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Módosítás 1
Anni Podimata

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy a „20-20-20” 
kezdeményezés céljainak sikeres 
megvalósításához jelentős pénzügyi 
kötelezettségvállalásra, valamint az 
éghajlatváltozással és energetikai 
kihívásokkal foglalkozó kezdeményezések 
jelenlegi finanszírozását kiegészítő új 
formákra van szükség; bátorítja a Bizottság 
és a tagállamok azirányú erőfeszítéseit, 
hogy innovatív finanszírozási eszközöket 
alakítsanak ki azzal, hogy az adózási 
rendszer alapját a szén-dioxid-kibocsátás 
felé mozdítják el, hiszen a költségvetési 
hatóságok számára ez bevételi forrásokat, a 
fogyasztók és az iparág számára pedig 
éghajlatbarát ösztönzőket teremtene;

1. rámutat, hogy a „20-20-20” 
kezdeményezés céljainak sikeres 
megvalósításához jelentős pénzügyi 
kötelezettségvállalásra, valamint az 
éghajlatváltozással és energetikai 
kihívásokkal foglalkozó kezdeményezések 
jelenlegi finanszírozását kiegészítő új 
formákra van szükség; ezért hangsúlyozza 
az új pénzügyi eszközök elfogadásából 
származó hozzáadott értéket, amely kettős 
célt szolgál azzal, hogy egyensúlyt teremt 
egyrészről a szükséges új források 
megteremtése, másrészről pedig a piacok 
működésére, a zöld fejlesztésekre és az 
éghajlatváltozásra vonatkozó alapvető 
politikák kialakítása között; ezzel 
kapcsolatosan bátorítja a Bizottság és a 
tagállamok azirányú erőfeszítéseit, hogy 
innovatív finanszírozási eszközöket 
alakítsanak ki azzal, hogy az adózási 
rendszer alapját a szén-dioxid-kibocsátás, a 
„szennyező fizet" elv adózási célú 
alkalmazása, valamint az adóterheknek a 
foglalkoztatás helyett főként a 
környezetszennyező ágazatokra és 
tevékenységekre történő átcsoportosítása
felé mozdítják el; hangsúlyozza, hogy a 
költségvetési hatóságok számára ez 
bevételi forrásokat, a fogyasztók és az 
iparág számára pedig éghajlatbarát 
ösztönzőket teremtene;

Or.el
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Módosítás 2
Jens Rohde

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy a „20-20-20” 
kezdeményezés céljainak sikeres 
megvalósításához jelentős pénzügyi 
kötelezettségvállalásra, valamint az 
éghajlatváltozással és energetikai 
kihívásokkal foglalkozó kezdeményezések 
jelenlegi finanszírozását kiegészítő új
formákra van szükség; bátorítja a 
Bizottság és a tagállamok azirányú 
erőfeszítéseit, hogy innovatív 
finanszírozási eszközöket alakítsanak ki 
azzal, hogy az adózási rendszer alapját a 
szén-dioxid-kibocsátás felé mozdítják el, 
hiszen a költségvetési hatóságok számára 
ez bevételi forrásokat, a fogyasztók és az 
iparág számára pedig éghajlatbarát 
ösztönzőket teremtene;

1. rámutat, hogy a „20-20-20” 
kezdeményezés céljainak sikeres 
megvalósításához jelentős innovációra és 
kutatásra irányuló beruházásokra van 
szükség, beleértve az éghajlatváltozással és 
energetikai kihívásokkal foglalkozó 
kezdeményezések jelenlegi finanszírozását 
kiegészítő új formákat;  bátorítja a 
Bizottság és a tagállamok azirányú 
erőfeszítéseit, hogy innovatív 
finanszírozási eszközöket alakítsanak ki 
azzal, hogy az adózási rendszer alapját a 
szén-dioxid-kibocsátás felé mozdítják el, 
hiszen a költségvetési hatóságok számára 
ez bevételi forrásokat, a fogyasztók és az 
iparág számára pedig éghajlatbarát 
ösztönzőket teremtene; hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy a legfontosabb 
pénzügyi eszköz a meglévő eszközök 
prioritásainak újbóli felállítása, valamint 
a magánberuházásokat ösztönző 
megfelelő szabályozási keret létrehozása;

Or.en

Módosítás 3
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy a „20-20-20” 
kezdeményezés céljainak sikeres 
megvalósításához jelentős pénzügyi 
kötelezettségvállalásra, valamint az 
éghajlatváltozással és energetikai 
kihívásokkal foglalkozó kezdeményezések 

