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Módosítás 1
Thomas Händel

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) üdvözli a Bizottság közleményét és
hangsúlyozza, hogy konkrét politikai 
javaslatokra van szükség; véleménye 
szerint az iparág és a társadalom számára 
nyújtott kiszámíthatóság érdekében 
létfontosságú, hogy megállapodás 
szülessen az Unió hosszú távú 
politikájáról;

(1) hangsúlyozza, hogy konkrét politikai 
javaslatokra van szükség; véleménye 
szerint az iparág és a társadalom számára 
nyújtott kiszámíthatóság érdekében 
létfontosságú, hogy megállapodás 
szülessen az Unió hosszú távú 
politikájáról;

Or. de

Módosítás 2
António Fernando Correia de Campos

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) üdvözli a Bizottság közleményét és 
hangsúlyozza, hogy konkrét politikai 
javaslatokra van szükség; véleménye 
szerint az iparág és a társadalom számára 
nyújtott kiszámíthatóság érdekében 
létfontosságú, hogy megállapodás 
szülessen az Unió hosszú távú 
politikájáról;

(1) üdvözli a Bizottság közleményét és 
hangsúlyozza, hogy konkrét politikai 
javaslatokra van szükség; véleménye 
szerint az iparág és a fogyasztók számára 
nyújtott kiszámíthatóság érdekében 
létfontosságú, hogy megállapodás 
szülessen az Unió hosszú távú 
politikájáról, s nem utolsósorban a 2020-
ra kitűzött célokat követő 
energiastratégiáról;

Or. pt

Módosítás 3
Regina Bastos
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) hangsúlyozza, hogy az integrált és 
versenyképes európai piac 2014-re történő 
megvalósítása érdekében alapvetően fontos 
a meglévő jogszabályok kellő időben
történő, pontos és maradéktalan 
végrehajtása, ideértve a harmadik belső 
energiapiaci csomag által szorgalmazott 
szabályozási tevékenységet;

(2) hangsúlyozza, hogy az integrált és 
versenyképes európai piac 2014-re történő 
megvalósítása érdekében alapvetően 
fontos, hogy a Bizottság és a tagállamok a
meglévő jogszabályokat kellő időben,
pontosan és maradéktalanul hajtsák 
végre, ideértve a harmadik belső 
energiapiaci csomag által szorgalmazott 
szabályozási tevékenységet; felszólítja a 
Bizottságot, hogy e jogszabályok 
átültetésére vonatkozóan folytasson szoros 
ellenőrzést, az EUMSZ-ben megállapított 
rendelkezések megtartásával;

Or. pt

Módosítás 4
Gáll-Pelcz Ildikó

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) hangsúlyozza, hogy az integrált és 
versenyképes európai piac 2014-re történő 
megvalósítása érdekében alapvetően fontos 
a meglévő jogszabályok kellő időben 
történő, pontos és maradéktalan 
végrehajtása, ideértve a harmadik belső 
energiapiaci csomag által szorgalmazott 
szabályozási tevékenységet;

(2) hangsúlyozza, hogy az integrált és 
versenyképes európai piac 2014-re történő 
megvalósítása érdekében alapvetően fontos 
a meglévő jogszabályok kellő időben 
történő, pontos és maradéktalan 
végrehajtása, ideértve a harmadik belső 
energiapiaci csomag által szorgalmazott 
szabályozási tevékenységet; felhívja a 
Bizottságot és az ACER-t, hogy 
szigorúbban ellenőrizze a például a 
„használd vagy elveszíted” elvre 
vonatkozó szabályok nemzeti 
végrehajtását;

Or. en
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Módosítás 5
Thomas Händel

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) hangsúlyozza, hogy az integrált és 
versenyképes európai piac 2014-re történő 
megvalósítása érdekében alapvetően fontos 
a meglévő jogszabályok kellő időben 
történő, pontos és maradéktalan 
végrehajtása, ideértve a harmadik belső 
energiapiaci csomag által szorgalmazott 
szabályozási tevékenységet;

(2) hangsúlyozza, hogy az integrált és 
versenyképes európai piac 2014-re történő 
megvalósítása érdekében alapvetően fontos 
a meglévő jogszabályok kellő időben 
történő kiigazítása, ideértve a harmadik 
belső energiapiaci csomag által 
szorgalmazott szabályozási tevékenységet, 
a társadalom számára elfogadható árú 
energiaellátás biztonságára 
összpontosítva;

Or. de

Módosítás 6
Toine Manders

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) hangsúlyozza, hogy az integrált és 
versenyképes európai piac 2014-re történő 
megvalósítása érdekében alapvetően fontos 
a meglévő jogszabályok kellő időben 
történő, pontos és maradéktalan 
végrehajtása, ideértve a harmadik belső 
energiapiaci csomag által szorgalmazott 
szabályozási tevékenységet;

