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Módosítás 1
Jens Nilsson

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemtervét és annak célját, 
miszerint egyenlő és egyetemes 
hozzáférést kell biztosítani az energiához 
minden európai állampolgár számára;

1. üdvözli a Bizottság 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemtervét és annak célját, 
miszerint minden európai polgár számára 
egyenlő és egyetemes hozzáférést kell 
biztosítani a fenntartható 
energiaellátáshoz;

Or. en

Módosítás 2
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza egyrészről az éghajlat-
változási célkitűzések alkalmazása, 
másrészről a régiókon belül a fenntartható 
és versenyképes növekedés és az 
energiabiztonság iránti igény közötti 
egyensúly szükségességét; e tekintetben 
rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy az 
ütemterv csak az uniós szintű tervekkel 
számol, és nem mutatja be a szakpolitikai 
döntéseknek az egyes tagállamokra és azok 
régióira gyakorolt hatását;

2. hangsúlyozza egyrészről az éghajlat-
változási célkitűzések alkalmazása, 
másrészről a régiókon belül a fenntartható 
és versenyképes növekedés és az 
energiabiztonság iránti igény közötti 
egyensúly szükségességét; e tekintetben 
rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy az 
ütemterv csak az uniós szintű tervekkel 
számol, és nem mutatja be a szakpolitikai 
döntéseknek az egyes tagállamokra és azok 
régióira gyakorolt hatását; támogatja az 
energiaügyi ütemterv tanácsadó 
csoportjának arra vonatkozó ajánlását, 
hogy kifejezetten tárgyalják és tegyék 
átláthatóvá a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentése, az ellátás biztonsága és a 
versenyképesség közötti lehetséges 
kompromisszumokat az egyes 
forgatókönyvek szerint;
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Or. en

Módosítás 3
Jean-Jacob Bicep

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza egyrészről az éghajlat-
változási célkitűzések alkalmazása, 
másrészről a régiókon belül a fenntartható 
és versenyképes növekedés és az 
energiabiztonság iránti igény közötti 
egyensúly szükségességét; e tekintetben 
rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy az 
ütemterv csak az uniós szintű tervekkel 
számol, és nem mutatja be a szakpolitikai 
döntéseknek az egyes tagállamokra és azok 
régióira gyakorolt hatását;

2. hangsúlyozza az éghajlat-változási 
célkitűzések alkalmazása és a régiókon 
belül a fenntartható és versenyképes 
növekedés és az energiabiztonság iránti 
igény azonos szintre hozásának
szükségességét; e tekintetben rendkívül 
sajnálatosnak tartja, hogy az ütemterv csak 
az uniós szintű tervekkel számol, és nem 
mutatja be a szakpolitikai döntéseknek az 
egyes tagállamokra és azok régióira 
gyakorolt hatását; határozottan támogatja 
a „Régiók 2020-ban – az EU régiói előtt 
álló jövőbeli kihívások értékelése” című 
bizottsági munkadokumentum azzal 
kapcsolatos következtetéseinek 
beépítésével kapcsolatos elképzelést, hogy 
fontos figyelembe venni a legkülső 
régióknak az energiaellátás terén az 
elkövetkező években fennálló potenciálját;

Or. fr

Módosítás 4
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza egyrészről az éghajlat-
változási célkitűzések alkalmazása, 
másrészről a régiókon belül a fenntartható 
és versenyképes növekedés és az 

2. hangsúlyozza egyrészről az éghajlat-
változási célkitűzések alkalmazása, 
másrészről a régiókon belül a fenntartható 
és versenyképes növekedés és az 
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energiabiztonság iránti igény közötti 
egyensúly szükségességét; e tekintetben 
rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy az 
ütemterv csak az uniós szintű tervekkel 
számol, és nem mutatja be a szakpolitikai 
döntéseknek az egyes tagállamokra és azok 
régióira gyakorolt hatását;

energiabiztonság iránti igény közötti 
egyensúly szükségességét; e tekintetben 
rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy az 
ütemterv csak az uniós szintű tervekkel 
számol, és nem mutatja be a szakpolitikai 
döntéseknek az egyes tagállamokra és azok 
régióira gyakorolt hatását, mivel ezek 
bevonása a végrehajtás valamennyi 
szakaszába és eljárásába alapvető 
fontosságú a területi kohézió megőrzése 
szempontjából;

Or. pt

Módosítás 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza egyrészről az éghajlat-
változási célkitűzések alkalmazása, 
másrészről a régiókon belül a fenntartható 
és versenyképes növekedés és az 
energiabiztonság iránti igény közötti 
egyensúly szükségességét; e tekintetben 
rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy az 
ütemterv csak az uniós szintű tervekkel 
számol, és nem mutatja be a szakpolitikai 
döntéseknek az egyes tagállamokra és azok 
régióira gyakorolt hatását;

2. hangsúlyozza egyrészről az éghajlat-
változási célkitűzések alkalmazása, 
másrészről a régiókon belül a fenntartható 
és versenyképes növekedés és az 
energiabiztonság iránti igény közötti 
egyensúly szükségességét; e tekintetben 
rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy az 
ütemterv csak az uniós szintű tervekkel 
számol, nem mutatja be a szakpolitikai 
döntéseknek az egyes tagállamokra és azok 
régióira gyakorolt hatását, és nem veszi 
figyelembe a helyi és regionális szintű 
egyedi körülményeket;

Or. ro

Módosítás 6
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. kihangsúlyozza, hogy a jövőben minden, 
az energiával kapcsolatos intézkedés során 
méltányos tehermegosztást kell alkalmazni 
az európai régiók között;

