine Wils

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. aggodalmának ad hangot a megújuló 
energiára vonatkozó nemzeti támogatási 
mechanizmusok hirtelen változásai miatt, 
különös tekintettel a támogatás 
visszamenőleges módosítására vagy 
befagyasztására; felszólítja a 
tagállamokat, hogy biztosítsanak 
megbízható kereteket – köztük 
rendszeresen felülvizsgált támogatási 
rendszereket és ésszerűsített 
adminisztratív eljárásokat – a megújuló 
energiával kapcsolatos befektetések 
számára;

Or. en
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Módosítás 47
Andres Perello Rodriguez

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. ezzel összefüggésben üdvözli, hogy 
egyes megújulóenergia-technológiák 
kezdenek elfogadható mértékben 
versenyképessé válni a hagyományos 
energiatípusokkal szemben, jóllehet az 
utóbbiak társadalmi és környezeti 
költségeinek internalizálására többnyire
még mindig nem került sor;

Or. es

Módosítás 48
Sabine Wils

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat az energia- és szén-dioxid-
tárolási technológiák szükségességére; 
hangsúlyozza, hogy a Horizont 2020 
program keretében forrásokat kell 
biztosítani az energia- és szén-dioxid-
tárolási technológiák fejlesztésének 
finanszírozására;

4. rámutat a megújuló technológiákkal, az 
energia-megtakarítási technológiákkal és 
az energiatárolási technológiákkal 
kapcsolatos K+F befektetések
szükségességére; hangsúlyozza, hogy a 
Horizont 2020 program keretében 
forrásokat kell biztosítani e technológiák 
fejlesztésének finanszírozására; felszólítja 
a Bizottságot, hogy az Európai 
Beruházási Bankkal és a nemzeti szintű 
állami intézményekkel együtt teljes 
körűen tárja fel annak lehetőségeit, hogy 
a jelenlegi és jövőbeli uniós költségvetés 
keretében forrásokat rendelnek a 
megújulóenergia-projektek 
finanszírozásához;

Or. en
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Módosítás 49
Zofija Mazej Kukovič

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat az energia- és szén-dioxid-
tárolási technológiák szükségességére; 
hangsúlyozza, hogy a Horizont 2020 
program keretében forrásokat kell 
biztosítani az energia- és szén-dioxid-
tárolási technológiák fejlesztésének 
finanszírozására;

4. rámutat az energia- és szén-dioxid-
tárolási technológiák szükségességére; 
hangsúlyozza, hogy energiatárolási 
technológiára van szükség a decentralizált 
megújuló erőforrások elosztási hálózatba
történő integrációjához; hangsúlyozza, 
hogy a Horizont 2020 program keretében 
forrásokat kell biztosítani az energia- és 
szén-dioxid-tárolási technológiák 
fejlesztésének finanszírozására;

Or. en

Módosítás 50
Marita Ulvskog

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat az energia- és szén-dioxid-
tárolási technológiák szükségességére; 
hangsúlyozza, hogy a Horizont 2020 
program keretében forrásokat kell 
biztosítani az energia- és szén-dioxid-
tárolási technológiák fejlesztésének 
finanszírozására;

4. rámutat arra, hogy az új és tiszta 
technológiák fejlesztésének és 
megfizethetőségének kulcsa a kutatás; 
hangsúlyozza, hogy a Horizont 2020 
program keretében forrásokat kell 
biztosítani az energia- és szén-dioxid-
tárolási technológiák fejlesztésének 
finanszírozására;

Or. en

Módosítás 51
Nikos Chrysogelos
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat az energia- és szén-dioxid-
tárolási technológiák szükségességére; 
hangsúlyozza, hogy a Horizont 2020 
program keretében forrásokat kell 
biztosítani az energia- és szén-dioxid-
tárolási technológiák fejlesztésének 
finanszírozására;