(2) hangsúlyozza, hogy az integrált és 
versenyképes európai piac 2014-re történő 
megvalósítása érdekében alapvetően fontos 
a meglévő jogszabályok kellő időben 
történő, pontos és maradéktalan 
végrehajtása, ideértve a harmadik belső 
energiapiaci csomag által szorgalmazott 
szabályozási tevékenységet, valamint 
szorgalmazza az ehhez szükséges új üzleti 
modellek kidolgozását és a támogatások 
megszüntetését;

Or. en
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Módosítás 7
Thomas Händel

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) véleménye szerint nyitott, átlátható,
integrált és versenyen alapuló belső 
energiapiacra van szükség a versenyképes
energiaárak, az ellátás és a fenntarthatóság 
biztonsága és a megújuló energiaforrások 
hatékony nagybani telepítése eléréséhez, 
illetve az ilyen piac megteremtése továbbra 
is fontos kihívás valamennyi tagállam 
számára, üdvözli a belső energiapiac 
liberalizációját mint a villamos energia és 
a gáz fogyasztói árának csökkenéséhez 
szükséges lépést, az energiapiacok 
nagyobb átláthatóságának és jobb 
ellenőrzésének biztosítása mellett;

(3) véleménye szerint nyitott, átlátható és
integrált belső energiapiacra van szükség a
társadalom számára elfogadható
energiaárak, az ellátás és a fenntarthatóság 
biztonsága és a megújuló energiaforrások 
hatékony nagybani telepítése eléréséhez, 
illetve az ilyen piac megteremtése továbbra 
is fontos kihívás valamennyi tagállam 
számára,

Or. de

Módosítás 8
António Fernando Correia de Campos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) véleménye szerint nyitott, átlátható, 
integrált és versenyen alapuló belső 
energiapiacra van szükség a versenyképes 
energiaárak, az ellátás és a fenntarthatóság 
biztonsága és a megújuló energiaforrások 
hatékony nagybani telepítése eléréséhez, 
illetve az ilyen piac megteremtése továbbra 
is fontos kihívás valamennyi tagállam 
számára, üdvözli a belső energiapiac 
liberalizációját mint a villamos energia és a 
gáz fogyasztói árának csökkenéséhez 
szükséges lépést, az energiapiacok 
nagyobb átláthatóságának és jobb 

(3) véleménye szerint nyitott, átlátható, 
integrált, harmonizált és versenyen alapuló 
belső energiapiacra van szükség a 
versenyképes energiaárak, az ellátás és a 
fenntarthatóság biztonsága és a megújuló 
energiaforrások hatékony nagybani 
telepítése eléréséhez, illetve az ilyen piac 
megteremtése továbbra is fontos kihívás 
valamennyi tagállam számára, üdvözli a 
belső energiapiac liberalizációját mint a 
villamos energia és a gáz fogyasztói árának 
csökkenéséhez szükséges lépést, az 
energiapiacok nagyobb átláthatóságának és 
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ellenőrzésének biztosítása mellett; jobb ellenőrzésének biztosítása mellett, s 
egyúttal versenyképes és a fogyasztó 
szempontjából tisztességes árak 
érdekében; e célból fontosnak tartja a 
nemzeti szabályozó hatóságok hatékony 
működésének, illetve európai szintű 
összehangolásának biztosítását is;  

Or. pt

Módosítás 9
Adam Bielan

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) véleménye szerint nyitott, átlátható, 
integrált és versenyen alapuló belső 
energiapiacra van szükség a versenyképes 
energiaárak, az ellátás és a fenntarthatóság 
biztonsága és a megújuló energiaforrások 
hatékony nagybani telepítése eléréséhez, 
illetve az ilyen piac megteremtése továbbra 
is fontos kihívás valamennyi tagállam 
számára, üdvözli a belső energiapiac 
liberalizációját mint a villamos energia és a 
gáz fogyasztói árának csökkenéséhez 
szükséges lépést, az energiapiacok 
nagyobb átláthatóságának és jobb 
ellenőrzésének biztosítása mellett;

(3) véleménye szerint nyitott, átlátható, 
integrált és versenyen alapuló belső 
energiapiacra van szükség a versenyképes 
energiaárak, az ellátás és a fenntarthatóság 
biztonsága és a megújuló energiaforrások, 
illetve a nem hagyományos 
energiaforrások hatékony nagybani 
telepítése eléréséhez, illetve az ilyen piac 
megteremtése továbbra is fontos kihívás 
valamennyi tagállam számára, üdvözli a 
belső energiapiac liberalizációját mint a 
villamos energia és a gáz fogyasztói árának 
csökkenéséhez szükséges lépést, az 
energiapiacok nagyobb átláthatóságának és 
jobb ellenőrzésének biztosítása mellett;

