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Módosítás 1
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az EU–ÖET közös cselekvési 
terv és a szabadkereskedelmi megállapodás 
révén elért eredményeket, különösen az 
ipar, az energiaügyek, a kutatás, az oktatás, 
a tudomány és a technológia, az IKT, a 
befektetések és az éghajlattal kapcsolatos 
fellépések kölcsönös érdeklődésre számot 
tartó területén;

1. üdvözli az EU–ÖET közös cselekvési 
terv és a szabadkereskedelmi megállapodás 
révén elért eredményeket, különösen az 
ipar, az energiaügyek, a kutatás, az oktatás, 
a tudomány és a technológia, az IKT, a 
befektetések és az éghajlattal kapcsolatos 
fellépések kölcsönös érdeklődésre számot 
tartó területén; ezek az eredmények 
remélhetőleg meggyorsítják majd a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
aláírását;

Or. en

Módosítás 2

Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az EU–ÖET közös cselekvési 
terv és a szabadkereskedelmi megállapodás
révén elért eredményeket, különösen az 
ipar, az energiaügyek, a kutatás, az oktatás, 
a tudomány és a technológia, az IKT, a 
befektetések és az éghajlattal kapcsolatos 
fellépések kölcsönös érdeklődésre számot 
tartó területén;

1. üdvözli az EU–ÖET közös cselekvési 
terv és a szabadkereskedelmi megállapodás
elfogadását, ami különösen megerősíti az
együttműködést az ipar, az energiaügyek, a 
kutatás, az oktatás, a tudomány és a 
technológia, az IKT, a befektetések és az 
éghajlattal kapcsolatos fellépések 
kölcsönös érdeklődésre számot tartó 
területén;

Or. en
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Módosítás 3

Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. elismerően nyilatkozik az EU–ÖET 
energiaügyi szakértői csoport által a 
különösen a földgáz, az 
energiahatékonyság és a nukleáris 
biztonság vonatkozásában elvégzett 
munkáról;

2. elismerően nyilatkozik az EU–ÖET 
energiaügyi szakértői csoport által a 
különösen a földgáz, az 
energiahatékonyság és a tiszta energia
vonatkozásában elvégzett munkáról;

Or. en

Módosítás 4
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. az éghajlatváltozás okozta kihívásokra 
és az energiafogyasztás mindkét régióban 
tapasztalható növekedésére tekintettel kéri 
a Bizottságot, hogy az 
energiahatékonyságot a fejlesztés egyik 
központi területeként kezelje, és mozdítsa 
elő az együttműködést az energetikai 
kérdésekben, különösen az alábbi célokat 
követve: célkitűzések meghatározása az 
energiamegtakarítás, az épületek 
energiateljesítménye, a hasznos 
hőigényen alapuló kapcsolt 
energiatermelés belső energiapiacon való 
támogatása, a környezetbarát tervezés, az 
energia-végfelhasználás hatékonysága és 
az energetikai szolgáltatások terén;

Or. en
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Módosítás 5

Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. üdvözli a tisztaenergia-technológiai 
hálózatra vonatkozó új projektet;
különösen elismerően nyilatkozik a 
megújuló energiaforrások és az 
energiahatékonyság előmozdítását és 
terjesztését célzó politikákat támogató 
tevékenységekről;

Or. en

Módosítás 6

Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy továbbra is a fosszilis 
tüzelőanyagok fedezik az EU 
energiaszükségletének nagy részét; 
mindazonáltal megállapítja, hogy az EU 
olajszükségletét több tényező – többek 
között az EU energia- és éghajlat-
politikája, az ellátási költségek, az árak 
ingadozása és az ipari fejlődés – is 
befolyásolja, amelyek összességében a 
jövőbeli kereslet és a termelési kapacitás 
bővítéséhez és a jelenlegi normák 
fenntartásához szükséges 
upstream/downstream beruházások 
tekintetében hosszú távon 
bizonytalanságokat eredményeznek majd;

3. elismeri, hogy a fosszilis tüzelőanyagok
jelenleg fedezik az EU 
energiaszükségletének nagy részét; 
mindazonáltal megállapítja, hogy az EU
jövőbeli olajszükségletét több tényező –
többek között az EU energia- és éghajlat-
politikája, az ellátási költségek, az árak 
ingadozása és a (például az 
energiahatékonyságot és az elektromos 
mobilitást érintő) ipari fejlődés – is 
befolyásolja, amelyek összességében a 
jövőbeli kereslet és a termelési kapacitás 
bővítéséhez szükséges 
upstream/downstream beruházások 
tekintetében hosszú távon 
bizonytalanságokat eredményeznek majd;
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Or. en

