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Módosítás 1
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiatakarékossági intézkedések 
költséghatékony módon növelik az ellátás 
biztonságát és csökkentik a szén-dioxid-
kibocsátást; aggodalommal tölti el, hogy 
számos tagállamban kevesen veszik 
igénybe az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap energiahatékonysági intézkedésekre 
vonatkozó támogatását;sürgeti a 
tagállamokat, hogy működési 
programjaikban kapjon prioritást az 
energiahatékonyság, valamint felkéri a 
Bizottságot és a nemzeti hatóságokat, hogy 
dolgozzanak ki a strukturális alapok 
energiahatékonysági intézkedésekre való 
felhasználását megkönnyítő eszközöket, 
például jobb információáramlás 
biztosítását helyi szinten vagy egyablakos 
ügyintézés létrehozását;

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiatakarékossági intézkedések 
költséghatékony módon növelik az ellátás 
biztonságát és csökkentik a szén-dioxid-
kibocsátást; aggodalommal tölti el, hogy 
számos tagállamban kevesen veszik 
igénybe az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap energiahatékonysági intézkedésekre 
vonatkozó támogatását; sürgeti a 
tagállamokat, hogy működési 
programjaikban kapjon horizontális 
prioritást az energiahatékonyság, valamint 
felkéri a Bizottságot és a nemzeti 
hatóságokat, hogy dolgozzanak ki a 
strukturális alapok energiahatékonysági 
intézkedésekre való felhasználását 
megkönnyítő eszközöket;

Or. en

Módosítás 2
Seán Kelly

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiatakarékossági intézkedések 
költséghatékony módon növelik az ellátás 
biztonságát és csökkentik a szén-dioxid-
kibocsátást; aggodalommal tölti el, hogy 
számos tagállamban kevesen veszik 
igénybe az Európai Regionális Fejlesztési 

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiatakarékossági intézkedések 
költséghatékony módon növelik a 
gazdasági versenyképességet, az ellátás 
biztonságát és csökkentik a szén-dioxid-
kibocsátást; aggodalommal tölti el, hogy 
számos tagállamban kevesen veszik 
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Alap energiahatékonysági intézkedésekre 
vonatkozó támogatását;sürgeti a 
tagállamokat, hogy működési 
programjaikban kapjon prioritást az 
energiahatékonyság, valamint felkéri a 
Bizottságot és a nemzeti hatóságokat, hogy 
dolgozzanak ki a strukturális alapok 
energiahatékonysági intézkedésekre való 
felhasználását megkönnyítő eszközöket, 
például jobb információáramlás
biztosítását helyi szinten vagy egyablakos 
ügyintézés létrehozását;

igénybe az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap energiahatékonysági intézkedésekre 
vonatkozó támogatását; sürgeti a
tagállamokat, hogy működési 
programjaikban kapjon prioritást az 
energiahatékonyság, valamint felkéri a 
Bizottságot és a nemzeti hatóságokat, hogy 
dolgozzanak ki a strukturális alapok 
energiahatékonysági intézkedésekre való 
felhasználását megkönnyítő eszközöket, 
például az információk hatékonyabb 
terjesztésének biztosítását helyi szinten 
vagy egyablakos ügyintézés létrehozását;

Or. en

Módosítás 3
Catherine Bearder

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiatakarékossági intézkedések 
költséghatékony módon növelik az ellátás 
biztonságát és csökkentik a szén-dioxid-
kibocsátást; aggodalommal tölti el, hogy 
számos tagállamban kevesen veszik 
igénybe az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap energiahatékonysági intézkedésekre 
vonatkozó támogatását;sürgeti a 
tagállamokat, hogy működési 
programjaikban kapjon prioritást az 
energiahatékonyság, valamint felkéri a
Bizottságot és a nemzeti hatóságokat, hogy 
dolgozzanak ki a strukturális alapok 
energiahatékonysági intézkedésekre való 
felhasználását megkönnyítő eszközöket, 
például jobb információáramlás biztosítását 
helyi szinten vagy egyablakos ügyintézés 
létrehozását;

