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Módosítás 1
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a NAÜ-forgatókönyvek szerint 
az energiával kapcsolatos szén-dioxid-
kibocsátás világszerte a 2008-as szinthez 
képest 21%-kal fog emelkedni 2035-ig 
feltéve, hogy az országok rendkívül 
pontosan eleget tesznek a Koppenhágai 
Megállapodásban vállalt 
kötelezettségeiknek, ami lehetetlenné teszi, 
hogy a globális felmelegedés 2°C-ra 
korlátozódjon; mivel feltételezhetően a 
nem OECD-országok lesznek felelősek a 
világ teljes előre jelzett kibocsátásáért[1]; 
[1] A Nemzetközi Energiaügynökség 
(IEA) 2010. november 9-i, „Kitekintés a 
világ energetikai helyzetére 2010” című 
jelentése

Or. en

Módosítás 2
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a NAÜ adatai alapján az Unió a 
világ szén-dioxid-kibocsátásának csak 
13%-ért felelős; 

Or. en
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Módosítás 3
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel az ETS-irányelv szerint az 
európai kibocsátáskereskedelmi 
rendszernek költséghatékony és 
gazdaságilag hatékony módon kell 
előmozdítania az üvegházhatást okozó 
gázkibocsátás (ÜHG-kibocsátás) 
csökkentését;

Or. en

Módosítás 4
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
1. szakasz (új) ((1) bekezdés előtt) 

Véleménytervezet Módosítás

Iparpolitikai szempontok

Or. en

Módosítás 5
Yannick Jadot, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a gazdasági válság 
az ipari termelés kapacitásának rendkívüli
csökkenéséhez, a gazdasági növekedés 
visszaeséséhez és munkaerő-
elbocsátáshoz vezetett; rámutat, hogy a 
GDP bármiféle csökkenését már 
önmagában véve költségnek kell tekinteni, 

1. hangsúlyozza, hogy a gazdasági válság 
az ipari termelés kapacitásának jelentős
csökkenéséhez, a gazdasági növekedés 
visszaeséséhez és munkanélküliséghez
vezetett, veszélyeztetve az ipari befektetési 
lehetőségeket; hangsúlyozza 
mindazonáltal, hogy a 20%-os ÜHG-
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amely veszélyezteti az ipari befektetési 
lehetőségeket; óva int attól az általános 
következtetéstől, hogy a gazdasági válság 
olcsóbbá tette a kibocsátáscsökkentést;

kibocsátáscsökkentési cél eléréséhez 
szükséges befektetéseket szintén 
csökkentették, és megjegyzi, hogy a 
berendezések kvótán felüli kibocsátási 
egységeket eredményeznek, amelyeknek 
piaci értéke eurómilliókra rúg;

Or. en

Módosítás 6
Lena Ek, Fiona Hall az ALDE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a gazdasági válság
az ipari termelés kapacitásának rendkívüli 
csökkenéséhez, a gazdasági növekedés 
visszaeséséhez és munkaerő-
elbocsátáshoz vezetett; rámutat, hogy a 
GDP bármiféle csökkenését már 
önmagában véve költségnek kell tekinteni, 
amely veszélyezteti az ipari befektetési 
lehetőségeket; óva int attól az általános 
következtetéstől, hogy a gazdasági válság 
olcsóbbá tette a kibocsátáscsökkentést;

1. hangsúlyozza, hogy míg a gazdasági 
válság az ipari termeléskapacitás és a 
gazdasági növekedés visszaeséséhez, 
valamint munkanélküliséghez vezetett, 
egyúttal olcsóbbá tette a 
kibocsátáscsökkentést;

Or. en

Módosítás 7
Britta Thomsen

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a gazdasági válság 
az ipari termelés kapacitásának rendkívüli 
csökkenéséhez, a gazdasági növekedés 
visszaeséséhez és munkaerő-elbocsátáshoz 
vezetett; rámutat, hogy a GDP bármiféle 

1. hangsúlyozza, hogy a gazdasági válság 
az ipari termelés kapacitásának rendkívüli 
csökkenéséhez, a gazdasági növekedés 
visszaeséséhez és munkaerő-elbocsátáshoz 
vezetett; rámutat, hogy a megfelelő 
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csökkenését már önmagában véve 
költségnek kell tekinteni, amely 
veszélyezteti az ipari befektetési 
lehetőségeket; óva int attól az általános 
következtetéstől, hogy a gazdasági válság 
olcsóbbá tette a kibocsátáscsökkentést;

kibocsátáscsökkentést nem szabad arra 
mutató jelnek tekinteni, hogy az Unió jó 
úton halad a kibocsátáscsökkentési cél 
elérése felé;

Or. en

Módosítás 8
Matthias Groote

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a gazdasági válság 
az ipari termelés kapacitásának rendkívüli 
csökkenéséhez, a gazdasági növekedés 
visszaeséséhez és munkaerő-
elbocsátáshoz vezetett; rámutat, hogy a 
GDP bármiféle csökkenését már 
önmagában véve költségnek kell tekinteni, 
amely veszélyezteti az ipari befektetési 
lehetőségeket; óva int attól az általános
következtetéstől, hogy a gazdasági válság 
olcsóbbá tette a kibocsátáscsökkentést;

1. hangsúlyozza, hogy a gazdasági válság 
az ipari termelés kapacitásának rendkívüli 
csökkenéséhez, a gazdasági növekedés 
visszaeséséhez és számos álláshely 
megszüntetéséhez vagy elvesztéséhez
vezetett; rámutat, hogy a GDP bármiféle 
csökkenését már önmagában véve 
költségnek kell tekinteni, amely 
veszélyezteti az ipari befektetési 
lehetőségeket; rámutat, hogy nem lehet 
levonni azt az általános következtetést, 
hogy a gazdasági válság olcsóbbá tette a 
kibocsátáscsökkentést;

Or. de

Módosítás 9
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a gazdasági válság 
az ipari termelés kapacitásának rendkívüli 
csökkenéséhez, a gazdasági növekedés 

1. hangsúlyozza, hogy a gazdasági válság 
az ipari termelés kapacitásának rendkívüli 
csökkenéséhez, a gazdasági növekedés 
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visszaeséséhez és munkaerő-elbocsátáshoz 
vezetett; rámutat, hogy a GDP bármiféle 
csökkenését már önmagában véve 
költségnek kell tekinteni, amely 
veszélyezteti az ipari befektetési 
lehetőségeket; óva int attól az általános 
következtetéstől, hogy a gazdasági válság 
olcsóbbá tette a kibocsátáscsökkentést;

visszaeséséhez és munkaerő-elbocsátáshoz 
vezetett; rámutat, hogy a GDP bármiféle 
csökkenését már önmagában véve 
költségnek kell tekinteni, amely 
veszélyezteti az ipari befektetési 
lehetőségeket; a normál üzletmenet 
forgatókönyvéhez hasonlítva a válság
csökkenést eredményezett a kibocsátásban 
és az energiafogyasztásban;

Or. en

Módosítás 10
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a gazdasági válság 
az ipari termelés kapacitásának rendkívüli 
csökkenéséhez, a gazdasági növekedés 
visszaeséséhez és munkaerő-elbocsátáshoz 
vezetett; rámutat, hogy a GDP bármiféle 
csökkenését már önmagában véve 
költségnek kell tekinteni, amely 
veszélyezteti az ipari befektetési 
lehetőségeket; óva int attól az általános 
következtetéstől, hogy a gazdasági válság 
olcsóbbá tette a kibocsátáscsökkentést;

1. hangsúlyozza, hogy a gazdasági válság 
az ipari termelés kapacitásának rendkívüli 
csökkenéséhez, a gazdasági növekedés 
visszaeséséhez és munkaerő-elbocsátáshoz 
vezetett; rámutat, hogy a GDP bármiféle 
csökkenését már önmagában véve 
költségnek kell tekinteni, amely 
veszélyezteti az ipari befektetési 
lehetőségeket; óva int attól az általános 
következtetéstől, hogy a gazdasági válság 
olcsóbbá tette a kibocsátáscsökkentést;

Or. en

Módosítás 11
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy Kína világvezető a 
szélerőművek üzembe helyezésében, hogy 
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a kínai és indiai szélturbinagyártók az 
első tíz gyártó között vannak, valamint 
hogy Kína és Tajvan állítja elő jelenleg a 
nemzetközi piacon eladott legtöbb 
fényelektromos elemet; felszólítja a 
Bizottságot, hogy mozdítsa elő ezeknek a 
technológiáknak és az ÜHG-
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
ambiciózus célok eléréséhez szükséges új 
innovatív technológiáknak az Unión 
belüli ökohatékony fejlesztését és 
termelését;

Or. ro

Módosítás 12
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy a különböző 
iparágaktól kapott információk szerint 
világos jelek mutatnak arra, hogy a uniós 
éghajlat-változási politika meglévő 
rendelkezései, mint például az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere (ETS), 
már most is a termelés áthelyezéséhez 
vezetnek, és aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy a magasabb szén-dioxid-kibocsátási 
árak fokozhatják ezt a trendet;

törölve

Or. en

Módosítás 13
Britta Thomsen

Véleménytervezet
2 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy a különböző 
iparágaktól kapott információk szerint 
világos jelek mutatnak arra, hogy a uniós 
éghajlat-változási politika meglévő 
rendelkezései, mint például az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere (ETS), 
már most is a termelés áthelyezéséhez 
vezetnek, és aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy a magasabb szén-dioxid-kibocsátási 
árak fokozhatják ezt a trendet;

törölve

Or. en

Módosítás 14
Matthias Groote

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy a különböző 
iparágaktól kapott információk szerint 
világos jelek mutatnak arra, hogy a uniós 
éghajlat-változási politika meglévő 
rendelkezései, mint például az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere (ETS), 
már most is a termelés áthelyezéséhez 
vezetnek, és aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy a magasabb szén-dioxid-kibocsátási 
árak fokozhatják ezt a trendet;

törölve

Or. de

Módosítás 15
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Véleménytervezet
2 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy a különböző 
iparágaktól kapott információk szerint 
világos jelek mutatnak arra, hogy a uniós 
éghajlat-változási politika meglévő 
rendelkezései, mint például az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere (ETS), 
már most is a termelés áthelyezéséhez 
vezetnek, és aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy a magasabb szén-dioxid-kibocsátási 
árak fokozhatják ezt a trendet;

törölve

Or. en

Módosítás 16
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy a különböző 
iparágaktól kapott információk szerint 
világos jelek mutatnak arra, hogy a uniós 
éghajlat-változási politika meglévő 
rendelkezései, mint például az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere (ETS), 
már most is a termelés áthelyezéséhez 
vezetnek, és aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy a magasabb szén-dioxid-kibocsátási 
árak fokozhatják ezt a trendet;

törölve

Or. en

Módosítás 17
Marita Ulvskog

Véleménytervezet
2 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy a különböző 
iparágaktól kapott információk szerint 
világos jelek mutatnak arra, hogy a uniós 
éghajlat-változási politika meglévő 
rendelkezései, mint például az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere (ETS), 
már most is a termelés áthelyezéséhez 
vezetnek, és aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy a magasabb szén-dioxid-kibocsátási 
árak fokozhatják ezt a trendet;

törölve

Or. en

Módosítás 18
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy a különböző 
iparágaktól kapott információk szerint 
világos jelek mutatnak arra, hogy a uniós 
éghajlat-változási politika meglévő 
rendelkezései, mint például az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere (ETS), 
már most is a termelés áthelyezéséhez
vezetnek, és aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy a magasabb szén-dioxid-kibocsátási 
árak fokozhatják ezt a trendet;

2. megjegyzi, hogy a különböző 
iparágaktól kapott információk szerint 
világos jelek mutatnak arra, hogy az uniós 
éghajlat-változási politika meglévő 
rendelkezései, mint például az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere (ETS), 
már most is a termelés áthelyezéséhez 
vezetnek, és aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy a magasabb szén-dioxid-kibocsátási 
árak fokozhatják ezt a trendet, különösen a 
recessziót átélő tagállamokban, ahol 
szigorú gazdasági stabilitási programokat 
hajtanak végre;

Or. el
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Módosítás 19
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy az ETS nem bizonyult 
hatékony eszköznek a 
kibocsátáscsökkentés ösztönzésére, és 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat 
a zöld iparágak fejlődésének, az 
energiahatékonyság növelésének és a 
források hatékony használatának 
segítésére szolgáló új eszközök 
felmérésére és bevezetésére;

Or. ro

Módosítás 20
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2b. felszólítja a Bizottságot a 2008 
decemberében elfogadott EU 2020 
energiával és éghajlatváltozással 
kapcsolatos jogalkotási csomag részét 
képező uniós ETS-irányelv 
felülvizsgálatára azzal a céllal, hogy 
biztosítsák az ÜHG-kibocsátás 1990-es 
szintjének 20%-kal való csökkentését 
2020-ra;

Or. ro
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Módosítás 21
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
2 szakasz (új) (3 bekezdés előtt) 

Véleménytervezet Módosítás

Energiapolitikai szempontok

Or. en

Módosítás 22
Britta Thomsen

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. egyetért a Bizottság és a Nemzetközi 
Energiaügynökség (IEA) feltételezésével, 
amely szerint az alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó energiatechnológiákba 
történő beruházás késleltetése később 
magasabb költségekhez fog vezetni; úgy 
véli, hogy ha el akarjuk érni a 2050-re 
kitűzött hosszú távú célkitűzést, ahogyan
azt 2011. február 4-én megerősítette az 
Európai Tanács, az Uniónak fel kellene
gyorsítania az erőfeszítéseit, miután 2020-
ben eléri a 20%-os kibocsátáscsökkentési 
célt; üdvözli ezért a Bizottságnak a hosszú 
távú célkitűzések legköltséghatékonyabb 
módon való eléréséről szóló tervek 
felvázolására irányuló szándékát;

3. egyetért a Bizottság és a Nemzetközi 
Energiaügynökség (IEA) feltételezésével, 
amely szerint az alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó energiatechnológiákba 
történő beruházás késleltetése később 
magasabb költségekhez fog vezetni;
tudomásul veszi a vezető európai 
áramszolgáltatók vezérigazgatóinak 
együttes nyilatkozatát, amelyben 
felszólítják az Uniót a csökkentési cél 
25%-ra módosítására; úgy véli, hogy ha el
akarják érni a 80–95%-os hazai 
csökkentés 2050-re kitűzött hosszú távú
célkitűzését, ahogyan abban az Európai
Tanáccsal megállapodtak, és azt a 
Bizottság dokumentuma, „Az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes 
gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemterve” is 
megerősíti, az Uniónak fel kell gyorsítania 
az erőfeszítéseit, miután 2020-ban eléri a
minimum 25%-os hazai
kibocsátáscsökkentési célt; ezért kéri, hogy
a Bizottság javasoljon kötelező érvényű 
kibocsátáscsökkentési célkitűzéseket a
2020 utáni időszakra a hosszú távú 
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célkitűzések legköltséghatékonyabb módon 
való elérésnek céljával készült, az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemtervében foglalt 
útvonalaknak megfelelően;

Or. en

Módosítás 23
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. egyetért a Bizottság és a Nemzetközi 
Energiaügynökség (IEA) feltételezésével, 
amely szerint az alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó energiatechnológiákba
történő beruházás késleltetése később 
magasabb költségekhez fog vezetni; úgy 
véli, hogy ha el akarjuk érni a 2050-re 
kitűzött hosszú távú célkitűzést, ahogyan 
azt 2011. február 4-én megerősítette az 
Európai Tanács, az Uniónak fel kellene 
gyorsítania az erőfeszítéseit, miután 2020-
ben eléri a 20%-os kibocsátáscsökkentési 
célt; üdvözli ezért a Bizottságnak a hosszú 
távú célkitűzések legköltséghatékonyabb 
módon való eléréséről szóló tervek 
felvázolására irányuló szándékát;

3. egyetért a Bizottság és a Nemzetközi 
Energiaügynökség (IEA) feltételezésével, 
amely szerint a kibocsátáscsökkentésbe
történő beruházás késleltetése később 
magasabb költségekhez fog vezetni;
felhívja a figyelmet azokra a 
tanulmányokra, amelyek kimutatják: ha 
költséghatékonyan akarják elérni a 2050-
re kitűzött hosszú távú célkitűzést, ahogyan 
azt 2011. február 4-én újra megerősítette 
az Európai Tanács, a 20%-os
kibocsátáscsökkentés elérése 2020-ig nem 
elég; üdvözli ezért a Bizottságnak a hosszú 
távú célkitűzések mostantól fogva
legköltséghatékonyabb módon való 
eléréséről szóló tervek felvázolására 
irányuló szándékát;

Or. en

Módosítás 24
Matthias Groote

Véleménytervezet
3 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

3. egyetért a Bizottság és a Nemzetközi 
Energiaügynökség (IEA) feltételezésével, 
amely szerint az alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó energiatechnológiákba
történő beruházás késleltetése később 
magasabb költségekhez fog vezetni; úgy 
véli, hogy ha el akarjuk érni a 2050-re 
kitűzött hosszú távú célkitűzést, ahogyan 
azt 2011. február 4-én megerősítette az 
Európai Tanács, az Uniónak fel kellene
gyorsítania az erőfeszítéseit, miután 2020-
ben eléri a 20%-os kibocsátáscsökkentési 
célt; üdvözli ezért a Bizottságnak a hosszú 
távú célkitűzések legköltséghatékonyabb 
módon való eléréséről szóló tervek 
felvázolására irányuló szándékát;

3. egyetért a Bizottság és a Nemzetközi 
Energiaügynökség (IEA) feltételezésével, 
amely szerint a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentésébe történő beruházás bármiféle 
késedelme később magasabb költségekhez 
fog vezetni; úgy véli, hogy ha el akarják
érni a 2050-re kitűzött hosszú távú 
célkitűzést, ahogyan azt 2011. február 4-én 
megerősítette az Európai Tanács, az 
Uniónak fel kell gyorsítania az 
erőfeszítéseit, miután 2020-ben eléri a 
20%-os kibocsátáscsökkentési célt; üdvözli 
ezért a Bizottságnak a hosszú távú 
célkitűzések legköltséghatékonyabb módon 
való eléréséről szóló tervek felvázolására 
irányuló szándékát;

Or. de

Módosítás 25
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. egyetért a Bizottság és a Nemzetközi 
Energiaügynökség (IEA) feltételezésével, 
amely szerint az alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó energiatechnológiákba 
történő beruházás késleltetése később 
magasabb költségekhez fog vezetni; úgy 
véli, hogy ha el akarjuk érni a 2050-re 
kitűzött hosszú távú célkitűzést, ahogyan 
azt 2011. február 4-én megerősítette az 
Európai Tanács, az Uniónak fel kellene
gyorsítania az erőfeszítéseit, miután 2020-
ben eléri a 20%-os kibocsátáscsökkentési 
célt; üdvözli ezért a Bizottságnak a hosszú 
távú célkitűzések legköltséghatékonyabb 
módon való eléréséről szóló tervek 
felvázolására irányuló szándékát;

3. egyetért a Bizottság és a Nemzetközi 
Energiaügynökség (IEA) feltételezésével, 
amely szerint az alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó energiatechnológiákba 
történő beruházás késleltetése később 
magasabb költségekhez fog vezetni; úgy 
véli, hogy ha el akarják érni a 2050-re 
kitűzött hosszú távú célkitűzést, ahogyan 
azt 2011. február 4-én megerősítette az 
Európai Tanács, az Uniónak fel kell
gyorsítania az erőfeszítéseit; üdvözli ezért 
a Bizottságnak a hosszú távú célkitűzések 
legköltséghatékonyabb módon való 
eléréséről szóló tervek felvázolására 
irányuló szándékát;



PE460.884v01-00 16/104 AM\860842HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 26
Ioan Enciu

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. egyetért a Bizottság és a Nemzetközi 
Energiaügynökség (IEA) feltételezésével, 
amely szerint az alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó energiatechnológiákba 
történő beruházás késleltetése később 
magasabb költségekhez fog vezetni; úgy 
véli, hogy ha el akarjuk érni a 2050-re 
kitűzött hosszú távú célkitűzést, ahogyan 
azt 2011. február 4-én megerősítette az 
Európai Tanács, az Uniónak fel kellene
gyorsítania az erőfeszítéseit, miután 2020-
ben eléri a 20%-os kibocsátáscsökkentési 
célt; üdvözli ezért a Bizottságnak a hosszú 
távú célkitűzések legköltséghatékonyabb 
módon való eléréséről szóló tervek 
felvázolására irányuló szándékát;