Or. pl

Módosítás 10
Regina Bastos

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(3a) rámutat, hogy támogatni kell a 
kisléptékű, decentralizált 
megújulóenergia-termelőket, köztük a 
regionális és helyi hatóságokat a 
hálózatba való bekapcsolásuk elősegítése 
érdekében, és úgy véli, hogy a 
továbbiakban is egyszerűsített hozzáférést 
kell biztosítani a regionális és helyi 
hatóságok számára az Európai 
Beruházási Bank fenntartható 
energiaforrásokra irányuló 
finanszírozásához;   

Or. pt

Módosítás 11
Regina Bastos

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) rámutat, hogy a megújuló 
energiaforrások jelenlegi támogatási 
rendszere a sok különböző tagállami 
programok miatt gazdaságilag nem 
hatékony; világos politikai keretre szólít 
fel az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
energiaforrásokba történő, gazdaságilag 
hatékony helyi, regionális, nemzeti és 
uniós szintű beruházások stratégiai 
előmozdítása érdekében;

Or. en

Módosítás 12
Regina Bastos

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(4) véleménye szerint a kis szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való átállás a 
fenntarthatóság mellett az energiaellátás 
biztonsága és a versenyképesség európai 
megteremtéséhez is lehetőséget teremt, 
valamint az üvegházhatást okozó 
gázkibocsátás csökkentése versenyelőnyt 
jelenthet az energiához kapcsolódó 
termékek és szolgáltatások növekvő 
világpiacán; kiemeli, hogy ez lehetőséget
teremthet a megújuló energiaforrások 
piacán tevékenykedő európai kkv-k 
számára;

(4) véleménye szerint a kis szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való átállás a 
fenntarthatóság mellett az energiaellátás 
biztonsága és a versenyképesség európai 
megteremtéséhez is lehetőséget teremt, 
valamint az üvegházhatást okozó
gázkibocsátás csökkentése versenyelőnyt 
jelenthet az energiához kapcsolódó 
termékek és szolgáltatások növekvő 
világpiacán; kiemeli, hogy ez lehetőséget
teremt a megújuló energiaforrások piacán 
tevékenykedő európai kkv-k számára, 
illetve amellett, hogy kiváló ösztönzést is 
nyújt a vállalkozói kedvhez és az 
innovációhoz, a munkahelyteremtés 
fontos forrásának is tekinthető;

Or. pt

Módosítás 13
Heide Rühle

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) véleménye szerint a kis szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való átállás a 
fenntarthatóság mellett az energiaellátás 
biztonsága és a versenyképesség európai 
megteremtéséhez is lehetőséget teremt, 
valamint az üvegházhatást okozó 
gázkibocsátás csökkentése versenyelőnyt 
jelenthet az energiához kapcsolódó 
termékek és szolgáltatások növekvő 
világpiacán; kiemeli, hogy ez lehetőséget 
teremthet a megújuló energiaforrások 
piacán tevékenykedő európai kkv-k 
számára;

(4) véleménye szerint az energiahatékony
gazdaságra való átállás a fenntarthatóság 
mellett az energiaellátás biztonsága és a 
versenyképesség európai megteremtéséhez 
is lehetőséget teremt, valamint az 
üvegházhatást okozó gázkibocsátás 
csökkentése versenyelőnyt jelenthet az 
energiához kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások növekvő világpiacán;
kiemeli, hogy ez lehetőséget teremthet a 
megújuló energiaforrások piacán 
tevékenykedő európai kkv-k számára;

Or. en
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Módosítás 14
António Fernando Correia de Campos

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4a) fenntartja, hogy az 
energiaszerkezettel kapcsolatos 
döntéseknek – még ha tagállami 
hatáskörbe is tartoznak – közös 
célkitűzéseket kell lehetővé tenniük és 
adott esetben összehangolt európai 
megközelítést kell rájuk alkalmazni, 
ellenkező esetben veszélybe kerül a 
javasolt célok elérése, különösen a 
megújuló energiaforrások kombinálását 
illetően; rámutat, hogy az energiaipari 
infrastruktúra szempontjából lehetetlen 
megjósolni megközelítőleg is a beruházási 
igényeket a 2030-as energiaszerkezet 
várható alakulásának felbecslése nélkül; 

Or. pt

Módosítás 15
Regina Bastos

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4a) hangsúlyozza az energiának az uniós 
növekedés és a versenyképesség 
ösztönzésében betöltött szerepét; felszólítja 
a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 
2020 utáni időszakra szóló stratégiára, és 
ismertesse az európai energiapolitika 
2030-ig szóló szakpolitikai keretét, 
beleértve az EU 2050-re vonatkozó szén-
dioxid-mentesítési törekvéseivel 
összeegyeztethető, az üvegházhatásúgáz-
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kibocsátás csökkentésére irányuló 
egységes céljára irányuló, 
hatásvizsgálattal alátámasztott javaslatot 
is; arra ösztönzi a tagállamokat, hogy 
fokozzák az uniós energiapolitika terén 
2020-ig elérendő jelenlegi célokra 
irányuló folyamatos erőfeszítéseiket;