1. rámutat, hogy a „20-20-20” 
kezdeményezés céljainak sikeres 
megvalósításához jelentős pénzügyi 
kötelezettségvállalásra, valamint az 
éghajlatváltozással és energetikai 
kihívásokkal foglalkozó kezdeményezések 
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jelenlegi finanszírozását kiegészítő új 
formákra van szükség; bátorítja a Bizottság 
és a tagállamok azirányú erőfeszítéseit, 
hogy innovatív finanszírozási eszközöket 
alakítsanak ki azzal, hogy az adózási 
rendszer alapját a szén-dioxid-kibocsátás 
felé mozdítják el, hiszen a költségvetési 
hatóságok számára ez bevételi forrásokat, 
a fogyasztók és az iparág számára pedig 
éghajlatbarát ösztönzőket teremtene;

jelenlegi finanszírozását kiegészítő új 
formákra van szükség; bátorítja a Bizottság 
és a tagállamok azirányú erőfeszítéseit, 
hogy innovatív finanszírozási eszközöket 
alakítsanak ki – többek között olyan 
eszközökkel, amelyek a fogyasztókat és az
iparágat alacsonyabb szén-dioxid-
kibocsátási környezet elérésére ösztönzik;

Or.en

Módosítás 4
Yannick Jadot a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy a „20-20-20”
kezdeményezés céljainak sikeres 
megvalósításához jelentős pénzügyi 
kötelezettségvállalásra, valamint az 
éghajlatváltozással és energetikai 
kihívásokkal foglalkozó kezdeményezések 
jelenlegi finanszírozását kiegészítő új 
formákra van szükség; bátorítja a Bizottság 
és a tagállamok azirányú erőfeszítéseit, 
hogy innovatív finanszírozási eszközöket 
alakítsanak ki azzal, hogy az adózási 
rendszer alapját a szén-dioxid-kibocsátás 
felé mozdítják el, hiszen a költségvetési 
hatóságok számára ez bevételi forrásokat, a 
fogyasztók és az iparág számára pedig 
éghajlatbarát ösztönzőket teremtene;

1. rámutat, hogy a „20/30-20-20”
kezdeményezés céljainak sikeres 
megvalósításához jelentős pénzügyi 
kötelezettségvállalásra, valamint az 
éghajlatváltozással és energetikai 
kihívásokkal foglalkozó kezdeményezések 
jelenlegi finanszírozását kiegészítő új 
formákra van szükség;  bátorítja a 
Bizottság és a tagállamok azirányú 
erőfeszítéseit, hogy innovatív 
finanszírozási eszközöket alakítsanak ki 
azzal, hogy az adózási rendszer alapját a 
szén-dioxid-kibocsátás felé mozdítják el, 
hiszen a költségvetési hatóságok számára 
ez bevételi forrásokat, a fogyasztók és az 
iparág számára pedig éghajlatbarát 
ösztönzőket teremtene;

Or.en

Módosítás 5
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy a „20-20-20” 
kezdeményezés céljainak sikeres 
megvalósításához jelentős pénzügyi 
kötelezettségvállalásra, valamint az 
éghajlatváltozással és energetikai 
kihívásokkal foglalkozó kezdeményezések 
jelenlegi finanszírozását kiegészítő új 
formákra van szükség; bátorítja a Bizottság 
és a tagállamok azirányú erőfeszítéseit, 
hogy innovatív finanszírozási eszközöket 
alakítsanak ki azzal, hogy az adózási 
rendszer alapját a szén-dioxid-kibocsátás 
felé mozdítják el, hiszen a költségvetési 
hatóságok számára ez bevételi forrásokat, a 
fogyasztók és az iparág számára pedig 
éghajlatbarát ösztönzőket teremtene;

1. rámutat, hogy a „20-20-20” 
kezdeményezés céljainak sikeres 
megvalósításához jelentős pénzügyi 
kötelezettségvállalásra, valamint az 
éghajlatváltozással, illetve az energia- és
nyersanyagellátás kihívásaival foglalkozó 
kezdeményezések jelenlegi finanszírozását 
kiegészítő új formákra van szükség;  
bátorítja a Bizottság és a tagállamok 
azirányú erőfeszítéseit, hogy innovatív 
finanszírozási eszközöket alakítsanak ki 
azzal, hogy az adózási rendszer alapját a 
szén-dioxid-kibocsátás felé mozdítják el, 
hiszen a költségvetési hatóságok számára 
ez bevételi forrásokat, a fogyasztók és az 
iparág számára pedig éghajlatbarát 
ösztönzőket teremtene;

Or.en

Módosítás 6
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy a „20-20-20” 
kezdeményezés céljainak sikeres 
megvalósításához jelentős pénzügyi 
kötelezettségvállalásra, valamint az 
éghajlatváltozással és energetikai 
kihívásokkal foglalkozó kezdeményezések 
jelenlegi finanszírozását kiegészítő új 
formákra van szükség; bátorítja a Bizottság 
és a tagállamok azirányú erőfeszítéseit, 
hogy innovatív finanszírozási eszközöket 
alakítsanak ki azzal, hogy az adózási 
rendszer alapját a szén-dioxid-kibocsátás 
felé mozdítják el, hiszen a költségvetési 
hatóságok számára ez bevételi forrásokat, a 
fogyasztók és az iparág számára pedig 
éghajlatbarát ösztönzőket teremtene;

