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Módosítás 1
Paul Rübig

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat azokra a jelentős kihívásokra, 
amelyekkel az Uniónak szembe kell néznie 
az energia, az információs technológia, 
valamint a kutatás és innováció területén, 
kiváltképpen az energiaellátás 
biztonságának szavatolása, az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem, az 
ökológiai szempontból hatékony gazdaság 
fejlődésének elősegítése, a digitális 
szakadék megelőzése és az innováció 
ösztönzése érdekében a pénzügyi válságot 
és gazdasági visszaesést követő 
időszakban; meggyőződése, hogy az e 
problémák kezelését szolgáló költségvetési 
tételek jelentős csökkentése káros hatással
lenne az uniós gazdaság fenntartható 
helyreállítására, regionális fejlődésre és 
munkahelyteremtésre;

1. rámutat azokra a jelentős kihívásokra, 
amelyekkel az Uniónak szembe kell néznie 
az energia, az információs technológia, 
valamint a kutatás és innováció területén, 
kiváltképpen az energiaellátás 
biztonságának szavatolása, az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem, az 
ökológiai szempontból hatékony gazdaság
fejlődésének elősegítése, a digitális 
szakadék megelőzése és az innováció 
ösztönzése érdekében a pénzügyi válságot 
és gazdasági visszaesést követő 
időszakban; meggyőződése, hogy az e 
problémák kezelését szolgáló költségvetési 
tételek csökkentése káros hatással lehet az 
uniós gazdaság fenntartható 
helyreállítására, regionális fejlődésre és 
munkahelyteremtésre;

Or. de

Módosítás 2
Rebecca Harms

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza a megújuló 
energiaforrásból származó energia
előállítása, az energiahatékonyság és az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátást biztosító 
technológiák – többek között a szén-dioxid 
kinyerése és tárolása – ösztönzésének 
szükségességét, ami hozzájárul a
munkahelyteremtéshez, a fenntartható 

4. hangsúlyozza az EU energiafüggősége 
csökkentésének szükségességét olyan 
energiatakarékosságra ösztönző, megújuló 
energiaforrásból származó energia
előállítására és energiahatékonyságra 
irányuló intézkedések révén, amelyek 
hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez, a 
fenntartható regionális fejlődéshez és az 
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regionális fejlődéshez és az ökológiai 
szempontból hatékony gazdaságot célzó 
fejlődéshez;

ökológiai szempontból hatékony 
gazdaságot célzó fejlődéshez;

Or. en

Módosítás 3
Rebecca Harms

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri a nukleáris létesítmények, illetve
lebontásuk biztonságának növeléséhez
szükséges megfelelő finanszírozást;

6. kéri a nukleáris létesítmények
legkorszerűbb feltételeknek megfelelő,
legmagasabb szintű biztonságának –
ideértve a lebontásuk idejét is –
garantálásához szükséges megfelelő 
finanszírozást;

Or. en