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiatakarékossági intézkedések 
nemcsak a legköltséghatékonyabb módon 
növelik az ellátás biztonságát és csökkentik 
a szén-dioxid-kibocsátást, hanem 2020-ra 
egymillió munkahelyet hozhatnak létre és 
jelentősen csökkenthetik az 
energiaszegénységet; aggodalommal tölti 
el, hogy számos tagállamban kevesen 
veszik igénybe az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap energiahatékonysági 
intézkedésekre vonatkozó támogatását; 
sürgeti a tagállamokat, hogy működési 
programjaikban kapjon prioritást az 
energiahatékonyság, valamint felkéri a 
Bizottságot és a nemzeti hatóságokat, hogy 
dolgozzanak ki a strukturális alapok 
energiahatékonysági intézkedésekre való 
felhasználását megkönnyítő eszközöket, 
például jobb információáramlás biztosítását 
regionális és helyi szinten vagy egyablakos 
ügyintézés létrehozását;
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Or. en

Módosítás 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiatakarékossági intézkedések 
költséghatékony módon növelik az ellátás 
biztonságát és csökkentik a szén-dioxid-
kibocsátást; aggodalommal tölti el, hogy 
számos tagállamban kevesen veszik 
igénybe az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap energiahatékonysági intézkedésekre 
vonatkozó támogatását;sürgeti a 
tagállamokat, hogy működési 
programjaikban kapjon prioritást az 
energiahatékonyság, valamint felkéri a 
Bizottságot és a nemzeti hatóságokat, hogy 
dolgozzanak ki a strukturális alapok 
energiahatékonysági intézkedésekre való 
felhasználását megkönnyítő eszközöket, 
például jobb információáramlás biztosítását 
helyi szinten vagy egyablakos ügyintézés 
létrehozását;

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiatakarékossági intézkedések 
költséghatékony módon növelik az ellátás 
biztonságát és csökkentik a szén-dioxid-
kibocsátást; aggodalommal tölti el, hogy 
számos tagállamban kevesen veszik 
igénybe az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap energiahatékonysági intézkedésekre 
vonatkozó támogatását; sürgeti a 
tagállamokat, hogy működési 
programjaikban kapjon prioritást az 
energiahatékonyság, valamint felkéri a 
Bizottságot, a nemzeti és regionális 
hatóságokat, hogy dolgozzanak ki a 
strukturális alapok energiahatékonysági 
intézkedésekre való felhasználását 
megkönnyítő eszközöket, például jobb 
információáramlás biztosítását helyi 
szinten vagy egyablakos ügyintézés 
létrehozását;

Or. en

Módosítás 5
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy az energiatakarékosság 
megvalósítása előtt álló egyik legnagyobb 
akadályt helyi és regionális szinten az 
előzetes beruházás szükséges volta jelenti; 

2. elismeri, hogy az energiatakarékosság 
megvalósítása előtt álló egyik legnagyobb 
akadályt helyi és regionális szinten az 
előzetes beruházás szükséges volta jelenti; 
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meggyőződése, hogy az uniós szinten 
hozott bármely intézkedésnek 
megfelelőképpen figyelembe kell vennie a 
településekre és régiókra gyakorolt 
hatásait, illetve a települések és régiók 
költségvetésének korlátait;

ezért az EU-nak a strukturális alapok és a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer révén, 
pénzügyi támogatásokkal kell ösztönöznie 
kell a beruházásokat;

Or. en

Módosítás 6
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy az energiatakarékosság 
megvalósítása előtt álló egyik legnagyobb 
akadályt helyi és regionális szinten az 
előzetes beruházás szükséges volta jelenti; 
meggyőződése, hogy az uniós szinten 
hozott bármely intézkedésnek 
megfelelőképpen figyelembe kell vennie a 
településekre és régiókra gyakorolt 
hatásait, illetve a települések és régiók 
költségvetésének korlátait;