Or. en

Módosítás 16
António Fernando Correia de Campos

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4b) létfontosságúnak tartja, hogy az Unió 
és a tagállamok az energiabiztonság 
fokozása és az energiaellátás 
korszerűsítése érdekében az 
infrastrukturális beruházásokra 
összpontosítsanak, szem előtt tartva, hogy 
az ilyen jellegű beruházásokat hosszú 
távon a leghatékonyabban konkrét 
szabályozói és adózási intézkedésekkel, 
illetve a szükséges nemzeti közpolitikákkal 
együtt lehet ösztönözni; 

Or. pt

Módosítás 17
António Fernando Correia de Campos

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4c) fenntartja, hogy erőfeszítéseket kell 
tenni az európai szintű 
energiafüggetlenség modelljének 
megvalósítása érdekében, amely az 
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energiaellátás biztonságát, illetve a piacot 
az önellátás keretei közé korlátozó nemzeti 
protekcionizmus megelőzését célozza;
fontosnak tartja továbbá az infrastruktúra 
terén még mindig fennmaradó „szűk 
keresztmetszetek” megszüntetését, az új 
versenytársak piacra lépését elősegítő 
szabályok elfogadását, valamint annak 
szem előtt tartását, hogy egyes nemzeti 
energiapolitikai döntések a többi tagállam 
számára segítségnek vagy akadálynak 
bizonyulhatnak;

Or. pt

Módosítás 18
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) rámutat, hogy a szén-dioxid 
leválasztására, szállítására és tárolására 
irányuló projektek veszélyes hulladékokat 
hagynak maguk után, amelyek tárolását 
meg kell oldani; úgy véli, hogy a Bizottság 
túlságosan is támaszkodik erre a 
technológiára; felszólítja a Bizottságot, 
hogy készítsen félidős értékelő jelentést az 
európai uniós finanszírozású, 
szénerőművekre vonatkozó, szén-dioxid-
leválasztási és -tárolási (CSS) kísérleti 
technológia eredményeiről;

törölve

Or. en

Módosítás 19
António Fernando Correia de Campos

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(5) rámutat, hogy a szén-dioxid 
leválasztására, szállítására és tárolására 
irányuló projektek veszélyes hulladékokat 
hagynak maguk után, amelyek tárolását 
meg kell oldani; úgy véli, hogy a Bizottság 
túlságosan is támaszkodik erre a 
technológiára; felszólítja a Bizottságot, 
hogy készítsen félidős értékelő jelentést az 
európai uniós finanszírozású, 
szénerőművekre vonatkozó, szén-dioxid-
leválasztási és -tárolási (CSS) kísérleti 
technológia eredményeiről;

(5) rámutat, hogy a szén-dioxid 
leválasztására, szállítására és tárolására 
irányuló technológia hatása továbbra sem 
ismert, és ugyan e technológiák a 2050-re 
szóló szén-dioxid-mentesítési célok 
központi elemét képezik, az ilyen jellegű
projektek káros hatást gyakorolhatnak a 
környezetre;  felszólítja a Bizottságot, 
hogy készítsen félidős értékelő jelentést az 
európai uniós finanszírozású, 
szénerőművekre vonatkozó, szén-dioxid-
leválasztási és -tárolási (CSS) kísérleti 
technológia eredményeiről;

Or. pt

Módosítás 20
Regina Bastos

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(5a) rámutat, hogy a szén-dioxid 
leválasztására, szállítására és tárolására 
irányuló projektek veszélyes hulladékokat 
hagynak maguk után, amelyek tárolását 
meg kell oldani; tudomásul veszi a világ 
energiaügyi kilátásaira vonatkozó 2011. 
évi tanulmányt, amely kiemelte a CCS-
ben rejlő lehetőségeket és az egyes 
politikai forgatókönyvekben játszott 
szerepét; elismeri, hogy a lakosság 
körében komoly aggodalmakat kelt ez a 
technológia; felszólítja a Bizottságot, hogy 
készítsen félidős értékelő jelentést az 
európai uniós finanszírozású, 
szénerőművekre vonatkozó, szén-dioxid-
leválasztási és -tárolási (CSS) kísérleti 
technológia eredményeiről;

Or. en
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Módosítás 21
Toine Manders

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(5a) sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fejlesszenek tovább 
szakpolitikákat és közös infrastruktúrákat 
abból a célból, hogy 2050-ben az EU 
legalább az összes és teljes uniós 
energiaszükséglet 50%-át önellátóan, 
saját termelésből fedezni tudja;