3. egyetért a Bizottság és a Nemzetközi 
Energiaügynökség (IEA) feltételezésével, 
amely szerint az alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó energiatechnológiákba 
történő beruházás késleltetése később 
magasabb költségekhez fog vezetni; úgy 
véli, hogy ha el akarják érni a 2050-re 
kitűzött hosszú távú célkitűzést, ahogyan 
azt 2011. február 4-én megerősítette az 
Európai Tanács, az Uniónak fel kell
gyorsítania az erőfeszítéseit, miután 2020-
ben eléri a 20%-os kibocsátáscsökkentési 
célt; üdvözli ezért a Bizottságnak a hosszú 
távú célkitűzések legköltséghatékonyabb és 
leghatásosabb módon való eléréséről szóló 
tervek felvázolására irányuló szándékát;

Or. en

Módosítás 27
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi, hogy „Az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású, versenyképes 
gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemterve” című 
bizottsági közlemény (COM(2011)0112) 
szerint az ÜHG-kibocsátás 2020-ig 25%-
kal való csökkentése a 
legköltséghatékonyabb célkitűzés, 
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valamint hogy ez a cél elérhető az 
energiahatékonyság 20%-os növelési 
céljának teljes megvalósítása által;

Or. en

Módosítás 28
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. mélységes aggodalommal tölti el, hogy 
az Unió a 2020-ra vonatkozó 
előrejelzésekhez képest nem halad jó úton 
az energiafelhasználás 20%-kal való 
csökkentésének célja felé, ami a 
tagállamok részéről a szükséges 
elkötelezettség és az ambíció hiányának 
köszönhető;

4. mélységes aggodalommal tölti el, hogy 
az Unió a 2020-ra vonatkozó 
előrejelzésekhez képest nem halad jó úton 
az energiafelhasználás 20%-kal való 
csökkentésének célja felé, ami a 
tagállamok részéről a szükséges 
elkötelezettség és az ambíció hiányának 
köszönhető; teljes mértékben támogatja a 
„2011. évi energiahatékonysági terv” 
(COM(2011)0109) és „Az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású, versenyképes 
gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemterve” 
(COM(2011)0112) című bizottsági 
közleményekből levonható 
következtetéseket, amelyek szerint az 
energiahatékonysági politikák 
kulcsfontossággal bírnak a szén-dioxid-
kibocsátás további csökkentésének 
szempontjából; helyteleníti, hogy az 
energiahatékonyság nem kapott nagyobb 
hangsúlyt, amikor az Európai Tanács 
2011. február 4-én megvitatta az 
energiaprioritásokat;

Or. en
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Módosítás 29
Adam Gierek

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. mélységes aggodalommal tölti el, hogy 
az Unió a 2020-ra vonatkozó 
előrejelzésekhez képest nem halad jó úton 
az energiafelhasználás 20%-kal való
csökkentésének célja felé, ami a 
tagállamok részéről a szükséges 
elkötelezettség és az ambíció hiányának 
köszönhető;

4. mélységes aggodalommal tölti el, hogy 
az Unió a 2020-ra vonatkozó 
előrejelzésekhez képest nem halad jó úton 
az energiahatékonyság 20%-kal való
növelésének célja felé, ami a tagállamok 
részéről a szükséges elkötelezettség és az 
ambíció hiányának köszönhető; megjegyzi, 
hogy az energiahatékonyság 20%-kal való 
növelése nem jelent ugyanilyen mértékű 
csökkenést az egy főre eső 
energiafogyasztásban;

Or. pl

Módosítás 30
Anni Podimata

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. mélységes aggodalommal tölti el, hogy 
az Unió a 2020-ra vonatkozó 
előrejelzésekhez képest nem halad jó úton 
az energiafelhasználás 20%-kal való 
csökkentésének célja felé, ami a
tagállamok részéről a szükséges 
elkötelezettség és az ambíció hiányának 
köszönhető;

4. mélységes aggodalommal tölti el, hogy 
az Unió a 2020-ra vonatkozó 
előrejelzésekhez képest nem halad jó úton 
az energiafelhasználás 20%-kal való 
csökkentésének célja felé, ami a 
tagállamok részéről a szükséges 
elkötelezettség és az ambíció hiányának 
köszönhető; úgy véli, hogy a kötelező 
érvényű energiahatékonysági 
intézkedéseket az energiahatékonyság 
2020-ig minimum 20%-kal való 
növelésének kötelező érvényű 
célkitűzésével kell kiegészíteni;

Or. en
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Módosítás 31
Marita Ulvskog

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. mélységes aggodalommal tölti el, hogy 
az Unió a 2020-ra vonatkozó 
előrejelzésekhez képest nem halad jó úton 
az energiafelhasználás 20%-kal való 
csökkentésének célja felé, ami a 
tagállamok részéről a szükséges 
elkötelezettség és az ambíció hiányának 
köszönhető;

4. mélységes aggodalommal tölti el, hogy 
az Unió a 2020-ra vonatkozó 
előrejelzésekhez képest nem halad jó úton 
az energiafelhasználás 20%-kal való 
csökkentésének célja felé, ami a 
tagállamok részéről szükséges 
elkötelezettség és ambíció hiányának, 
valamint annak köszönhető, hogy a 
célkitűzés nem kötelező érvényű;

Or. en

Módosítás 32
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. mélységes aggodalommal tölti el, hogy 
az Unió a 2020-ra vonatkozó 
előrejelzésekhez képest nem halad jó úton 
az energiafelhasználás 20%-kal való 
csökkentésének célja felé, ami a 
tagállamok részéről a szükséges 
elkötelezettség és az ambíció hiányának 
köszönhető;

4. mélységes aggodalommal tölti el, hogy 
az Unió a 2020-ra vonatkozó 
előrejelzésekhez képest nem halad jó úton 
az energiafelhasználás 20%-kal való 
csökkentésének célja felé, ami az Európai 
Tanács és a tagállamok részéről szükséges 
elkötelezettség és ambíció hiányának 
köszönhető;

Or. en
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Módosítás 33
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a figyelmet arra, hogy az Unió 
és a tagállamok nem valósítottak meg 
elégséges befektetést az építőipari vagy a 
közlekedési ágazatban a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentésének vagy az 
energiahatékonyság növelésének 
érdekében; felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy az 
épületek és a városi hűtő- és 
fűtőrendszerek energiahatékonyságának 
növelésére irányuló intézkedések több 
anyagi támogatást kapjanak a jelenlegi 
pénzügyi keret felülvizsgálását követően 
és a jövőbeli pénzügyi tervekben egyaránt;

Or. ro

Módosítás 34
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4b. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat a szennyezés közlekedési 
ágazatbeli csökkentése érdekében, hogy 
kezeljék prioritásként a befektetést egy 
egész Európára kiterjedő intelligens 
elektromos hálózat kifejlesztésébe, amely 
képes hasznosítani a helyi és regionális 
szinten megújuló forrásokból kitermelt 
elektromos energiát, és amely segít 
kialakítani az elektromos járművek 
működtetéséhez szükséges 
infrastruktúrát;
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Or. ro

Módosítás 35
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4c. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
jelenlegi 20%-os cél olyan energiamixen 
alapul, amely egyes tagállamok esetében 
atomenergiát is tartalmaz; üdvözli a 
Bizottság döntését, hogy vessék alá az 
uniós atomerőműveket stressztesztnek, 
hogy meghozhassák a szükséges 
intézkedéseket a biztonságosságuk 
biztosítása érdekében; úgy véli, hogy 
néhány tagállam egy-egy létező 
atomerőmű bezárásáról szóló döntése, 
valamint az új atomerőművek 
megépítésébe történő megnövekedett 
beruházás ahhoz vezethet, hogy bizonyos 
tagállamok felülvizsgálják a jelenlegi 
20%-os célkitűzés elérésére hozott nemzeti 
intézkedéseket;

Or. ro

Módosítás 36
Anni Podimata

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy az Unió nagyon jó úton 
halad a megújuló energiával kapcsolatos, 
2020-ra kitűzött célok elérése felé;

5. üdvözli, hogy a közelmúltban 
benyújtott, megújuló energiára vonatkozó 
nemzeti cselekvési tervek szerint az Unió 
nagyon jó úton halad a megújuló 
energiával kapcsolatos, 2020-ra kitűzött 
célok elérése felé; figyelmeztet, hogy a 
célok tényleges elérése a cselekvési tervek 
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szigorú végrehajtásától függ, és felszólítja 
a Bizottságot, hogy gondosan kísérje 
figyelemmel a végrehajtást, továbbá 
hozzon korrekciós intézkedéseket, 
amennyiben szükséges; aggodalommal 
tölti el, hogy a jövőben csökkenhet a 
megújulóenergia-befektetések mértéke a 
2020 utáni időszak megbízhatatlan 
beruházási környezete miatt;

Or. en

Módosítás 37
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy az Unió nagyon jó úton 
halad a megújuló energiával kapcsolatos, 
2020-ra kitűzött célok elérése felé;

5. üdvözli, hogy az Unió nagyon jó úton 
halad a megújuló energiával kapcsolatos, 
2020-ra kitűzött célok elérése felé, 
amelyeket a Bizottság szerint felül is 
múlhatna, ha a tagállamok teljes 
mértékben megvalósítanák a nemzeti 
cselekvési terveiket, és ha fejlesztenék a 
finanszírozási eszközöket; hangsúlyozza 
mindazonáltal, hogy szükség van a 
megújuló energia jobb egységes európai 
piaci integrálására;

Or. en

Módosítás 38
Matthias Groote

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy az Unió nagyon jó úton 
halad a megújuló energiával kapcsolatos, 

5. felszólítja az Uniót, hogy tegyen 
nagyobb erőfeszítéseket a megújuló



AM\860842HU.doc 23/104 PE460.884v01-00

HU

2020-ra kitűzött célok elérése felé; energiák villamosenergia-ágazatbeli 
részesedésének 40%-ra való 
megnövelésére 2020-ig, valamint hogy 
teremtse meg az intelligens hálózatok 
feltételeit az egyre decentralizáltabb 
energiatermelés biztosítása érdekében;
hangsúlyozza, hogy ennek eléréséhez 
többet kell befektetni energetikai 
infrastruktúrával kapcsolatos 
projektekbe;

Or. de

Módosítás 39
Britta Thomsen

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy az Unió nagyon jó úton 
halad a megújuló energiával kapcsolatos, 
2020-ra kitűzött célok elérése felé;

5. üdvözli, hogy az Unió nagyon jó úton 
halad a megújuló energiával kapcsolatos, 
2020-ra kitűzött célok elérése felé, de 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
mielőbb ellenőriznie kell a tervek 
tényleges nemzeti megvalósítását, hogy 
biztosítsák, hogy minden a terv szerint 
haladjon;

Or. en

Módosítás 40
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy az Unió nagyon jó úton 
halad a megújuló energiával kapcsolatos, 
2020-ra kitűzött célok elérése felé;

5. üdvözli, hogy az Unió nagyon jó úton 
halad a megújuló energiával kapcsolatos, 
2020-ra kitűzött célok elérése felé;
megjegyzi, hogy nagyobb erőfeszítés 
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szükséges a megújuló energia 
versenyképesebb és integráltabb uniós 
energiapiacon való hatékony, széleskörű 
alkalmazásának eléréséhez;

Or. en

Módosítás 41
Marita Ulvskog

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy az Unió nagyon jó úton 
halad a megújuló energiával kapcsolatos, 
2020-ra kitűzött célok elérése felé;

5. üdvözli, hogy az Unió nagyon jó úton 
halad a megújuló energiával kapcsolatos, 
2020-ra kitűzött célok elérése felé; kéri, 
hogy a megújuló energiára vonatkozó, 
kötelező érvényű célkitűzést emeljék 20%-
ról 30%-ra 2020-ig, majd 45%-ra 2030-ig;

Or. en

Módosítás 42
Marisa Matias, Yannick Jadot

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy az Unió nagyon jó úton 
halad a megújuló energiával kapcsolatos, 
2020-ra kitűzött célok elérése felé;

5. üdvözli, hogy az Unió továbbra is jó 
úton halad a megújuló energiával 
kapcsolatos, 2020-ra kitűzött célok elérése 
felé; habár rámutat, hogy ezeknek a 
céloknak még inkább az 
energiahatékonyságra és 
energiatakarékosságra kell irányulniuk;

Or. en
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Módosítás 43
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. megjegyzi, hogy számos piaci és 
szabályozási akadály következtében sok 
energiatakarékossági lehetőséget még 
mindig nem használnak ki az Unión 
belül; felszólít a megújulóenergia-
használattal kapcsolatos célkitűzések 
meghatározására, az energiahatékony 
termékekre és járművekre vonatkozó 
termékszabványok megalkotására, 
valamint a környezettudatos közbeszerzés 
előmozdítására;

Or. lt

Módosítás 44
Matthias Groote

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. sajnálja, hogy az Unió az atomenergia 
kivételével túl keveset ruház be a szén-
dioxid-kibocsátással nem járó és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású technológiákba 
annak ellenére, hogy az európai 
vállalkozások a terület élvonalában 
vannak, és anyagi támogatásban 
részesültek;

Or. de
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Módosítás 45
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza az intelligens hálózatok és 
az intelligens fogyasztásmérők fontos 
szerepét a megújuló forrásokból előállított 
villamos energia integrációjában; üdvözli 
az intelligens fogyasztásmérőkkel 
foglalkozó munkacsoport munkáját, és kéri 
a Bizottságot, hogy mielőbb terjesszen elő 
ajánlásokat;

6. hangsúlyozza az intelligens hálózatok és 
az intelligens fogyasztásmérők fontos 
szerepét a megújuló forrásokból előállított 
villamos energia integrációjában; üdvözli 
az intelligens fogyasztásmérőkkel 
foglalkozó munkacsoport munkáját, és kéri 
a Bizottságot, hogy mielőbb terjesszen elő 
ajánlásokat; emlékeztet a Parlament azon 
felhívására, hogy legyen szakpolitikai 
célkitűzés, hogy az európai otthonok 50%-
át 2015-ig intelligens fogyasztásmérőkkel 
szereljék fel[1];
[1] Az Európai Parlament „Új digitális 
menetrend kialakítása Európa számára: 
2015.eu” című állásfoglalása 
(2009/2225(INI))

Or. en

Módosítás 46
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza az intelligens hálózatok és 
az intelligens fogyasztásmérők fontos 
szerepét a megújuló forrásokból előállított 
villamos energia integrációjában; üdvözli 
az intelligens fogyasztásmérőkkel 
foglalkozó munkacsoport munkáját, és kéri 
a Bizottságot, hogy mielőbb terjesszen elő 
ajánlásokat;

6. hangsúlyozza az intelligens hálózatok és 
az intelligens fogyasztásmérők fontos 
szerepét a megújuló forrásokból előállított 
villamos energia integrációjában; üdvözli 
az intelligens fogyasztásmérőkkel, 
valamint a 2009. március 12-én a CEN, a 
CENELEC és az ETSI részére kiadott, a 
nyitott rendszer kifejlesztésének érdekében 
használt mérőműszerekre vonatkozó 
szabványosítási megbízással foglalkozó 
munkacsoport munkáját, és kéri a 
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Bizottságot, hogy mielőbb terjesszen elő 
ajánlásokat;

Or. ro

Módosítás 47
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza az intelligens hálózatok és 
az intelligens fogyasztásmérők fontos 
szerepét a megújuló forrásokból előállított 
villamos energia integrációjában; üdvözli 
az intelligens fogyasztásmérőkkel 
foglalkozó munkacsoport munkáját, és kéri 
a Bizottságot, hogy mielőbb terjesszen elő 
ajánlásokat;

6. hangsúlyozza az intelligens hálózatok és 
az intelligens fogyasztásmérők fontos 
szerepét a megújuló forrásokból előállított 
villamos energia integrációjában; üdvözli 
az intelligens fogyasztásmérőkkel 
foglalkozó munkacsoport munkáját, és kéri 
a Bizottságot, hogy mielőbb terjesszen elő 
ajánlásokat a teljes kihasználás érdekében, 
különös jelentőséget tulajdonítva a 
szabványok felvázolásának és az 
intelligens fogyasztásmérők által az 
energiatakarékosság terén nyújtott 
lehetőségeknek;

Or. el

Módosítás 48
Adam Gierek

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza az intelligens hálózatok és 
az intelligens fogyasztásmérők fontos 
szerepét a megújuló forrásokból előállított 
villamos energia integrációjában; üdvözli 
az intelligens fogyasztásmérőkkel 
foglalkozó munkacsoport munkáját, és kéri 
a Bizottságot, hogy mielőbb terjesszen elő 

6. hangsúlyozza az intelligens hálózatok és 
az intelligens fogyasztásmérők fontos 
szerepét a különböző, többek között
megújuló forrásokból előállított villamos 
energia integrációjában; üdvözli az 
intelligens fogyasztásmérőkkel foglalkozó 
munkacsoport munkáját, és kéri a 
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ajánlásokat; Bizottságot, hogy mielőbb terjesszen elő 
ajánlásokat;

Or. pl

Módosítás 49
Anni Podimata

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza az intelligens hálózatok és 
az intelligens fogyasztásmérők fontos 
szerepét a megújuló forrásokból előállított 
villamos energia integrációjában; üdvözli 
az intelligens fogyasztásmérőkkel 
foglalkozó munkacsoport munkáját, és kéri 
a Bizottságot, hogy mielőbb terjesszen elő 
ajánlásokat;

6. hangsúlyozza az intelligens hálózatok és 
az intelligens fogyasztásmérők fontos 
szerepét a megújuló forrásokból előállított 
villamos energia integrációjában; üdvözli 
az intelligens fogyasztásmérőkkel 
foglalkozó munkacsoport munkáját, és kéri 
a Bizottságot, hogy mielőbb terjesszen elő 
ajánlásokat és jogalkotási javaslatokat;

Or. en

Módosítás 50
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy az IKT javíthatná 
a közúti közlekedést, és még többet tehet a 
biztonságosabb, intelligensebb és 
környezetbarátabb autókért Európában;
ismételten felhívja a figyelmet a digitális 
menetrend szerepére, amelynek az 
intelligens gépjárműveket és 
közúthálózatokat, valamint a V2V- és 
V2R-eszközökkel kapcsolatos K+F 
kísérleti projekteket prioritásként kell 
kezelnie;
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Or. en

Módosítás 51
Arturs Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. rámutat, hogy amint azt az Európai 
Tanács 2011. február 4-ei következtetései 
is kiemelik, az intelligens hálózatokra 
vonatkozó műszaki szabványokat 
legkésőbb 2012 végéig el kell fogadni;

Or. en

Módosítás 52
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy feltétlenül szükség 
van az IKT-ra vonatkozó szabványosítási 
politika kölcsönös átjárhatóságot igénylő 
piaci fejleményekhez való 
hozzáigazítására, ami hozzájárul az 
elektromos gépjárművekre, intelligens 
hálózatokra és az intelligens 
fogyasztásmérőkre vonatkozó műszaki 
szabványokkal kapcsolatos munka 
felgyorsításához annak 2012-ig történő 
befejezése céljával;

Or. en
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Módosítás 53
Marisa Matias, Yannick Jadot

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy az új infrastrukturális 
projektek engedélyezési eljárásainak 
felgyorsítása előfeltétele annak, hogy az 
energiával és éghajlatváltozással 
kapcsolatos európai célkitűzéseket a 
tervezett menetrend szerint valósítsák meg;

7. megjegyzi, hogy az új infrastrukturális 
projektek engedélyezési eljárásainak 
felgyorsítása előfeltétele annak, hogy az 
energiával és éghajlatváltozással 
kapcsolatos európai célkitűzéseket a 
tervezett menetrend szerint valósítsák meg;
hangsúlyozza, hogy az új infrastrukturális 
projekteknek összhangban kell lenniük az 
éghajlattal és környezetvédelemmel 
kapcsolatos célkitűzésekkel, továbbá 
összeegyeztethetőnek kell lenniük a 
hosszú távú uniós energiapolitikával;

Or. en

Módosítás 54
Anni Podimata

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy az új infrastrukturális 
projektek engedélyezési eljárásainak 
felgyorsítása előfeltétele annak, hogy az 
energiával és éghajlatváltozással 
kapcsolatos európai célkitűzéseket a 
tervezett menetrend szerint valósítsák meg;

7. megjegyzi, hogy az új, különösen az 
innovatív és az energiahatékonyságra 
irányuló infrastrukturális projektek 
engedélyezési eljárásainak felgyorsítása 
előfeltétele annak, hogy az energiával és 
éghajlatváltozással kapcsolatos európai 
célkitűzéseket a tervezett menetrend szerint 
valósítsák meg;

