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Módosítás 1
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiainfrastruktúra korszerűsítése és 
felújítása nélkülözhetetlen feltételei annak, 
hogy teljesüljenek az Európa 2020 stratégia 
célkitűzései; megjegyzi, hogy a regionális, 
valamint a helyi hatóságok játsszák a 
legnagyobb szerepet mind az 
engedélyezési folyamatokban, mind pedig 
a vállalkozási és innovációs programok 
lakosság körében történő 
népszerűsítésében;

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiainfrastruktúra korszerűsítése és 
felújítása nélkülözhetetlen feltétele annak, 
hogy teljesüljenek az Európa 2020 stratégia 
célkitűzései; megjegyzi, hogy a 
rendszerösszekötés szintje számos 
országban nem éri el a 10%-os 
küszöbértéket; hangsúlyozza, hogy a 
regionális, valamint a helyi hatóságok a 
nemzeti „egyablakos rendszerekkel”
együttműködve fontos szerepet játszanak
mind az engedélyezési folyamatokban, 
mind pedig a vállalkozási és innovációs 
programok lakosság körében történő 
népszerűsítésében; ezzel összefüggésben 
konzultációs és értékelési rendszer 
kialakítását kéri az infrastruktúra 
nyilvánosság általi elfogadását szolgáló 
bevált gyakorlatok és tudás azonosítása és 
terjesztése érdekében;

Or. en

Módosítás 2
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiainfrastruktúra korszerűsítése és 
felújítása nélkülözhetetlen feltételei annak, 
hogy teljesüljenek az Európa 2020 stratégia 
célkitűzései; megjegyzi, hogy a regionális, 
valamint a helyi hatóságok játsszák a 

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiainfrastruktúra korszerűsítése és 
felújítása nélkülözhetetlen feltétele annak, 
hogy teljesüljenek a 20/20/20-as célok és 
az Európa 2020 stratégia célkitűzései;
hangsúlyozza, hogy nemcsak a határokon 
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legnagyobb szerepet mind az 
engedélyezési folyamatokban, mind pedig 
a vállalkozási és innovációs programok 
lakosság körében történő 
népszerűsítésében;

átnyúló infrastrukturális szükségleteket 
kell javítani, hanem azokat az 
infrastruktúrákat is, amelyek lehetővé 
teszik a szállítási főútvonalaktól és az azok 
felé történő szállítást, illetve a nemzeti 
szintű elosztást; megjegyzi, hogy a 
regionális, valamint a helyi hatóságok 
játsszák a legnagyobb szerepet mind az 
engedélyezési folyamatokban, mind pedig 
a vállalkozási és innovációs programok 
lakosság körében történő 
népszerűsítésében;

Or. en

Módosítás 3
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiainfrastruktúra korszerűsítése és 
felújítása nélkülözhetetlen feltételei annak, 
hogy teljesüljenek az Európa 2020 stratégia 
célkitűzései; megjegyzi, hogy a regionális, 
valamint a helyi hatóságok játsszák a 
legnagyobb szerepet mind az 
engedélyezési folyamatokban, mind pedig 
a vállalkozási és innovációs programok 
lakosság körében történő 
népszerűsítésében;

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiainfrastruktúra korszerűsítése és 
felújítása nélkülözhetetlen feltétele annak, 
hogy teljesüljenek az Európa 2020 stratégia 
célkitűzései; külön felhívja a figyelmet, 
hogy hangsúlyt kell fektetni a megújuló 
energiaforrások infrastruktúrájára a 
fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség 
és a szennyező kibocsátások csökkentése 
érdekében; megjegyzi, hogy a regionális, 
valamint a helyi hatóságok játsszák a 
legnagyobb szerepet mind az 
engedélyezési folyamatokban, mind pedig 
a vállalkozási és innovációs programok 
lakosság körében történő 
népszerűsítésében;

Or. en
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Módosítás 4
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiainfrastruktúra korszerűsítése és 
felújítása nélkülözhetetlen feltételei annak, 
hogy teljesüljenek az Európa 2020 stratégia 
célkitűzései; megjegyzi, hogy a regionális, 
valamint a helyi hatóságok játsszák a 
legnagyobb szerepet mind az 
engedélyezési folyamatokban, mind pedig 
a vállalkozási és innovációs programok 
lakosság körében történő 
népszerűsítésében;

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiainfrastruktúra, különösen az 
intelligens, decentralizált, az 
energiahatékonyság ösztönzésével 
párosított energiainfrastruktúra 
korszerűsítése és felújítása 
nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy 
teljesüljenek az Európa 2020 stratégia 
célkitűzései; megjegyzi, hogy a regionális, 
valamint a helyi hatóságok játsszák a 
legnagyobb szerepet mind a fenntartható 
tervezésben, mind az engedélyezési 
folyamatokban, mind pedig a vállalkozási 
és innovációs programok lakosság körében 
történő népszerűsítésében;

Or. en

Módosítás 5
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiainfrastruktúra korszerűsítése és 
felújítása nélkülözhetetlen feltételei annak, 
hogy teljesüljenek az Európa 2020 stratégia 
célkitűzései; megjegyzi, hogy a regionális, 
valamint a helyi hatóságok játsszák a 
legnagyobb szerepet mind az 
engedélyezési folyamatokban, mind pedig 
a vállalkozási és innovációs programok 
lakosság körében történő 
népszerűsítésében;

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiainfrastruktúra korszerűsítése és 
felújítása nélkülözhetetlen feltételei annak,
hogy teljesüljenek az Európa 2020 stratégia 
célkitűzései és újra megfogalmazza, hogy 
fontos, hogy az EU minden régióban 
megfelelő, integrált és megbízható 
energiahálózatokkal rendelkezzen;
megjegyzi, hogy a regionális, valamint a 
helyi hatóságok játsszák a legnagyobb 
szerepet mind az engedélyezési 
folyamatokban, mind pedig a vállalkozási 
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és innovációs programok lakosság körében 
történő népszerűsítésében;

Or. pt

Módosítás 6
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiainfrastruktúra korszerűsítése és 
felújítása nélkülözhetetlen feltételei annak, 
hogy teljesüljenek az Európa 2020 stratégia 
célkitűzései; megjegyzi, hogy a regionális, 
valamint a helyi hatóságok játsszák a 
legnagyobb szerepet mind az 
engedélyezési folyamatokban, mind pedig 
a vállalkozási és innovációs programok 
lakosság körében történő 
népszerűsítésében;