2. elismeri, hogy az energiatakarékosság 
megvalósítása előtt álló egyik legnagyobb 
akadályt helyi és regionális szinten az 
előzetes beruházás szükséges volta jelenti; 
meggyőződése, hogy az uniós szinten 
hozott bármely intézkedésnek 
megfelelőképpen figyelembe kell vennie a 
településekre és régiókra gyakorolt 
hatásait, illetve a települések és régiók 
költségvetésének korlátait; ezért azt 
javasolja, hogy az energiaügyi fejlesztési 
iránymutatások kidolgozásakor 
folytassanak konzultációt a helyi és 
regionális képviselőkkel, valamint 
biztosítsanak pénzügyi támogatást a létező
energiaforrások felhasználására irányuló, 
helyi és regionális szintű programok 
számára;

Or. ro

Módosítás 7
Vasilica Viorica Dãncilã

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy az energiatakarékosság 
megvalósítása előtt álló egyik legnagyobb 
akadályt helyi és regionális szinten az 
előzetes beruházás szükséges volta jelenti; 
meggyőződése, hogy az uniós szinten 
hozott bármely intézkedésnek 
megfelelőképpen figyelembe kell vennie a 
településekre és régiókra gyakorolt 
hatásait, illetve a települések és régiók 
költségvetésének korlátait;

2. elismeri, hogy az energiatakarékosság 
megvalósítása előtt álló egyik legnagyobb 
akadályt helyi és regionális szinten az 
előzetes beruházás szükséges volta jelenti; 
meggyőződése, hogy az uniós szinten 
hozott bármely intézkedésnek 
megfelelőképpen figyelembe kell vennie a 
településekre és régiókra gyakorolt 
hatásait, illetve a települések és régiók 
költségvetésének korlátait; a helyi és 
regionális hatóságok támogatása 
érdekében a Bizottságnak konkrét, 
pénzügyi szempontból innovatív európai 
programokat kellene kidolgoznia;

Or. en

Módosítás 8
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a helyi és 
regionális hatóságok szintjén ki kell 
alakítani a műszaki segítségnyújtást és a 
pénzügyi tervezést annak érdekében, hogy 
támogassák a helyi érintetteket projektjeik 
elindításában, például az EBB „ELENA” 
műszaki segítségnyújtási eszközének és az 
energetikai szolgáltató vállalatok 
tapasztalatai kiaknázása révén;

Or. fr
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Módosítás 9
Seán Kelly

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy számos akadály létezik 
helyi és regionális szinten, különösen a 
lakossági szektorban, például a 
finanszírozás költségei és a hosszú 
visszafizetési időszakok, a bérlők és a 
tulajdonosok számára létrehozott külön 
ösztönzők vagy a többlakásos épületekben 
szükséges bonyolult tárgyalások 
eredményeképpen; sürgeti az említett 
akadályok megszüntetését innovatív 
megoldások kidolgozását, például kerületi 
felújítási terveket, pénzügyi ösztönzőket és 
technikai támogatást;

4. megjegyzi, hogy számos akadály létezik 
helyi és regionális szinten, különösen a 
lakossági szektorban, például a 
finanszírozás költségei és a hosszú 
visszafizetési időszakok, a bérlők és a 
tulajdonosok számára létrehozott külön 
ösztönzők vagy a többlakásos épületekben 
szükséges bonyolult tárgyalások 
eredményeképpen; sürgeti az említett 
akadályok megszüntetését innovatív és 
költséghatékony megoldások kidolgozását, 
például kerületi felújítási terveket, 
pénzügyi ösztönzőket és technikai 
támogatást;

Or. en

Módosítás 10
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. sürgeti a lakás- és építőipar 
megnövekedett energiahatékonyságából 
eredő fenntartható zöld munkahely-
teremtési potenciál maradéktalan 
kiaknázását, hogy a helyi gazdaság 
ösztönzése érdekében a zöld 
munkahelyeknek kedvező, hosszú távú 
keretfeltételeket alakítsanak ki;

Or. en
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Módosítás 11
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. támogatja a többszintű, decentralizált 
megközelítési módot az energiapolitika és -
hatékonyság terén, ideértve a 
Polgármesterek Szövetségét és az 
„intelligens város” kezdeményezést; 
hangsúlyozza az alulról építkező uniós 
energiapolitikai megközelítés fontosságát a 
tiszta, energiahatékony beruházások 
támogatásának célját kitűző városok és 
régiók számára; hangsúlyozza, hogy a 
jövőbeli kohéziós politika és az Európa 
2020 stratégia összehangolása 
kulcsfontosságú megvalósítási 
mechanizmust biztosít, amely intelligens, 
fenntartható növekedést eredményez a 
tagállamokban és a régiókban.