Or. el



AM\860842HU.doc 31/104 PE460.884v01-00

HU

Módosítás 55
Arturs Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy az új infrastrukturális 
projektek engedélyezési eljárásainak 
felgyorsítása előfeltétele annak, hogy az 
energiával és éghajlatváltozással 
kapcsolatos európai célkitűzéseket a 
tervezett menetrend szerint valósítsák meg;

7. megjegyzi, hogy az új infrastrukturális 
projektek engedélyezési eljárásainak 
felgyorsítása és a finanszírozás új 
módjainak megtalálása előfeltétele annak, 
hogy az energiával és éghajlatváltozással 
kapcsolatos európai célkitűzéseket a 
tervezett menetrend szerint valósítsák meg;

Or. en

Módosítás 56
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7a. üdvözli az arra vonatkozó 
megállapodásokat, hogy az Európai 
Gazdaságélénkítési Program energetikai 
projektjeinek le nem kötött pénzeszközei 
kerüljenek felhasználásra a helyi és 
regionális szintű, a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó 
kezdeményezések támogatását szolgáló 
célzott pénzügyi eszköz létrehozatala 
érdekében; felszólít az eszköz közeli 
figyelemmel kísérésére annak érdekében, 
hogy felmérjék, vajon az ilyen típusú 
finanszírozás modellként szolgálhat-e a 
jövőben a fenntartható és alacsony szén-
dioxid-kibocsátású technológiákba 
történő befektetések finanszírozására 
szolgáló pénzügyi eszközökhöz;

Or. en
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Módosítás 57
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7b. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
energiaárak támogatása és a szén-dioxid-
kibocsátásra vonatkozó korlátozás vagy 
kvótarendszer hiánya miatt bizonyos 
országok másokkal szemben előnyre 
tesznek szert; hangsúlyozza, hogy mivel 
ezeknek az országoknak a szén-dioxid-
kibocsátása nincs korlátozva és ezáltal 
olcsóbb, előfordulhat, hogy kevésbé 
lesznek hajlandóak csatlakozni egy, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos többoldalú 
megállapodáshoz;

Or. en

Módosítás 58
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
3. szakasz (új) ((8) bekezdés előtt)

Véleménytervezet Módosítás

Kutatási és innovációs szempontok

Or. en

Módosítás 59
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
8 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

8. rámutat, hogy az a célkitűzés, hogy a 
GDP 3%-át a kutatásra kell fordítani, a 
költségeknek a magán- és közszféra 
kutatási kiadásai közötti 2%–1% arányú 
megosztását feltételezi; megjegyzi, hogy 
még mindig vannak specifikus problémák a 
3%-os célkitűzés elérésével kapcsolatban, 
különösen a magánkutatásokra fordított 
kiadások területén; rámutat, hogy az 
elkötelezettség hiánya a 
kutatásfinanszírozás területén akadályozza 
az éghajlatbarát technológiák fejlesztését;

8. rámutat, hogy az a célkitűzés, hogy a 
GDP 3%-át a kutatásra kell fordítani, a 
költségeknek a magán- és közszféra 
kutatási kiadásai közötti 2%–1% arányú 
megosztását feltételezi; megjegyzi, hogy 
még mindig vannak specifikus problémák a 
3%-os célkitűzés elérésével kapcsolatban, 
különösen a magánkutatásokra fordított 
kiadások területén; rámutat, hogy az 
elkötelezettség hiánya a 
kutatásfinanszírozás területén akadályozza 
az éghajlatbarát technológiák fejlesztését, 
és felszólít, hogy határozzanak meg egy 
köztes, kötelező érvényű, a GDP 1,5%-
ának megfelelő minimális célkitűzést 
2015-ig a kutatás magán- és 
közfinanszírozásának tekintetében;

Or. el

Módosítás 60
Adam Gierek

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. rámutat, hogy az a célkitűzés, hogy a
GDP 3%-át a kutatásra kell fordítani, a 
költségeknek a magán- és közszféra 
kutatási kiadásai közötti 2%–1% arányú 
megosztását feltételezi; megjegyzi, hogy 
még mindig vannak specifikus problémák a 
3%-os célkitűzés elérésével kapcsolatban, 
különösen a magánkutatásokra fordított 
kiadások területén; rámutat, hogy az 
elkötelezettség hiánya a 
kutatásfinanszírozás területén akadályozza
az éghajlatbarát technológiák fejlesztését;

8. rámutat, hogy az „Európa 2020” 
stratégia politikai célkitűzése, amely 
szerint a GDP 3%-át a kutatásra kell 
fordítani, a költségeknek a magán- és 
közszféra kutatási kiadásai közötti 2%–1% 
arányú megosztását feltételezi; megjegyzi, 
hogy még mindig vannak specifikus 
problémák a 3%-os célkitűzés elérésével 
kapcsolatban, különösen a 
magánkutatásokra fordított kiadások 
területén; rámutat, hogy az elkötelezettség 
hiánya a kutatásfinanszírozás területén 
akadályozza a kiemelkedően 
energiahatékony éghajlatbarát 
technológiák fejlesztését;
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Or. pl

Módosítás 61

Lena Ek az ALDE képviselőcsoport nevében
Fiona Hall, Chris Davies

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
energiaárak támogatása és a szén-dioxid-
kibocsátásra vonatkozó korlátozás vagy 
kvótarendszer hiánya révén bizonyos 
országok másokkal szemben előnyre 
tesznek szert; hangsúlyozza, hogy mivel 
ezeknek az országoknak a szén-dioxid-
kibocsátása nincs korlátozva és ezáltal 
olcsóbb, előfordulhat, hogy kevésbé 
lesznek hajlandóak csatlakozni egy, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos többoldalú 
megállapodáshoz;

törölve

Or. en

Módosítás 62
Yannick Jadot, Marisa Matias

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
energiaárak támogatása és a szén-dioxid-
kibocsátásra vonatkozó korlátozás vagy 
kvótarendszer hiánya révén bizonyos 
országok másokkal szemben előnyre 
tesznek szert; hangsúlyozza, hogy mivel 
ezeknek az országoknak a szén-dioxid-
kibocsátása nincs korlátozva és ezáltal 
olcsóbb, előfordulhat, hogy kevésbé 

törölve
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lesznek hajlandóak csatlakozni egy, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos többoldalú 
megállapodáshoz;

Or. en

Módosítás 63
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
energiaárak támogatása és a szén-dioxid-
kibocsátásra vonatkozó korlátozás vagy 
kvótarendszer hiánya révén bizonyos 
országok másokkal szemben előnyre 
tesznek szert; hangsúlyozza, hogy mivel 
ezeknek az országoknak a szén-dioxid-
kibocsátása nincs korlátozva és ezáltal 
olcsóbb, előfordulhat, hogy kevésbé 
lesznek hajlandóak csatlakozni egy, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos többoldalú 
megállapodáshoz;

törölve

Or. en

Módosítás 64
Adam Gierek

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
energiaárak támogatása és a szén-dioxid-
kibocsátásra vonatkozó korlátozás vagy 
kvótarendszer hiánya révén bizonyos 
országok másokkal szemben előnyre
tesznek szert; hangsúlyozza, hogy mivel 
ezeknek az országoknak a szén-dioxid-

9. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
energiaárak támogatása és a szén-dioxid-
kibocsátásra vonatkozó korlátozás vagy 
kvótarendszer hiánya miatt bizonyos
Unión kívüli országok másokkal szemben
versenyelőnyre tesznek szert;
hangsúlyozza, hogy mivel ezeknek az 



PE460.884v01-00 36/104 AM\860842HU.doc

HU

kibocsátása nincs korlátozva és ezáltal 
olcsóbb, előfordulhat, hogy kevésbé 
lesznek hajlandóak csatlakozni egy, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos többoldalú
megállapodáshoz;

országoknak a szén-dioxid-kibocsátása 
nincs korlátozva és ezáltal olcsóbb, 
előfordulhat, hogy kevésbé lesznek 
hajlandóak csatlakozni egy többoldalú,
globális megállapodáshoz a globális 
felmelegedés elleni harc érdekében;

Or. pl

Módosítás 65
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Lena Ek, Marisa Matias

Véleménytervezet
10 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

10. felszólít annak az általános elvnek az 
alkalmazására, amely szerint először 
mindig a kibocsátáscsökkentés 
szempontjából leginkább költséghatékony
lépéseket kell megtenni;

10. felszólít annak az általános elvnek az 
alkalmazására, amely szerint az Uniónak a
leginkább költséghatékony utat kell
követnie az éghajlatváltozással
kapcsolatos hosszú távú céljai eléréséhez, 
biztosítva egyúttal, hogy az ígéretes 
innovatív technológiák támogatást 
kapjanak a piacra való belépéshez, 
valamint hogy elkerüljék azokat a 
befektetéseket, amelyek hosszú távra 
magas szén-dioxid kibocsátású 
infrastruktúrát és berendezéseket 
kényszerítenének az Unióra;

Or. en

Módosítás 66
Adam Gierek

Véleménytervezet
10 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

10. felszólít annak az általános elvnek az 
alkalmazására, amely szerint először 
mindig a kibocsátáscsökkentés

10. felszólít annak az általános elvnek az 
alkalmazására, amely szerint először 
mindig a szén-dioxid-kibocsátás 
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szempontjából leginkább költséghatékony 
lépéseket kell megtenni;

csökkentésének szempontjából leginkább 
költséghatékony lépéseket kell megtenni;
úgy véli, hogy a tagállamoknak 
képeseknek kell lenniük a szubszidiaritás 
elvének a prioritások meghatározása terén 
való alkalmazására a saját területükön 
belüli kibocsátáscsökkentésre vonatkozó 
intézkedések ütemezése tekintetében;

Or. pl

Módosítás 67
Matthias Groote

Véleménytervezet
10 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

10. felszólít annak az általános elvnek az 
alkalmazására, amely szerint először 
mindig a kibocsátáscsökkentés 
szempontjából leginkább költséghatékony
lépéseket kell megtenni;

10. felszólít annak az általános elvnek az 
alkalmazására, amely szerint az Uniónak 
arra kell törekednie, hogy a 
kibocsátáscsökkentés szempontjából a 
lehető legköltséghatékonyabb lépéseket
tegye meg;

Or. de

Módosítás 68
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10a. emlékeztet arra, hogy a 2020-ra 
elérendő, 1990-es szinthez hasonlított 
30%-os csökkentési cél feltétele egy 2012 
utáni időszakra vonatkozó globális és 
átfogó megállapodás, valamint hogy más 
fejlett országok is kötelezettséget 
vállaljanak a kibocsátás hasonló mértékű 
csökkentésére, és ahhoz a gazdaságilag 
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magasabb fejlettségi szintű fejlődő 
országok is megfelelő mértékben 
hozzájáruljanak felelősségeik és 
képességeik szerint;

Or. en

Módosítás 69
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10a. úgy véli, hogy az ÜHG-kibocsátás 
1990-es szintjének 2020-ra vonatkozó 
30%-os csökkentési célját csak akkor 
kellene kitűzni, ha aláírnak egy 
nemzetközi Kiotó-utáni megállapodást, 
amely szigorú és mielőbb teljesítendő 
célokat tartalmaz, valamint amelyben a 
világ összes fejlett országa kinyilvánítja 
határozott elkötelezettségét;

Or. ro

Módosítás 70
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
4 szakasz (új) (11 bekezdés előtt)

Véleménytervezet Módosítás

Energetikai intézkedések

Or. en
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Módosítás 71
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
11 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

11. kéri, hogy az energiahatékonyság 
legyen a jövőbeli éghajlat-változási 
politika intézkedéseinek egyik prioritása; 
elismeri, hogy az Unió 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzésének elérése 
2020-ra lehetővé tenné, hogy az EU eleget 
tegyen a 2020-ra vonatkozó 20%-os 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
kötelezettségeinek, sőt túl is teljesítse 
azokat; úgy véli, hogy a Bizottság 
hatásvizsgálata alapján ez a csökkentési 
szint még mindig a 80–95%-os hosszú távú 
csökkentési célkitűzéshez vezető 
költséghatékony út része lenne;

11. kéri, hogy az energiahatékonyság 
legyen a jövőbeli éghajlat-változási 
politika intézkedéseinek egyik prioritása; 
elismeri, hogy az Unió 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzésének elérése 
2020-ra lehetővé tenné, hogy az EU eleget 
tegyen a 2020-ra vonatkozó 20%-os 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
kötelezettségeinek, sőt túl is teljesítse 
azokat;

Or. en

Módosítás 72
Yannick Jadot, Lena Ek, Marita Ulvskog, Marisa Matias

Véleménytervezet
11 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

11. kéri, hogy az energiahatékonyság 
legyen a jövőbeli éghajlat-változási 
politika intézkedéseinek egyik prioritása;
elismeri, hogy az Unió 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzésének elérése 
2020-ra lehetővé tenné, hogy az EU eleget 
tegyen a 2020-ra vonatkozó 20%-os 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
kötelezettségeinek, sőt túl is teljesítse 
azokat; úgy véli, hogy a Bizottság
hatásvizsgálata alapján ez a csökkentési 
szint még mindig a 80–95%-os hosszú távú 
csökkentési célkitűzéshez vezető 

11. kéri, hogy az energiahatékonyság 
legyen a jövőbeli éghajlat-változási 
politika intézkedéseinek egyik prioritása;
elismeri, hogy az Unió 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzésének elérése 
2020-ra a Bizottság szerint lehetővé tenné, 
hogy az Unió 25%-kal, míg más elemzések 
szerint, hogy 30%-kal csökkentse hazai 
kibocsátását; megjegyzi, hogy a Bizottság
2050-re vonatkozó ütemterve alapján a
25%-os hazai csökkentési szint a 80–95%-
os hosszú távú csökkentési célkitűzéshez 
vezető költséghatékony út része lenne;
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költséghatékony út része lenne;

Or. en

Módosítás 73
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
11 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

11. kéri, hogy az energiahatékonyság 
legyen a jövőbeli éghajlat-változási 
politika intézkedéseinek egyik prioritása;
elismeri, hogy az Unió 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzésének elérése 
2020-ra lehetővé tenné, hogy az EU eleget 
tegyen a 2020-ra vonatkozó 20%-os 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
kötelezettségeinek, sőt túl is teljesítse 
azokat; úgy véli, hogy a Bizottság 
hatásvizsgálata alapján ez a csökkentési 
szint még mindig a 80–95%-os hosszú távú 
csökkentési célkitűzéshez vezető 
költséghatékony út része lenne;

11. kéri, hogy az energiahatékonyság 
legyen a jövőbeli éghajlat-változási 
politika intézkedéseinek prioritása;
elismeri, hogy az Unió 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzésének elérése 
2020-ra lehetővé tenné, hogy az EU eleget 
tegyen a 2020-ra vonatkozó 20%-os 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
kötelezettségeinek, sőt túl is teljesítse 
azokat az alacsony szén-dioxid-
kibocsátásra vonatkozó ütemtervben 
leírtak szerint; úgy véli, hogy a Bizottság 
hatásvizsgálata alapján ez a csökkentési 
szint még mindig a 80–95%-os hosszú távú 
csökkentési célkitűzéshez vezető 
költséghatékony út része lenne;

Or. en

Módosítás 74
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
11 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

11. kéri, hogy az energiahatékonyság 
legyen a jövőbeli éghajlat-változási 
politika intézkedéseinek egyik prioritása;
elismeri, hogy az Unió 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzésének elérése 

11. kéri, hogy az energiahatékonyság 
legyen a jövőbeli éghajlat-változási 
politika intézkedéseinek egyik prioritása;
elismeri, hogy az Unió 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzésének elérése 
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2020-ra lehetővé tenné, hogy az EU eleget 
tegyen a 2020-ra vonatkozó 20%-os 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
kötelezettségeinek, sőt túl is teljesítse 
azokat; úgy véli, hogy a Bizottság 
hatásvizsgálata alapján ez a csökkentési 
szint még mindig a 80–95%-os hosszú távú 
csökkentési célkitűzéshez vezető 
költséghatékony út része lenne;

2020-ra lehetővé tenné, hogy az EU eleget 
tegyen a 2020-ra vonatkozó 20%-os 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
kötelezettségeinek, sőt túl is teljesítse 
azokat; úgy véli, hogy a Bizottság 
hatásvizsgálata alapján ez a csökkentési 
szint még mindig az ÜHG-kibocsátás 
1990-es szintjének a 80–95%-os hosszú 
távú csökkentési céljához vezető 
költséghatékony út része lenne;

Or. ro

Módosítás 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
11 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

11. kéri, hogy az energiahatékonyság 
legyen a jövőbeli éghajlat-változási 
politika intézkedéseinek egyik prioritása;
elismeri, hogy az Unió 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzésének elérése 
2020-ra lehetővé tenné, hogy az EU eleget 
tegyen a 2020-ra vonatkozó 20%-os 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
kötelezettségeinek, sőt túl is teljesítse 
azokat; úgy véli, hogy a Bizottság 
hatásvizsgálata alapján ez a csökkentési 
szint még mindig a 80–95%-os hosszú távú 
csökkentési célkitűzéshez vezető 
költséghatékony út része lenne;

11. kéri, hogy az energiahatékonyság 
legyen a jövőbeli éghajlat-változási 
politika intézkedéseinek egyik prioritása;
elismeri, hogy az Unió 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzésének elérése 
2020-ra lehetővé tenné, hogy az EU eleget 
tegyen a 2020-ra vonatkozó 20%-os 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
kötelezettségeinek, sőt túl is teljesítse 
azokat; úgy véli, hogy a Bizottság 
hatásvizsgálata alapján ez a csökkentési 
szint még mindig a fejlett országok 
csoportjának 80–95%-os hosszú távú 
csökkentési célkitűzéséhez vezető 
költséghatékony út része lenne;

Or. en

Módosítás 76
Markus Pieper

Véleménytervezet
11 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

11. kéri, hogy az energiahatékonyság 
legyen a jövőbeli éghajlat-változási 
politika intézkedéseinek egyik prioritása;
elismeri, hogy az Unió 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzésének elérése 
2020-ra lehetővé tenné, hogy az EU eleget 
tegyen a 2020-ra vonatkozó 20%-os 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
kötelezettségeinek, sőt túl is teljesítse 
azokat; úgy véli, hogy a Bizottság 
hatásvizsgálata alapján ez a csökkentési 
szint még mindig a 80–95%-os hosszú távú 
csökkentési célkitűzéshez vezető 
költséghatékony út része lenne;

11. kéri, hogy az energiahatékonyság 
legyen a jövőbeli éghajlat-változási 
politika intézkedéseinek egyik prioritása;
elismeri, hogy az Unió 20%-os 
energiahatékonysági célkitűzésének elérése 
2020-ra lehetővé tenné, hogy az EU eleget 
tegyen a 2020-ra vonatkozó 20%-os 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
kötelezettségeinek; úgy véli, hogy a 
Bizottság hatásvizsgálata alapján ez a 
csökkentési szint még mindig a 80–95%-os 
hosszú távú csökkentési célkitűzéshez 
vezető költséghatékony út része lenne;

Or. de

Módosítás 77

Lena Ek az ALDE képviselőcsoport nevében
Fiona Hall, Marita Ulvskog

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11a. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
elemzése a leginkább költséghatékony 
kibocsátáscsökkentési módozatokról azt 
mutatja, hogy egy 2020-ra kevesebb mint 
25%-os csökkentést kitűző terv jelentősen 
magasabb átfogó költségekkel járna a 
teljes periódus során, és magas szén-
dioxid-kibocsátással járó technológiákba 
való befektetésekre kényszerítene, a 
későbbiekben magasabb szén-dioxid-
kibocsátási árakat eredményezve[1];
__________________
[1] „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemterve” című 
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bizottsági közlemény (COM(2011)0112)

Or. en

Módosítás 78
Yannick Jadot, Marisa Matias

Véleménytervezet
12 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

12. felszólítja a Bizottságot, hogy tegye
meg a szükséges intézkedéseket az 
energiamegtakarítással kapcsolatos
tagállami kötelezettségvállalások 
maradéktalan teljesítésének biztosítására 
akár egy arra vonatkozó követelmény 
bevezetésével, hogy a nemzeti 
energiahatékonysági cselekvési terveket 
jóvá kell hagynia a Bizottságnak, akár 
további rendelkezések által;