1. rámutat, hogy a „20-20-20” 
kezdeményezés céljainak sikeres 
megvalósításához jelentős pénzügyi 
kötelezettségvállalásra, valamint az 
éghajlatváltozással és energetikai 
kihívásokkal foglalkozó kezdeményezések 
jelenlegi finanszírozását kiegészítő új 
formákra van szükség; bátorítja a Bizottság 
és a tagállamok azirányú erőfeszítéseit, 
hogy innovatív finanszírozási eszközöket 
alakítsanak ki azzal, hogy az adózási 
rendszer alapját az ipari szén-dioxid-
kibocsátás felé mozdítják el, hiszen a 
költségvetési hatóságok számára ez 
bevételi forrásokat, a fogyasztók és az 
iparág számára pedig éghajlatbarát 
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ösztönzőket teremtene;

Or.en

Módosítás 7
Marian–Jean Marinescu

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. a feltörekvő országok növekvő 
energiaigényét szem előtt tartva felhívja a 
figyelmet arra, hogy az EU-nak feltétlenül 
szüksége van megfelelő beruházásokra az 
energiaellátás és -hatékonyság terén az 
energiainfrastruktúra megerősítése, 
valamint az uniós gazdaságra és a 2020-
as célkitűzésekre akár kedvezőtlen 
következményekkel is járó piaci 
ingadozásoktól való függés 
minimalizálása révén;

Or.en

Módosítás 8
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy az energiahatékonyság 
az elkövetkező évek egyik legfontosabb
prioritása kell, hogy legyen és felszólítja 
az iparosodott országokat, hogy a Kiotót 
követő nemzetközi megállapodást célzó 
tárgyalások során határozzanak meg 
kötelező érvényű célkitűzéseket az 
energiahatékonyság fokozása és az erre 
irányuló intézkedések finanszírozásának 
biztosítására alkalmas pénzügyi eszközök 
terén; 
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Or.ro

Módosítás 9
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. rámutat, hogy az éghajlatváltozás 
különösen a fejlődő országokat fogja 
érinteni és úgy véli, hogy az 
éghajlatváltozás következményeinek 
enyhítését és az energiaszegénység 
csökkentését célzó intézkedések 
finanszírozása hozzá fog járulni a 
Millenniumi Fejlesztési Célok eléréséhez;

Or.ro

Módosítás 10
Anni Podimata

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri a szénadózás egyes 
tagállamokban már megvalósult különböző 
formáit, és felhívja a figyelmet az általuk 
az egységes piac versenyképességére és az 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerre 
jelentett kockázatra; meggyőződése, hogy 
a szénadó összehangolt bevezetése több 
előnnyel járna; felszólítja a Bizottságot, 
hogy vizsgálja tovább a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerben nem 
érintett ágazatok szénadóztatásának uniós 
szintű összehangolására irányuló 
lehetséges eszközöket;

2. elismeri a szénadózás egyes 
tagállamokban már megvalósult különböző 
formáit azokban az ágazatokban,
amelyekre az uniós kibocsátás-
kereskedelmi rendszer nem terjed ki, és
felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy e nemzeti szintű gyakorlatokat 
tekintsék kiindulási pontnak az 
energiaágazat adóztatására vonatkozó 
irányelv alapos felülvizsgálata érdekében, 
energiafogyasztási és szén-dioxid-
kibocsátási kritériumok bevezetése 
céljából; meggyőződése, hogy a szénadó 
összehangolt bevezetése több előnnyel 
járna;

Or.el
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Módosítás 11
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri a szénadózás egyes 
tagállamokban már megvalósult különböző 
formáit, és felhívja a figyelmet az általuk 
az egységes piac versenyképességére és az
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerre 
jelentett kockázatra; meggyőződése, hogy 
a szénadó összehangolt bevezetése több 
előnnyel járna; felszólítja a Bizottságot, 
hogy vizsgálja tovább a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerben nem 
érintett ágazatok szénadóztatásának uniós
szintű összehangolására irányuló 
lehetséges eszközöket;

2. elismeri a szénadózás egyes 
tagállamokban már megvalósult különböző 
formáit, és elismeri, hogy több uniós
tagállamban évek óta működik szén-
dioxid-alapú energiaadó rendszer;
meggyőződése, hogy a tagállamok 
tanulhatnak egymás bevált adózási 
gyakorlatából és minimálisra 
csökkenthetik az uniós kibocsátás-
kereskedelmi rendszer megzavarását;

Or.en

Módosítás 12
Yannick Jadot a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri a szénadózás egyes 
tagállamokban már megvalósult különböző 
formáit, és felhívja a figyelmet az általuk 
az egységes piac versenyképességére és az 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerre
jelentett kockázatra; meggyőződése, hogy a 
szénadó összehangolt bevezetése több 
előnnyel járna; felszólítja a Bizottságot, 
hogy vizsgálja tovább a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerben nem 
érintett ágazatok szénadóztatásának uniós 
szintű összehangolására irányuló 
lehetséges eszközöket;