Módosítás 7
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri, hogy a kiszámítható 
kőolajpiacokhoz fűződő közös érdekek 
tiszteletben tartása érdekében biztosítsák a 
jövőbeli kereslet és kínálat alakulására 
vonatkozó, a kőolajjal és a gázzal 
kapcsolatos adatok nagyobb átláthatóságát 
ezért üdvözli a kőolajra vonatkozó
adatokkal kapcsolatos közös 
kezdeményezés jelentőségét;

4. kéri, hogy a kiszámítható 
kőolajpiacokhoz fűződő közös érdekek 
tiszteletben tartása érdekében biztosítsák a 
jövőbeli kereslet és kínálat alakulására 
vonatkozó, a kőolajjal és a gázzal 
kapcsolatos adatok nagyobb átláthatóságát 
ezért üdvözli a kőolajra vonatkozó 
adatokkal kapcsolatos közös 
kezdeményezés jelentőségét;; megítélése 
szerint az olajárak alakulása az elmúlt 
években csupán alig igazodott a 
szabadpiaci szabályokhoz, és kéri az 
Európai Unió intézményeit és az Öböl-
menti Együttműködési Tanácsot, hogy 
mindenki érdekében a lehető legnagyobb 
mértékben szorítsa vissza a nyersanyagok 
piacán tapasztalható spekulációt;

Or. de

Módosítás 8

Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. melegen üdvözli a Miniszteri Tanács 
eltökéltségét a környezetvédelem és az 
éghajlatváltozás terén folytatott 
együttműködés megerősítését célzó munka 
mellett;
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Or. en

Módosítás 9

Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri, hogy az ÖET földgáz- és 
cseppfolyósítottföldgáz-tartalékok 
potenciáljának bővítésére irányuló 
erőfeszítései összhangban állnak az EU 
azon törekvésével, hogy energiaforrásait és 
-ellátási útvonalait diverzifikálja; ezért 
hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy 
növeljék a cseppfolyósított földgáz 
behozatalát az EU-ba, és az ÖET-vel 
vezeték formájában, közvetlenül vagy a 
jelenlegi és tervezett vezetékekhez –
például az AGP-hez és a Nabuccóhoz –
való csatlakozással kapcsolatot hozzanak 
létre;

5. elismeri, hogy az ÖET földgáz- és 
cseppfolyósítottföldgáz-tartalékok 
potenciáljának bővítésére irányuló 
erőfeszítései összhangban állnak az EU 
azon törekvésével, hogy energiaforrásait és 
-ellátási útvonalait diverzifikálja;

Or. en

Módosítás 10
Niki Tzavela

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri, hogy az ÖET földgáz- és 
cseppfolyósítottföldgáz-tartalékok 
potenciáljának bővítésére irányuló 
erőfeszítései összhangban állnak az EU 
azon törekvésével, hogy energiaforrásait és 
-ellátási útvonalait diverzifikálja; ezért 
hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy 
növeljék a cseppfolyósított földgáz 
behozatalát az EU-ba, és az ÖET-vel 

5. elismeri, hogy az ÖET földgáz- és 
cseppfolyósítottföldgáz-tartalékok 
potenciáljának bővítésére irányuló 
erőfeszítései összhangban állnak az EU 
azon törekvésével, hogy energiaforrásait és 
-ellátási útvonalait diverzifikálja; ezért 
hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy új 
LNG-termináloknak a déli gázfolyosóba 
történő bekapcsolása révén növeljék a 
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vezeték formájában, közvetlenül vagy a 
jelenlegi és tervezett vezetékekhez –
például az AGP-hez és a Nabuccóhoz –
való csatlakozással kapcsolatot hozzanak 
létre;

cseppfolyósított földgáz behozatalát az 
EU-ba, és az ÖET-vel vezeték formájában, 
közvetlenül vagy a jelenlegi és tervezett 
vezetékekhez – például az AGP-hez és a 
Nabuccóhoz – való csatlakozással 
kapcsolatot hozzanak létre;

Or. en

Módosítás 11
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. bátorítja az Öböl-menti 
Együttműködési Tanács (ÖET) 
tagállamait, hogy hangolják össze a 
földgáz cseppfolyósítási technikáinak 
(GTL) kifejlesztését európai partnereikkel 
annak érdekében, hogy ez a technika 
szervesebben beépülhessen az európai 
energiaszerkezetbe; hangsúlyozza, hogy 
az Öböl-menti Együttműködési Tanács a 
földgáz cseppfolyósítását az elégetett 
gázok légkörbe való kibocsátásának 
alternatív módszereként is 
felhasználhatná;