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiainfrastruktúra korszerűsítése és 
felújítása, a hazai villamosenergia- és 
gázösszeköttetések fejlesztése és az EU 
elszigetelt részeinek integrálása az 
európai energiapiacba nélkülözhetetlen 
feltételei annak, hogy teljesüljenek az 
Európa 2020 stratégia célkitűzései; 
megjegyzi, hogy a regionális, valamint a 
helyi hatóságok játsszák a legnagyobb 
szerepet mind az engedélyezési 
folyamatokban, mind pedig a vállalkozási 
és innovációs programok lakosság körében 
történő népszerűsítésében;

Or. lt

Módosítás 7
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiainfrastruktúra korszerűsítése és 
felújítása nélkülözhetetlen feltételei annak, 
hogy teljesüljenek az Európa 2020 stratégia 
célkitűzései; megjegyzi, hogy a regionális, 
valamint a helyi hatóságok játsszák a 

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiainfrastruktúra korszerűsítése és 
felújítása nélkülözhetetlen feltételei annak, 
hogy teljesüljenek az Európa 2020 stratégia 
célkitűzései, valamint hogy ezért 
elsőbbséget kell kapnia a hatékony belső 
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legnagyobb szerepet mind az 
engedélyezési folyamatokban, mind pedig 
a vállalkozási és innovációs programok 
lakosság körében történő 
népszerűsítésében;

összeköttetésekkel rendelkező, integrált és 
megbízható energiahálózatok 
fejlesztésének; hangsúlyozza, hogy az 
uniós energiainfrastruktúrára vonatkozó 
politikát kontinentális szinten kell 
koordinálni és meghatározni, valamint 
hogy a szomszédos országokkal 
összekapcsolt  európai hálózatok 
működése ösztönözné a közös európai 
energiapiacon zajló versenyt, és növelné a 
tagállamok közötti szolidaritást;
megjegyzi, hogy a regionális, valamint a 
helyi hatóságok játsszák a legnagyobb 
szerepet mind az engedélyezési 
folyamatokban, mind pedig a vállalkozási 
és innovációs programok lakosság körében 
történő népszerűsítésében;

Or. lt

Módosítás 8
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiainfrastruktúra korszerűsítése és 
felújítása nélkülözhetetlen feltételei annak, 
hogy teljesüljenek az Európa 2020 stratégia 
célkitűzései; megjegyzi, hogy a regionális, 
valamint a helyi hatóságok játsszák a 
legnagyobb szerepet mind az 
engedélyezési folyamatokban, mind pedig 
a vállalkozási és innovációs programok 
lakosság körében történő 
népszerűsítésében;

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiainfrastruktúra korszerűsítése és 
felújítása együtt a transzeurópai 
energiahálózatok és a megújuló 
energiaforrások támogatásával 
nélkülözhetetlen feltételei annak, hogy 
teljesüljenek az Európa 2020 stratégia 
célkitűzései; megjegyzi, hogy a regionális, 
valamint a helyi hatóságok játsszák a 
legnagyobb szerepet mind az 
engedélyezési folyamatokban, mind pedig 
a vállalkozási és innovációs programok 
lakosság körében történő 
népszerűsítésében;

Or. es
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Módosítás 9
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiainfrastruktúra korszerűsítése és 
felújítása nélkülözhetetlen feltételei annak, 
hogy teljesüljenek az Európa 2020 stratégia 
célkitűzései; megjegyzi, hogy a regionális, 
valamint a helyi hatóságok játsszák a 
legnagyobb szerepet mind az 
engedélyezési folyamatokban, mind pedig 
a vállalkozási és innovációs programok 
lakosság körében történő 
népszerűsítésében;

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiainfrastruktúra korszerűsítése és 
felújítása nélkülözhetetlen feltétele annak, 
hogy teljesüljenek az Európa 2020 stratégia 
célkitűzései; megjegyzi, hogy a regionális, 
valamint a helyi hatóságok játsszák a 
legnagyobb szerepet mind az 
engedélyezési folyamatokban, mind pedig 
a vállalkozási és innovációs programok 
lakosság körében történő 
népszerűsítésében; úgy véli, hogy ezzel 
összefüggésben az Uniónak nemcsak a 
határokon átnyúló infrastruktúrák 
tekintetében kell együttműködnie a 
tagállamokkal és a regionális 
hatóságokkal, hanem az energiaszállítási 
főútvonalakat a nemzeti elosztó 
hálózatokkal összekötő, nemzeti és 
regionális infrastruktúrák terén is;

Or. en

Módosítás 10
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiainfrastruktúra korszerűsítése és 
felújítása nélkülözhetetlen feltételei annak, 
hogy teljesüljenek az Európa 2020 stratégia 
célkitűzései; megjegyzi, hogy a regionális, 
valamint a helyi hatóságok játsszák a 
legnagyobb szerepet mind az 
engedélyezési folyamatokban, mind pedig 

1. hangsúlyozza, hogy az 
energiainfrastruktúra korszerűsítése és 
felújítása nélkülözhetetlen feltétele annak, 
hogy teljesüljenek az Európa 2020 stratégia 
célkitűzései; megjegyzi, hogy a regionális,
valamint a helyi hatóságok játsszák a 
legnagyobb szerepet mind az 
engedélyezési folyamatokban, mind pedig 
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a vállalkozási és innovációs programok 
lakosság körében történő 
népszerűsítésében;

a vállalkozási és innovációs programok 
lakosság körében történő 
népszerűsítésében, valamint hogy az összes 
régiót, a legtávolabbi területeket is be kell 
vonni minden fázisba és minden 
végrehajtási eljárásba a területi kohézió 
fenntartásának érdekében;

Or. pt

Módosítás 11
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy korszerűsíteni kell 
az uniós hálózat egészét, továbbá hogy az 
Uniónak a területi kohézió részének 
tekinthető fenti feladat megoldásában 
támogatnia kell a tagállamokat és a 
régiókat; hangsúlyozza, hogy a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos projektek 
csak akkor lehetnek sikeresek, ha a 
nemzeti szállítóhálózatok elég korszerűek 
az új típusú energia szállításához;

Or. en

Módosítás 12
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a legnagyobb 
kihívás abban áll, hogy biztosítsák az 
energiainfrastruktúra-projektek helyi 
nyilvánosság általi elfogadását;
meggyőződése, hogy a nyilvánosság és a 
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döntéshozók beleegyezése és bizalma csak 
akkor szerezhető meg, ha nyílt és átlátható 
vitákat tartanak az energiainfrastruktúra-
projektekre vonatkozó döntések felé vezető 
folyamat során;