Or. en

Módosítás 22
Gáll-Pelcz Ildikó

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) hangsúlyozza a villamos áram-termelők 
és a fogyasztók közötti kétirányú 
kommunikációt lehetővé tevő az intelligens 
hálózatok szerepét, és rámutat, hogy e 
hálózatok révén a fogyasztók nyomon 
követhetik és kiigazíthatják 
villamosenergia-fogyasztásukat;

(6) hangsúlyozza a villamos áram-termelők 
és a fogyasztók közötti kétirányú 
kommunikációt lehetővé tevő az intelligens 
hálózatok szerepét, és rámutat, hogy e 
hálózatok révén a fogyasztók nyomon 
követhetik és kiigazíthatják 
villamosenergia-fogyasztásukat; rámutat 
arra, hogy a fogyasztók aktív részvételére 
és a fogyasztókat tájékoztató 
kampányokra lesz szükség ahhoz, hogy 
kiaknázzák az intelligens 
energiarendszerek elterjedéséből 
származó előnyöket;

Or. en
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Módosítás 23
Olle Schmidt, Fiona Hall

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) hangsúlyozza a villamos áram-termelők 
és a fogyasztók közötti kétirányú 
kommunikációt lehetővé tevő az intelligens 
hálózatok szerepét, és rámutat, hogy e 
hálózatok révén a fogyasztók nyomon 
követhetik és kiigazíthatják 
villamosenergia-fogyasztásukat;

(6) hangsúlyozza a villamos áram-termelők 
és a fogyasztók közötti kétirányú 
kommunikációt lehetővé tevő az intelligens 
hálózatok szerepét, és rámutat, hogy e 
hálózatok révén a fogyasztók nyomon 
követhetik és kiigazíthatják 
villamosenergia-fogyasztásukat; úgy véli, 
hogy az intelligens fogyasztásmérők 
hozzásegíthetik a nagyobb épületeket 
ahhoz, hogy ott és akkor használják az 
energiát, amikor szükséges, és ily módon 
csökkenthető az energiapazarlás; 
hangsúlyozza, hogy a fogyasztók 
oktatására irányuló erőteljes programok 
és a fogyasztók részvétele, illetve a 
programtervezés létfontosságú ahhoz, 
hogy az intelligens fogyasztásmérők
kézzelfogható hatást gyakoroljanak;

Or. en

Módosítás 24
António Fernando Correia de Campos

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) hangsúlyozza a villamos áram-termelők 
és a fogyasztók közötti kétirányú 
kommunikációt lehetővé tevő az intelligens 
hálózatok szerepét, és rámutat, hogy e 
hálózatok révén a fogyasztók nyomon 
követhetik és kiigazíthatják 
villamosenergia-fogyasztásukat;

(6) hangsúlyozza a villamos áram-termelők 
és a fogyasztók közötti kétirányú 
kommunikációt lehetővé tevő az intelligens 
hálózatok szerepét, és rámutat, hogy e 
hálózatok révén a fogyasztók nyomon 
követhetik és kiigazíthatják 
villamosenergia-fogyasztásukat, ami 
alacsonyabb fogyasztásban és 
energiahatékonysági előnyökben 
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mutatkozik meg;

Or. pt

Módosítás 25
Adam Bielan

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) hangsúlyozza a villamos áram-termelők 
és a fogyasztók közötti kétirányú 
kommunikációt lehetővé tevő az intelligens 
hálózatok szerepét, és rámutat, hogy e 
hálózatok révén a fogyasztók nyomon 
követhetik és kiigazíthatják 
villamosenergia-fogyasztásukat;

(6) hangsúlyozza a villamos áram-termelők 
és a fogyasztók közötti kétirányú 
kommunikációt lehetővé tevő az intelligens 
hálózatok szerepét, és rámutat, hogy e 
hálózatok révén a fogyasztók nyomon 
követhetik és kiigazíthatják 
villamosenergia-fogyasztásukat;
hangsúlyozza továbbá, hogy ezzel 
egyidejűleg már a hálózattervezési 
szakaszban figyelembe kell venni az 
adatvédelmet;

Or. pl

Módosítás 26
Regina Bastos

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(6a) véleménye szerint elő kell mozdítani 
az információs és kommunikációs 
technológiák (IKT) szerepét, illetve 
Európának határozottan el kell köteleznie 
magát az innováció és a kutatás mellett, 
minthogy az innovatív technológiák 
feljesztése elő fogja segíteni a biztonság 
növelését és a beruházások vonzását;
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Or. pt

Módosítás 27
Olle Schmidt, Fiona Hall

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(6a) hangsúlyozza, hogy az 
energiahatékonyság költséghatékony 
módja annak, hogy Európa elérje 
energetikai, éghajlati és gazdasági céljait;
emlékeztet az energiahatékonyságban 
rejlő hatalmas potenciálra a tekintetben, 
hogy korlátozza az importált energiától 
való függésünket, és újraindítja 
gazdaságunkat; elismeri, hogy az 
energiahatékonyabb gazdaságra való 
áttérés felgyorsítja az innovatív 
technológiai megoldások elterjedését az 
Unióban, és javítja az uniós ipar 
versenyképességét, ezáltal előmozdítja a 
gazdaság növekedését és minőségi 
munkahelyeket teremt az 
energiahatékonysághoz kapcsolódó 
számos ágazatban;