5. támogatja a többszintű, decentralizált 
megközelítési módot az energiapolitika és -
hatékonyság terén, ideértve a 
Polgármesterek Szövetségét és az 
„intelligens város” kezdeményezést; 
hangsúlyozza az alulról építkező uniós 
energiapolitikai megközelítés fontosságát a 
tiszta, energiahatékony beruházások 
támogatásának célját kitűző városok és 
régiók számára; hangsúlyozza, hogy a 
jövőbeli kohéziós politika és az Európa 
2020 stratégia összehangolása előmozdítja 
a helyi és regionális fejlődést és 
intelligens, fenntartható növekedést 
eredményez a tagállamokban és a 
régiókban.

Or. en

Módosítás 12
Catherine Bearder

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. támogatja a többszintű, decentralizált 
megközelítési módot az energiapolitika és -
hatékonyság terén, ideértve a 
Polgármesterek Szövetségét és az 
„intelligens város” kezdeményezést; 
hangsúlyozza az alulról építkező uniós 
energiapolitikai megközelítés fontosságát a 
tiszta, energiahatékony beruházások 
támogatásának célját kitűző városok és 
régiók számára; hangsúlyozza, hogy a 
jövőbeli kohéziós politika és az Európa 

5. hangsúlyozza a regionális és helyi 
hatóságok energiatakarékossági célok 
megvalósítása terén betöltött 
kulcsfontosságú szerepét és ezért 
támogatja a többszintű, decentralizált 
megközelítési módot az energiapolitika és -
hatékonyság terén, ideértve a 
Polgármesterek Szövetségét és az 
„intelligens város” kezdeményezést 
hangsúlyozza az alulról építkező uniós 
energiapolitikai megközelítés fontosságát a 
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2020 stratégia összehangolása 
kulcsfontosságú megvalósítási 
mechanizmust biztosít, amely intelligens, 
fenntartható növekedést eredményez a 
tagállamokban és a régiókban.

tiszta, energiahatékony beruházások 
támogatásának célját kitűző városok és 
régiók számára; hangsúlyozza, hogy a 
jövőbeli kohéziós politika és az Európa 
2020 stratégia összehangolása 
kulcsfontosságú megvalósítási 
mechanizmust biztosíthat, amely 
intelligens, fenntartható növekedést 
eredményez a tagállamokban és a 
régiókban.

Or. en

Módosítás 13
Seán Kelly

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. támogatja a többszintű, decentralizált 
megközelítési módot az energiapolitika és -
hatékonyság terén, ideértve a 
Polgármesterek Szövetségét és az 
„intelligens város” kezdeményezést; 
hangsúlyozza az alulról építkező uniós 
energiapolitikai megközelítés fontosságát a 
tiszta, energiahatékony beruházások 
támogatásának célját kitűző városok és 
régiók számára; hangsúlyozza, hogy a 
jövőbeli kohéziós politika és az Európa 
2020 stratégia összehangolása 
kulcsfontosságú megvalósítási 
mechanizmust biztosít, amely intelligens, 
fenntartható növekedést eredményez a 
tagállamokban és a régiókban.

5. támogatja a többszintű, decentralizált 
megközelítési módot az energiapolitika és -
hatékonyság terén, ideértve a 
Polgármesterek Szövetségét és az 
„intelligens város” kezdeményezést; 
hangsúlyozza az alulról építkező uniós 
energiapolitikai megközelítés fontosságát a 
tiszta, energiahatékony beruházások 
támogatásának célját kitűző városok és 
régiók számára; hangsúlyozza, hogy a 
jövőbeli kohéziós politika és az Európa 
2020 stratégia összehangolása 
kulcsfontosságú megvalósítási 
mechanizmust biztosít, amely intelligens, 
gazdasági szempontból versenyképes,
fenntartható növekedést eredményez a 
tagállamokban és a régiókban.