Or. de

Módosítás 13
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. kéri az engedélyezési eljárások 
felgyorsítását (legfeljebb 5 év) és 
egyszerűsítését (egyablakos rendszer);
hangsúlyozza azonban, hogy a tervezési 
jogok a tagállamokat és a régiókat illetik 
meg, és hogy az engedélyezési eljárások 
bármilyen uniós szintű közelítésének meg 
kell felelnie a szubszidiaritás elvének;

Or. de

Módosítás 14
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak az 
infrastruktúrafejlesztés tekintetében el 
kell fogadnia a többszintű irányítási 
megközelítést, mivel a helyi és regionális 
hatóságok szükségszerű partnerek, ami a 
tervezést, a finanszírozást és a 
kommunikációt illeti; hangsúlyozza, hogy 
az egész Unióra érvényes energetikai 
célok és prioritások meghatározása és 
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tiszteletben tartása érdekében is el kell 
fogadni ezt a megközelítést;

Or. en

Módosítás 15
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. kiemeli, hogy az 
energiainfrastruktúrákkal kapcsolatos 
projekteket alapos hatásvizsgálatnak kell 
alávetni, továbbá az 
energiainfrastruktúrákkal kapcsolatos 
vészhelyzetek esetén meghozandó 
válaszintézkedéseket tartalmazó megfelelő 
terveket kell kidolgozni, különösen a 
környezeti katasztrófák elkerülése 
érdekében; hangsúlyozza, hogy e 
terveknek előre meg kell határozniuk, 
hogy műszaki és gazdasági szempontból 
hogyan kezeljék ezeket az eseményeket;

Or. en

Módosítás 16
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy a biztonságos, 
fenntartható és versenyképes energia az 
egyik legnagyobb jövőbeli kihívást jelenti 
az uniós régiók számára; felszólítja a 
Bizottságot, hogy az 
energiainfrastruktúrákba történő 
befektetésekkel kapcsolatos, 2020-ra és az 
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azt követő időszakra szóló prioritások 
meghatározása során vegye számításba a 
az energiafogyasztás legalább 20%-os 
csökkentésének 2020-ra kitűzött célját;
kiemeli a kohéziós politika helyi és 
regionális szinten betöltött jelentős 
szerepét az energiahatékonyság javítása és 
a megújuló energiaforrásokkal 
kapcsolatos uniós célok elérése terén;

Or. en

Módosítás 17
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy regionális és helyi 
szintű megközelítést kell alkalmazni az 
európai érdekeket szolgáló 
energiainfrastruktúrákkal kapcsolatos 
elsődleges célok meghatározásakor; ezzel 
összefüggésben felhívja a figyelmet a 
megújuló energiaforrásokra és a velük 
kapcsolatos lehetőségekre a különböző 
európai régiókban, például a szigeteken és 
a legkülső régiókban, valamint arra, hogy 
e területeket el kell látni megfelelően 
összekapcsolt intelligens hálózattal és 
elegendő termelési kapacitással;

Or. pt

Módosítás 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 



AM\862114HU.doc 13/40 PE462.568v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a 
hálózatfejlesztésre vonatkozó nemzeti és 
regionális terveket rendszeresen össze kell 
hangolni azon változások alapján, 
amelyek bekövetkeznek a fogyasztói 
piacon, illetve az energiával kapcsolatos 
helyi és regionális prioritások alapján;

Or. ro

Módosítás 19
Karima Delli

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. sajnálja, hogy az energiahatékonysági 
politika nem kap megfelelő támogatást 
annak ellenére, hogy jelentős mértékben 
hozzájárulhat a fenntartható helyi 
foglalkoztatás megteremtéséhez és 
kiegészíti az energiainfrastruktúrával 
kapcsolatos befektetéseket, és amely 
szükséges ahhoz, hogy az EU az 
energiatakarékosság révén elérhesse 
energiafüggetlenségét, és kezelhesse a 
különösen a lakásszektorban jelentkező 
energiahiányt;

Or. fr

Módosítás 20
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a fűtő és hűtő 
infrastruktúra (távfűtés) fejlesztése, 
valamint a fosszilis tüzelőanyagon alapuló 
infrastruktúrarendszerek utólagos 
átalakítása megújuló energiát felhasználó 
infrastruktúrákká különösen a 
városokban jelentős mértékben 
hozzájárulna az energiaellátásra és az 
üvegházhatású gázok csökkentésére 
irányuló uniós célkitűzések eléréséhez;
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy a 
fűtés- és hűtéságazat számára készítsen 
nagyratörő stratégiát;

Or. en

Módosítás 21
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1c. rámutat a regionális fejlődés 
szempontjából a megújulóenergia-
termelésben rejlő óriási gazdasági 
lehetőségekre a régió sajátosságaitól 
függően; javasolja, hogy a jövőbeli 
finanszírozási lehetőségekben elsősorban 
a decentralizált, intelligens 
energiainfrastruktúrák részesüljenek az 
energiaszállítás, az összekapcsolt 
energiahálózatokhoz való hozzáférés és a 
tárolás biztosítása érdekében; e 
tekintetben bátorítja az Alpok régiójában 
és az északi országokban a hálózatok 
összekapcsolását vízerőművekkel;

Or. en
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Módosítás 22
Riikka Manner

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. fenntartja, hogy a regionális 
energiatermelés fejlesztése az energia-
önellátás garantálását szolgáló fontos 
eszköz Európa különböző részein;
megjegyzi, hogy a régiók a felhasználható 
energiaforrások széles választékával 
rendelkeznek, ideértve a természeti 
erőforrásokkal kapcsolatos lehetőségeket, 
valamint hogy a jövőben azt a célt kell 
kitűzni, hogy e forrásokat teljes 
mértékben kiaknázzák az energiatermelés 
diverzifikálása érdekében;

Or. fi

Módosítás 23
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy a régiók együttműködése 
a tagállamokon, valamint az EU-n belül a 
vállalkozási és innovációs programok 
sikeres végrehajtásának szükséges eleme, 
és azon az állásponton van, hogy a 
makroregionális stratégiák együttműködési 
platformként szolgálhatnak a határokon 
átnyúló projektek esetén;

2. kiemeli, hogy a régiók nemzeti és uniós 
szinten megvalósuló együttműködése 
hozzájárul az energiaszigetek 
felszámolásához és a belső energiapiac 
kiteljesítéséhez, valamint a vállalkozási és 
innovációs programok sikeres 
végrehajtásának szükséges eleme, és azon 
az állásponton van, hogy a makroregionális 
stratégiák együttműködési platformként 
szolgálhatnak a határokon átnyúló 
projektek eseté