2. elismeri a szénadózás egyes 
tagállamokban az innováció és erőforrás-
hatékonyság ösztönzésére már megvalósult 
különböző formáit, és felhívja a figyelmet 
az általuk az egységes piac 
versenyképességére jelentett kockázatra;
meggyőződése, hogy a szénadó 
összehangolt bevezetése több előnnyel 
járna; felszólítja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja tovább az ágazatok 
szénadóztatásának uniós szintű 
összehangolására irányuló lehetséges 
eszközöket; felszólítja a tagállamokat, 
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hogy nemzeti szinten vezessenek be és 
alkalmazzanak szén-dioxid-adókat, 
amelyeket az uniós jogszabályokban 
megállapított minimum adómértékeknek 
kell kiegészíteniük;

Or.en

Módosítás 13
Ivari Padar

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri a szénadózás egyes 
tagállamokban már megvalósult különböző 
formáit, és felhívja a figyelmet az általuk 
az egységes piac versenyképességére és az 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerre 
jelentett kockázatra; meggyőződése, hogy 
a szénadó összehangolt bevezetése több 
előnnyel járna; felszólítja a Bizottságot, 
hogy vizsgálja tovább a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerben nem 
érintett ágazatok szénadóztatásának uniós 
szintű összehangolására irányuló 
lehetséges eszközöket;

2. elismeri a szénadózás egyes 
tagállamokban már megvalósult különböző 
formáit; meggyőződése, hogy a szénadó 
összehangolt bevezetése több előnnyel 
járna; felszólítja a Bizottságot, hogy alapos 
hatásvizsgálatot követően dolgozzon ki 
jogalkotási javaslatot, amely a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerben nem 
érintett ágazatok szénadóztatásának uniós 
szintű összehangolására irányul;

Or.en

Módosítás 14
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri a szénadózás egyes 
tagállamokban már megvalósult különböző 
formáit, és felhívja a figyelmet az általuk 
az egységes piac versenyképességére és az 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerre 
jelentett kockázatra; meggyőződése, hogy a 

2. elismeri a szénadózás egyes 
tagállamokban már megvalósult különböző 
formáit, és felhívja a figyelmet az általuk 
az egységes piac versenyképességére és az 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerre 
jelentett kockázatra; meggyőződése, hogy a 
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szénadó összehangolt bevezetése több 
előnnyel járna; felszólítja a Bizottságot, 
hogy vizsgálja tovább a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerben nem 
érintett ágazatok szénadóztatásának uniós 
szintű összehangolására irányuló 
lehetséges eszközöket;

szénadó összehangolt bevezetése több 
előnnyel járna; hangsúlyozza, hogy a 
tagállamoknak kerülniük kell a szén-
dioxid-adóztatás egyoldalú kivetését, 
amely csak a Tanácsban történő 
megvitatást követően fogadható el; 
felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
tovább a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerben nem érintett ágazatok 
szénadóztatásának uniós szintű 
összehangolására irányuló lehetséges 
eszközöket;

Or.en

Módosítás 15
Yannick Jadot a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül az energiaadóról szóló irányelvet és 
az átdolgozott energetikai tartamon kívül 
vezessen be szén-dioxid-tartalmat is;
különösen úgy véli, hogy az adóztatásnak 
az üzemanyagok energiatartalmán kell 
alapulnia, s megegyező felhasználáskor az 
összes energiaforrás esetében a 
legalacsonyabb adókulcsoknak meg 
kellene egyezniük, és az összes 
mentességet a kompenzációs 
mechanizmusoknak kellene felváltaniuk; 

Or.en

Módosítás 16
Ivari Padar

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat, hogy egy uniós szinten 
összehangolt megközelítés meg fogja 
szüntetni a belső piac versenyképességére 
rótt kockázatokat, míg az adóterheknek a 
szennyező tevékenységekre történő 
fokozatos eltolása hosszú távon 
csökkentheti az egyéb adókat és 
munkaerőköltségeket, ezzel növelve az EU 
versenyképességét;

Or.en

Módosítás 17
Jens Rohde

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy egy uniós szinten 
koordinált éghajlat-változási adó 
bármilyen innovatív formájából származó 
bevételeket a K&F, valamint a szén-
dioxid-kibocsátás csökkentését, az 
energiahatékonyság előmozdítását és az 
EU energetikai infrastruktúrájának 
javítását célzó intézkedések 
finanszírozására kell elkülöníteni;

törölve

Or.en

Módosítás 18
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy egy uniós szinten 
koordinált éghajlat-változási adó 
bármilyen innovatív formájából származó

3. hangsúlyozza, hogy a tagállamok 
fontolóra vehetik az éghajlat-változási
adóból származó bevételek elkülönítését a 
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bevételeket a K&F, valamint a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentését, az 
energiahatékonyság előmozdítását és az 
EU energetikai infrastruktúrájának javítását 
célzó intézkedések finanszírozására kell 
elkülöníteni;

K&F, valamint a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentését, az energiahatékonyság 
előmozdítását és az EU energetikai 
infrastruktúrájának javítását célzó 
intézkedések finanszírozására;

Or.en

Módosítás 19
Yannick Jadot a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy egy uniós szinten 
koordinált éghajlat-változási adó bármilyen 
innovatív formájából származó bevételeket 
a K&F, valamint a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentését, az energiahatékonyság 
előmozdítását és az EU energetikai 
infrastruktúrájának javítását célzó 
intézkedések finanszírozására kell 
elkülöníteni;