4. rámutat a megújulóenergia-
technológiákra irányuló fokozott 
kutatásfinanszírozás szükségességére; 
hangsúlyozza, hogy a Horizont 2020 
program keretében forrásokat kell 
biztosítani a megújulóenergia-
technológiák fejlesztésének 
finanszírozására;

Or. en

Módosítás 52
Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat az energia- és szén-dioxid-
tárolási technológiák szükségességére; 
hangsúlyozza, hogy a Horizont 2020 
program keretében forrásokat kell 
biztosítani az energia- és szén-dioxid-
tárolási technológiák fejlesztésének 
finanszírozására;

4. rámutat az energia- és szén-dioxid-
tárolási technológiák szükségességére, a 
villamos energia tárolását is ideértve; 
hangsúlyozza, hogy a Horizont 2020 
program keretében forrásokat kell 
biztosítani az energia- és szén-dioxid-
tárolási technológiák fejlesztésének 
finanszírozására;

Or. pl

Módosítás 53
Anna Rosbach

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat arra, hogy a megújuló 
energiaforrások és a környezetbarát 
technológiák fokozott használata nem
csupán a kibocsátási célok teljesítése 
szempontjából lényeges, hanem egyúttal 
javítja az energiabiztonságot, és csökkenti 
az importált tüzelőanyagok iránti igényt;

Or. en

Módosítás 54
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az 
energiahatékonysági célkitűzések 
megvalósítása szempontjából fontos a 
hulladék villamosenergia-, gáz- és 
hőtermelésre való hatékony 
felhasználására összpontosító kutatás és 
fejlesztés;

törölve

Or. en

Módosítás 55
Andres Perello Rodriguez

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az 
energiahatékonysági célkitűzések 
megvalósítása szempontjából fontos a 
hulladék villamosenergia-, gáz- és 
hőtermelésre való hatékony 

törölve
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felhasználására összpontosító kutatás és 
fejlesztés;

Or. es

Módosítás 56
Vicky Ford

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az 
energiahatékonysági célkitűzések 
megvalósítása szempontjából fontos a 
hulladék villamosenergia-, gáz- és 
hőtermelésre való hatékony felhasználására 
összpontosító kutatás és fejlesztés;

5. úgy véli, hogy a meglévő eszközökkel 
megvalósuló célzott kutatást és fejlesztést 
hatékonyabbá kell tenni, és aggódik 
amiatt, hogy a megújulóenergia-ágazat 
egyes területein a kutatás és fejlesztés 
háttérbe szorult, ami értékesítési 
nehézségekhez vezetett; megjegyzi, hogy
az energiahatékonysági célkitűzések 
megvalósítása szempontjából fontos lehet a 
hulladék villamosenergia-, gáz- és 
hőtermelésre való hatékony felhasználására 
összpontosító kutatás és fejlesztés; egyúttal 
megjegyzi, hogy a közlekedési ágazat a 
fosszilis tüzelőanyagok különösen jelentős 
fogyasztója, ezért a közlekedés 
energiahatékonyságának javítására és 
CO2-kibocsátásának csökkentésére 
irányuló kutatás előnyös hatásokkal jár 
majd;

Or. en

Módosítás 57
Anna Rosbach

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az 5. hangsúlyozza, hogy az 
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energiahatékonysági célkitűzések 
megvalósítása szempontjából fontos a 
hulladék villamosenergia-, gáz- és 
hőtermelésre való hatékony felhasználására 
összpontosító kutatás és fejlesztés;

energiahatékonysági célkitűzések 
megvalósítása szempontjából fontos a 
hulladék – köztük az élelmiszer-hulladék 
és a tengeri környezetből kinyert hulladék 
– villamosenergia-, gáz- és hőtermelésre 
való hatékony felhasználására 
összpontosító kutatás és fejlesztés;