Or. en
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Módosítás 24
Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy a régiók együttműködése 
a tagállamokon, valamint az EU-n belül a 
vállalkozási és innovációs programok 
sikeres végrehajtásának szükséges eleme, 
és azon az állásponton van, hogy a 
makroregionális stratégiák együttműködési 
platformként szolgálhatnak a határokon 
átnyúló projektek esetén;

2. kiemeli, hogy a régiók együttműködése 
a tagállamokon, valamint az EU-n belül a 
vállalkozási és innovációs programok 
sikeres végrehajtásának szükséges eleme, 
és azon az állásponton van, hogy a 
kohéziós politika keretén belüli területi 
célkitűzés, valamint a makroregionális 
stratégiák növelhetik az együttműködési 
lehetőségeket a határokon átnyúló 
projektek esetén;

Or. en

Módosítás 25
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy a régiók együttműködése 
a tagállamokon, valamint az EU-n belül a 
vállalkozási és innovációs programok 
sikeres végrehajtásának szükséges eleme, 
és azon az állásponton van, hogy a 
makroregionális stratégiák együttműködési 
platformként szolgálhatnak a határokon 
átnyúló projektek esetén;

2. kiemeli, hogy a régiók együttműködése 
a tagállamokon, valamint az EU-n belül a 
vállalkozási és innovációs programok 
sikeres végrehajtásának szükséges eleme, 
és azon az állásponton van, hogy a 
makroregionális stratégiák, amelyeket a 
jövőben más földrajzi területekre is ki kell 
terjeszteni, együttműködési platformként 
szolgálhatnak a határokon átnyúló 
projektek esetén;

Or. es
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Módosítás 26
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy a régiók együttműködése 
a tagállamokon, valamint az EU-n belül a 
vállalkozási és innovációs programok 
sikeres végrehajtásának szükséges eleme, 
és azon az állásponton van, hogy a 
makroregionális stratégiák együttműködési 
platformként szolgálhatnak a határokon 
átnyúló projektek esetén;

2. kiemeli, hogy a régiók együttműködése 
a tagállamokon, valamint az EU-n belül a 
vállalkozási és innovációs programok 
sikeres végrehajtásának szükséges eleme, 
és azon az állásponton van, hogy a 
makroregionális stratégiák együttműködési 
platformként szolgálhatnak a határokon 
átnyúló projektek esetén; e tekintetben 
hangsúlyozza, hogy fontos az 
infrastrukturális projektek megfelelő 
koordinálása annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen a lehető legjobb 
költség-haszon arány és az uniós alapok 
felhasználásának maximális 
hatékonysága;

Or. en

Módosítás 27
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy a régiók együttműködése 
a tagállamokon, valamint az EU-n belül a 
vállalkozási és innovációs programok 
sikeres végrehajtásának szükséges eleme, 
és azon az állásponton van, hogy a 
makroregionális stratégiák együttműködési 
platformként szolgálhatnak a határokon 
átnyúló projektek esetén;

2. kiemeli, hogy a régiók együttműködése 
a tagállamokon, valamint az EU-n belül a 
vállalkozási és innovációs programok 
sikeres végrehajtásának szükséges eleme, 
és azon az állásponton van, hogy a 
makroregionális stratégiák együttműködési 
platformként szolgálhatnak a határokon 
átnyúló projektek esetén; úgy véli 
azonban, hogy a regionális 
együttműködést javítani kell, különösen a 
kialakított prioritások és az európai régiók 
közötti megfelelő kapcsolat biztosítása 
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érdekében;

Or. pt

Módosítás 28
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy a régiók együttműködése 
a tagállamokon, valamint az EU-n belül a 
vállalkozási és innovációs programok 
sikeres végrehajtásának szükséges eleme, 
és azon az állásponton van, hogy a 
makroregionális stratégiák együttműködési 
platformként szolgálhatnak a határokon 
átnyúló projektek esetén;

2. kiemeli, hogy a régiók együttműködése 
a tagállamokon, valamint az EU-n belül a 
vállalkozási és innovációs programok 
sikeres végrehajtásának szükséges eleme, 
és azon az állásponton van, hogy a 
makroregionális stratégiák együttműködési 
platformként szolgálhatnak a határokon 
átnyúló projektek esetén annak érdekében, 
hogy hatékony és intelligens 
összeköttetések jöjjenek létre a nem 
megszokott helyi és regionális 
energiaforrások és a nagy 
energiahálózatok között;

Or. ro

Módosítás 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy a régiók együttműködése 
a tagállamokon, valamint az EU-n belül a 
vállalkozási és innovációs programok 
sikeres végrehajtásának szükséges eleme, 
és azon az állásponton van, hogy a 
makroregionális stratégiák együttműködési 
platformként szolgálhatnak a határokon 
átnyúló projektek esetén;

2. kiemeli, hogy a régiók együttműködése 
a tagállamokon, valamint az EU-n belül a 
vállalkozási és innovációs programok 
sikeres végrehajtásának szükséges eleme, 
és azon az állásponton van, hogy a 
makroregionális stratégiák együttműködési 
platformként szolgálhatnak a határokon 
átnyúló projektek esetén; hangsúlyozza az 
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energiahálózatok összekötő kapacitása 
megfelelő keretösszegek révén történő 
növelésének fontosságát határokon 
átnyúló szinten a területi kohézió 
megvalósítása érdekében;

Or. ro

Módosítás 30
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy a régiók együttműködése 
a tagállamokon, valamint az EU-n belül a 
vállalkozási és innovációs programok 
sikeres végrehajtásának szükséges eleme, 
és azon az állásponton van, hogy a 
makroregionális stratégiák együttműködési 
platformként szolgálhatnak a határokon 
átnyúló projektek esetén;

2. kiemeli, hogy a települések és régiók 
együttműködése a tagállamokon, valamint 
az EU-n belül a vállalkozási és innovációs 
programok sikeres végrehajtásának 
szükséges eleme, és azon az állásponton 
van, hogy a makroregionális stratégiák 
együttműködési platformként 
szolgálhatnak a határokon átnyúló 
projektek esetén;

Or. en

Módosítás 31
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri a Bizottságot, biztosítsa, hogy 
energiainfrastruktúra-politikái minden 
régió számára megadják a lehetőséget 
arra, hogy fenntartható energiát 
állíthasson elő és fogyaszthasson;
hangsúlyozza, hogy erre biztonsági és 
gazdasági okokból egyaránt szükség van;
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Or. en