3. hangsúlyozza, hogy egy uniós szinten 
koordinált éghajlat-változási adó bármilyen 
innovatív formájából származó bevételeket 
a K&F, valamint a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentését, az energiahatékonyság 
előmozdítását és az EU és a fejlődő 
országok energetikai infrastruktúrájának 
javítását célzó intézkedések 
finanszírozására kell elkülöníteni;

Or.en

Módosítás 20
Anni Podimata

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy egy uniós szinten 
koordinált éghajlat-változási adó bármilyen 
innovatív formájából származó bevételeket
a K&F, valamint a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentését, az energiahatékonyság 
előmozdítását és az EU energetikai 
infrastruktúrájának javítását célzó 
intézkedések finanszírozására kell 
elkülöníteni;

3. hangsúlyozza, hogy egy uniós szinten 
koordinált éghajlat-változási adó bármilyen 
innovatív formájából származó bevételek 
egy részét a K&F, valamint a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentését, az 
energiahatékonyság előmozdítását és az 
EU energetikai infrastruktúrájának javítását 
célzó intézkedések finanszírozására kell 
elkülöníteni;
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Or.el

Módosítás 21
Ivari Padar

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy egy uniós szinten 
koordinált éghajlat-változási adó bármilyen 
innovatív formájából származó bevételeket 
a K&F, valamint a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentését, az energiahatékonyság 
előmozdítását és az EU energetikai 
infrastruktúrájának javítását célzó 
intézkedések finanszírozására kell 
elkülöníteni;

3. hangsúlyozza, hogy egy uniós szinten 
koordinált éghajlat-változási adó bármilyen 
innovatív formájából származó bevételeket 
a K&F, valamint a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentését, az energiahatékonyság 
előmozdítását, az energiaszegénység 
leküzdését és az EU energetikai 
infrastruktúrájának javítását célzó 
intézkedések finanszírozására kell 
elkülöníteni;

Or.en

Módosítás 22
Yannick Jadot a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet a tagállamok ama 
vállalására, hogy az uniós kibocsátás-
kereskedelmi rendszer keretében a szén-
dioxid-kibocsátás kereskedelméből 
származó bevételek legalább 50%-át az 
éghajlatváltozás elleni – különösen a 
fejlődő államokban folyó – küzdelemre 
irányuló intézkedésekre fordítják; e 
vonatkozásban aggodalmának ad hangot 
az ingyenes kvóták tömeges igénybevétele 
miatt, tekintve, hogy az ezzel foglalkozó 
friss tanulmányok kimutatták, hogy ez 
egyes vállalkozások számára jelentős meg 
nem érdemelt jövedelmeket termelhet és 
semmilyen gátat nem szab az előtt, hogy a 
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kedvezményezettek termelési kapacitásuk 
egészét vagy egy részét áttelepítsék;

Or.fr

Módosítás 23
Antonio Cancian

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy az energiahatékonysági 
intézkedések forgótőke-finanszírozási 
eszközei az éghajlat-változási projektek 
finanszírozásának újító módját jelentik;
üdvözli az azirányú erőfeszítéseket, hogy 
az EEGP-rendelet szerinti le nem kötött 
pénzeszközöket olyan célzott pénzügyi 
eszköz létrehozására használják fel, amely 
az energiahatékonysággal és a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos 
kezdeményezések támogatását szolgálja;
kéri a Bizottságot, hogy alaposan vizsgálja 
meg ezen eszköz hatékonyságát és 
elemezze, milyen lehetőségek nyílnak arra, 
hogy az uniós költségvetés jövőbeli el nem 
költött pénzeszközeire hasonló 
megközelítést alkalmazzanak;

4. megjegyzi, hogy az energiahatékonysági 
intézkedések forgótőke-finanszírozási 
eszközei az éghajlat-változási projektek 
finanszírozásának újító módját jelentik;
üdvözli az azirányú erőfeszítéseket, hogy 
az EEGP-rendelet szerinti le nem kötött 
pénzeszközöket olyan célzott pénzügyi 
eszköz létrehozására használják fel, amely
(a magán- és közszféra közötti 
partnerségek – PPP-k –keretében) 
magánberuházókat is vonzhat, valamint
az energiahatékonysággal és a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos 
kezdeményezések támogatását szolgálja;
kéri a Bizottságot, hogy alaposan vizsgálja 
meg ezen eszköz hatékonyságát és 
elemezze, milyen lehetőségek nyílnak arra, 
hogy az uniós költségvetés jövőbeli el nem 
költött pénzeszközeire hasonló 
megközelítést alkalmazzanak;

Or.en

Módosítás 24
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy az energiahatékonysági 
intézkedések forgótőke-finanszírozási 