12. felszólítja a Bizottságot, hogy
állapítson meg kötelező érvényű nemzeti 
energiatakarékossági célkitűzéseket a
tagállamok számára az
energiatakarékosságra és az energetikai 
szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
jogszabályok közelgő felülvizsgálata 
alkalmával, továbbá felszólítja a 
tagállamokat, hogy maradéktalanul 
teljesítsék az energiamegtakarítással 
kapcsolatos kötelezettségvállalásaikat, 
amelyeket a nemzeti energiahatékonysági 
cselekvési tervekben nyomon fognak 
követni;

Or. en

Módosítás 79

Lena Ek az ALDE képviselőcsoport nevében
Fiona Hall, Chris Davies, Marita Ulvskog

Véleménytervezet
12 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

12. felszólítja a Bizottságot, hogy tegye
meg a szükséges intézkedéseket az 
energiamegtakarítással kapcsolatos
tagállami kötelezettségvállalások 
maradéktalan teljesítésének biztosítására 

12. felszólítja a Bizottságot, hogy
állapítson meg kötelező érvényű, európai 
szintű energiahatékonysági célkitűzést az 
energiahatékonyságról és 
energiatakarékosságról szóló küszöbön 
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akár egy arra vonatkozó követelmény 
bevezetésével, hogy a nemzeti 
energiahatékonysági cselekvési terveket 
jóvá kell hagynia a Bizottságnak, akár 
további rendelkezések által;

álló irányelvben annak érdekében, hogy 
biztosítsa, hogy a tagállamok 
maradéktalanul teljesítsék az 
energiamegtakarítással kapcsolatos
kötelezettségvállalásaikat a nemzeti 
energiahatékonysági cselekvési tervek 
megvalósítása által;

Or. en

Módosítás 80
Markus Pieper

Véleménytervezet
12 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

12. felszólítja a Bizottságot, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket az 
energiamegtakarítással kapcsolatos 
tagállami kötelezettségvállalások 
maradéktalan teljesítésének biztosítására 
akár egy arra vonatkozó követelmény 
bevezetésével, hogy a nemzeti 
energiahatékonysági cselekvési terveket 
jóvá kell hagynia a Bizottságnak, akár
további rendelkezések által;

12. felszólítja a Bizottságot, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket az 
energiamegtakarítással kapcsolatos 
tagállami kötelezettségvállalások 
maradéktalan teljesítésének biztosítására 
akár egy arra vonatkozó követelmény 
bevezetésével, hogy a nemzeti 
energiahatékonysági cselekvési terveket 
jóvá kell hagynia a Bizottságnak, akár
kötelezettségvállalás megszegésével 
kapcsolatos eljárás indítása révén a 
tagállamokkal szemben, amennyiben nem 
tesznek eleget átültetési 
kötelezettségeiknek;

Or. de

Módosítás 81
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
12 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

12. felszólítja a Bizottságot, hogy tegye 12. felszólítja a Bizottságot, hogy tegye 
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meg a szükséges intézkedéseket az 
energiamegtakarítással kapcsolatos 
tagállami kötelezettségvállalások 
maradéktalan teljesítésének biztosítására
akár egy arra vonatkozó követelmény 
bevezetésével, hogy a nemzeti
energiahatékonysági cselekvési terveket 
jóvá kell hagynia a Bizottságnak, akár 
további rendelkezések által;

meg a szükséges intézkedéseket az 
energiamegtakarítással kapcsolatos 
tagállami kötelezettségvállalások 
maradéktalan teljesítésének biztosítására; 
ezzel összefüggésben emlékeztet az 
Európai Parlament 2010. december 15-i 
állásfoglalására az energiahatékonysági 
cselekvési terv felülvizsgálatáról 
(2010/2107(INI)), amely kötelező érvényű 
energiahatékonysági célkitűzések 
megállapítására szólít fel;

Or. en

Módosítás 82
Adam Gierek

Véleménytervezet
12 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

12. felszólítja a Bizottságot, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket az 
energiamegtakarítással kapcsolatos
tagállami kötelezettségvállalások 
maradéktalan teljesítésének biztosítására 
akár egy arra vonatkozó követelmény 
bevezetésével, hogy a nemzeti 
energiahatékonysági cselekvési terveket 
jóvá kell hagynia a Bizottságnak, akár 
további rendelkezések által;

12. felszólítja a Bizottságot, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket az 
energiamegtakarítással kapcsolatosan 
kitűzött tagállami kötelezettségvállalások 
maradéktalan teljesítésének biztosítására
2020-ra akár egy arra vonatkozó 
követelmény bevezetésével, hogy a 
nemzeti energiahatékonysági cselekvési 
terveket jóvá kell hagynia a Bizottságnak, 
akár további, energiapiaccal kapcsolatos
rendelkezések által;

Or. pl

Módosítás 83
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
12 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

12. felszólítja a Bizottságot, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket az 
energiamegtakarítással kapcsolatos 
tagállami kötelezettségvállalások 
maradéktalan teljesítésének biztosítására 
akár egy arra vonatkozó követelmény 
bevezetésével, hogy a nemzeti 
energiahatékonysági cselekvési terveket 
jóvá kell hagynia a Bizottságnak, akár 
további rendelkezések által;

12. felszólítja a Bizottságot, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket az 
energiamegtakarítással kapcsolatos 
tagállami kötelezettségvállalások 
maradéktalan teljesítésének biztosítására 
akár egy arra vonatkozó követelmény 
bevezetésével, hogy a nemzeti 
energiahatékonysági cselekvési terveket 
jóvá kell hagynia a Bizottságnak, és hogy a 
Bizottság feladata legyen azok tagállami 
megvalósításának figyelemmel követése,
akár további rendelkezések által;

Or. lt

Módosítás 84
Maria Da Graça Carvalho

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

12a. úgy véli, hogy az ágazati 
megközelítések hozzájárulhatnak az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
tevékenység és a versenyképesség, 
valamint a gazdasági növekedés 
összebékítéséhez; hangsúlyozza egy 
holisztikus, horizontális ágazati 
megközelítés alkalmazásának fontosságát 
az iparban, amely hozzáadott értékkel 
bírna a nemzetközi tárgyalások során, 
valamint a szén-dioxid-kibocsátás európai 
célkitűzésével kapcsolatban;

Or. en
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Módosítás 85
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
13 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

13. hangsúlyozza, hogy sok területen az 
energiatakarékosság és az 
energiahatékonyság kínálja a leginkább 
költségkímélő lehetőséget a további 
csökkentésre; felhívja a figyelmet a 
kihasználatlan lehetőségekre az épületek, 
különösen a már megépített épületek, a 
közlekedési ágazat, a közbeszerzés, 
valamint az energiatermelés, 
energiaátalakítás és a távfűtést is magába 
foglaló energiaszállítás 
energiateljesítményének terén; ismételten 
hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen, hogy 
ezeken a területeken konkrét lépéseket 
tegyenek, és felhívja a figyelmet a 
Bendtsen-jelentés vonatkozó javaslataira;
nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az 
energiatakarékossági intézkedéseket 
mindenekelőtt nemzeti, regionális és helyi 
szinten kell megvalósítani;

13. hangsúlyozza, hogy az 
energiatakarékosság és az 
energiahatékonyság kínálja a leginkább 
költségkímélő lehetőséget a további 
csökkentésre; felhívja a figyelmet a 
kihasználatlan lehetőségekre az épületek, 
különösen a már megépített épületek, a 
közlekedési ágazat, a közbeszerzés, 
valamint az energiatermelés, 
energiaátalakítás és a távfűtést is magába 
foglaló energiaszállítás 
energiateljesítményének terén; ismételten 
hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen, hogy 
ezeken a területeken konkrét lépéseket 
tegyenek, és felhívja a figyelmet a 
Bendtsen-jelentés vonatkozó javaslataira;
nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az 
energiatakarékossági intézkedéseket 
mindenekelőtt nemzeti, regionális és helyi 
szinten kell megvalósítani; hangsúlyozza a 
Bizottság egyes tagállamokra máris 
pozitív hatást kifejtő energiahatékonysági 
tervében javasolt, az energiaipart érintő 
energiatakarékossági kötelezettségekre 
vonatkozó rendszer bevezetésében rejlő 
nagy lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 86
Adam Gierek

Véleménytervezet
13 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

13. hangsúlyozza, hogy sok területen az 13. hangsúlyozza, hogy sok területen a 
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energiatakarékosság és az 
energiahatékonyság kínálja a leginkább 
költségkímélő lehetőséget a további
csökkentésre; felhívja a figyelmet a 
kihasználatlan lehetőségekre az épületek, 
különösen a már megépített épületek, a 
közlekedési ágazat, a közbeszerzés, 
valamint az energiatermelés,
energiaátalakítás és a távfűtést is magába 
foglaló energiaszállítás 
energiateljesítményének terén; ismételten 
hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen, hogy 
ezeken a területeken konkrét lépéseket 
tegyenek, és felhívja a figyelmet a 
Bendtsen-jelentés vonatkozó javaslataira;
nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az
energiatakarékossági intézkedéseket 
mindenekelőtt nemzeti, regionális és helyi 
szinten kell megvalósítani;

berendezések javított 
energiahatékonysága által elért 
energiamegtakarítás kínálja a
legdrasztikusabb lehetőséget a további
szén-dioxid-kibocsátáscsökkentésre;
felhívja a figyelmet a kihasználatlan 
lehetőségekre az épületek, különösen a már 
megépített épületek, a légiközlekedést is 
magába foglaló közlekedési ágazat, a 
közbeszerzés, az energiaigényes termékek 
gyártása, valamint az energiaátalakítás és a 
távfűtést és -hűtést is magába foglaló 
energiaszállítás optimális
energiateljesítményének terén; ismételten 
hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen, hogy 
ezeken a területeken konkrét lépéseket 
tegyenek, és felhívja a figyelmet a 
Bendtsen-jelentés vonatkozó javaslataira;
nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a 
pénzügyi és technikai jellegű
energiatakarékossági intézkedéseket 
mindenekelőtt nemzeti, regionális és helyi 
szinten kell megvalósítani;

Or. pl

Módosítás 87
Matthias Groote

Véleménytervezet
13 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

13. hangsúlyozza, hogy sok területen az 
energiatakarékosság és az 
energiahatékonyság kínálja a leginkább 
költségkímélő lehetőséget a további 
csökkentésre; felhívja a figyelmet a 
kihasználatlan lehetőségekre az épületek, 
különösen a már megépített épületek, a 
közlekedési ágazat, a közbeszerzés, 
valamint az energiatermelés, 
energiaátalakítás és a távfűtést is magába 
foglaló energiaszállítás 
energiateljesítményének terén; ismételten 

13. hangsúlyozza, hogy sok területen az 
energiatakarékosság és az 
energiahatékonyság kínálja a leginkább 
költségkímélő lehetőséget a további 
csökkentésre; felhívja a figyelmet a 
kihasználatlan lehetőségekre az épületek, 
különösen a már megépített épületek, a 
közlekedési ágazat, a közbeszerzés,
valamint az energiatermelés, 
energiaátalakítás és a távfűtést is magába 
foglaló energiaszállítás 
energiateljesítményének terén; ismételten 
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hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen, hogy 
ezeken a területeken konkrét lépéseket 
tegyenek, és felhívja a figyelmet a 
Bendtsen-jelentés vonatkozó javaslataira;
nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az 
energiatakarékossági intézkedéseket 
mindenekelőtt nemzeti, regionális és helyi 
szinten kell megvalósítani;

hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen, hogy 
ezeken a területeken konkrét lépéseket 
tegyenek, és felhívja a figyelmet a 
Bendtsen-jelentés vonatkozó javaslataira;
nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az 
energiatakarékossági intézkedéseket 
mindenekelőtt nemzeti, regionális és helyi 
szinten kell megvalósítani, és hogy az 
uniós projektekkel kapcsolatban 
kommunikációs stratégiát kell
kifejleszteni annak érdekében, hogy mind 
a vállalkozásokat, mind a fogyasztókat 
teljes információval lássák el;

Or. de

Módosítás 88
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
13 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

13. hangsúlyozza, hogy sok területen az 
energiatakarékosság és az 
energiahatékonyság kínálja a leginkább 
költségkímélő lehetőséget a további 
csökkentésre; felhívja a figyelmet a 
kihasználatlan lehetőségekre az épületek, 
különösen a már megépített épületek, a 
közlekedési ágazat, a közbeszerzés, 
valamint az energiatermelés, 
energiaátalakítás és a távfűtést is magába 
foglaló energiaszállítás 
energiateljesítményének terén; ismételten 
hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen, hogy 
ezeken a területeken konkrét lépéseket 
tegyenek, és felhívja a figyelmet a 
Bendtsen-jelentés vonatkozó javaslataira;
nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az 
energiatakarékossági intézkedéseket 
mindenekelőtt nemzeti, regionális és helyi 
szinten kell megvalósítani;

13. hangsúlyozza, hogy sok területen az 
energiatakarékosság és az 
energiahatékonyság kínálja a leginkább 
költségkímélő lehetőséget a további 
csökkentésre; felhívja a figyelmet a 
kihasználatlan lehetőségekre az épületek, 
különösen a már megépített épületek, a 
közlekedési ágazat, a közbeszerzés, 
valamint az energiatermelés, 
energiaátalakítás és a távfűtést is magába 
foglaló energiaszállítás 
energiateljesítményének terén; ismételten 
hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen, hogy 
ezeken a területeken konkrét lépéseket 
tegyenek, és felhívja a figyelmet a 
Bendtsen-jelentés és a Kolarska-Bobińska-
jelentés vonatkozó javaslataira;
nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az 
energiatakarékossági intézkedéseket 
mindenekelőtt nemzeti, regionális és helyi 
szinten kell megvalósítani;
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Or. en

Módosítás 89
Edit Herczog

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

13a. felhívja a figyelmet a KKV-kban rejlő 
energiatakarékossági lehetőségekre, mivel 
napjainkban az európai KKV-knak még 
csak legfeljebb 24%-a cselekszik aktívan a 
környezetre kifejtett hatásai csökkentése 
érdekében, hangsúlyozza, hogy míg 
legalább egy pénzügyi tanácsadó jut 
minden KKV-ra, nem kapnak hasonló 
tanácsot az energiatakarékossággal és 
energiahatékonysággal kapcsolatban, 
ezért a KKV-knak szükségük volna 
környezetvédelmi és energetikai szakértő 
segítségére is;

Or. en

Módosítás 90
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

13a. emlékeztet arra, hogy a Bizottság 
szerint közel nyolcmilliárd eurónyi 
energiahatékonyságra szánt uniós forrást 
még mindig nem vettek igénybe[1];
üdvözli ezért a Bizottság arra irányuló 
szándékát, hogy elősegítse és előmozdítsa 
a strukturális alapok energetikával 
kapcsolatos épületfelújításra történő 
fordítását; konkrét kezdeményezéseket 
vár, többek között a finanszírozási 
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rendelkezésekkel kapcsolatban;

[1] Az Euractive.com „EU unlikely to 
meet energy-efficiency goals” (Az Unió 
valószínűleg nem fogja tudni 
megvalósítani az energiahatékonysággal 
kapcsolatos célkitűzéseket) című interjúja 
Mary Donnelly-vel, az Energiaügyi 
Főigazgatóság igazgatójával, az illetékes 
felsővezetővel
(http://www.euractiv.com/en/energy-

efficiency/nearly-8bn-eu-energy-savings-
fund-lies-unclaimed-news-500849)
[

Or. en

Módosítás 91
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
13 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

13b. hangsúlyozza, hogy az Unió 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzéseinek megszigorítása jelentősen 
megnövelt erőfeszítéseket és befektetéseket 
vonna maga után a fenntartható és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó 
technológiák, az intelligens hálózatok és 
az energetikai kutatások fejlesztése, 
valamint az eredmények gyors 
alkalmazása terén; alapvető 
fontosságúnak tartja, hogy biztosítsák a 
SET-terv 2013. utáni megfelelő 
finanszírozását; hangsúlyozza, hogy egy 
olyan energiastratégiának, amely az 
éghajlatváltozással kapcsolatban 20%-ot 
meghaladó célkitűzést irányoz elő, az 
összes éghajlatbarát energiatechnológiára 
építenie kell;

Or. en
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Módosítás 92
Britta Thomsen

Véleménytervezet
14 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

14. megjegyzi, hogy a Bizottság 
megállapította, hogy egy billió eurónyi 
befektetés lenne szükséges az Unió 
energia-infrastruktúrájának 2020-ra 
előirányzott minőségi átalakításához, 
amelyet elsősorban az energiaárakból 
befolyó összegből kell fedezni; felszólít az 
említett befektetések megvalósítására azzal 
a kettős céllal, hogy kiteljesítsék az 
összekapcsolt belső energiapiacot és 
jelentősen csökkentsék az európai 
energiarendszer szén-dioxid-intenzitását;

14. megjegyzi, hogy a Bizottság 
megállapította, hogy egy billió eurónyi 
befektetés lenne szükséges az Unió 
energia-infrastruktúrájának 2020-ra 
előirányzott minőségi átalakításához, 
amelyet elsősorban az energiaárakból 
befolyó összegből kell fedezni; felszólít az 
említett befektetések megvalósítására azzal 
a kettős céllal, hogy kiteljesítsék az 
összekapcsolt belső energiapiacot és 
jelentősen csökkentsék az európai 
energiarendszer szén-dioxid-intenzitását;
különösen hangsúlyozza a tagállamok 
közötti villamosenergia-hálózati 
rendszerösszekötők szükségességét annak 
érdekében, hogy az északi-tengeri 
országok körében is teljesen ki lehessen 
aknázni az új, megújuló 
energiaforrásokba történt nagyarányú 
beruházásokat;

Or. en

Módosítás 93
Yannick Jadot, Marisa Matias

Véleménytervezet
14 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

14. megjegyzi, hogy a Bizottság 
megállapította, hogy egy billió eurónyi
befektetés lenne szükséges az Unió
energia-infrastruktúrájának 2020-ra 
előirányzott minőségi átalakításához, 

14. megjegyzi, hogy a Bizottság 
megállapította, hogy egybillió eurónyi
beruházásra lenne szükség az
energiatermelő kapacitás területén és az
Unió energiaszállítási és -elosztási 
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amelyet elsősorban az energiaárakból 
befolyó összegből kell fedezni; felszólít az 
említett befektetések megvalósítására azzal 
a kettős céllal, hogy kiteljesítsék az 
összekapcsolt belső energiapiacot és
jelentősen csökkentsék az európai 
energiarendszer szén-dioxid-intenzitását;

infrastruktúrájának 2020-ra előirányzott 
minőségi átalakításához, amelyet 
elsősorban az energiaárakból befolyó 
összegből kell fedezni; felszólít az említett 
befektetések megvalósítására azzal a céllal, 
hogy kiteljesítsék az összekapcsolt belső 
energiapiacot, biztosítva az ellátás 
biztonságát, javítva a megújuló 
energiaforrások európai 
energiarendszerbe való integrációját, és
lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy 
ők is részesülhessenek az új technológiák 
nyújtotta előnyökből;

Or. en

Módosítás 94
Britta Thomsen

Véleménytervezet
14 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

14. megjegyzi, hogy a Bizottság 
megállapította, hogy egy billió eurónyi
befektetés lenne szükséges az Unió 
energia-infrastruktúrájának 2020-ra 
előirányzott minőségi átalakításához, 
amelyet elsősorban az energiaárakból 
befolyó összegből kell fedezni; felszólít az 
említett befektetések megvalósítására azzal 
a kettős céllal, hogy kiteljesítsék az 
összekapcsolt belső energiapiacot és 
jelentősen csökkentsék az európai 
energiarendszer szén-dioxid-intenzitását;

14. megjegyzi, hogy a Bizottság 
megállapította, hogy egybillió eurónyi
beruházásra lenne szükség az új 
energiatermelő kapacitás területén –
amelynek 60–70%-át megújuló 
energiaforrásokba kell fektetni – valamint 
az Unió energia-infrastruktúrájának 2020-
ra előirányzott minőségi átalakításához, 
amelyet elsősorban az energiaárakból 
befolyó összegből kell fedezni; felszólít az 
említett befektetések megvalósítására azzal 
a céllal, hogy kiteljesítsék az összekapcsolt 
belső energiapiacot, növeljék az 
energiamegtakarítást és jelentősen 
csökkentsék az európai energiarendszer 
szén-dioxid-intenzitását;

Or. en
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Módosítás 95
Matthias Groote