Módosítás 32
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. üdvözli az arról szóló határozatot hogy 
az „európai érdekű projektek” előtérbe 
helyezésével a 2020-ig tartó időszakban 
kisebb számú infrastruktúraprioritást 
állítanak középpontba; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a projektek 
kiválasztásához dolgozzon ki pontos 
kritériumokat, szorosan együttműködve a 
tagállamokkal, valamint a regionális és 
helyi érintettekkel;

Or. de

Módosítás 33
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy energia tekintetében a 
balti-tengeri térség elszigetelt marad, és 
továbbra is egyetlen beszerzési forrástól 
függ; hangsúlyozza, hogy az ilyen típusú 
uniós régióknak olyan infrastruktúrát kell 
kifejleszteniük, amely biztosítja számukra 
a hozzáférést legalább két különböző 
beszerzési forráshoz, és lehetővé teszi a 
legalább két különböző irányban történő 
gázszállítást;

Or. lt



AM\862114HU.doc 21/40 PE462.568v01-00

HU

Módosítás 34
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2b. sürgeti, hogy a Bizottság vizsgálja 
felül a meglévő energiainfrastruktúrákat, 
és tegyen javaslatokat új 
infrastruktúrakapacitások kialakítására;

Or. lt

Módosítás 35
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat, hogy folytatni kell a belső 
energiapiac integrációját, támogatva 
különösen az olyan projekteket, amelyek 
biztosítják, hogy a szomszédos országok 
jól kiegyensúlyozott nemzeti 
energiaszerkezettel rendelkezzenek;

Or. it

Módosítás 36
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza a déli folyosóval 
kapcsolatos projektek fontosságát, 
tekintetbe véve az EU arra vonatkozó 
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alapvető célját, hogy diverzifikálja 
energiaellátási útvonalait;

Or. it

Módosítás 37
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja az EU-t és a tagállamokat, 
hogy tűzzenek ki kötelező erővel bíró 
célokat a tagállamok közötti 
összeköttetésekre vonatkozóan, akár  
szakosodott regionális fórumok, akár 
regionális kezdeményezések révén annak 
érdekében, hogy könnyebb legyen a 
tervezés, a végrehajtás, valamint az 
elfogadott prioritások áttekintése, továbbá 
hogy beruházási tervek és egyedi 
projektek készüljenek; 

Or. es

Módosítás 38
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2b. rámutat, hogy a szigeteket és a 
hegyvidékeket a helyzetükből adódó 
földrajzi akadályok miatt rendkívül nehéz 
az unós energiahálózatba integrálni; ezért 
a gyéren lakott régiók problémáinak 
kezelése érdekében uniós szintű stratégia 
elkészítését kéri, amely az energiaforrások 
fokozott diverzifikációján, valamint a 
megújuló energiaforrások támogatásán 
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alapul az importált energiától való függés 
csökkentése érdekében;

Or. es

Módosítás 39
Franz Obermayr

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy kívánatos és 
szükséges, hogy az Európai Unió 
középtávon lemondjon az atomenergiáról;
felszólít ezért a megfelelő változtatások 
azonnali bevezetésére az 
energiainfrastruktúra-politikában;

Or. de

Módosítás 40
Alain Cadec

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. kitart a kohéziós politika integritása 
mellett, és arra kéri a Bizottságot, hogy 
tartózkodjon az újabb ágazati pénzalapok 
létrehozásától, például az energia, vagy az 
éghajlat területén; arra biztatja a 
Bizottságot, hogy az energiapolitika terén 
teendő intézkedések meghozatala során 
merítsen a kohéziós politika 
tapasztalataiból, különös tekintettel a 
projektek kiválasztására;

3. megjegyzi, hogy az ERFA jelentős 
mértékben hozzájárul az energia- és más 
infrastruktúra-projektek 
finanszírozásához; kitart a kohéziós 
politika integritása mellett, és arra kéri a 
Bizottságot, hogy tartózkodjon az újabb 
ágazati pénzalapok létrehozásától, például 
az energia, vagy az éghajlat területén; arra 
biztatja a Bizottságot, hogy az 
energiapolitika terén teendő intézkedések 
meghozatala során merítsen a kohéziós 
politika tapasztalataiból, különös tekintettel 
a projektek kiválasztására;
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Or. fr

Módosítás 41
Sophie Auconie

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. kitart a kohéziós politika integritása 
mellett, és arra kéri a Bizottságot, hogy 
tartózkodjon az újabb ágazati pénzalapok 
létrehozásától, például az energia, vagy az 
éghajlat területén; arra biztatja a 
Bizottságot, hogy az energiapolitika terén 
teendő intézkedések meghozatala során 
merítsen a kohéziós politika 
tapasztalataiból, különös tekintettel a 
projektek kiválasztására;

3. hangsúlyozza a kohéziós politika 
integrált megközelítését, amely több 
különböző alapot von össze, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy tartsa meg ezt a 
megközelítést; arra biztatja a Bizottságot, 
hogy az energiapolitika terén teendő 
intézkedések meghozatala során merítsen a 
kohéziós politika tapasztalataiból, különös 
tekintettel a projektek kiválasztására;

Or. fr

Módosítás 42
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. kitart a kohéziós politika integritása 
mellett, és arra kéri a Bizottságot, hogy 
tartózkodjon az újabb ágazati pénzalapok 
létrehozásától, például az energia, vagy az 
éghajlat területén; arra biztatja a 
Bizottságot, hogy az energiapolitika terén 
teendő intézkedések meghozatala során 
merítsen a kohéziós politika 
tapasztalataiból, különös tekintettel a 
projektek kiválasztására;

3. kitart a kohéziós politika integritása 
mellett, és arra kéri a Bizottságot, hogy 
tartózkodjon az újabb ágazati pénzalapok 
létrehozásától, például az energia, vagy az 
éghajlat területén; arra biztatja a 
Bizottságot, hogy az energiapolitika terén 
teendő intézkedések meghozatala során 
merítsen a kohéziós politika 
tapasztalataiból, különös tekintettel a 
projektek kiválasztására, és rámutat, hogy 
a kitűzött célok elérése érdekében fontos a 
szükséges finanszírozás biztosítása;
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Or. es