4. megjegyzi, hogy az energiahatékonysági 
intézkedések forgótőke-finanszírozási 
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eszközei az éghajlat-változási projektek 
finanszírozásának újító módját jelentik;
üdvözli az azirányú erőfeszítéseket, hogy 
az EEGP-rendelet szerinti le nem kötött 
pénzeszközöket olyan célzott pénzügyi 
eszköz létrehozására használják fel, amely 
az energiahatékonysággal és a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos 
kezdeményezések támogatását szolgálja;
kéri a Bizottságot, hogy alaposan vizsgálja 
meg ezen eszköz hatékonyságát és 
elemezze, milyen lehetőségek nyílnak arra, 
hogy az uniós költségvetés jövőbeli el nem 
költött pénzeszközeire hasonló 
megközelítést alkalmazzanak;

eszközei az éghajlat-változási projektek 
finanszírozásának újító módját jelentik;
üdvözli az azirányú erőfeszítéseket, hogy 
az EEGP-rendelet szerinti le nem kötött 
pénzeszközöket olyan célzott pénzügyi 
eszköz létrehozására használják fel, amely 
az energiahatékonysággal és a megújuló 
energiaforrásokkal és nyersanyagokkal
kapcsolatos kezdeményezések támogatását 
szolgálja; kéri a Bizottságot, hogy alaposan 
vizsgálja meg ezen eszköz hatékonyságát 
és elemezze, milyen lehetőségek nyílnak 
arra, hogy az uniós költségvetés jövőbeli el 
nem költött pénzeszközeire hasonló 
megközelítést alkalmazzanak;

Or.en

Módosítás 25
Vicky Ford

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. üdvözli a Bizottság és a tagállamok 
azirányú erőfeszítéseit, hogy 
megvizsgálják, milyen újító eszközökkel 
lehet elérni az európai infrastruktúrába 
történő beruházásokat és előmozdítani az 
innovációt; tudomásul veszi az Európai 
Parlament állásfoglalása nyomán hozott 
válaszintézkedésekre vonatkozó 2010. 
szeptember 23-i EBB-jelentésben tett 
észrevételeket az Európai Bizottság ama 
javaslatával kapcsolatban, hogy 
pénzeszközök révén 10 vagy 20%-kal 
növeljék az EU költségvetésének 
tőkeáttételi forrásokra elkülönített 
elirányzatait; elismeri, hogy lehetőség 
szerint szükség van az állami 
beruházásokra a magánszféra által 
nyújtott finanszírozások kiegészítéséhez és 
megerősítéséhez, ugyanakkor tisztában 
van azzal, hogy különleges célú gazdasági 
eszközök használata a projektek 
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finanszírozásához a mérlegen kívüli 
kötelezettségek megemelkedéséhez, 
valamint az európai intézmények, az 
Európai Unió és a tagállamok 
tőkeköltségeinek növeléséhez vezethet, 
úgy véli, hogy az ilyen intézkedéseket 
teljesen átláthatóan nyilvánosságra kell 
hozni és azoknak megfelelő beruházási 
iránymutatásokkal, kockázatkezeléssel, 
expozíciós határértékekkel, vizsgálati és 
ellenőrzési eljárásokkal kell járniuk, és 
mindezeket demokratikusan 
elszámoltatható módon kell kialakítani;

Or.en

Módosítás 26
Henri Weber

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri a Bizottságot, hogy emellett 
gondosan vizsgálja meg egy, az uniós 
határokon kivetendő energetikai és 
éghajlat-változási adó bevezetését is, 
amelynek összege megegyezik a szén-
dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló 
erőfeszítésekből eredő termelési 
többletköltségekkel, vagy a termék teljes, a 
szállításból eredő szennyezéssel is számoló 
szénlábnyomán alapszik;

Or.fr

Módosítás 27
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a Bizottságot, az Európai 
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Beruházási Bankot és a tagállamokat, 
hogy hozzanak létre egy 
energiahatékonysági és megújulóenergia-
alapot azzal a céllal, hogy az 2020-ig 
közfinanszírozásból és 
magánberuházásokból előteremtse az 
energiahatékonysági és megújulóenergia-
projektek tagállami megvalósításához 
szükséges forrásokat;

Or.ro

Módosítás 28
Ivari Padar

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. tudomásul veszi az „uniós 
projektkötvények” kezdeményezés 
érdemeit, amelyben a projektvállalatok 
javítják az általuk kibocsátott kötvények 
hitelminősítését; az „uniós 
projektkötvények” pótolhatják például az 
uniós infrastruktúrába, többek között az 
energiainfrastruktúrába történő 
beruházások és az ezekkel kapcsolatos 
finanszírozáshoz történő hozzáférés 
hiányosságait, 

Or.en

Módosítás 29
Ivari Padar

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felszólít az energiaadóról szóló 
irányelv felülvizsgálatára azért, hogy az 
nagyobb energiamegtakarításra ösztönző 
intézkedésekre is kiterjedjen, s ezáltal 
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lehetővé tenné a tagállamok számára, 
hogy ne csupán az energiaköltségekkel, 
hanem az ehhez kapcsolódó szociális 
kompenzációs költségekkel is
takarékoskodjanak; felszólít egy hosszú 
távon alacsony kamatozású hiteleket és 
pénzügyi eszközöket nyújtó és garantáló 
uniós keret kialakítására az 
energiamegtakarítást célzó projektek 
számára; bátorítja a közösségi alapú 
döntéshozatali megközelítést az 
energiamegtakarítási projektek esetében;