Or. en

Módosítás 28
Olle Schmidt, Fiona Hall

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(6b) hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az intelligens 
fogyasztásmérőkkel és a támogatási 
intézkedésekkel kapcsolatos információk 
valamennyi érintett szereplőhöz, úgymint 
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az építőkhöz, építészekhez, illetve a fűtő-, 
hűtő- és villamosenergia-berendezéseket 
szolgáltatókhoz eljussanak;

Or. en

Módosítás 29
Thomas Händel

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) felhívja a figyelmet az Európai 
energiapolitika című közleményre, amely 
elismeri, hogy az atomenergia 
hozzájárulhat a versenyképességhez, 
költséghatékonysághoz, a szén-dioxid 
kibocsátás csökkentéséhez és az ellátás 
biztonságához; rámutat, hogy az 
atomenergia rövid és hosszabb távon 
egyaránt alkalmas arra, hogy teljesítse az 
energetikai és éghajlat-változási 
célkitűzéseket;

törölve

Or. de

Módosítás 30
António Fernando Correia de Campos

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) felhívja a figyelmet az Európai 
energiapolitika című közleményre, amely 
elismeri, hogy az atomenergia
hozzájárulhat a versenyképességhez, 
költséghatékonysághoz, a szén-dioxid 
kibocsátás csökkentéséhez és az ellátás 
biztonságához; rámutat, hogy az 
atomenergia rövid és hosszabb távon 

(7) felhívja a figyelmet az Európai 
energiapolitika című közleményre, amely 
elismeri, hogy az atomenergia hozzájárul a 
versenyképességhez, 
költséghatékonysághoz, a szén-dioxid 
kibocsátás csökkentéséhez és az ellátás 
biztonságához; rámutat, hogy az 
atomenergia rövid és hosszabb távon 
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egyaránt alkalmas arra, hogy teljesítse az 
energetikai és éghajlat-változási 
célkitűzéseket;

egyaránt alkalmas arra, hogy teljesítse az 
energetikai és éghajlat-változási 
célkitűzéseket, amennyiben a 
működésükhöz előírt biztonsági 
követelményeket maradéktalanul 
betartják, figyelembe véve a projektek 
teljes életciklusát;

Or. pt

Módosítás 31
Thomas Händel

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(8) elismeri, hogy az olyan eszközök, mint 
például az energiaadók, a szén-dioxid-adók
és a kibocsátás-kereskedelmi rendszerek
kulcsfontosságúak a kibocsátás-
csökkentési célok költséghatékony elérése 
érdekében, ugyanakkor úgy véli, hogy a 
magasabb energiaárak következtében ezek 
végeredményben terheket rónak a 
fogyasztókra;

(8) elismeri, hogy az olyan eszközök, mint 
például az energiaadók és a szén-dioxid-
adók kulcsfontosságúak a kibocsátás-
csökkentési célok hatékony elérése 
érdekében, ugyanakkor úgy véli, hogy a 
magasabb energiaárak következtében ezek 
végeredményben terheket rónak a 
fogyasztókra; úgy véli továbbá, hogy a 
lefölözésekkel és adókkal történő 
szabályozásnak inkább a nagy ipari 
felhasználókra, s nem pedig a 
magánfogyasztókra kell irányulnia;

Or. de

Módosítás 32
Regina Bastos

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(8a) rámutat, hogy a Bizottság által 
előterjesztett valamennyi forgatókönyv az 
energiaárak növekedésével számol, ezért 
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úgy véli, hogy a tagállamoknak szociális 
támogatási politikákat kell 
megvalósítaniuk, amelyek biztosítják 
valamennyi polgár és fogyasztó 
energiához való hozzáférését; ennek 
megfelelően felszólít az energiapolitikán, 
illetve a szociálpolitikán keresztül 
megvalósítandó feladatok tisztázására;

Or. pt

Módosítás 33
Olle Schmidt, Fiona Hall

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(8a) hangsúlyozza, hogy fontos a teljes 
energiafogyasztás csökkenése és az 
energiahatékonyság növelése a 
közlekedési ágazatban, köztük a 
közlekedési tervezésben és a 
tömegközlekedés tagállami szintű 
támogatásában, valamint a transzeurópai 
közlekedési és energiahálózati programok 
(TEN-T és TEN-E) keretében folyó 
megújulóenergia-projektek felgyorsítása; 