Módosítás 43
Markus Pieper

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a strukturális alapok 
lehetőséget biztosítanak az 
energiainfrastruktúrákba való egyedi 
beruházások támogatására; úgy gondolja 
azonban, hogy az ilyen befektetéseknek 
olyan régiókra kell korlátozódniuk, ahol 
politikai és földrajzi okokból kifolyólag a 
piac jóval nehezebb helyzetben van ahhoz, 
hogy megoldást nyújtson az energiaellátás 
problémáira; felszólít továbbá arra, hogy 
a strukturális alapoktól származó 
támogatást alapelvként minden esetben a 
piaci megközelítés elfogadásától és az 
közös finanszírozás elvének való 
megfeleléstől tegyék függővé; 

Or. de

Módosítás 44
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja az EU-t, hogy az egységes 
uniós energiapiac megteremtésének 
szerves részeként támogassa az olyan 
energiaprojekteket, amelyek nem tudnak 
magánbefektetőket vonzani, de amelyek 
szükségesek az EU elszigetelt területei 
energiaigényének kielégítésére úgy, hogy 
e területek rákapcsolódnak az európai 
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villamosenergia- és gázhálózatokra;

Or. lt

Módosítás 45
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólít a magánszektorral és a 
pénzügyi intézményekkel, különösen az 
Európai Beruházási Bankkal és az 
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal 
való szorosabb és hatékonyabb 
együttműködésre a szükséges 
finanszírozás biztosítása érdekében, külön 
elsőbbséget adva a határokon átnyúló 
projektek számára;

Or. ro

Módosítás 46
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja az érintett partnereket, hogy 
támogassák és használják ki jobban a 
JESSICA által a városi 
energiainfrastruktúra számára biztosított 
előnyöket; kiemeli az Európai 
Szomszédsági és Partnerségi Támogatási 
Eszköz keretében történő, a szomszédos 
országokkal való határon átnyúló 
finanszírozás előnyeit;.

4. felhívja az érintett partnereket, hogy 
támogassák és használják ki jobban a 
JESSICA és az ELENA által biztosított 
előnyöket, hogy segítsék a városokat és a 
régiókat megvalósítható beruházási 
projektek indításában az 
energiahatékonyság, a tisztán égő és 
megújuló energiaforrások, valamint a 
fenntartható városi közlekedés terén;
kiemeli az Európai Szomszédsági és 
Partnerségi Támogatási Eszköz keretében 
történő, a szomszédos országokkal való 
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határon átnyúló finanszírozás előnyeit;

Or. es

Módosítás 47
Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja az érintett partnereket, hogy 
támogassák és használják ki jobban a 
JESSICA által a városi 
energiainfrastruktúra számára biztosított 
előnyöket; kiemeli az Európai 
Szomszédsági és Partnerségi Támogatási 
Eszköz keretében történő, a szomszédos 
országokkal való határon átnyúló 
finanszírozás előnyeit;

4. felhívja az érintett partnereket, hogy 
támogassák és használják ki jobban a 
JESSICA előnyeit és az ELENA által 
biztosított műszaki lehetőségeket a helyi 
szinten a fenntartható energiába történő 
befektetések esetében; kiemeli az Európai 
Szomszédsági és Partnerségi Támogatási 
Eszköz keretében történő, a szomszédos 
országokkal való határon átnyúló 
finanszírozás előnyeit;

Or. en

Módosítás 48
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja az érintett partnereket, hogy 
támogassák és használják ki jobban a 
JESSICA által a városi 
energiainfrastruktúra számára biztosított 
előnyöket; kiemeli az Európai 
Szomszédsági és Partnerségi Támogatási 
Eszköz keretében történő, a szomszédos 
országokkal való határon átnyúló 
finanszírozás előnyeit;

4. támogatja az „intelligens városok” 
innovációs partnerséget, és felhívja az 
érintett partnereket, hogy támogassák és 
használják ki jobban a JESSICA által a 
városi energiainfrastruktúra számára 
biztosított előnyöket; kiemeli az Európai 
Szomszédsági és Partnerségi Támogatási 
Eszköz keretében történő, a szomszédos 
országokkal való határon átnyúló 
finanszírozás előnyeit;
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Or. de

Módosítás 49
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja az érintett partnereket, hogy 
támogassák és használják ki jobban a 
JESSICA által a városi 
energiainfrastruktúra számára biztosított 
előnyöket; kiemeli az Európai 
Szomszédsági és Partnerségi Támogatási 
Eszköz keretében történő, a szomszédos 
országokkal való határon átnyúló 
finanszírozás előnyeit;

4. felhívja az érintett partnereket, hogy a 
fenntartható városfejlesztést szolgáló 
tervezési folyamatok keretében 
támogassák és használják ki jobban a 
JESSICA által a városi 
energiainfrastruktúra- és 
energiahatékonysági projektek számára 
biztosított előnyöket; kiemeli az Európai 
Szomszédsági és Partnerségi Támogatási 
Eszköz keretében történő, a szomszédos 
országokkal való határon átnyúló 
finanszírozás előnyeit;

Or. en

Módosítás 50
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja az érintett partnereket, hogy 
támogassák és használják ki jobban a 
JESSICA által a városi 
energiainfrastruktúra számára biztosított
előnyöket; kiemeli az Európai 
Szomszédsági és Partnerségi Támogatási 
Eszköz keretében történő, a szomszédos 
országokkal való határon átnyúló 
finanszírozás előnyeit;

4. felhívja az érintett partnereket, hogy 
támogassák és használják ki jobban a 
JESSICA által a városi 
energiainfrastruktúra számára biztosított 
előnyöket kiemeli az Európai 
Szomszédsági és Partnerségi Támogatási 
Eszköz keretében történő, a szomszédos 
országokkal való határokon átnyúló 
finanszírozás előnyeit; felszólítja a 
Bizottságot, hogy találjon más innovatív 
pénzügyi eszközöket és segítse elő a köz-
és magánszféra közötti partnerségek 
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kialakításának támogatását;

Or. pt

Módosítás 51
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. tekintettel arra, hogy fejlődési 
potenciáljuk szempontjából mennyire 
fontosak a régiók fenntartható energiára 
vonatkozó stratégiái, hangsúlyozza, hogy 
létre kell hozni a régiókban alkalmazott 
bevált gyakorlatok cseréjének fórumát, 
figyelembe véve a megújuló 
energiaforrásokra, energiatakarékosságra 
és energiahatékonyságra szakosodott 
települések és régiók sikeres példáit;

Or. en

Módosítás 52
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy a helyi és 
regionális hatóságok szintjén ki kell 
alakítani a műszaki segítségnyújtást és a 
pénzügyi tervezést annak érdekében, hogy 
támogassák a helyi szereplők 
energiahatékonysági projektjeit, például 
az EBB „ELENA” műszaki 
segítségnyújtási eszköze és az energetikai 
szolgáltató vállalatok tapasztalatai 
kiaknázásának révén, amennyiben 
energiahatékonysági infrastruktúráról 
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van szó;