Véleménytervezet
14 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

14. megjegyzi, hogy a Bizottság 
megállapította, hogy egy billió eurónyi 
befektetés lenne szükséges az Unió 
energia-infrastruktúrájának 2020-ra 
előirányzott minőségi átalakításához, 
amelyet elsősorban az energiaárakból 
befolyó összegből kell fedezni; felszólít az 
említett befektetések megvalósítására azzal 
a kettős céllal, hogy kiteljesítsék az 
összekapcsolt belső energiapiacot és
jelentősen csökkentsék az európai 
energiarendszer szén-dioxid-intenzitását;

14. megjegyzi, hogy a Bizottság 
megállapította, hogy egybillió eurónyi 
befektetés lenne szükséges az Unió 
energia-infrastruktúrájának 2020-ra 
előirányzott minőségi átalakításához, 
amelyet elsősorban az energiaárakból 
befolyó összegből kell fedezni; felszólít az 
említett befektetések megvalósítására azzal 
a kettős céllal, hogy kiteljesítsék az 
összekapcsolt belső energiapiacot,
jelentősen csökkentsék az európai 
energiarendszer szén-dioxid-intenzitását és 
jelentősen javítsák a megújuló 
energiaforrások integrációját;

Or. de

Módosítás 96
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
14 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

14. megjegyzi, hogy a Bizottság 
megállapította, hogy egy billió eurónyi 
befektetés lenne szükséges az Unió 
energia-infrastruktúrájának 2020-ra 
előirányzott minőségi átalakításához, 
amelyet elsősorban az energiaárakból 
befolyó összegből kell fedezni; felszólít az 
említett befektetések megvalósítására azzal 
a kettős céllal, hogy kiteljesítsék az 
összekapcsolt belső energiapiacot és 
jelentősen csökkentsék az európai 
energiarendszer szén-dioxid-intenzitását;

14. megjegyzi, hogy a Bizottság 
megállapította, hogy egybillió eurónyi 
befektetés lenne szükséges az Unió 
energia-infrastruktúrájának 2020-ra 
előirányzott minőségi átalakításához, 
amelyet elsősorban az energiaárakból 
befolyó összegből kell fedezni; felszólít az 
említett befektetések megvalósítására azzal 
a kettős céllal, hogy kiteljesítsék az 
összekapcsolt belső energiapiacot és 
jelentősen csökkentsék az európai 
energiarendszer szén-dioxid-intenzitását, 
amellett, hogy figyelembe veszik az egyes 
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országok energiaszerkezetének 
sajátosságait;

Or. en

Módosítás 97
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
14 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

14. megjegyzi, hogy a Bizottság 
megállapította, hogy egy billió eurónyi 
befektetés lenne szükséges az Unió
energia-infrastruktúrájának 2020-ra 
előirányzott minőségi átalakításához, 
amelyet elsősorban az energiaárakból 
befolyó összegből kell fedezni; felszólít az 
említett befektetések megvalósítására azzal 
a kettős céllal, hogy kiteljesítsék az 
összekapcsolt belső energiapiacot és 
jelentősen csökkentsék az európai 
energiarendszer szén-dioxid-intenzitását;

14. megjegyzi, hogy a Bizottság 
megállapította, hogy ezerbillió eurónyi 
befektetés lenne szükséges az Unió
energiarendszerének 2020-ra előirányzott 
minőségi átalakításához, amelyet 
elsősorban az energiaárakból befolyó 
összegből kell fedezni; felszólít az említett 
befektetések megvalósítására azzal a kettős 
céllal, hogy kiteljesítsék az összekapcsolt 
belső energiapiacot és jelentősen 
csökkentsék az európai energiarendszer 
szén-dioxid-intenzitását;

Or. ro

Módosítás 98
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
5 szakasz (új) (15 bekezdés előtt)

Véleménytervezet Módosítás

Iparpolitikai intézkedések

Or. en
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Módosítás 99
Lena Ek az ALDE képviselőcsoport nevében
Fiona Hall, Chris Davies

Véleménytervezet
15 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

15. felszólít az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
rugalmasabb alkalmazására annak 
érdekében, hogy jobban figyelembe tudják 
venni az aktuális gazdasági fejleményeket 
és termelési adatokat ahelyett, hogy az 
ETS pusztán régebbi adatokra 
támaszkodna; meg van győződve arról, 
hogy az elosztási szabályoknak 
biztosítaniuk kell a hosszú távú befektetési 
biztonságot, ugyanakkor gondoskodniuk 
kell rugalmassági mechanizmusokról 
gazdasági visszaesések esetén (például a 
túl sok kibocsátási egység kiosztásának 
elkerülése érdekében);

törölve

Or. en

Módosítás 100
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
15 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

15. felszólít az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
rugalmasabb alkalmazására annak 
érdekében, hogy jobban figyelembe tudják 
venni az aktuális gazdasági fejleményeket 
és termelési adatokat ahelyett, hogy az 
ETS pusztán régebbi adatokra 
támaszkodna; meg van győződve arról, 
hogy az elosztási szabályoknak 
biztosítaniuk kell a hosszú távú befektetési 
biztonságot, ugyanakkor gondoskodniuk 

törölve
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kell rugalmassági mechanizmusokról 
gazdasági visszaesések esetén (például a 
túl sok kibocsátási egység kiosztásának 
elkerülése érdekében);

Or. en

Módosítás 101
Gaston Franco

Véleménytervezet
15 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

15. felszólít az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
rugalmasabb alkalmazására annak 
érdekében, hogy jobban figyelembe tudják 
venni az aktuális gazdasági fejleményeket 
és termelési adatokat ahelyett, hogy az 
ETS pusztán régebbi adatokra 
támaszkodna; meg van győződve arról, 
hogy az elosztási szabályoknak 
biztosítaniuk kell a hosszú távú befektetési 
biztonságot, ugyanakkor gondoskodniuk 
kell rugalmassági mechanizmusokról 
gazdasági visszaesések esetén (például a 
túl sok kibocsátási egység kiosztásának 
elkerülése érdekében);

törölve

Or. fr

Módosítás 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
15 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

15. felszólít az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
rugalmasabb alkalmazására annak 

15. megjegyzi, hogy a Bizottság javasolja 
a szén-dioxid-kibocsátási áraknak az 
európai kibocsátáskereskedelmi rendszer 
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érdekében, hogy jobban figyelembe tudják 
venni az aktuális gazdasági fejleményeket 
és termelési adatokat ahelyett, hogy az 
ETS pusztán régebbi adatokra 
támaszkodna; meg van győződve arról,
hogy az elosztási szabályoknak 
biztosítaniuk kell a hosszú távú befektetési 
biztonságot, ugyanakkor gondoskodniuk 
kell rugalmassági mechanizmusokról 
gazdasági visszaesések esetén (például a 
túl sok kibocsátási egység kiosztásának 
elkerülése érdekében);

rugalmasabb alkalmazása révén történő 
befolyásolását; 

Or. en

Módosítás 103
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
15 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

15. felszólít az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
rugalmasabb alkalmazására annak 
érdekében, hogy jobban figyelembe tudják 
venni az aktuális gazdasági fejleményeket 
és termelési adatokat ahelyett, hogy az ETS 
pusztán régebbi adatokra támaszkodna;
meg van győződve arról, hogy az elosztási 
szabályoknak biztosítaniuk kell a hosszú 
távú befektetési biztonságot, ugyanakkor 
gondoskodniuk kell rugalmassági 
mechanizmusokról gazdasági visszaesések 
esetén (például a túl sok kibocsátási egység 
kiosztásának elkerülése érdekében);

15. aggodalommal tölti el, hogy az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszer jelenlegi 
alkalmazása azt a nem szándékos 
eredményt hozta, hogy túl sok kibocsátási 
egységet osztottak ki és rendkívüli 
nyereségek születtek;  ezért az ETS 
következő szakaszában felszólít annak
rugalmasabb alkalmazására annak 
érdekében, hogy jobban figyelembe tudják 
venni az aktuális gazdasági fejleményeket 
és termelési adatokat ahelyett, hogy az ETS 
pusztán régebbi adatokra támaszkodna;
meg van győződve arról, hogy az elosztási 
szabályoknak biztosítaniuk kell a hosszú 
távú befektetési biztonságot, ugyanakkor 
gondoskodniuk kell rugalmassági 
mechanizmusokról gazdasági visszaesések 
esetén (például a túl sok kibocsátási egység 
kiosztásának elkerülése érdekében);

Or. en
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Módosítás 104
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
15 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

15. felszólít az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
rugalmasabb alkalmazására annak 
érdekében, hogy jobban figyelembe tudják 
venni az aktuális gazdasági fejleményeket 
és termelési adatokat ahelyett, hogy az ETS 
pusztán régebbi adatokra támaszkodna;
meg van győződve arról, hogy az elosztási 
szabályoknak biztosítaniuk kell a hosszú 
távú befektetési biztonságot, ugyanakkor 
gondoskodniuk kell rugalmassági 
mechanizmusokról gazdasági visszaesések 
esetén (például a túl sok kibocsátási egység 
kiosztásának elkerülése érdekében);

15. felszólít az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
rugalmasabb alkalmazására annak 
érdekében, hogy jobban figyelembe tudják 
venni az aktuális gazdasági fejleményeket 
és termelési adatokat ahelyett, hogy az ETS 
pusztán régebbi adatokra támaszkodna;
meg van győződve arról, hogy az elosztási 
szabályoknak biztosítaniuk kell a hosszú 
távú befektetési biztonságot, ugyanakkor 
gondoskodniuk kell rugalmassági 
mechanizmusokról gazdasági visszaesések 
esetén (például a túl sok kibocsátási egység 
kiosztásának elkerülése érdekében);
felhívja a figyelmet az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
hitelességének visszaállítására, amely 
rendszert a közelmúltban számítógépes 
támadást érte, s ennek során kibocsátási 
egységeket loptak el;

Or. el

Módosítás 105
Theodoros Skylakakis

Véleménytervezet
15 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

15a. a Bizottság kellő időben tett 
jogalkotási kezdeményezési joga keretében 
bátorítja a Bizottságot, hogy 
tanulmányozza a közlekedési költségek 
által nagyban érintett ágazatok 
viszonyszámainak meghatározása során a 
földrajzi tényezők figyelmen kívül 
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hagyásának következményeit; egyrészt a 
lehetséges rendkívüli nyereségek időben 
történő észlelése, másrészt pedig az új 
ETS hatálybalépésekor a 
kibocsátásáthelyezés kockázatának 
elkerülése érdekében;

Or. en

Módosítás 106
Maria Da Graça Carvalho

Véleménytervezet
15 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

15a. úgy véli, hogy az ágazati 
megközelítés integrálása az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszerben 
növelni fogja az általános gazdasági 
hatékonyságot az összes résztvevő 
országban; hangsúlyozza, hogy érdemes 
fontolóra venni az ágazati megközelítések 
további ágazatokra és országokra való 
kiterjesztésének előnyeit;

Or. en

Módosítás 107
Adam Gierek

Véleménytervezet
16 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

16. felhívja a figyelmet a szén-dioxid-
leválasztási és -tárolási (CCS-) 
technológiák fontosságának növekedésére 
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében, 
nem csupán az energiaágazat területén;
megállapítja, hogy a Nemzetközi 
Energiaügynökség CCS-re vonatkozó 

16. felhívja a figyelmet a szén-dioxid-
elkülönítési és -tárolási (CET-) 
technológiák fontosságának növekedésére 
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében, 
nem csupán az energiaágazat területén;
megállapítja, hogy a Nemzetközi 
Energiaügynökség CET-re vonatkozó 
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ütemterve szerint 2030-ra a CCS-projektek
fele a gyáripar területén fog folyni;

ütemterve szerint 2030-ra a CET-projektek
fele a gyáripar területén fog folyni;
rámutat, hogy az éghajlatváltozással és 
energiával kapcsolatos csomagban a szén-
dioxid elkülönítésére és tárolására 
vonatkozó rendelkezésekkel összhangban 
az új széntüzelésű erőművek számára 
előírt feltételekkel megegyező feltételek 
teljesítése a földgáztüzelésű erőművek 
építése megkezdésének előfeltétele kell, 
hogy legyen;

Or. pl

Módosítás 108
Yannick Jadot, Marisa Matias

Véleménytervezet
16 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

16. felhívja a figyelmet a szén-dioxid-
leválasztási és -tárolási (CCS-) 
technológiák fontosságának növekedésére
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében, 
nem csupán az energiaágazat területén;
megállapítja, hogy a Nemzetközi 
Energiaügynökség CCS-re vonatkozó 
ütemterve szerint 2030-ra a CCS-projektek
fele a gyáripar területén fog folyni;

16. felhívja a figyelmet a szén-dioxid-
elkülönítési és -tárolási (CET-) 
technológiák egyes elemzések szerinti 
fontosságára a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentésében, nem csupán az 
energiaágazat területén; megállapítja, hogy 
a Nemzetközi Energiaügynökség CET-re
vonatkozó ütemterve szerint 2030-ra a
CET-projektek fele a gyáripar területén fog 
folyni; ezenkívül megjegyzi, hogy a CET 
bármilyen alkalmazásához – amennyiben 
ez a technológia beválik – az ETS 
keretében igen magas CO2-árakra lesz 
szükség; 

Or. en

Módosítás 109
Arturs Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
16 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

16. felhívja a figyelmet a szén-dioxid-
leválasztási és -tárolási (CCS-) 
technológiák fontosságának növekedésére 
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében, 
nem csupán az energiaágazat területén;
megállapítja, hogy a Nemzetközi 
Energiaügynökség CCS-re vonatkozó 
ütemterve szerint 2030-ra a CCS-projektek
fele a gyáripar területén fog folyni;

16. felhívja a figyelmet a szén-dioxid-
elkülönítési és -tárolási (CET-) 
technológiák fontosságának növekedésére 
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében, 
nem csupán az energiaágazat területén;
megállapítja, hogy a Nemzetközi 
Energiaügynökség CET-re vonatkozó 
ütemterve szerint 2030-ra a CET-projektek
fele a gyáripar területén fog folyni;
rámutat, hogy e technológiák 
kivitelezésének nem szabad az európai 
ipar versenyképességét csökkentenie; 

Or. en

Módosítás 110
Britta Thomsen

Véleménytervezet
16 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

16. felhívja a figyelmet a szén-dioxid-
leválasztási és -tárolási (CCS-) 
technológiák fontosságának növekedésére 
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében, 
nem csupán az energiaágazat területén;
megállapítja, hogy a Nemzetközi 
Energiaügynökség CCS-re vonatkozó 
ütemterve szerint 2030-ra a CCS-projektek
fele a gyáripar területén fog folyni;

16. felhívja a figyelmet a szén-dioxid-
elkülönítési és -tárolási (CET-) 
technológiák – mint a fosszilis 
üzemanyagok nélküli energiaellátás felé 
vezető hosszú távú cél átmeneti 
technológiái – fontosságának 
növekedésére a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentésében, nem csupán az 
energiaágazat területén, egyben megjegyzi, 
hogy a CET-be történő beruházásokhoz a 
jelenlegi árakhoz képest jóval magasabb 
szén-dioxid-kibocsátási árakra van 
szükség; megállapítja, hogy a Nemzetközi 
Energiaügynökség CET-re vonatkozó 
ütemterve szerint 2030-ra a CET-projektek
fele a gyáripar területén fog folyni;

Or. en
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Módosítás 111
Matthias Groote

Véleménytervezet
16 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

16. felhívja a figyelmet a szén-dioxid-
leválasztási és -tárolási (CCS-) 
technológiák fontosságának növekedésére 
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében, 
nem csupán az energiaágazat területén;
megállapítja, hogy a Nemzetközi 
Energiaügynökség CCS-re vonatkozó 
ütemterve szerint 2030-ra a CCS-projektek
fele a gyáripar területén fog folyni;

16. felhívja a figyelmet a szén-dioxid-
elkülönítési és -tárolási (CET-) 
technológiák fontosságának növekedésére 
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében, 
nem csupán az energiaágazat területén;
megállapítja, hogy a Nemzetközi 
Energiaügynökség CET-re vonatkozó 
ütemterve szerint 2030-ra a CET-projektek
fele a gyáripar területén fog folyni;
hangsúlyozza, hogy a lehetséges CET-
projektek átfogó értékeléséhez annak 
társadalmi elfogadására van szükség; 

Or. de

Módosítás 112
Marita Ulvskog

Véleménytervezet
16 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

16. felhívja a figyelmet a szén-dioxid-
leválasztási és -tárolási (CCS-) 
technológiák fontosságának növekedésére
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében, 
nem csupán az energiaágazat területén;
megállapítja, hogy a Nemzetközi 
Energiaügynökség CCS-re vonatkozó 
ütemterve szerint 2030-ra a CCS-projektek
fele a gyáripar területén fog folyni;

16. felhívja a figyelmet a szén-dioxid-
elkülönítési és -tárolási (CET-) 
technológiákra irányuló fokozott 
érdeklődésre a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentésében, nem csupán az 
energiaágazat területén; megállapítja, hogy 
a Nemzetközi Energiaügynökség CET-re
vonatkozó ütemterve szerint 2030-ra a
CET-projektek fele a gyáripar területén fog 
folyni;

Or. en
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Módosítás 113
Bendt Bendtsen, Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
16 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

16. felhívja a figyelmet a szén-dioxid-
leválasztási és -tárolási (CCS-) 
technológiák fontosságának növekedésére 
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében, 
nem csupán az energiaágazat területén;
megállapítja, hogy a Nemzetközi 
Energiaügynökség CCS-re vonatkozó 
ütemterve szerint 2030-ra a CCS-projektek
fele a gyáripar területén fog folyni;

16. felhívja a figyelmet a szén-dioxid-
elkülönítési és -tárolási (CET-) 
technológiák mint ideiglenes eszközök
fontosságának növekedésére a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentésében, nem csupán az 
energiaágazat területén; megállapítja, hogy 
a Nemzetközi Energiaügynökség CET-re
vonatkozó ütemterve szerint 2030-ra a
CET-projektek fele a gyáripar területén fog 
folyni;

Or. en

Módosítás 114
Lena Ek az ALDE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
16 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

16. felhívja a figyelmet a szén-dioxid-
leválasztási és -tárolási (CCS-) 
technológiák fontosságának növekedésére 
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében, 
nem csupán az energiaágazat területén;
megállapítja, hogy a Nemzetközi 
Energiaügynökség CCS-re vonatkozó 
ütemterve szerint 2030-ra a CCS-projektek
fele a gyáripar területén fog folyni;

16. felhívja a figyelmet a szén-dioxid-
elkülönítési és -tárolási (CET-) 
technológiák fontosságának növekedésére 
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében, 
nem csupán az energiaágazat területén;
kiemeli, hogy a Nemzetközi 
Energiaügynökség CET-re vonatkozó 
ütemterve szerint 2030-ra a CET-projektek
fele a gyáripar területén fog folyni;

Or. en
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Módosítás 115
Theodoros Skylakakis

Véleménytervezet
16 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

16a. felhívja a Bizottságot, hogy 
haladéktalanul tegyen javaslatot arra 
vonatkozóan, hogy miképpen tudja az EU 
a legjobban kiegészíteni az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
intézkedéseit a szén-dioxidtól eltérő gázok, 
például a világon a leggyorsabban 
növekvő éghajlat-szennyező anyagnak 
számított fluorozott szénhidrogének és a 
HFC-23 kibocsátásának csökkentését 
célzó erőfeszítésekkel; felszólítja a 
Bizottságot, hogy mozdítsa elő a fluorozott 
szénhidrogének előállításának a montreali 
jegyzőkönyvbe történő felvételét és 
harmadik országokkal a HFC-23 
enyhítésére irányuló kétoldalú 
megállapodások kötését, a szén-dioxidtól 
eltérő gázok fokozatos leépítése és a HFC-
23 mérséklése érdekében, költséghatékony 
módon és a jelenlegi szén-dioxid-
kibocsátási árakhoz képest 
nagyságrendileg alacsonyabb nyilvános 
áron;

Or. en

Módosítás 116
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
16 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

16a. tudomásul veszi az atomenergiának a 
szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez 
való hozzájárulását, tekintve, hogy az EU-
ban működő atomerőművek bezárása a 
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kibocsátások 50%-os növekedéséhez 
vezetne; osztja ugyanakkor az európai 
polgárok aggodalmait az atomenergia 
használatához társított kockázatokkal 
kapcsolatosan, és felszólít a nukleáris 
biztonságra vonatkozó európai keret 
szigorítására és az elavult technológiával 
működő atomerőművek azonnali 
bezárására; 

Or. el

Módosítás 117
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
16 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