Or. en

Módosítás 34
Olle Schmidt

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(8b) hangsúlyozza, hogy a 
bioüzemanyagokból és egyéb megújuló 
üzemanyagból származó energiára 
vonatkozó nemzeti célok szerepe 
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kulcsfontosságú a Bizottság 
közleményében lefektetett célok 
megvalósításához; rámutat, hogy e célok 
biztonságot teremtenek a beruházók 
számára és elősegítik a megújuló 
energiaforrások kifejlesztését;
hangsúlyozza ugyanakkor a hulladékból, 
maradékanyagokból, és egyéb, nem 
élelmezési célú cellulóz anyagokból 
előállított második generációs 
bioüzemanyagok használatának 
ösztönzését;

Or. en

Módosítás 35
Olle Schmidt, Fiona Hall

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(8c) véleménye szerint a tagállamoknak 
ösztönözniük kell a helyi és regionális 
hatóságokat a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó cselekvési 
tervek kidolgozására, illetve a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
előnyeinek tudatosítására;

Or. en

Módosítás 36
Regina Bastos

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(9) véleménye szerint tisztázni kell, hogy 
mit lehet tenni az energiapolitika és a 
szociálpolitika segítségével; álláspontja 

törölve
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szerint a szegénységgel a szociálpolitika 
keretében kell foglalkozni, s nem pedig az 
energiaárak szabályozásán keresztül.

Or. pt

Módosítás 37
António Fernando Correia de Campos

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(9) véleménye szerint tisztázni kell, hogy 
mit lehet tenni az energiapolitika és a 
szociálpolitika segítségével; álláspontja 
szerint a szegénységgel a szociálpolitika 
keretében kell foglalkozni, s nem pedig az 
energiaárak szabályozásán keresztül.

(9) véleménye szerint tisztázni kell, hogy 
mit lehet tenni az energiapolitika és a 
szociálpolitika segítségével; álláspontja 
szerint a szegénységgel a szociálpolitika 
keretében kell foglalkozni, s nem pedig az 
energiaárak szabályozásán keresztül;
rámutat, hogy a 2030-ra vagy 2050-re 
vonatkozó valamennyi szén-dioxid-
mentesítési forgatókönyv a villamos 
energia árának folyamatos, 2030-ig tartó 
növelését feltételezi, továbbá az energia és 
a közlekedés költségei a családokra és a 
kis- és középvállalkozásokra nehezedő 
terhek egyre nagyobb arányát fogják 
kitenni; ezért úgy véli, hogy e tendencia 
hatásainak enyhítése érdekében a 
szükséges módon és területeken 
erőfeszítéseket kell tenni olyan független 
tagállami szabályozáson keresztül, amely 
a fogyasztókra és a kkv-kre nehezedő 
terheket hivatottak csökkenteni;

Or. pt

Módosítás 38
Thomas Händel

Véleménytervezet
9 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(9) véleménye szerint tisztázni kell, hogy 
mit lehet tenni az energiapolitika és a
szociálpolitika segítségével; álláspontja 
szerint a szegénységgel a szociálpolitika 
keretében kell foglalkozni, s nem pedig az 
energiaárak szabályozásán keresztül.

(9) véleménye szerint az energiapolitika
egyben szociálpolitika is; álláspontja 
szerint a szegénységgel az energiapolitika 
részeként is küzdeni kell, azért, hogy a
demokratikus felügyelet alá eső nonprofit 
energetikai közszolgáltatók a legjobban 
garantálhassák a társadalom számára 
elfogadható árakat;

Or. de

Módosítás 39
Regina Bastos

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(9a) véleménye szerint az 
energiatudatosságra való nevelés jelenti a 
magatartás megváltoztatásának kulcsát, 
illetve a fenntartható fejlődés új 
modelljének alapkövét; sürgeti a 
Bizottságot, hogy a következő többéves 
pénzügyi keretben biztosítsa az 
energiatudatosságra való neveléshez 
szükséges forrásokat;

Or. pt

Módosítás 40
Heide Rühle

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(9a) elismeri az Unió 
kötelezettségvállalására, hogy 2050-re az
1990-es szinthez képest 80–95%-kal 
csökkenti az üvegházhatású gázok 
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kibocsátását; kiemeli, hogy sürgős 
cselekvésre van szükség helyi, regionális, 
nemzeti, nemzetközi és globális szinten 
annak a feladatnak a megfelelő kezelése 
érdekében, hogy a globális felszíni 
átlaghőmérséklet növekedését 2 Celsius-
fokra korlátozzák a további káros 
éghajlatváltozás megakadályozása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 41
Louis Grech

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(9a) hangsúlyozza, hogy az energiapiaci 
áraknak biztosítaniuk kell, hogy a 
fogyasztók tisztességet árat fizessenek a 
villamos energiáért és a földgázért, ami 
hosszú távon növelné a fogyasztók 
energiapiacba vetett bizalmát és 
megfizethető, elérhető és rendelkezésre 
álló energiát biztosítana minden polgár, 
és különösen a társadalom legsebezhetőbb 
tagjai számára;