Or. en

Módosítás 53
Karima Delli

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4c. sürgeti a Bizottságot, hogy támogassa 
költségvetési tartalék létrehozatalát 
energiahatékonyság céljára;

Or. en

Módosítás 54
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy a nemzeti szabályozási 
rendszerek ösztönzői továbbra sem 
elegendőek az olyan – főképp a magasabb 
kockázatú, és innovatív – projektekhez, 
mint az intelligens hálózatok; 
hangsúlyozza, hogy a nemzeti szabályozási 
keretek kiigazításra szorulnak;

5. megjegyzi, hogy a nemzeti szabályozási 
rendszerek ösztönzői továbbra sem 
elegendőek az olyan – főképp a magasabb 
kockázatú, és innovatív – projektekhez, 
mint az intelligens hálózatok;
hangsúlyozza, hogy a nemzeti szabályozási 
keretek kiigazításra szorulnak, és ezzel 
összefüggésben kéri a Bizottságot, járjon 
utána, hogy a nemzeti szintű jogszabályi 
ösztönzők mennyire kielégítők és 
megfelelők;

Or. en
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Módosítás 55
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy a nemzeti szabályozási 
rendszerek ösztönzői továbbra sem 
elegendőek az olyan – főképp a magasabb 
kockázatú, és innovatív – projektekhez, 
mint az intelligens hálózatok; 
hangsúlyozza, hogy a nemzeti szabályozási 
keretek kiigazításra szorulnak;

5. megjegyzi, hogy a nemzeti szabályozási 
rendszerek ösztönzői továbbra sem 
elegendőek az olyan – főképp a magasabb 
kockázatú, és innovatív – projektekhez, 
mint az intelligens hálózatok;
hangsúlyozza, hogy a nemzeti szabályozási 
keretek kiigazításra szorulnak; ezzel 
összefüggésben azt javasolja, hogy 
bizonyos területeken, például az 
energiabiztonsággal, az ellátási 
útvonalakkal, az energiatermékek 
előállításának és feldolgozásának 
helyszíneivel, valamint a tárolással és a 
hulladékkezeléssel kapcsolatos prioritások 
meghatározásánál a regionális és helyi 
intézkedéseknek fontosabb szerepet kell 
adni;  a regionális hatóságokat továbbra 
is teljes mértékben be kell vonni az 
európai érdekeltségűnek tekintett 
projektek tervezésének és végrehajtásának 
összes fázisába (ideértve a prioritások 
meghatározását, a projekttervezést, a 
döntéshozatalt, az alkalmazást és a 
finanszírozást, a gyakorlati végrehajtást és 
az értékelést);

Or. pt

Módosítás 56
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy a nemzeti szabályozási 
rendszerek ösztönzői továbbra sem 

5. megjegyzi, hogy a nemzeti szabályozási 
rendszerek ösztönzői továbbra sem 
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elegendőek az olyan – főképp a magasabb 
kockázatú, és innovatív – projektekhez, 
mint az intelligens hálózatok; 
hangsúlyozza, hogy a nemzeti szabályozási 
keretek kiigazításra szorulnak;

elegendőek az olyan – főképp a magasabb 
kockázatú, és innovatív – projektekhez, 
mint az intelligens hálózatok;
hangsúlyozza, hogy a nemzeti szabályozási 
keretek kiigazításra szorulnak; felszólítja a 
Bizottságot, fontolja meg egy olyan 
jutalmazó és ösztönző rendszer bevezetését 
a tagállamok és a régiók számára, amely 
nemcsak azt segíti elő, hogy az európai 
érdekeltségű projekteket gyorsabban 
elvégzik, hanem egyúttal támogatja a 
technológiai irányultságú beruházásokat 
és a minőségi javulást, valamint az 
innovációt az energiainfrastruktúrák 
tekintetében;

Or. es

Módosítás 57
Seán Kelly

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy a nemzeti szabályozási 
rendszerek ösztönzői továbbra sem 
elegendőek az olyan – főképp a magasabb 
kockázatú, és innovatív – projektekhez, 
mint az intelligens hálózatok; 
hangsúlyozza, hogy a nemzeti szabályozási 
keretek kiigazításra szorulnak;

5. megjegyzi, hogy a nemzeti szabályozási
rendszerek ösztönzői továbbra sem 
elegendőek az olyan – főképp a magasabb 
kockázatú, és innovatív – projektekhez, 
mint az intelligens hálózatok;
hangsúlyozza, hogy a nemzeti szabályozási 
keretek kiigazításra szorulnak, és hogy a 
bevált gyakorlatokat meg kell osztani, és 
ahol lehetséges, át kell venni;

Or. en

Módosítás 58
Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri a Bizottságot, hogy a 
költséghatékonyság és a nyilvánosság 
beleegyezése szempontjából vizsgálja meg, 
előnyösebb-e a meglévő energiafolyosók 
korszerűsítése és modernizálása, mint 
újak kialakítása; kéri továbbá a régiók 
rendszerösszekötési képességeinek 
felmérését;

Or. en

Módosítás 59
Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5b. emlékeztet, hogy a 3. energiacsomag 
kötelezi a díjtételekről döntő 
szabályozókat, hogy nemcsak a 
tagállamukban jelentkező előnyök, hanem 
az egész Unió javát szolgáló előnyök 
alapján értékeljék a beruházásokat;
sürgeti az ACER-t, hogy biztosítsa, hogy 
tagjai vegyék figyelembe e kötelezettséget, 
és kéri a Bizottságot, vegyen fontolóra 
kompenzációs mechanizmusokat azokban 
az esetekben, amikor a költségeket és a 
nyereségeket nem lehet méltányosan 
elosztani a díjtételek kiszabásával, és a 
kompenzációt az érintett városok és régiók 
között ossza el; 

Or. en
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Módosítás 60
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. a jelenlegi gazdasági helyzet felerősíti 
az igényt az energetikai ügyek integrált 
megközelítésének elfogadására, 
megfelelően figyelembe véve gazdasági, 
környezeti és társadalmi aspektusaikat is;
tekintetbe kell venni kedvező és 
kedvezőtlen mellékhatásaikat is annak 
biztosítása érdekében, hogy közép- és 
hosszú távon minden európai polgár 
hozzáférjen a biztonságos, fenntartható és 
megfizethető energiához;

Or. pt

Módosítás 61
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. javasolja, hogy a projektek 
finanszírozását a köz- és magánszféra 
közötti partnerségek kialakításával oldják 
meg, és e partnerségekhez a helyi, 
regionális és nemzeti hatóságok 
nyújtsanak ösztönzőket, valamint jogi 
keretet és politikai támogatást 
biztosítsanak; 

Or. ro
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Módosítás 62
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy az infrastrukturális beruházások 
finanszírozása piaci alapú legyen, azzal a 
feltétellel, hogy a közérdek védelmét is 
biztosítsa, különösen helyi és regionális 
szinten.