16a. megjegyzi, hogy a feketeszén és a 
barnaszén bányászatának jövője 
szempontjából nem szabad a CET-
technológiát a szén felhasználásának 
uniós gazdaságban történő megőrzése 
egyetlen lehetőségének tekinteni, valamint 
ki kell fejleszteni és be kell vezetni egyéb 
alacsony kibocsátású széntechnológiákat 
is;  

Or. pl

Módosítás 118
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
6 szakasz (új) (17 bekezdés előtt)

Véleménytervezet Módosítás

Kutatási és innovációs intézkedések

Or. en
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Módosítás 119
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
17 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

17. hangsúlyozza, hogy az áttörést jelentő 
technológiák kifejlesztése és alkalmazása a 
kulcsa az éghajlatváltozással szembeni 
küzdelemnek, valamint annak, hogy 
világszerte meg lehessen győzni az Unió 
partnereit arról, hogy a 
kibocsátáscsökkentés a versenyképesség 
elvesztése és munkahelyek megszűnése 
nélkül is megvalósítható; alapvetőnek 
tartja, hogy az Unió példaértékűen járjon el 
és jelentősen növelje az éghajlatbarát és 
energiahatékony ipari technológiákkal 
kapcsolatos kutatásokra fordított kiadásait 
a kutatási keretprogram keretén belül;

17. hangsúlyozza, hogy az áttörést jelentő 
technológiák kifejlesztése és alkalmazása a 
kulcsa az éghajlatváltozással szembeni 
küzdelemnek, valamint annak, hogy 
világszerte meg lehessen győzni az Unió 
partnereit arról, hogy a 
kibocsátáscsökkentés a versenyképesség 
elvesztése és munkahelyek megszűnése 
nélkül is megvalósítható; alapvetőnek 
tartja, hogy az Unió példaértékűen járjon el 
és jelentősen növelje az éghajlatbarát és 
energiahatékony ipari technológiákkal 
kapcsolatos kutatásokra fordított kiadásait 
a kutatási keretprogram keretén belül;
hangsúlyozza, hogy Európának szüksége 
van arra, hogy vezető szerepet töltsön be 
az éghajlat-változási és 
energiahatékonysági technológiákra 
irányuló kutatásban, és hogy szoros 
tudományos együttműködést építsen ki e 
téren a nemzetközi partnerekkel, 
különösen a BRIC-országokkal; 

Or. el

Módosítás 120
Matthias Groote

Véleménytervezet
17 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

17. hangsúlyozza, hogy az áttörést jelentő 
technológiák kifejlesztése és alkalmazása a 
kulcsa az éghajlatváltozással szembeni 

A magyar változatot nem érinti.
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küzdelemnek, valamint annak, hogy 
világszerte meg lehessen győzni az Unió 
partnereit arról, hogy a 
kibocsátáscsökkentés a versenyképesség 
elvesztése és munkahelyek megszűnése 
nélkül is megvalósítható; alapvetőnek 
tartja, hogy az Unió példaértékűen járjon el 
és jelentősen növelje az éghajlatbarát és 
energiahatékony ipari technológiákkal 
kapcsolatos kutatásokra fordított kiadásait 
a kutatási keretprogram keretén belül;

Or. de

Módosítás 121
Britta Thomsen

Véleménytervezet
17 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

17. hangsúlyozza, hogy az áttörést jelentő 
technológiák kifejlesztése és alkalmazása a 
kulcsa az éghajlatváltozással szembeni 
küzdelemnek, valamint annak, hogy 
világszerte meg lehessen győzni az Unió 
partnereit arról, hogy a 
kibocsátáscsökkentés a versenyképesség 
elvesztése és munkahelyek megszűnése 
nélkül is megvalósítható; alapvetőnek 
tartja, hogy az Unió példaértékűen járjon el 
és jelentősen növelje az éghajlatbarát és 
energiahatékony ipari technológiákkal 
kapcsolatos kutatásokra fordított kiadásait 
a kutatási keretprogram keretén belül;

17. hangsúlyozza, hogy az áttörést jelentő 
technológiák kifejlesztése és alkalmazása a 
kulcsa az éghajlatváltozással szembeni 
küzdelemnek, valamint annak, hogy 
világszerte meg lehessen győzni az Unió 
partnereit arról, hogy a 
kibocsátáscsökkentés a versenyképesség 
elvesztése és munkahelyek megszűnése 
nélkül is megvalósítható; alapvetőnek 
tartja, hogy az Unió példaértékűen járjon el 
és jelentősen növelje az éghajlatbarát és 
energiahatékony ipari technológiákkal 
kapcsolatos kutatásokra fordított kiadásait 
a 8. kutatási és innovációs keretprogram 
keretén belül, amelyet megfelelően hozzá 
kell igazítani a SET-tervben 
meghatározott stratégiai 
energiatechnológiákhoz;

Or. en
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Módosítás 122

Lena Ek az ALDE képviselőcsoport nevében
Fiona Hall, Chris Davies

Véleménytervezet
17 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

17. hangsúlyozza, hogy az áttörést jelentő 
technológiák kifejlesztése és alkalmazása a 
kulcsa az éghajlatváltozással szembeni 
küzdelemnek, valamint annak, hogy 
világszerte meg lehessen győzni az Unió 
partnereit arról, hogy a 
kibocsátáscsökkentés a versenyképesség 
elvesztése és munkahelyek megszűnése 
nélkül is megvalósítható; alapvetőnek 
tartja, hogy az Unió példaértékűen járjon el 
és jelentősen növelje az éghajlatbarát és 
energiahatékony ipari technológiákkal 
kapcsolatos kutatásokra fordított kiadásait 
a kutatási keretprogram keretén belül;

17. hangsúlyozza, hogy az áttörést jelentő 
technológiák kifejlesztése és alkalmazása a 
kulcsa az éghajlatváltozással szembeni 
küzdelemnek, valamint annak, hogy 
világszerte meg lehessen győzni az Unió 
partnereit arról, hogy a 
kibocsátáscsökkentés a versenyképesség 
elvesztése és munkahelyek megszűnése 
nélkül is megvalósítható; alapvetőnek 
tartja, hogy az Unió példaértékűen járjon el 
és jelentősen növelje az éghajlatbarát és 
energiahatékony ipari technológiákkal 
kapcsolatos kutatásokra fordított kiadásait 
a kutatási keretprogram és a SET-terv 
programja keretén belül;

Or. en

Módosítás 123
Lena Ek az ALDE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
17 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

17a. kiemeli a mezőgazdaságban rejlő 
lehetőségeket, amelyek döntő 
hozzájárulást nyújthatnak az 
éghajlatváltozás kezeléséhez és különösen 
a mezőgazdasági hulladékoknak a 
fenntartható energiatermelés céljaira 
történő felhasználásához, egyszersmind 
kiegészítő jövedelemforrást nyújtva a 
mezőgazdasági termelők számára;
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véleménye szerint a KAP-nak a jövőben a 
környezeti és éghajlat-változási célok 
elérésében a tagállamokat segítő 
eszköznek kell lennie, és támogatnia kell a 
mezőgazdasági termelőket abban, hogy 
kiaknázhassák a zöld növekedésben rejlő 
lehetőségeket; úgy véli, hogy a KAP 
környezetbarátabbá válását ösztönző 
összetevőnek az első pillérbe tartozó 
közvetlen kifizetések részévé kell válnia a 
bonyolult adminisztrációs eljárások 
elkerülése, valamint a termelők 
környezetvédelmi 
kötelezettségvállalásának és a különböző 
tagállamokban az egyenlő végrehajtás 
biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 124
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
17 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

17a. különös fontosságot tulajdonít az 
energiatakarékosság és a megújuló 
energia területén az európai szabadalmi 
oltalmi mechanizmusok közötti 
együttműködésnek a továbbra is
kihasználatlan, értékes szellemi 
tulajdonhoz való hozzáférés 
megkönnyítése érdekében; hangsúlyozza, 
hogy prioritást élvező feladatként kell 
aktiválni a tervezett európai szabadalmat 
az energiatakarékosság és a megújuló 
energia területén;

Or. el
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Módosítás 125
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
17 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

17a. felkéri a Bizottságot az EU 
költségvetésének kiigazítására azért, hogy 
felgyorsuljon a költséghatékony, alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású technológiák 
fejlesztése és alkalmazása, különösen 
azzal a céllal, hogy ki lehessen elégíteni a 
stratégiai energiatechnológiai terv (SET-
terv) végrehajtásához szükséges pénzügyi 
igényeket;

Or. en

Módosítás 126
Britta Thomsen

Véleménytervezet
17 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

17a. hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell 
a közlekedési ágazat szén-dioxid-
kibocsátását azáltal, hogy az elektromos 
járművek számára egy szabványosított 
európai infrastruktúrát, a fosszilis 
üzemanyagok alternatívájának tekintett 
fenntartható, második generációs
bioüzemanyagok számára pedig több 
ösztönzőt biztosítanak; 

Or. en



PE460.884v01-00 72/104 AM\860842HU.doc

HU

Módosítás 127
Maria Da Graça Carvalho

Véleménytervezet
17 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

17a. úgy véli, hogy az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaság irányába 
történő átmenet elősegítésével, illetve egy 
globális szén-dioxid-piac előkészítésével 
az ágazati megközelítések is az 
éghajlatváltozásra vonatkozó, 2012 utáni 
fellépések nemzetközi keretének részét 
képezhetik; 

Or. en

Módosítás 128
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
17 a bekezdés (új) (cím után) 

Véleménytervezet Módosítás

17a. üdvözli a Bizottság abbéli szándékát, 
hogy az éghajlati politikát hosszú távú 
pályára terelje és támogatja a középtávú, 
például 2030-ra szóló célok kitűzésének 
gondolatát; meggyőződése, hogy a reális 
közép- és hosszú távú célkitűzések 
világosabb ösztönzőket nyújtanak a 
beruházók számára a fenntartható 
befektetésekhez; a jelenlegi 2020-as keret 
céljainak növelése túl ambiciózusnak 
bizonyulhat a beruházók szemszögéből;

Or. en
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Módosítás 129
Lena Ek az ALDE képviselőcsoport nevében
Fiona Hall, Chris Davies

Véleménytervezet
18 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

18. megjegyzi, hogy a Bizottság felmérése 
szerint egy magasabb csökkentési cél 
kitűzése az olaj- és gázimport akár 40 
milliárd eurós mérsékléséhez vezetne 
2020-ig az olaj 2020-ra becsült 88 USD 
hordónkénti árával számolva; megjegyzi, 
hogy az Unió energiaimport-függőségét 
ezáltal akár 56%-kal is csökkenthetnék;

18. megjegyzi, hogy a Bizottság felmérése 
szerint egy magasabb csökkentési cél 
kitűzése az olaj- és gázimport akár 40 
milliárd eurós mérsékléséhez vezetne 
2020-ig az olaj 2020-ra becsült 88 USD 
hordónkénti árával számolva; megjegyzi, 
hogy az Unió energiaimport-függőségét 
ezáltal akár 56%-kal is csökkenthetnék;
megjegyzi továbbá, hogy e számítások 
alulbecsülik a jelenlegi és a jövőbeli 
olajárakat; 

Or. en

Módosítás 130
Ioan Enciu

Véleménytervezet
18 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

18. megjegyzi, hogy a Bizottság felmérése 
szerint egy magasabb csökkentési cél 
kitűzése az olaj- és gázimport akár 40 
milliárd eurós mérsékléséhez vezetne 
2020-ig az olaj 2020-ra becsült 88 USD 
hordónkénti árával számolva; megjegyzi, 
hogy az Unió energiaimport-függőségét 
ezáltal akár 56%-kal is csökkenthetnék;

18. megjegyzi, hogy a Bizottság felmérése 
szerint egy magasabb csökkentési cél 
kitűzése az olaj- és gázimport akár 40 
milliárd eurós mérsékléséhez vezetne 
2020-ig az olaj 2020-ra becsült 88 USD 
hordónkénti árával számolva; üdvözli, 
hogy az Unió energiaimport-függőségét 
ezáltal akár 56%-kal is csökkenthetnék;

Or. en
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Módosítás 131
Britta Thomsen

Véleménytervezet
19 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

19. megjegyzi, hogy a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerrel 
kapcsolatban javasolt csökkentési cél 
megemelése a villamosenergia-árak 
további növekedéséhez vezetne, amely 
komoly problémát jelentene az uniós ipar 
és a fogyasztók számára;

törölve

Or. en

Módosítás 132
Yannick Jadot, Judith A. Merkies

Véleménytervezet
19 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

19. megjegyzi, hogy a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerrel 
kapcsolatban javasolt csökkentési cél 
megemelése a villamosenergia-árak 
további növekedéséhez vezetne, amely
komoly problémát jelentene az uniós ipar 
és a fogyasztók számára;

19. megjegyzi, hogy a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerrel
kapcsolatban javasolt csökkentési cél 
megemelése a villamosenergia-árak 
további növekedéséhez vezetne, amely 
problémát jelentene az uniós ipar és a 
fogyasztók számára; emlékeztet 
ugyanakkor arra, hogy a tagállamoknak 
külön biztosították a jogot, hogy árverési 
bevételeiket a nagy villamosenergia-
felhasználású ágazatokat emiatt érő 
hátrányok állami támogatással történő 
enyhítésére használják, és felszólítja a 
tagállamokat, hogy e bevételek egy részét 
a fogyasztók – és különösen a leginkább 
kiszolgáltatottak – energiafogyasztásának 
csökkentésére irányuló támogatására is 
fordítsák; 

Or. en
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Módosítás 133
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
19 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

19. megjegyzi, hogy a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerrel 
kapcsolatban javasolt csökkentési cél 
megemelése a villamosenergia-árak 
további növekedéséhez vezetne, amely 
komoly problémát jelentene az uniós ipar 
és a fogyasztók számára;

19. megjegyzi, hogy a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerrel 
kapcsolatban javasolt csökkentési cél 
megemelése egyúttal a villamosenergia-
árak további növekedéséhez vezetne, 
amely komoly problémát jelentene az uniós 
ipar és a fogyasztók számára; úgy véli, 
hogy az Eurobarométer friss felméréséből 
kiderült, hogy a szilárd és biztos 
energiaárakat tekintik az energetikai 
együttműködés legfontosabb 
szempontjának[1];
[1] „Az európaiak és az energia” című 
2011. január 31-Európai Parlament 
Eurobarométer 

Or. en

Módosítás 134
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
19 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

19. megjegyzi, hogy a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerrel 
kapcsolatban javasolt csökkentési cél 
megemelése a villamosenergia-árak 
további növekedéséhez vezetne, amely 
komoly problémát jelentene az uniós ipar 
és a fogyasztók számára;

19. megjegyzi, hogy a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerrel 
kapcsolatban javasolt csökkentési cél 
megemelése – amellett, hogy ösztönzi az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák fejlesztését – a 
villamosenergia-árak további 
növekedéséhez vezetne, amely komoly 
problémát jelentene az uniós ipar és a 
fogyasztók számára; e tekintetben 
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hangsúlyozza, hogy sürgősen el kell 
fogadni egy valóban ambiciózus uniós 
energiamegtakarítási politikát, amely 
egyszersmind a magas energiaárakat, az 
áringadozásokat és az importált 
üzemanyagoktól való túlzott függést is 
kezelné;

Or. en

Módosítás 135
Anni Podimata

Véleménytervezet
19 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

19. megjegyzi, hogy a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerrel 
kapcsolatban javasolt csökkentési cél 
megemelése a villamosenergia-árak 
további növekedéséhez vezetne, amely 
komoly problémát jelentene az uniós ipar 
és a fogyasztók számára;

19. megjegyzi, hogy a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerrel 
kapcsolatban javasolt csökkentési cél 
megemelése a villamosenergia-árak 
további növekedéséhez vezetne, amely 
komoly problémát jelentene az uniós ipar 
és a fogyasztók számára; megjegyzi, hogy 
amennyiben az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának 2050-re kitűzött 80-
95%-os csökkentésére irányuló célok nem 
a legköltséghatékonyabb irányt követik, 
akkor az iparágakat és a fogyasztókat 
terhelő költségek a jövőben 
fenntarthatatlanok lesznek;

Or. en

Módosítás 136
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
19 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

19. megjegyzi, hogy a 19. megjegyzi, hogy a 
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kibocsátáskereskedelmi rendszerrel 
kapcsolatban javasolt csökkentési cél 
megemelése a villamosenergia-árak 
további növekedéséhez vezetne, amely 
komoly problémát jelentene az uniós ipar 
és a fogyasztók számára;

kibocsátáskereskedelmi rendszerrel 
kapcsolatban javasolt csökkentési cél 
megemelése a villamosenergia-árak 
további növekedéséhez vezetne, amely 
komoly problémát jelentene az uniós ipar 
és a fogyasztók számára; ez a fosszilis 
üzemanyagokat még jobban 
megdrágítanák és a megújuló energiákba 
irányuló befektetésekre ösztönöznének;

Or. en

Módosítás 137
Lena Ek az ALDE képviselőcsoport nevében
Fiona Hall, Chris Davies, Marita Ulvskog

Véleménytervezet
19 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

19. megjegyzi, hogy a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerrel 
kapcsolatban javasolt csökkentési cél
megemelése a villamosenergia-árak 
további növekedéséhez vezetne, amely 
komoly problémát jelentene az uniós ipar 
és a fogyasztók számára;

19. kiemeli, hogy a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerrel kapcsolatban javasolt 
csökkentési cél megemelését ambiciózus 
energiahatékonysági intézkedéseknek kell 
kísérniük ahhoz, hogy azok enyhítsék a 
villamosenergia-árak további növekedését, 
amely komoly problémát jelentene az uniós 
ipar és a fogyasztók számára;

Or. en

Módosítás 138
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
19 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

19. megjegyzi, hogy a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerrel 
kapcsolatban javasolt csökkentési cél 
megemelése a villamosenergia-árak 

19. elismeri, hogy a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerrel 
kapcsolatban javasolt csökkentési cél 
megemelése a villamosenergia-árak 
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további növekedéséhez vezetne, amely 
komoly problémát jelentene az uniós ipar 
és a fogyasztók számára;

további növekedéséhez vezetne, amely 
komoly problémát jelentene az uniós ipar 
és a fogyasztók számára;

Or. en

Módosítás 139
Lena Ek az ALDE képviselőcsoport nevében
Chris Davies

Véleménytervezet
20 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

20. megjegyzi, hogy a nemzetközi 
versenyképesség tekintetében a nagyobb, 
az éghajlatváltozás mérséklésére tett uniós 
erőfeszítések költségelőnyt teremtenének 
az Unió nemzetközi versenytársai számára, 
ugyanakkor az uniós vállalatokat juttatná 
versenyelőnyhöz a éghajlatváltozással 
kapcsolatos technológiák terén; úgy véli, 
hogy az Unió versenytársai számára egy 
nemzetközi megállapodásba való 
beleegyezés a költségelőnyök feladását 
jelentené, míg az Unió versenyelőnyét ez 
valószínűleg nem befolyásolná; ezért kéri a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg, vajon az 
Unió egyoldalú elhatározása a
üvegházhatást okozó gázkibocsátás 20% 
fölötti csökkentésére ösztönözhetne-e más 
országokat egy nemzetközi 
megállapodáshoz való csatlakozásra;

20. hangsúlyozza az európai 
versenyképességben rejlő – a fenntartható 
gazdasággá történő átalakulás 
eredményeként az innovációval és a 
megnövekedett beruházásokkal teremtett –
növekedési lehetőségeket; kiemeli, hogy az 
éghajlatváltozás mérséklésére tett nagyobb
uniós erőfeszítések az uniós vállalatokat 
juttatná versenyelőnyhöz az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
technológiák terén, míg az új 
munkahelyek teremtése a nemzetközi 
versenyképesség tekintetében egyes 
ágazatokban költségelőnyt teremtenének 
az Unió nemzetközi versenytársai számára;
úgy véli, hogy az Unió versenytársai 
számára egy nemzetközi megállapodásba 
való beleegyezés a költségelőnyök 
feladását jelentené, míg az Unió egyes 
ágazatokban megszerzett versenyelőnyét 
ez valószínűleg nem befolyásolná; ezért 
kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg,
milyen hatást váltana ki az üvegházhatást 
okozó gázkibocsátás 20% fölötti 
csökkentésére vonatkozó egyoldalú uniós 
elhatározás más országoknak egy 
nemzetközi megállapodáshoz való
csatlakozási hajlandóságára;

Or. en
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Módosítás 140
Yannick Jadot, Marisa Matias