Or. en
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Módosítás 14
Oldøich Vlasák

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. támogatja a többszintű, decentralizált 
megközelítési módot az energiapolitika és -
hatékonyság terén, ideértve a 
Polgármesterek Szövetségét és az 
„intelligens város” kezdeményezést; 
hangsúlyozza az alulról építkező uniós 
energiapolitikai megközelítés fontosságát a 
tiszta, energiahatékony beruházások 
támogatásának célját kitűző városok és 
régiók számára; hangsúlyozza, hogy a 
jövőbeli kohéziós politika és az Európa 
2020 stratégia összehangolása 
kulcsfontosságú megvalósítási 
mechanizmust biztosít, amely intelligens, 
fenntartható növekedést eredményez a 
tagállamokban és a régiókban.

5. támogatja a többszintű, decentralizált 
megközelítési módot az energiapolitika és -
hatékonyság terén, ideértve a 
Polgármesterek Szövetségét és az 
„intelligens város” kezdeményezést; 
hangsúlyozza az alulról építkező uniós 
energiapolitikai megközelítés fontosságát a 
tiszta, energiahatékony beruházások 
támogatásának célját kitűző városok és 
régiók számára; hangsúlyozza, hogy a 
jövőbeli kohéziós politika és az Európa 
2020 stratégia összehangolása 
kulcsfontosságú megvalósítási 
mechanizmust biztosít, amely intelligens, 
fenntartható növekedést eredményez a 
tagállamokban, a régiókban és a 
városokban.

Or. en

Módosítás 15
Lena Kolarska-Bobiñska, Markus Pieper

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megjegyzi, hogy jelentős különbségek 
tapasztalhatók az európai régiók között, 
ami megkérdőjelezi a kötelező 
energiahatékonysági célokat, amelyek 
elsősorban a kkv-kra rónának aránytalan 
terheket; ezért azt javasolja, hogy 
folyamatosan felügyeljék a meglévő
jogszabályok végrehajtását, és nem 
teljesítés esetén indítsanak jogsértési 
eljárást;



PE450.678v01-00 12/14 AM\834008HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 16
Lena Kolarska-Bobiñska, Markus Pieper

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felszólítja a Bizottságot, hogy az uniós 
jogszabályok hatékony végrehajtása és a 
szinergiák elsősorban a fogyasztókért 
történő kiaknázása érdekében a meglévő
európai jogszabályokat, például a 
környezetbarát tervezésről szóló irányelvet 
és az energiafogyasztást mutató 
címkézésről szóló irányelvet ne kiterjessze, 
hanem vonja össze;

Or. en

Módosítás 17
Catherine Bearder

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. tudomásul veszi, hogy az 
energiahatékonyságra vonatkozó politikák 
az energiafogyasztás csökkentése 
tekintetében nem vették kellőképpen 
figyelembe a társadalmi elfogadásra 
vonatkozó tényezőket; hangsúlyozza, hogy 
az energiahatékonyság mérése sikerének 
szempontjából nem csupán a felhasználók 
magatartása meghatározó, hanem a 
fogyasztók bizalmának megerősítése is; 
kéri, hogy a jövőbeli energiahatékonysági 
cselekvési terv a társadalmi elfogadás 
erősítése érdekében tartalmazzon további 
támogató intézkedéseket; hangsúlyozza, 
hogy a helyi és regionális szintek 
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kulcsfontosságú szerepet játszanak a 
konszenzus kialakítása tekintetében;

Or. en

Módosítás 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot, hogy vezessen 
be az energiaszegénység leküzdésére 
irányuló intézkedéseket, amelyeken 
keresztül Európa a legszegényebb 
háztartásokat célozza meg, és hogy 
aktívan támogassa a lakások 
energiahatékonyságának megvalósítását 
és finanszírozását;

Or. fr

Módosítás 19
Alain Cadec

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. rámutat arra, hogy a vállalkozások 
innovációs erőfeszítéseik révén 
kiemelkedő szerepet játszanak az 
energiatakarékosságra vonatkozó 
intézkedések kidolgozása és megvalósítása 
terén; reméli, hogy a strukturális 
finanszírozás az energiahatékonyság terén 
folyó projektekben történő aktív 
részvételre ösztönzi majd a 
vállalkozásokat.

Or. fr
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