Or. en

Módosítás 58
Marita Ulvskog

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az 
energiahatékonysági célkitűzések 
megvalósítása szempontjából fontos a 
hulladék villamosenergia-, gáz- és 
hőtermelésre való hatékony felhasználására 
összpontosító kutatás és fejlesztés;

5. hangsúlyozza, hogy az 
energiahatékonysági célkitűzések 
megvalósítása szempontjából fontos a 
környezeti hatás csökkentésére, valamint a 
hulladék villamosenergia-, gáz- és 
hőtermelésre való hatékony felhasználására 
összpontosító kutatás és fejlesztés;

Or. en

Módosítás 59
Sabine Wils

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az 
energiahatékonysági célkitűzések 
megvalósítása szempontjából fontos a 
hulladék villamosenergia-, gáz- és 
hőtermelésre való hatékony felhasználására 
összpontosító kutatás és fejlesztés;

5. hangsúlyozza, hogy az 
energiahatékonysági célkitűzések 
megvalósítása szempontjából fontos a 
hulladék villamosenergia-, gáz- és 
hőtermelésre való hatékony felhasználására 
összpontosító kutatás és fejlesztés, feltéve, 
hogy eleget tesznek a hulladékokról szóló 
keretirányelvben rögzített 



PE504.183v01-00 34/39 AM\925368HU.doc

HU

energiahatékonysági normáknak;

Or. en

Módosítás 60
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az 
energiahatékonysági célkitűzések 
megvalósítása szempontjából fontos a 
hulladék villamosenergia-, gáz- és 
hőtermelésre való hatékony felhasználására 
összpontosító kutatás és fejlesztés;

5. hangsúlyozza, hogy az energia- és 
erőforrás-hatékonysági célkitűzések 
megvalósítása szempontjából fontos a 
hulladék villamosenergia-, gáz- és 
hőtermelésre való hatékony felhasználására 
összpontosító kutatás, fejlesztés és 
innováció;

Or. en

Módosítás 61
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az 
energiahatékonysági célkitűzések 
megvalósítása szempontjából fontos a 
hulladék villamosenergia-, gáz- és 
hőtermelésre való hatékony felhasználására 
összpontosító kutatás és fejlesztés;

5. hangsúlyozza, hogy az 
energiahatékonysági célkitűzések 
megvalósítása szempontjából fontos a 
hulladék villamosenergia-, gáz- és 
hőtermelésre való hatékony felhasználására 
és az energiaszegénység kezelésére 
összpontosító kutatás és fejlesztés;

Or. en

Módosítás 62
Vicky Ford
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy fokozatosan meg kell
szüntetni a versenyre nézve káros 
támogatásokat, valamint a környezetre 
ártalmas fosszilis tüzelőanyagok 
támogatását;

Or. en

Módosítás 63
Anna Rosbach

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. rámutat arra, hogy sok minden 
elérhető a meglévő technológiák 
alkalmazásával, egyszerűen oly módon, 
hogy növelik az energiahatékonyságot, az 
elavult energiatermelési technológiákat
pedig újabb és kevésbé szennyező 
változatokkal váltják fel;

Or. en

Módosítás 64
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza a hosszú távú 
fenntarthatóság szükségességét a 
biomassza és a bioüzemanyag használata 
terén, különös tekintettel nettó éghajlati 
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hatásukra, valamint a biológiai 
sokféleségre gyakorolt közvetlen és 
közvetett hatásaikra;

Or. en

Módosítás 65
Vicky Ford

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. megjegyzi, hogy fontos annak 
biztosítása, hogy mind a háztartási, mind 
pedig az ipari fogyasztói árak 
megfizethetők maradjanak, nemzetközi
viszonylatban versenyképes szinten;

Or. en

Módosítás 66
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson 
forrásokat az Energiaszabályozók 
Együttműködési Ügynöksége (ACER) 
számára feladatainak ellátásához és a 
nagykereskedelmi energiapiacok 
integritásáról és átláthatóságáról szóló 
rendeletben rögzített céljainak eléréséhez; 
megjegyzi, hogy erre szükség van a 
villamos energia és a gáz integrált és 
átlátható belső piacának 2014-ig történő 
megvalósításához.