6. felkéri a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy az infrastrukturális beruházások 
finanszírozása piaci alapú legyen a 
versenytorzulások megakadályozása és a 
téves beruházási ösztönzők elkerülése 
érdekében, azzal a feltétellel, hogy a 
közérdek védelmét is biztosítsa, különösen 
helyi és regionális szinten.

Or. de

Módosítás 63
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy az infrastrukturális beruházások 
finanszírozása piaci alapú legyen, azzal a 
feltétellel, hogy a közérdek védelmét is 
biztosítsa, különösen helyi és regionális 
szinten.

6. felkéri a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy az infrastrukturális beruházások 
finanszírozása piaci alapú legyen és 
demokratikus ellenőrzés tárgyát képezze, 
továbbá álljon összhangban a 
felhasználók szükségleteivel, azzal a 
feltétellel, hogy a közérdek védelmét is 
biztosítsa, különösen helyi és regionális 
szinten.

Or. en

Módosítás 64
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Véleménytervezet
6 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy az infrastrukturális beruházások 
finanszírozása piaci alapú legyen, azzal a 
feltétellel, hogy a közérdek védelmét is 
biztosítsa, különösen helyi és regionális 
szinten.

6. felkéri a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy az infrastrukturális beruházások 
finanszírozása piaci alapú legyen, azzal a 
feltétellel, hogy különösen helyi és 
regionális szinten a verseny és az egyenlő 
piaci feltételek torzítása nélkül védi a 
közérdeket korlátozott mértékű állami 
finanszírozás révén, amelynek 
következtében létrejön a pénzügyi 
eszközök magánbefektetéseket ösztönző 
innovatív kombinációja;
.

Or. en

Módosítás 65
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy az infrastrukturális beruházások 
finanszírozása piaci alapú legyen, azzal a 
feltétellel, hogy a közérdek védelmét is 
biztosítsa, különösen helyi és regionális 
szinten.

6. felkéri a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy az infrastrukturális beruházások 
finanszírozása piaci alapú legyen és így 
elkerülhető legyen a tagállamok közötti 
indokolatlan fluktuáció, azzal a feltétellel, 
hogy a közérdek védelmét is biztosítsa, 
különösen helyi és regionális szinten.

Or. en

Módosítás 66
Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
6 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy az infrastrukturális beruházások 
finanszírozása piaci alapú legyen, azzal a 
feltétellel, hogy a közérdek védelmét is 
biztosítsa, különösen helyi és regionális 
szinten.

6. felkéri a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy az infrastrukturális beruházások 
finanszírozása piaci alapú legyen, azzal a 
feltétellel, hogy a közérdek védelmét is 
biztosítsa, különösen helyi és regionális 
szinten és a különleges földrajzi helyzetű 
területeken, azaz a szigeteken, 
hegyvidékeken és a gyéren lakott 
régiókban.

Or. en

Módosítás 67
Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a figyelmet a fenti régiók 
problémáira, amely régiók kevés piaci 
szereplővel rendelkeznek és ennek 
következtében infrastruktúráik fejlesztése 
és megújítása lassú; sajnálja, hogy emiatt 
nem érvényesül minden esetben a 
„felhasználó fizet” elve, és ezért úgy véli, 
hogy az ilyen esetekben még szükség lehet 
közfinanszírozásra annak érdekében, 
hogy kiépüljön az ahhoz szükséges 
infrastruktúra, hogy e nemzeti és 
regionális energiapiacok 
kialakulhassanak az európai energiapiac 
részeként; kéri a Bizottságot, hogy 
vizsgálja felül az állami támogatás ezzel 
kapcsolatos szabályait, és ha szükséges, 
tegyen javaslatokat e szabályok 
módosítására, hogy a tagállamok 
ösztönözhessék az infrastruktúra 
korszerűsítését;

Or. en
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Módosítás 68
Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6b. felszólítja a Bizottságot, hogy adjon ki 
olyan új iránymutatást a projektek állami 
finanszírozásáról és az állami 
támogatásokról szóló, jelenleg hatályos 
jogszabályokról, amely egyértelmű 
kritériumokat állapít meg az 
energiainfrastruktúrák közfinanszírozása 
tekintetében; hangsúlyozza, hogy a 
dokumentumot az Energiaügyi 
Főigazgatóságnak, a Versenypolitikai 
Főigazgatóságnak és a Regionális 
Politikai Főigazgatóságnak közösen kell 
kidolgoznia az egymásnak ellentmondó 
bizottsági szabályok elkerülése érdekében;

Or. en

Módosítás 69
Joachim Zeller, Hermann Winkler

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri, hogy mielőtt elindulnak a 
határokon átnyúló projektek vagy 
továbbfejlesztik őket, kerüljön sor olyan 
intézkedésekre, amelyek biztosítják a 
nemzetközi megállapodásoknak, például 
az Espoo-egyezménynek való megfelelést, 
és felhívja a figyelmet az energiahálózatok 
expanziójával összefüggésben a szorosabb 
együttműködés elősegítésének 
szükségességére, különösen Oroszország
és Fehéroroszország, illetve a balti 
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államok között, és ezzel kapcsolatban az 
EU és Oroszország közötti energetikai 
párbeszéd fejlesztésének fontosságára, 
különös tekintettel az uniós tagállamok és 
régiók energiabiztonságával kapcsolatos 
cél elérésére; 

Or. de

Módosítás 70
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
kifejezetten törekedjen a régiókban 
fennálló eltérő körülmények 
figyelembevételére, és egyértelműen 
azokat a régiókat helyezze középpontba, 
amelyek sajátos földrajzi és demográfiai 
tulajdonságokkal rendelkeznek, mint 
például a szigetek, a hegyvidékek és a 
gyéren lakott területek;

Or. es

Módosítás 71
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. szorgalmazza, hogy a Bizottság 2020-
as energiainfrastruktúra-prioritásai közé 
vegye fel a szigetek energetikai 
rendszerének sajátos helyzetét.

Or. pt
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