Or. en

Módosítás 12
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. elismeri, hogy a megújuló 
energiaforrásokban (a nap- és 
szélenergiában) és az új, tisztaszén-
technológiákban rejlő potenciális 
szinergiák komoly kilátásokkal 

6. elismeri, hogy a megújuló 
energiaforrásokban, például a nap- és 
szélenergiában, a kommunális 
hulladékból/szennyvízből, illetve a 
biomasszából nyert energiában és az új, 
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szolgálhatnak az EU és az ÖET közötti 
technológiai, ipari és politikai 
együttműködés számára;

tisztaszén-technológiákban rejlő 
potenciális szinergiák komoly kilátásokkal 
szolgálhatnak az EU és az ÖET közötti 
technológiai, ipari és politikai 
együttműködés számára; hangsúlyozza, 
hogy e régió országait bátorítani kell 
fényelektromos napenergia-rendszerek 
használatára, mivel igen nagy mértékben 
részesülnek a rendes közvetlen 
sugárzásból;

Or. en

Módosítás 13

Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. elismeri, hogy a megújuló 
energiaforrásokban (a nap- és 
szélenergiában) és az új, tisztaszén-
technológiákban rejlő potenciális 
szinergiák komoly kilátásokkal 
szolgálhatnak az EU és az ÖET közötti 
technológiai, ipari és politikai 
együttműködés számára;

6. elismeri, hogy a megújuló 
energiaforrásokban (a nap- és 
szélenergiában) rejlő potenciális szinergiák 
komoly kilátásokkal szolgálhatnak az EU 
és az ÖET közötti technológiai, ipari és 
politikai együttműködés számára;

Or. en

Módosítás 14
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. elismeri, hogy a megújuló 
energiaforrásokban (a nap- és 
szélenergiában) és az új, tisztaszén-
technológiákban rejlő potenciális 

6. elismeri, hogy a megújuló 
energiaforrásokban (például a nap- és 
szélenergiában) és az új, tisztaszén-
technológiákban rejlő potenciális 
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szinergiák komoly kilátásokkal 
szolgálhatnak az EU és az ÖET közötti 
technológiai, ipari és politikai 
együttműködés számára;

szinergiák komoly kilátásokkal 
szolgálhatnak az EU és az ÖET közötti 
technológiai, ipari és politikai 
együttműködés számára;

Or. de

Módosítás 15

Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy az EU-nak az 
előállítás, az átvitel és a rendszerösszekötés 
legújabb technológiáinak felhasználásával 
módja van beruházásokat eszközölni az 
ÖET energiatermelési kapacitásába;

7. hangsúlyozza, hogy az EU-nak az 
előállítás, az átvitel és a rendszerösszekötés 
legújabb technológiáinak felhasználásával 
módja van beruházásokat eszközölni az 
ÖET energiatermelési kapacitásába;
bátorítja e tekintetben a jövőbeli 
együttműködést, és különösen az 
elektromos hálózatok és az intelligens 
hálózati rendszertechnikák beépítését;

Or. en

Módosítás 16

Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8a. közös erőfeszítésekre szólít fel a 
spekuláció és a nyersanyagár-ingadozás 
leküzdése érdekében, amelynek eszköze az 
átláthatóság és fokozása és a 
származtatott termékek tőzsdén kívüli 
kereskedelmének felügyelete; üdvözli ezzel 
összefüggésben az OPEC közelmúltban 
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tett, a származtatott termékek 
kereskedelmének szigorúbb ellenőrzésére 
vonatkozó felhívását, valamint 
Franciaország erőfeszítéseit, amelyek 
célja a nyersanyagokkal kapcsolatos 
spekuláció felszámolása a G20 keretein 
belül;

Or. en

Módosítás 17
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. rámutat az ÖET-tel folytatott, a kutatási 
és technológiai programokkal kapcsolatos 
együttműködés elmélyítésének 
jelentőségére, különös hangsúlyt fektetve 
az új tudásalapú iparágakra, többek között 
a megújuló energiaforrások, a szén-dioxid-
kivonási és -tárolási technológiák, az olaj-
és gázderivatívák és az energiahatékonyság 
területén;