Véleménytervezet
20 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

20. megjegyzi, hogy a nemzetközi 
versenyképesség tekintetében a nagyobb, 
az éghajlatváltozás mérséklésére tett uniós 
erőfeszítések költségelőnyt teremtenének
az Unió nemzetközi versenytársai 
számára, ugyanakkor az uniós vállalatokat 
juttatná versenyelőnyhöz a 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
technológiák terén; úgy véli, hogy az Unió 
versenytársai számára egy nemzetközi 
megállapodásba való beleegyezés a 
költségelőnyök feladását jelentené, míg az 
Unió versenyelőnyét ez valószínűleg nem 
befolyásolná; ezért kéri a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg, vajon az Unió 
egyoldalú elhatározása a üvegházhatást 
okozó gázkibocsátás 20% fölötti 
csökkentésére ösztönözhetne-e más 
országokat egy nemzetközi 
megállapodáshoz való csatlakozásra;

20. megjegyzi, hogy a nemzetközi 
versenyképesség tekintetében a nagyobb, 
az éghajlatváltozás mérséklésére tett uniós 
erőfeszítések az uniós vállalatokat juttatná 
versenyelőnyhöz a éghajlatváltozással 
kapcsolatos technológiák terén; úgy véli, 
hogy az Unió versenytársai számára egy 
nemzetközi megállapodásba való 
beleegyezés az Unió versenyelőnyét ez 
valószínűleg nem befolyásolná;

Or. en

Módosítás 141
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
20 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

20. megjegyzi, hogy a nemzetközi 
versenyképesség tekintetében a nagyobb, 
az éghajlatváltozás mérséklésére tett uniós 
erőfeszítések költségelőnyt teremtenének 
az Unió nemzetközi versenytársai számára, 

20. megjegyzi, hogy a nemzetközi 
versenyképesség tekintetében a nagyobb, 
az éghajlatváltozás mérséklésére tett uniós 
erőfeszítések költségelőnyt teremtenének 
az Unió nemzetközi versenytársai számára, 
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ugyanakkor az uniós vállalatokat juttatná 
versenyelőnyhöz a éghajlatváltozással 
kapcsolatos technológiák terén; úgy véli, 
hogy az Unió versenytársai számára egy 
nemzetközi megállapodásba való 
beleegyezés a költségelőnyök feladását 
jelentené, míg az Unió versenyelőnyét ez 
valószínűleg nem befolyásolná; ezért kéri a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg, vajon az 
Unió egyoldalú elhatározása a 
üvegházhatást okozó gázkibocsátás 20% 
fölötti csökkentésére ösztönözhetne-e más 
országokat egy nemzetközi 
megállapodáshoz való csatlakozásra;

ugyanakkor az uniós vállalatokat juttatná 
versenyelőnyhöz a éghajlatváltozással 
kapcsolatos technológiák terén; úgy véli, 
hogy az Unió versenytársai számára egy 
nemzetközi megállapodásba való 
beleegyezés a költségelőnyök feladását 
jelentené, míg az Unió versenyelőnyét ez 
valószínűleg nem befolyásolná;

Or. en

Módosítás 142
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
21 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

21. hangsúlyozza, hogy az éghajlatbarát 
európai innováció szükséges az erős 
pozíció megtartásához az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású technológiák gyorsan 
növekedő világpiacán;

21. hangsúlyozza, hogy az éghajlatbarát 
európai innováció szükséges az erős 
pozíció megtartásához az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású technológiák gyorsan 
növekedő világpiacán; kiemeli, hogy 
biztosítani kell az innovációs termékek 
piaci bevezetését és forgalmazását 
Európában; ezért megfelelő pénzügyi 
eszközöknek kell rendelkezésre állniuk a 
sikeres technológiák uniós piaci 
bevezetésének támogatásához;

Or. en

Módosítás 143
Lena Ek  az ALDE képviselőcsoport nevében Marita Ulvskog

Véleménytervezet
21 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

21. hangsúlyozza, hogy az éghajlatbarát 
európai innováció szükséges az erős 
pozíció megtartásához az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású technológiák gyorsan 
növekedő világpiacán;

21. hangsúlyozza, hogy az éghajlatbarát 
európai innováció szükséges az erős 
pozíció megtartásához az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású technológiák gyorsan 
növekedő világpiacán; óva int a „zöld 
munkahelyek áthelyezésével” kapcsolatos 
kockázatoktól, tekintve, hogy egy 
befogadó és fenntartható európai 
gazdaság létrehozása más régiókba 
helyezi át a zöld ágazatok beruházásait és 
munkahelyeit; 

Or. en

Módosítás 144
Ioan Enciu

Véleménytervezet
21 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

21. hangsúlyozza, hogy az éghajlatbarát 
európai innováció szükséges az erős 
pozíció megtartásához az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású technológiák gyorsan 
növekedő világpiacán;

21. hangsúlyozza, hogy az éghajlatbarát 
európai innováció szükséges az erős 
pozíció megtartásához az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású technológiák gyorsan 
növekedő világpiacán, illetve ez lehetővé 
tenné, hogy az EU versenyképesebb 
legyen a jelentősebb piaci szereplőkkel 
szemben;

Or. en

Módosítás 145
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Véleménytervezet
21 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

21a. hangsúlyozza, hogy sok ország 
gyorsan halad előre az új, fenntartható 
gazdaságra történő átállás terén, aminek 
sokféle oka lehet, köztük az 
éghajlatvédelem, az erőforrások 
szűkössége és az erőforrás-hatékonyság, 
az energiabiztonság, az innováció vagy a 
versenyképesség; e tekintetben említést 
tesz a kínai kormány által ismertetett 
legfrissebb ötéves tervre;

Or. en

Módosítás 146
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
21 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

21a. megjegyzi, hogy az energiafogyasztás 
2009-es ideiglenes csökkenése ellenére a 
tagállamok gazdaságának talpra állása 
következtében a jövőben nagyobb lesz az 
energiafogyasztás, így az 
energiabehozataltól való függés továbbra 
is nőni fog; 

Or. lt

Módosítás 147
Britta Thomsen

Véleménytervezet
22 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

22. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy máris 22. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy máris 
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megfigyelhető a fenntartható technológiai 
innovációk áthelyeződése Európából a 
világ más részeire; megállapítja, hogy a 
legújabb felmérések szerint a tiszta 
technológia terén vezető ötven vállalatból 
huszonnégy ázsiai, huszonkettő egyesült 
államokbeli, három európai és egy kanadai 
székhelyű; hangsúlyozza, hogy a 2010. évi 
Ernst&Young-barométer szerint Kína és az 
Egyesült Államok a világ legvonzóbb 
régiói a megújuló energiaforrások 
fejlesztése szempontjából;

megfigyelhető a fenntartható technológiai 
innovációk áthelyeződése Európából a 
világ más részeire; megállapítja, hogy a 
legújabb felmérések szerint a tiszta 
technológia terén vezető ötven vállalatból 
huszonnégy ázsiai, huszonkettő egyesült 
államokbeli, három európai és egy kanadai 
székhelyű; hangsúlyozza, hogy a 2010. évi 
Ernst&Young-barométer szerint Kína és az 
Egyesült Államok a világ legvonzóbb 
régiói a megújuló energiaforrások 
fejlesztése szempontjából; hangsúlyozza, 
hogy ezek az érvek egyrészt amellett 
szólnak, hogy a zöld technológiák 
számára kedvezőbb üzleti környezet 
teremtsenek az EU-ban, másrészt pedig 
amellett, hogy ambiciózusabb célokat 
tűzzenek ki a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentésére;

Or. en

Módosítás 148
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
22 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

22. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy máris 
megfigyelhető a fenntartható technológiai 
innovációk áthelyeződése Európából a 
világ más részeire; megállapítja, hogy a 
legújabb felmérések szerint a tiszta 
technológia terén vezető ötven vállalatból 
huszonnégy ázsiai, huszonkettő egyesült 
államokbeli, három európai és egy kanadai 
székhelyű; hangsúlyozza, hogy a 2010. évi 
Ernst&Young-barométer szerint Kína és az 
Egyesült Államok a világ legvonzóbb 
régiói a megújuló energiaforrások 
fejlesztése szempontjából;

22. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy máris 
megfigyelhető a fenntartható technológiai 
innovációk áthelyeződése Európából a 
világ más részeire, s így Európa e 
technológiák és a kapcsolódó 
késztermékek nettó importőrévé válhat;
megállapítja, hogy a legújabb felmérések 
szerint a tiszta technológia terén vezető 
ötven vállalatból huszonnégy ázsiai, 
huszonkettő egyesült államokbeli, három 
európai és egy kanadai székhelyű;
hangsúlyozza, hogy a 2010. évi 
Ernst&Young-barométer szerint Kína és az 
Egyesült Államok a világ legvonzóbb 
régiói a megújuló energiaforrások 
fejlesztése szempontjából;
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Or. el

Módosítás 149
Theodoros Skylakakis

Véleménytervezet
22 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

22a. megjegyzi, hogy az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának 20%-os 
csökkentésén túli lehetőségek uniós 
elemzése során a kérdés nem az, hogy 
hogyan teremtsünk több zöld munkahelyet 
a (szén-dioxid-kibocsátás árával együtt 
számítva) nem energiahatékony 
létesítmények támogatásával, hanem hogy 
hogyan alakítsunk ki „védhető 
munkahelyeket”, amelyek kiállják a 
felemelkedő globális szereplők által 
támasztott verseny próbáját; mivel egyre 
több megújulóenergia-berendezést 
gyártanak Kínában és Indiában, többet 
kell beruháznia Európának az 
energiahatékonyságba, amely a helyi 
gazdaságokat erősítené olyan helyi 
munkahelyek támogatásán keresztül, 
amelyeket nem lehet áthelyezni 
alacsonyabb költségekkel termelő 
harmadik országokba;

Or. en

Módosítás 150
Britta Thomsen

Véleménytervezet
22 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

22a. elismeri az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság irányába történő 
átmenethez kapcsolódóan a 
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munkahelyteremtésre és 
versenyképességre tett hatást, azzal, hogy 
az EU a megújulóenergia-technológiák és 
energiahatékonysági termékek és 
szolgáltatások terén globális vezető 
szerepre tesz szert;

Or. en

Módosítás 151
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
22 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

22a. kiemeli az európai hozzáadott érték 
jelentőségét az energiahatékonysági és 
megújulóenergia-termékek és 
technológiák fejlődése és belföldi 
termelése szempontjából;

Or. el

Módosítás 152
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
22 a bekezdés (új) (cím után)

Véleménytervezet Módosítás

22a. hangsúlyozza, hogy az 
éghajlatváltozás hatásait csökkentő 
európai politika ugyan eredményes a 
termelési rendszere környezetbarátabb 
átalakításának előmozdításában, de ha ezt 
egyoldalúan hatja végre, akkor az a 
kibocsátásáthelyezés miatt korlátozott 
környezeti hatást fog kifejteni[1];
[1] Az euromediterrán éghajlat-változási 
központ 2011. március 3-i következtetései 
„Az éghajlatváltozás hatásait csökkentő 
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európai politika makrogazdasági hatásai 
a 20%-os célkitűzésen túl” címmel

Or. en

Módosítás 153
Lena Ek az ALDE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
23 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

23. megállapítja, hogy az ETS-előírások 
szerint az iparnak 2020-ra 168 millió 
tonnával kellene csökkentenie a szén-
dioxid-kibocsátását; rámutat, hogy a 
javasolt teljesítménymérő rendelkezések 
értelmében a kibocsátási tanúsítványok 
jelentős részét még mindig meg kell 
vásárolnia az iparnak, jelentős költségeket 
generálva ezáltal az uniós vállalatok 
számára, amelyekkel a világ más 
területein működő versenytársaknak nem 
kell megküzdeniük;

törölve

Or. en

Módosítás 154
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
23 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

23. megállapítja, hogy az ETS-előírások 
szerint az iparnak 2020-ra 168 millió 
tonnával kellene csökkentenie a szén-
dioxid-kibocsátását; rámutat, hogy a 
javasolt teljesítménymérő rendelkezések 
értelmében a kibocsátási tanúsítványok 
jelentős részét még mindig meg kell 
vásárolnia az iparnak, jelentős költségeket 

23. megállapítja, hogy az ETS-előírások 
szerint az iparnak 2020-ra 168 millió 
tonnával kellene csökkentenie a szén-
dioxid-kibocsátását; rámutat, hogy a 
javasolt teljesítménymérő rendelkezések 
értelmében a kibocsátási tanúsítványok 
jelentős részét még mindig meg kell 
vásárolnia az iparnak, ugyanakkor 
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generálva ezáltal az uniós vállalatok
számára, amelyekkel a világ más 
területein működő versenytársaknak nem 
kell megküzdeniük;

megjegyzi, hogy a gazdasági válság a 
szén-dioxid-kibocsátás és annak ára 
csökkenését hozta, továbbá hogy az ETS 
rugalmas felépítése miatt a vállalatok
továbbvihetik a fel nem használt 
kibocsátási egységeket a második 
szakaszból a harmadik szakaszba;

Or. en

Módosítás 155
Yannick Jadot, Marisa Matias

Véleménytervezet
23 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

23. megállapítja, hogy az ETS-előírások 
szerint az iparnak 2020-ra 168 millió 
tonnával kellene csökkentenie a szén-
dioxid-kibocsátását; rámutat, hogy a 
javasolt teljesítménymérő rendelkezések 
értelmében a kibocsátási tanúsítványok 
jelentős részét még mindig meg kell 
vásárolnia az iparnak, jelentős költségeket 
generálva ezáltal az uniós vállalatok 
számára, amelyekkel a világ más területein 
működő versenytársaknak nem kell 
megküzdeniük;

23. rámutat, hogy a javasolt 
teljesítménymérő rendelkezések 
értelmében a kibocsátási tanúsítványokat
még mindig meg kell vásárolnia a szén-
dioxid-kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony ipari létesítményeknek, feltéve, 
hogy a termelés visszaáll a válságot 
megelőző szintre, és nem számolva a 
jelenlegi kereskedési időszak alatt 
létrehozott többlettel, potenciálisan némi
költségeket generálva ezáltal az uniós 
vállalatok számára, amelyekkel a világ más 
területein működő versenytársaknak nem 
kell megküzdeniük

Or. en

Módosítás 156
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
23 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

23a. véleménye szerint az ETS 
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teljesítménymérésének figyelembe kell 
vennie azt is, hogy milyen energiaforrások 
állnak egy tagállam rendelkezésére és 
lehetővé kell tennie azok kiigazítását az 
energiaszerkezet és a források 
lehetőségeinek változásakor;

Or. en

Módosítás 157
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Véleménytervezet
24 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

24. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
villamosenergia-árakra vonatkozó további 
hatásokat nem tükrözték kielégítően a 
Bizottság kibocsátásáthelyezéssel 
kapcsolatos feltételezései; hangsúlyozza, 
hogy az Unió villamosenergia-
felhasználásának 40%-át az ipar teszi ki, 
amelyet érzékenyen érint a 
kibocsátásiegység-árak bármiféle 
változása, mivel a villamosenergia-ágazat 
áthárítja rá a költségeket;

24. megjegyzi, hogy a villamosenergia-
árakra vonatkozó további hatásokat nem
lehet orvosolni térítésmentes egységek 
kiosztásával, és ezért ezt nem veszik 
figyelembe a teljesítménymérés során és a 
kibocsátásáthelyezésnek kitett ágazatok 
listáján; hangsúlyozza, hogy az Unió 
villamosenergia-felhasználásának 40%-át 
az ipar teszi ki, amelyet érzékenyen érint a 
kibocsátásiegység-árak bármiféle 
változása, mivel a villamosenergia-ágazat 
áthárítja rá a költségeket; emlékeztet 
ugyanakkor arra, hogy a tagállamoknak 
külön biztosították a jogot, hogy árverési 
bevételeiket a nagy villamosenergia-
felhasználású ágazatokat emiatt érő 
hátrányok állami támogatással történő 
enyhítésére használják;

Or. en

Módosítás 158
Matthias Groote

Véleménytervezet
24 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

24. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
villamosenergia-árakra vonatkozó további 
hatásokat nem tükrözték kielégítően a 
Bizottság kibocsátásáthelyezéssel 
kapcsolatos feltételezései; hangsúlyozza, 
hogy az Unió villamosenergia-
felhasználásának 40%-át az ipar teszi ki, 
amelyet érzékenyen érint a 
kibocsátásiegység-árak bármiféle 
változása, mivel a villamosenergia-ágazat 
áthárítja rá a költségeket;

24. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
villamosenergia-árakra vonatkozó további 
hatásokat nem tükrözték kielégítően a 
Bizottság kibocsátásáthelyezéssel 
kapcsolatos feltételezései; hangsúlyozza, 
hogy az Unió villamosenergia-
felhasználásának 40%-át az ipar teszi ki, 
amelyet érzékenyen érint a 
kibocsátásiegység-árak bármiféle 
változása, mivel a villamosenergia-ágazat 
áthárítja rá a költségeket; rámutat 
ugyanakkor, hogy a tagállamok a 
támogatási rendszerek keretében 
felhasználhatják az árverések bevételét e 
hatások korlátozására;

Or. de

Módosítás 159
Yannick Jadot, Catherine Trautmann, Lena Ek, Marisa Matias

Véleménytervezet
24 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

24a. rámutat azonban, hogy többek között 
a Bizottság szerint kevés iparágat érint 
jelentős mértékben a kibocsátásáthelyezés, 
és úgy véli, hogy ezen iparágak 
azonosításához pontos ágazati elemzésre 
van szükség; kéri a Bizottságot, hogy a 
közeljövőben inkább egy ilyen 
megközelítést kövessen néhány – minden 
ipari ágazat esetében azonos – mennyiségi 
kritérium helyett;

Or. en
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Módosítás 160
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Catherine Trautmann, Marisa Matias

Véleménytervezet
24 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

24b. hangsúlyozza, hogy nem létezik a 
kibocsátásáthelyezésben érintett 
valamennyi iparágra alkalmazható 
egységes megoldás, és hogy a termék 
jellege vagy a piac szerkezete alapvető 
fontosságú kritériumok akkor, amikor a 
rendelkezésre álló eszközök (ingyenes 
kvóta odaítélése, állami támogatás vagy 
határokon történő kiigazítási 
mechanizmus) közül ki kell választani a 
megfelelőt;

Or. en

Módosítás 161
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
25 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

25. megjegyzi, hogy a szén-dioxid-piaccal 
kapcsolatos, 2020-ra vonatkozó 
előrejelzések jelentősen különböznek 
egymástól: a Bizottság számításaiban 
jelzett 55 €/t CO2 ártól a 30%-os hazai 
csökkentési forgatókönyv alapján 
kalkulált akár 67 €/tCO2 árig terjednek;
ezért a Bizottság kibocsátásáthelyezési 
kockázatfelmérésében felvázolt elképzelést 
viszonylag derűlátónak és 
megbízhatatlannak tartja;

25. megjegyzi, hogy a szén-dioxid-piaccal 
kapcsolatos, 2020-ra vonatkozó 
előrejelzések jelentősen különböznek 
egymástól; ezért szükség van az EU 
energiatakarékosságra irányuló 
erőfeszítéseinek megkettőzésére;

Or. en
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Módosítás 162
Yannick Jadot, Catherine Trautmann, Lena Ek, Marisa Matias

Véleménytervezet
25 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

25. megjegyzi, hogy a szén-dioxid-piaccal 
kapcsolatos, 2020-ra vonatkozó
előrejelzések jelentősen különböznek 
egymástól: a Bizottság számításaiban 
jelzett 55 €/t CO2 ártól a 30%-os hazai 
csökkentési forgatókönyv alapján kalkulált 
akár 67 €/tCO2 árig terjednek; ezért a
Bizottság kibocsátásáthelyezési 
kockázatfelmérésében felvázolt elképzelést 
viszonylag derűlátónak és 
megbízhatatlannak tartja;

25. megjegyzi, hogy a szén-dioxid-piaccal 
kapcsolatos, 2020-ra vonatkozó szén-
dioxid-kibocsátási árak előrejelzései
jelentősen különböznek egymástól a 30%-
os hazai csökkentési forgatókönyv alapján;
felszólítja ezért az Európai Bizottságot, 
hogy rendszeresen értékelje újra a
kibocsátásáthelyezés jelentős 
kockázatának kitett ágazatok listáját, 
amennyiben az EU a 30%-os belső célt 
tűzné ki;