Or. en

Módosítás 42
Toine Manders

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(9a) kéri a Bizottságot, hogy holisztikusan 
vizsgálja meg az energiatárolás 
potenciálját és különféle lehetséges 
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technológiáit az EU-ban, a belső piac 
területére tartozó uniós szakpolitikák, az 
energetikai hálózati kapacitások, az 
energetikai és éghajlat-változási politikák 
fogyasztói érdekekkel együtt történő 
beépítése révén, hogy elérhetők legyenek 
az EU energetikai és éghajlati céljai, 
csökkenjen az EU külső energiától való 
függősége és valódi egységes piac és 
egyenlő versenyfeltételek jöjjenek létre az 
energia tekintetében, a jövőre nézve az 
energiaellátás lehető legnagyobb 
biztonsága mellett;

Or. en

Módosítás 43
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(9a) felszólítja a Bizottságot, hogy az Unió 
területén működő valamennyi 
energiaágazati vállalkozás tekintetében 
alkalmazza és hatékonyan hajtsa végre az 
uniós belső piaci és versenyszabályokat;
ennek kapcsán üdvözli a Gazprom és 
európai leányvállalatai versenyellenes 
magatartásának közelmúltbeli vizsgálatát, 

Or. en

Módosítás 44
Regina Bastos

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(9b) fenntartja, hogy a Bizottságnak a 
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tagállamokkal, a regionális és helyi 
hatóságokkal, illetve a civil társadalom 
képviselőivel együtt az európai, nemzeti, 
regionális és helyi médiában 
energiatudatosságra nevelő – többek 
között interaktív – kampányokat kell 
rendszeresen folytatnia valamennyi 
polgár, vállalkozás és ipari szövetség 
világos és átfogó tájékoztatása érdekében;  
elismeri továbbá az igényt, hogy a 
fiatalabb generációk kulturális 
szemléletváltásba való bevonása 
érdekében a tájékoztató kampányok az 
iskolákat és az egyetemeket célozzák;

Or. pt

Módosítás 45
Heide Rühle

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(9b) úgy véli, hogy a pénzügyi válságból 
lehetőséget kellene kovácsolni arra, hogy 
társadalmi fejlődési modellünket egy 
rendkívül energiahatékony, teljes 
mértékben megújuló energiaforrásokon 
alapuló és az éghajlatváltozással szemben 
ellenálló gazdaság felé vezessük;
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
javaslatokat kell előterjesztenie az 
üvegházhatású gázok csökkentése, a 
megújuló energiaforrások és az 
energiahatékonyság által alkotott jelenlegi 
hármas pillérén nyugvó, 2030-as energia-
és éghajlatcsomagra;

Or. en

Módosítás 46
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik
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Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(9b) felhívja a Bizottságot, hogy 
szomszédjaival folytatott kapcsolatait 
illetően határozza meg a rövid, közép- és 
hosszú távú energiapolitikai prioritások 
átfogó körét, a belső energiapiac uniós 
vívmányokhoz kapcsolódó elvein és 
normáin alapuló, közös jogi térség 
létrehozása céljából;

Or. en

Módosítás 47
Regina Bastos

Véleménytervezet
9 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(9c) elismeri, hogy a fogyasztókat el kell 
látni internetes címekkel és egyéb 
eszközökkel, ahol naprakész 
információkat kaphatnak és 
összehasonlíthatják az árakat és 
szolgáltatásokat, illetve ez alapján a 
céljaiknak legmegfelelőbb szolgáltatót 
választhatják ki;

Or. pt

Módosítás 48
Heide Rühle

Véleménytervezet
9 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(9c) hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy az 
energiarendszer átalakulása valósággá 
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váljon, elengedhetetlen, hogy nagyobb 
figyelmet fordítsanak az 
energiafelhasználásra; hangsúlyozza, 
hogy nagyobb prioritást kell adni a 
keresleti oldal kezelésének annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
technológiák és rendszerek alkalmazása a 
végfelhasználói oldalon az 
energiarendszer átállását a társadalom 
számára megfizethető és fenntartható 
költségen érje el;

Or. en

Módosítás 49
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Véleménytervezet
9 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(9c) hangsúlyozza, hogy az energiaellátás 
biztosítása érdekében rövid- és középtávon 
kezelni kell a harmadik országokból az 
EU-ba érkező földgáz- és villamosenergia-
import előrelátható növekedését;
megismétli, hogy egyes régiók és 
tagállamok esetében ez a kihívás szorosan 
összefügg azzal, hogy egyetlen harmadik 
országból származó földgáz- és 
olajimporttól függenek; elismeri, hogy e 
kihívás leküzdéséhez szükség van többek 
között az egységes energiapiac 
megteremtésére és a saját 
energiaforrások, például a palagáz 
szerepének erősítésére;

Or. en