9. rámutat az ÖET-tel folytatott, a kutatási 
és technológiai programokkal kapcsolatos 
együttműködés elmélyítésének 
jelentőségére, különös hangsúlyt fektetve
az új tudásalapú iparágakra, többek között 
a megújuló energiaforrások, a szén-dioxid-
kivonási és -tárolási technológiák, az olaj-
és gázderivatívák, az energiahatékonyság 
területén, elektromos energia és hő vagy 
metán előállítása közlekedési célokra, 
szennyvíz/szerves kommunális hulladék 
anaerob feltárása révén; az időszerű 
teendő a kétoldalú együttműködés 
kialakítása, amelyben a technológiák 
átadásához a biztonságos és fenntartható 
nyersanyag-ellátás párosul;

Or. en

Módosítás 18
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. rámutat az ÖET-tel folytatott, a kutatási 9. rámutat az ÖET-tel folytatott, a kutatási 
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és technológiai programokkal kapcsolatos 
együttműködés elmélyítésének 
jelentőségére, különös hangsúlyt fektetve 
az új tudásalapú iparágakra, többek között 
a megújuló energiaforrások, a szén-dioxid-
kivonási és -tárolási technológiák, az olaj-
és gázderivatívák és az energiahatékonyság 
területén;

és technológiai programokkal kapcsolatos 
együttműködés elmélyítésének 
jelentőségére, különös hangsúlyt fektetve 
az új tudásalapú iparágakra, többek között 
a megújuló energiaforrások, a szén-dioxid-
kivonási és -tárolási technológiák, az olaj-
és gázderivatívák és az energiahatékonyság 
területén; reméli, hogy az Öböl-menti 
Együttműködési Tanács az EU-val 
egyenlő mértékben veszi majd ki részét 
ebből az együttműködésből;

Or. de

Módosítás 19

Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. rámutat az ÖET-tel folytatott, a kutatási 
és technológiai programokkal kapcsolatos 
együttműködés elmélyítésének 
jelentőségére, különös hangsúlyt fektetve 
az új tudásalapú iparágakra, többek között 
a megújuló energiaforrások, a szén-dioxid-
kivonási és -tárolási technológiák, az olaj-
és gázderivatívák és az energiahatékonyság 
területén;

9. rámutat az ÖET-tel folytatott, a kutatási 
és technológiai programokkal kapcsolatos 
együttműködés elmélyítésének 
jelentőségére, különös hangsúlyt fektetve 
az új tudásalapú iparágakra, többek között 
a megújuló energiaforrások és az 
energiahatékonyság területén;

Or. en

Módosítás 20
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
10 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

10. ismételten hangsúlyozza, hogy az ÖET 
hallgatói és egyetemi oktatói számára jobb 

10. ismételten hangsúlyozza, hogy az ÖET
– valamint az Európai Unió –
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tájékoztatást kell nyújtani az uniós 
csereprogramok – például az Erasmus 
Mundus – létezéséről; ezért ösztönzi az
ÖET hallgatóinak és egyetemi oktatóinak a 
meglévő uniós csereprogramokban való 
részvételét a kulturális párbeszéd 
elmélyítése és a kölcsönös megértés 
elősegítése érdekében;

tagállamainak hallgatói és egyetemi 
oktatói számára jobb tájékoztatást kell 
nyújtani az uniós csereprogramok – például 
az Erasmus Mundus – létezéséről; ezért 
ösztönzi az ÖET hallgatóinak és egyetemi 
oktatóinak a meglévő uniós 
csereprogramokban való részvételét a 
kulturális párbeszéd elmélyítése és a 
kölcsönös megértés elősegítése érdekében;

Or. de

Módosítás 21
Paul Rübig

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10a. kéri, hogy erősítsék meg az 
együttműködést egyrészt az Európai 
Kutatási Tanács (ERC) és az Európai 
Technológiai Intézet (EIT), másrészt az 
Öböl-menti Együttműködési Tanács 
között, egyúttal a régiók között e téren 
folytatott tudományos párbeszéd és 
együttműködés megerősítése és 
előmozdítása érdekében is;

Or. en

Módosítás 22
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
11 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

11. kéri, hogy javítsák az EU láthatóságára 
irányuló, a hat Öböl menti országot felölelő 
egyetlen képviselet által végzett munkát; 
ezért támogatja, hogy a fennmaradó
országokban 5 új képviseletet hozzanak 
létre, és 5 új irodát nyissanak.

11. kéri, hogy javítsák az EU láthatóságára 
irányuló, a hat Öböl menti országot felölelő 
egyetlen képviselet által végzett munkát; 
ezért támogatja, hogy ezen országokban –
ahol azt hasznosnak ítélik meg – új 
képviseleteket hozzanak létre és új
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irodákat nyissanak.

Or. de