Or. en

Módosítás 163
Matthias Groote

Véleménytervezet
25 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

25. megjegyzi, hogy a szén-dioxid-piaccal 
kapcsolatos, 2020-ra vonatkozó 
előrejelzések jelentősen különböznek 
egymástól: a Bizottság számításaiban 
jelzett 55 €/t CO2 ártól a 30%-os hazai 
csökkentési forgatókönyv alapján kalkulált 
akár 67 €/tCO2 árig terjednek; ezért a
Bizottság kibocsátásáthelyezési
kockázatfelmérésében felvázolt elképzelést 
viszonylag derűlátónak és 
megbízhatatlannak tartja;

25. megjegyzi, hogy a szén-dioxid-piaccal 
kapcsolatos, 2020-ra vonatkozó 
előrejelzések jelentősen különböznek 
egymástól: a Bizottság számításaiban
jelzett 55 €/t CO2 ártól a 30%-os hazai 
csökkentési forgatókönyv alapján kalkulált 
akár 67 €/tCO2 árig terjednek; ezért felkéri
a Bizottságot, hogy a kibocsátásáthelyezési
kockázatok felméréséhez nyújtson be új 
előrejelzést;

Or. de
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Módosítás 164
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
25 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

25. megjegyzi, hogy a szén-dioxid-piaccal 
kapcsolatos, 2020-ra vonatkozó 
előrejelzések jelentősen különböznek 
egymástól: a Bizottság számításaiban 
jelzett 55 €/t CO2 ártól a 30%-os hazai 
csökkentési forgatókönyv alapján kalkulált 
akár 67 €/tCO2 árig terjednek; ezért a 
Bizottság kibocsátásáthelyezési 
kockázatfelmérésében felvázolt elképzelést 
viszonylag derűlátónak és 
megbízhatatlannak tartja;

25. megjegyzi, hogy a szén-dioxid-piaccal 
kapcsolatos, 2020-ra vonatkozó 
előrejelzések jelentősen különböznek 
egymástól: a Bizottság számításaiban 
jelzett 55 €/t CO2 ártól a 30%-os hazai 
csökkentési forgatókönyv alapján kalkulált 
akár 67 €/tCO2 árig terjednek; ezért a 
Bizottság kibocsátásáthelyezési 
kockázatfelmérésében felvázolt elképzelést 
viszonylag derűlátónak tartja;

Or. en

Módosítás 165
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
25 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

25a. megjegyzi, hogy a csökkentési 
célkitűzés 20%-ról 30%-ra emelése a 
becslések szerint a 20%-os célhoz képest 
körülbelül 1 %-os termelési veszteséget 
okozna a vasfémek és a nem-vasfémek 
ipara, a vegyipar és egyéb energiaigényes 
ágazatok számára;

Or. en
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Módosítás 166
Britta Thomsen

Véleménytervezet
25 a bekezdés (új) (cím után) 

Véleménytervezet Módosítás

25a. hangsúlyozza, hogy fokozni kell az 
éghajlatváltozással szembeni küzdelmet és 
ezért 2020-ra 30%-os szén-dioxid-
kibocsátási cél felé kell elmozdulni; 

Or. en

Módosítás 167
Yannick Jadot, Marisa Matias

Véleménytervezet
26 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

26. úgy véli, hogy lépéseket kell tenni 
annak biztosítására, hogy az Unió 
éghajlat-változási politikái következtében 
megnövekedő munkaerő- és 
energiaköltségek ne vezessenek szociális 
dömpinghez vagy 
kibocsátásáthelyezéshez; ezért amellett 
érvel, hogy más fejlett és fejlődő 
országoknak is el kellene kötelezniük 
magukat megfelelő, illetve hasonló 
erőfeszítésekre;

törölve

Or. en

Módosítás 168
Lena Ek az ALDE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
26 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

26. úgy véli, hogy lépéseket kell tenni 
annak biztosítására, hogy az Unió 
éghajlat-változási politikái következtében
megnövekedő munkaerő- és
energiaköltségek ne vezessenek szociális 
dömpinghez vagy kibocsátásáthelyezéshez;
ezért amellett érvel, hogy más fejlett és 
fejlődő országoknak is el kellene 
kötelezniük magukat megfelelő, illetve 
hasonló erőfeszítésekre;

26. úgy véli, hogy az Unió éghajlat-
változási politikái következtében
potenciálisan megváltozó munkaerő- és
energiaköltségeknek nem szabad a
szociális dömpinghez vagy 
kibocsátásáthelyezéshez vezetniük, és 
felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja ki 
ennek kockázatait; ezért felszólít arra, 
hogy más fejlett és fejlődő országok is
kötelezzék el magukat megfelelő, illetve 
hasonló erőfeszítésekre;

Or. en

Módosítás 169
Matthias Groote

Véleménytervezet
26 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

26a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
egyrészről tegyen lépéseket az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra 
történő átalakulásból eredő munkaerő-
piaci elvárások teljesítése érdekében, 
másrészről pedig kezdjen 
szerkezetátalakítási intézkedéseket, 
amelyek az új ágazatok rendelkezésére 
álló munkásokkal foglalkoznak;

Or. de

Módosítás 170
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
26 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

26a. véleménye szerint hatékonyabban 
kellene felhasználni a kohéziós alapokat a 
megújuló energiaforrások, az 
energiahatékonyság és az alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó technológiák 
előmozdításához;

Or. lt

Módosítás 171
Gaston Franco

Véleménytervezet
27 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

27. hangsúlyozza, hogy a 
kibocsátásiegység-árak emelkedése a 
villamosenergia-árak további 
emelkedéséhez vezet; megállapítja, hogy 
minden egy eurónyi kibocsátásiegységár-
emelkedés több mint kétmilliárd euró 
többletköltséget eredményez a 
társadalomnak villamosenergia-költségek 
formájában, aminek 40%-ért az ipar 
felelős; sürgeti a Bizottságot, hogy
mielőbb dolgozzon ki útmutatásokat a 
villamosenergia-költségek 
kompenzálására;

27. hangsúlyozza, hogy a 
kibocsátásiegység-árak emelkedése a 
villamosenergia-árak további 
emelkedéséhez vezet; megállapítja, hogy 
minden egy eurónyi kibocsátásiegységár-
emelkedés több mint kétmilliárd euró 
többletköltséget eredményez a 
társadalomnak villamosenergia-költségek 
formájában, aminek 40%-ért az ipar 
felelős; felszólítja a Bizottságot, hogy az 
összes érintett féllel egyeztessen, azzal a 
céllal, hogy a verseny torzulását elkerülő, 
megfelelő megoldást javasoljon;

Or. fr

Módosítás 172
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
27 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

27. hangsúlyozza, hogy a 
kibocsátásiegység-árak emelkedése a 
villamosenergia-árak további 
emelkedéséhez vezet; megállapítja, hogy 
minden egy eurónyi kibocsátásiegységár-
emelkedés több mint kétmilliárd euró 
többletköltséget eredményez a 
társadalomnak villamosenergia-költségek 
formájában, aminek 40%-ért az ipar 
felelős; sürgeti a Bizottságot, hogy mielőbb 
dolgozzon ki útmutatásokat a 
villamosenergia-költségek 
kompenzálására;

27. hangsúlyozza, hogy a 
kibocsátásiegység-árak emelkedése a 
villamosenergia-árak további 
emelkedéséhez vezet, amelyek a megújuló 
forrásokból származó villamos energia 
termeléséhez nyújtott támogatások magas 
költségei miatt már így is emelkednek;
megállapítja, hogy minden egy eurónyi 
kibocsátásiegységár-emelkedés több mint 
kétmilliárd euró többletköltséget 
eredményez a társadalomnak 
villamosenergia-költségek formájában, 
aminek 40%-ért az ipar felelős; sürgeti a 
Bizottságot, hogy mielőbb dolgozzon ki 
útmutatásokat a villamosenergia-költségek 
kompenzálására;

Or. el

Módosítás 173
Yannick Jadot, Lena Ek, Marisa Matias

Véleménytervezet
27 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

27. hangsúlyozza, hogy a 
kibocsátásiegység-árak emelkedése a 
villamosenergia-árak további 
emelkedéséhez vezet; megállapítja, hogy 
minden egy eurónyi kibocsátásiegységár-
emelkedés több mint kétmilliárd euró
többletköltséget eredményez a 
társadalomnak villamosenergia-költségek 
formájában, aminek 40%-ért az ipar 
felelős; sürgeti a Bizottságot, hogy mielőbb 
dolgozzon ki útmutatásokat a 
villamosenergia-költségek 
kompenzálására;

27. hangsúlyozza, hogy a 
kibocsátásiegység-árak emelkedése a 
villamosenergia-árak további 
emelkedéséhez vezet; megállapítja, hogy 
minden egy eurónyi kibocsátásiegységár-
emelkedés a villamosenergia-
fogyasztóktól a tagállami költségvetésbe 
történő több mint kétmilliárd euró
áthelyezését jelenti, aminek 40%-ért az 
ipar felelős; sürgeti a Bizottságot, hogy 
mielőbb dolgozzon ki útmutatásokat a 
villamosenergia-költségek 
kompenzálására;

Or. en
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Módosítás 174
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
27 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

27a. hangsúlyozza, hogy a Nemzetközi 
Energiaügynökség (IEA) World Energy 
Outlook 2010-es kiadványa szerint a 2ºC-
os célkitűzést csak akkor lehet teljesíteni, 
ha szigorúan teljesítik a jelenlegi 
kötelezettségeket a 2020-ig tartó 
időszakban, azt követően pedig még 
határozottabban lépnek fel; ezért 
felszólítja a Bizottságot és az (Európai) 
Tanácsot, hogy szorgalmazzák a fosszilis 
üzemanyagokhoz nyújtott támogatás G-
20-ak által elfogadott felszámolásának 
gyorsabb, nemzetközileg összehangolt 
végrehajtását, és nyújtsanak be ennek 
megfelelő uniós szintű javaslatokat; 

Or. en

Módosítás 175
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
27 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

27b. e tekintetben emlékeztet az EU2020 
stratégiáról szóló bizottsági közleményre, 
amely az adóterheknek a munkaerőről az 
energiafogyasztásra történő áthelyezését 
szorgalmazza; üdvözli az éves növekedési 
jelentésben tett bejelentést az energia 
megadóztatására vonatkozó európai 
keretnek az EU energetikai és éghajlat-
változási célkitűzéseivel összhangban 
történő átalakításáról;
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Or. en

Módosítás 176
Lena Ek az ALDE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
28 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

28. aggodalmát fejezi ki azt illetően, hogy 
főleg a korlátozottabb szén-dioxid-
kibocsátású országokból való import volt 
felelős az európai fogyasztásból eredő 
szén-dioxid-kibocsátás 1990 és 2006 
közötti növekedésének 47%-ért; kéri a 
Bizottságot, hogy állapítsa meg, vajon az 
ilyen trendek folytatódtak-e az ETS alatt, 
és várható-e az erősödésük a harmadik 
kivitelezési szakasz (20/30%) során; úgy 
véli, hogy a hasonló szén-dioxid-
kibocsátású fogyasztási trendek 
ellensúlyozására hozott intézkedések, 
feltéve, hogy tisztességesek és megfelelnek 
a WTO szabályainak, segíthetnék az Unió 
kereskedelmi partnereinek ösztönzését egy 
nemzetközi megállapodáshoz való 
csatlakozásra;

28. aggodalmát fejezi ki azt illetően, hogy 
főleg a korlátozottabb szén-dioxid-
kibocsátású országokból való import volt 
felelős az európai fogyasztásból eredő 
szén-dioxid-kibocsátás 1990 és 2006 
közötti növekedésének 47%-ért; megjegyzi 
ugyanakkor, hogy ez független az EU 
általános éghajlat-változási politikájától 
és különösen az uniós ETS-től;

Or. en

Módosítás 177
Yannick Jadot, Judith A. Merkies, Catherine Trautmann, Marisa Matias

Véleménytervezet
28 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

28. aggodalmát fejezi ki azt illetően, hogy 
főleg a korlátozottabb szén-dioxid-
kibocsátású országokból való import volt 
felelős az európai fogyasztásból eredő 
szén-dioxid-kibocsátás 1990 és 2006 
közötti növekedésének 47%-ért; kéri a 

28. aggodalmát fejezi ki azt illetően, hogy 
főleg az import volt felelős az európai 
fogyasztásból eredő szén-dioxid-kibocsátás 
1990 és 2006 közötti növekedésének 47%-
ért, de ez független az EU általános 
éghajlat-változási politikájától és 
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Bizottságot, hogy állapítsa meg, vajon az 
ilyen trendek folytatódtak-e az ETS alatt, 
és várható-e az erősödésük a harmadik 
kivitelezési szakasz (20/30%) során; úgy 
véli, hogy a hasonló szén-dioxid-
kibocsátású fogyasztási trendek
ellensúlyozására hozott intézkedések, 
feltéve, hogy tisztességesek és megfelelnek 
a WTO szabályainak, segíthetnék az Unió 
kereskedelmi partnereinek ösztönzését egy 
nemzetközi megállapodáshoz való 
csatlakozásra;

különösen az uniós ETS-től; úgy véli, 
hogy az EU-nak intézkednie kell a hasonló 
szén-dioxid-kibocsátású fogyasztási 
trendek ellensúlyozása és az importban 
rejlő szén-dioxid-kibocsátás kezelése 
érdekében, feltéve, hogy tisztességesek és 
megfelelnek a WTO szabályainak;
emlékeztet az Európai Parlament 
„Nemzetközi kereskedelempolitika az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
követelmények összefüggésében” című 
2010. november 25-i állásfoglalásában 
(2010/2105(INI)) szereplő javaslatokra és 
úgy véli, hogy azok segíthetnék az Unió 
kereskedelmi partnereinek ösztönzését egy 
nemzetközi megállapodáshoz való 
csatlakozásra;

Or. en

Módosítás 178
Adam Gierek

Véleménytervezet
28 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

28. aggodalmát fejezi ki azt illetően, hogy 
főleg a korlátozottabb szén-dioxid-
kibocsátású országokból való import volt 
felelős az európai fogyasztásból eredő 
szén-dioxid-kibocsátás 1990 és 2006 
közötti növekedésének 47%-ért; kéri a 
Bizottságot, hogy állapítsa meg, vajon az 
ilyen trendek folytatódtak-e az ETS alatt, 
és várható-e az erősödésük a harmadik 
kivitelezési szakasz (20/30%) során; úgy 
véli, hogy a hasonló szén-dioxid-
kibocsátású fogyasztási trendek
ellensúlyozására hozott intézkedések, 
feltéve, hogy tisztességesek és megfelelnek
a WTO szabályainak, segíthetnék az Unió 
kereskedelmi partnereinek ösztönzését egy 
nemzetközi megállapodáshoz való 
csatlakozásra;

28. aggodalmát fejezi ki azt illetően, hogy 
főleg a korlátozottabb szén-dioxid-
kibocsátású országokból való import volt 
felelős az európai fogyasztásból eredő 
szén-dioxid-kibocsátás 1990 és 2006 
közötti növekedésének 47%-ért; kéri a 
Bizottságot, hogy állapítsa meg, vajon az 
ilyen trendek folytatódtak-e az ETS alatt, 
és várható-e az erősödésük a harmadik 
kivitelezési szakasz (20/30%) során; úgy 
véli, hogy az összes magas szén-dioxid-
kibocsátású fosszilis üzemanyagból 
származó energiafogyasztás 
tendenciájának ellensúlyozására hozott 
intézkedések, feltéve, hogy azok 
megfelelnek a tisztességes verseny és a
WTO szabályainak, segíthetnék az Unió 
kereskedelmi partnereinek ösztönzését egy, 
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a szén-dioxid-kibocsátás globális 
felmelegedésre gyakorolt hatásának 
csökkentésére irányuló nemzetközi 
megállapodáshoz való csatlakozásra;

Or. pl

Módosítás 179
Edit Herczog

Véleménytervezet
29 bekezdés – 1 a pont (új) 

Véleménytervezet Módosítás

mozdítsa elő a kis- és középvállalkozások 
szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos 
hiányos ismereteinek és energetikai 
készségeinek javítását;  

Or. en

Módosítás 180
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
29 bekezdés – 2 a pont (új) 

Véleménytervezet Módosítás

elemezze tagállami szinten az EU 
megnövekedett kibocsátási célkitűzéseinek 
hatását, ahogyan azt a Környezetvédelmi 
Tanács 2011. március 14-i következtetései 
is rámutattak; 

Or. en
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Módosítás 181
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
29 bekezdés – 4 pont 

Véleménytervezet Módosítás

mozdítsa elő a strukturális alapok és a 
Kohéziós Alap tagállamok általi, 
különösen energiahatékonysági 
intézkedésekre való hatékony 
felhasználását;

mozdítsa elő a strukturális alapok és a 
Kohéziós Alap tagállamok általi, 
különösen energiahatékonysági 
intézkedésekre való hatékony 
felhasználását, ugyanakkor emlékeztet 
arra, hogy ezen alapok elsősorban az EU-
n belüli gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentését célozzák;

Or. en

Módosítás 182
Ioan Enciu

Véleménytervezet
29 bekezdés – 4 pont 

Véleménytervezet Módosítás

mozdítsa elő a strukturális alapok és a 
Kohéziós Alap tagállamok általi, 
különösen energiahatékonysági 
intézkedésekre való hatékony 
felhasználását;

mozdítsa elő a strukturális alapok és a 
Kohéziós Alap tagállamok általi, 
különösen energiahatékonysági 
intézkedésekre való hatékony 
felhasználását, regionális megközelítést 
javasoljon az egyes tagállamokban gyenge 
energiahatékonyságú infrastruktúrák 
javítása érdekében;

Or. en

Módosítás 183
Anni Podimata

Véleménytervezet
29 bekezdés – 5 a pont (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

végezze el az energiaadóról szóló irányelv 
átfogó felülvizsgálatát, azért hogy a szén-
dioxid-kibocsátás és az energiatartalom az 
energetikai termékek adózásának 
alapfeltétele legyen;

Or. en

Módosítás 184
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Véleménytervezet
29 bekezdés – 6 pont 

Véleménytervezet Módosítás

jelöljön meg további alapokat a közép- és 
kelet-európai tagállamok számára a nem 
ETS-beli ágazatokkal (épületek, 
közlekedés, mezőgazdaság) kapcsolatos 
intézkedésekre való felhasználásra;

törölve

Or. en

Módosítás 185
Markus Pieper

Véleménytervezet
29 bekezdés – 6 pont 

Véleménytervezet Módosítás

jelöljön meg további alapokat a közép- és 
kelet-európai tagállamok számára a nem 
ETS-beli ágazatokkal (épületek, 
közlekedés, mezőgazdaság) kapcsolatos 
intézkedésekre való felhasználásra;

jelöljön meg további alapokat a gyengébb 
és hátrányosabb helyzetű régiók számára a 
nem ETS-beli ágazatokkal (épületek, 
közlekedés, mezőgazdaság) kapcsolatos 
intézkedésekre való felhasználásra;

Or. de
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Módosítás 186
Adam Gierek

Véleménytervezet
29 bekezdés – 7 pont 

Véleménytervezet Módosítás

biztosítson elsőbbséget az éghajlatváltozás 
és az energia témájának a nyolcadik 
kutatási keretprogramon belül.

biztosítson elsőbbséget a nyolcadik 
kutatási keretprogramon belül az 
éghajlatváltozás okait feltáró és az ahhoz 
való alkalmazkodásra, valamint a 
hatékony primer energiaforrásokra, 
illetve a mechanikus munkavégzés 
formájában történő átalakítására és 
felhasználására irányuló kutatásnak.

Or. pl

Módosítás 187
Britta Thomsen

Véleménytervezet
29 bekezdés – 7 pont

Véleménytervezet Módosítás

biztosítson elsőbbséget az éghajlatváltozás 
és az energia témájának a nyolcadik 
kutatási keretprogramon belül.

biztosítson elsőbbséget az éghajlatváltozás, 
a megújuló energia és az
energiahatékonyság témájának a 
nyolcadik kutatási keretprogramon belül.

Or. en

Módosítás 188
Lena Ek az ALDE képviselőcsoport nevében
Marita Ulvskog

Véleménytervezet
29 bekezdés – 7 a pont (új) 

Véleménytervezet Módosítás

vizsgálja meg a „zöld munkahelyek 
áthelyezése”, a csökkenő beruházások és 
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a zöld ágazatok versenyképessége 
tekintetében jelentkező esetleges negatív 
hatásokat, amennyiben az EU úgy 
határozna, hogy nem növeli meg 
jelentősen az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátására vonatkozó 2020-ra elérendő 
20%-os célkitűzéseit. 

Or. en