törölve

Or. en
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Módosítás 67
Sabine Wils

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson
forrásokat az Energiaszabályozók 
Együttműködési Ügynöksége (ACER) 
számára feladatainak ellátásához és a 
nagykereskedelmi energiapiacok 
integritásáról és átláthatóságáról szóló 
rendeletben rögzített céljainak eléréséhez; 
megjegyzi, hogy erre szükség van a 
villamos energia és a gáz integrált és 
átlátható belső piacának 2014-ig történő 
megvalósításához.

6. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és 
a nemzeti szabályozó hatóságokat, hogy 
biztosítsanak forrásokat az 
Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynöksége (ACER) számára feladatainak 
ellátásához és a nagykereskedelmi 
energiapiacok integritásáról és 
átláthatóságáról szóló rendeletben rögzített 
céljainak eléréséhez; megjegyzi, hogy erre 
szükség van a villamos energia és a gáz 
integrált és átlátható belső piacának 2014-
ig történő megvalósításához.

Or. en

Módosítás 68
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson 
forrásokat az Energiaszabályozók 
Együttműködési Ügynöksége (ACER) 
számára feladatainak ellátásához és a 
nagykereskedelmi energiapiacok 
integritásáról és átláthatóságáról szóló 
rendeletben rögzített céljainak eléréséhez; 
megjegyzi, hogy erre szükség van a 
villamos energia és a gáz integrált és 
átlátható belső piacának 2014-ig történő 
megvalósításához.

6. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson 
forrásokat az Energiaszabályozók 
Együttműködési Ügynöksége (ACER) 
számára feladatainak ellátásához és a 
nagykereskedelmi energiapiacok 
integritásáról, átláthatóságáról és 
hatékonyságáról szóló rendeletben 
rögzített céljainak eléréséhez; megjegyzi, 
hogy erre szükség van a villamos energia 
és a gáz integrált és átlátható belső 
piacának 2014-ig történő 
megvalósításához.
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Or. en

Módosítás 69
Andres Perello Rodriguez

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. sajnálja, hogy egyes tagállamokban az 
energiapolitika helytelen irányítása a 
fogyasztókat közvetlenül érintő
helyzetekhez – így például felfelé irányuló 
ármozgásokhoz – vezet, egyúttal pedig 
veszélyezteti több száz iparág 
életképességét és több ezer munkahely
fennmaradását, sőt egyes országokban a 
megújulóenergia-ágazatban működő 
vállalkozások jelentős részének leállását 
eredményezi, noha ezen országok eddig 
egyértelműen vezető szerepet töltöttek be a 
szóban forgó területen;

Or. es

Módosítás 70
Andres Perello Rodriguez

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. nem osztja a Bizottság véleményét, 
miszerint a kis léptékű termelést 
akadályozza, hogy „a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos egyes 
projektek elfogadottsága nem kielégítő”, 
és úgy véli, hogy annak háztartási szintű 
népszerűtlensége a magas telepítési 
költségeknek, valamint a fogyasztóknak és 
kisvállalkozóknak nyújtott érdemi 
támogatás hiányának tudható be, akik 
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mikrotermelőkké válhatnának;

Or. es

Módosítás 71
Andres Perello Rodriguez

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. aggasztónak találja a tiszta energia 
előállítására vonatkozó indokolatlan 
moratóriumok bevezetésére irányuló 
döntéseket, és bírálja, hogy ezzel szemben
időnként túlzott mértékű kompenzációt 
nyújtanak már elavult energiatermelő
üzemeknek, amint azt bizonyos víz- és 
atomerőművek esete is példázza, amelyek 
még mindig állami támogatásban 
részesülnek;

Or. es