Or.en

Módosítás 30
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. tudomásul veszi az 
energiahatékonyság fontosságát és ennek 
megfelelően sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy használják fel 
hatékonyan a strukturális alapokat az 
épületek – és különösen a lakóépületek –
energiahatékonyságának fokozása 
érdekében; felszólít az EBB és egyéb 
közfinanszírozási szervek által nyújtott 
finanszírozás hatékony felhasználására, 
valamint az uniós és nemzeti pénzalapok, 
illetve egyéb támogatási formák közötti 
együttműködésre, amelyek az 
energiahatékonyságra irányuló további 
beruházásokat ösztönöznek az uniós 
célkitűzések megvalósítása érdekében; 

Or.ro
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Módosítás 31
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felszólítja a Bizottságot és az Európai 
Központi Bankot, hogy vizsgálják meg, 
hogy – különösen határokon átnyúló 
infrastruktúra-projektek esetében – a 
tagállamokra milyen erkölcsi kockázatok 
hárulnak, ha a nagy jelentőségű 
infrastruktúra-projektek finanszírozása 
uniós projektkötvényeken vagy 
eurókötvényeken keresztül valósul meg; 

Or.en

Módosítás 32
Henri Weber

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. javasolja, hogy a bevételeket egyenlő 
mértékben osszák meg a fejlődő 
országoknak szánt, valamint például a 
globális felmelegedés elleni 
intézkedésekre irányuló európai kutatásra 
és fejlesztésre szánt pénzeszközök között;

Or.fr

Módosítás 33
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. emlékezteti a tagállamokat arra, hogy 
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a lakásfelújításra és az 
energiahatékonyság növelésére irányuló 
szolgáltatások esetében csökkentett héa-
mértéket alkalmazhatnak;

Or.ro

Módosítás 34
Anni Podimata

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a tagállamokat, hogy ne 
fogadjanak el az európai iparágak 
versenyképességére kiható egyoldalú 
intézkedéseket.

törölve

Or.el

Módosítás 35
Yannick Jadot a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a tagállamokat, hogy ne 
fogadjanak el az európai iparágak 
versenyképességére kiható egyoldalú 
intézkedéseket.

5. tudomásul veszi azokat az 
aggodalmakat, hogy az éghajlatváltozás 
elleni egyoldalú intézkedéseket 
kihathatnak az európai iparágak 
versenyképességére; rámutat azonban, 
hogy a Bizottság szerint 
(COM(2010)0265) kevés iparágat érint 
jelentős mértékben a kibocsátásáthelyezés 
, és úgy véli, hogy ezen iparágak 
azonosításához pontos ágazati elemzésre 
van szükség; úgy véli továbbá, hogy az 
erőforrások gazdasági felhasználása és a 
zöld technológiákba való beruházás 
rendkívül fontos a versenyképesség 
szempontjából.
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Or.xm

Módosítás 36
Marian–Jean Marinescu

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a tagállamokat, hogy ne 
fogadjanak el az európai iparágak 
versenyképességére kiható egyoldalú 
intézkedéseket.

5. véleménye szerint bármilyen, pénzügyi 
tevékenységre irányuló uniós 
kezdeményezésnek kellőképpen fel kell 
mérni, hogy az adózás milyen 
következményekkel jár a reálgazdaságra a 
költségek és a finanszírozáshoz való 
hozzáférés szempontjából; felszólítja a 
tagállamokat, hogy ne fogadjanak el az 
európai iparágak versenyképességére 
kiható egyoldalú intézkedéseket.

Or.en

Módosítás 37
Ivari Padar

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a tagállamokat, hogy ne 
fogadjanak el az európai iparágak 
versenyképességére kiható egyoldalú 
intézkedéseket.

5. felszólítja a tagállamokat, hogy ne 
fogadjanak el az európai iparágak 
versenyképességére kiható egyoldalú 
intézkedéseket, emellett elismeri, hogy 
számos tagállam már bevezette a szén-
dioxid-adót.

Or.en

Módosítás 38
Yannick Jadot a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. rámutat, hogy a határokon történő 
kiigazítási mechanizmus lehetővé teszi, 
hogy az európai és importtermékekre 
azonos és potenciálisan szigorú szén-
dioxid-kibocsátási korlátozások 
vonatkozzanak; úgy véli, hogy ez az eszköz 
csak a kibocsátásáthelyezésre valóban 
érzékeny, korlátozott számú ágazatok 
esetében hasznos és legitim, illetve akkor, 
ha ezzel egyidejűleg a kibocsátási 
egységeket árverés útján is értékesíteni 
lehet, továbbá az árverés nélkülözhetetlen 
ahhoz, hogy a mechanizmus elfogadható 
legyen a partnerországok számára, illetve 
összeegyeztethető legyen a WTO 
szabályaival;

Or.fr

Módosítás 39
Marian–Jean Marinescu

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli az Európai Beruházási Bank 
jelentését az Európai Parlament 2010. 
szeptember 23-i állásfoglalása nyomán 
hozott válaszintézkedésekről; támogatja az 
Európai Bizottság és az Európai 
Beruházási Bank közötti további azirányú 
együttműködést, hogy a következő 
többéves pénzügyi keret innovatív 
pénzügyi eszközökre épüljön, azzal a 
céllal, hogy az uniós költségvetés pénzügyi 
eszközökön keresztül megvalósított 
kiadásainak összege jelentősen 
emelkedjen;

Or.en
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Módosítás 40
Anni Podimata

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kiemeli, hogy a nyersanyagárakkal –
például a nyersolaj, a földgáz és az 
élelmiszerek árával – kapcsolatos 
pénzügyi spekuláció, valamint egyes 
pénzügyi gyakorlatok – például a nagyon 
rövid időre szóló kereskedés – jelentős 
hatást gyakorolnak az energiaárakra és a 
földhasználatra; ezért úgy véli, hogy a 
spekulatív ügyleteket terhelő adó fontos 
eszköznek bizonyulhat az energiapiacok 
és a földgazdálkodás átláthatóságának és 
hatékonyságának visszaállításához, s 
ezáltal az energiahatékonyságra és az 
éghajlatváltozásra vonatkozó 
kulcsfontosságú uniós célkitűzések 
megvalósításához;

Or.en

Módosítás 41
Yannick Jadot a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. üdvözli a G20-ak elköteleződését a 
fosszilis energiahordozók támogatásának 
fokozatos megszüntetése mellett, és úgy 
véli, hogy egy ilyen intézkedés jelentős 
finanszírozási potenciált hordozhat 
magában; felszólítja az EU-t, hogy e 
területen vezető nemzetközi szerepet 
töltsön be és felhívja a Bizottságot, hogy 
haladéktalanul tegyen javaslatot az EU-
ban a támogatások fokozatos 
megszüntetésének ütemtervére, figyelembe 
véve, hogy e folyamatnak ki kell terjednie 
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szociális és ipari kísérő intézkedések 
bevezetésére;

Or.fr

Módosítás 42
Marian–Jean Marinescu

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy az innovatív 
pénzügyi eszközöket a magán- és 
közszféra közötti partnerségek 
támogatására kell használni, illetve a 
tisztán közkiadások alternatívájaként –
mint a pénzeszközök hatásának növelését
és a piaci hiányosságok kezelését célzó 
módszert – kell elképzelni;

Or.en

Módosítás 43
Yannick Jadot a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. felszólít arra, hogy a nemzetközi 
szállítás éghajlati költségeit építsék az 
árba akár adók, akár fizetős kvóták 
kereskedelmi rendszerének 
alkalmazásával, valamint arra, hogy a 
bevételeket az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem intézkedéseire használják fel, 
különösen a fejlődő országokban; üdvözli 
hogy a légi közlekedési ágazatot rövidesen 
bevonják az EU kibocsátáskereskedelmi 
rendszerébe, és hasonló kezdeményezést 
vár a Bizottság részéről a tengeri 
közlekedési ágazat vonatkozásában 2011-
ben, amely 2013-ban lépne hatályba, 
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amennyiben addig lehetetlennek bizonyul 
nemzetközi megállapodások 
megvalósítása; 

Or.fr

Módosítás 44
Marian–Jean Marinescu

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. elismeri, hogy szükség van közszféra-
beruházásokra a magánszektor általi 
finanszírozás lehetőség szerinti 
kiegészítéséhez és fokozásához; megjegyzi 
ugyanakkor, hogy különleges célú 
eszközök használata a projektek 
finanszírozásához a mérlegen kívüli 
kötelezettségek megemelkedéséhez, 
valamint az európai intézmények, az 
Európai Unió vagy a tagállamok 
tőkeköltségeinek növeléséhez vezethet;
úgy véli, hogy az ilyen intézkedéseket 
teljesen átláthatóan nyilvánosságra kell 
hozni és azoknak megfelelő beruházási 
iránymutatásokkal, kockázatkezeléssel, 
expozíciós határértékekkel, vizsgálati és 
ellenőrzési eljárásokkal kell járniuk, és 
mindezeket demokratikusan 
elszámoltatható módon kell kialakítani;

Or.en

Módosítás 45
Marian–Jean Marinescu

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. üdvözli a közelmúltban javasolt, több 
országot érintő európai kötvényeket, és 
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kiemeli, hogy az ilyen eszközök használata 
új infrastruktúra-projektek 
finanszírozásához eredményes európai 
hozzáadott értéket teremthet szolidáris 
megközelítéséből adódóan; 

Or.en

Módosítás 46
Marian–Jean Marinescu

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. felszólítja a Bizottságot és az Európai 
Központi Bankot, hogy vizsgálják meg, 
hogy – különösen határokon átnyúló 
infrastruktúra-projektek esetében – a 
tagállamokra milyen erkölcsi kockázatok 
hárulnak, ha a nagy jelentőségű 
infrastruktúra-projektek finanszírozása 
uniós projektkötvényeken vagy 
eurókötvényeken keresztül valósul meg.

Or.en