3. hangsúlyozza, hogy a jövőben minden, 
az energiával kapcsolatos intézkedés során 
méltányos tehermegosztást kell alkalmazni 
az európai régiók között, figyelembe véve 
azok egyedi körülményeit;

Or. ro

Módosítás 7
Jean-Jacob Bicep

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy külön figyelmet kell 
fordítani azokra a régiókra, ahol jelenleg a 
szén az elsődleges energiaforrás, és/vagy 
ahol a széntermelés és a szénalapú 
villamosenergia-termelés alapvető 
fontosságú munkalehetőséget kínál 
regionális szinten; úgy véli, hogy további 
uniós szociális támogatásokra lesz szükség, 
ha a 2050-ig szóló energiaügyi 
ütemtervben felvázolt célokat az ezekben a 
régiókban élő embereknek el kell 
fogadniuk;

4. úgy véli, hogy külön figyelmet kell 
fordítani azokra a régiókra, ahol még ma is
a szén az elsődleges energiaforrás, és/vagy 
ahol a széntermelés és a szénalapú 
villamosenergia-termelés alapvető 
fontosságú munkalehetőséget kínál 
regionális szinten; úgy véli, akkor van 
szükség további uniós szociális 
támogatásokra, ha a regionális 
munkaerőpiacokat képessé kell tenni arra, 
hogy alkalmazkodjanak a zöld 
munkahelyekhez és tanfolyamokhoz, 
továbbá annak érdekében, hogy a 2050-ig 
szóló energiaügyi ütemtervben felvázolt 
célokat az ezekben a régiókban élő 
emberek elfogadják;

Or. fr

Módosítás 8
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy külön figyelmet kell 
fordítani azokra a régiókra, ahol jelenleg a 
szén az elsődleges energiaforrás, és/vagy 
ahol a széntermelés és a szénalapú 
villamosenergia-termelés alapvető 
fontosságú munkalehetőséget kínál 
regionális szinten; úgy véli, hogy további
uniós szociális támogatásokra lesz 
szükség, ha a 2050-ig szóló energiaügyi 
ütemtervben felvázolt célokat az ezekben a 
régiókban élő embereknek el kell 
fogadniuk;

4. úgy véli, hogy külön figyelmet kell 
fordítani azokra a régiókra, ahol jelenleg a 
szén az elsődleges energiaforrás, és/vagy 
ahol a széntermelés és a szénalapú 
villamosenergia-termelés alapvető 
fontosságú munkalehetőséget kínál 
regionális szinten; úgy véli, hogy a 
tagállamoknak erős uniós támogatással 
további szociális intézkedéseket kell 
hozniuk, ha az a cél, hogy a 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemtervben felvázolt 
forgatókönyvek ne érintsék az ezekben a 
régiókban élő embereket;

Or. ro

Módosítás 9
Jens Nilsson

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy külön figyelmet kell 
fordítani azokra a régiókra, ahol jelenleg a 
szén az elsődleges energiaforrás, és/vagy 
ahol a széntermelés és a szénalapú 
villamosenergia-termelés alapvető 
fontosságú munkalehetőséget kínál 
regionális szinten; úgy véli, hogy további 
uniós szociális támogatásokra lesz 
szükség, ha a 2050-ig szóló energiaügyi 
ütemtervben felvázolt célokat az ezekben a 
régiókban élő embereknek el kell 
fogadniuk;

4. úgy véli, hogy külön figyelmet kell 
fordítani a megújuló energia és az 
energiatakarékosság népszerűsítésére, 
összhangban a 2020-ig kitűzött 
energiahatékonysági célokkal, és kötelező 
közbenső célokat kell kitűzni 2030-ra és 
2040-re annak érdekében, hogy a 2050-re 
kitűzött 40%-os célt azon régiókban is 
elérjék, ahol jelenleg a szén az elsődleges 
energiaforrás, és/vagy ahol széntermelés és 
szénalapú villamosenergia-termelés folyik;

Or. en

Módosítás 10
Jean-Jacob Bicep
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az energiaügyi 
ütemterv legtöbb célját nem lehet 
megvalósítani a helyi és regionális 
intelligens villamosáram- és gázhálózatok
fejlesztése nélkül; úgy véli, hogy a 
határokon átnyúló projektek mellett az 
Uniónak a helyi hálózatok létrehozását 
vagy felújítását, és különösen a védett 
fogyasztók hozzáférését támogató 
intézkedéseket kellene hoznia;

6. hangsúlyozza, hogy az energiaügyi 
ütemterv legtöbb célját nem lehet 
megvalósítani a helyi és regionális 
intelligens villamosáram-, gáz- és 
különösen a megújulóenergia-hálózatok
fejlesztése nélkül; úgy véli, hogy a 
határokon átnyúló projektek mellett az 
Uniónak a helyi hálózatok létrehozását 
vagy felújítását, és különösen a védett 
fogyasztók hozzáférését támogató 
intézkedéseket kellene hoznia;

Or. fr

Módosítás 11
Jens Nilsson

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az energiaügyi 
ütemterv legtöbb célját nem lehet 
megvalósítani a helyi és regionális 
intelligens villamosáram- és gázhálózatok 
fejlesztése nélkül; úgy véli, hogy a 
határokon átnyúló projektek mellett az 
Uniónak a helyi hálózatok létrehozását 
vagy felújítását, és különösen a védett 
fogyasztók hozzáférését támogató 
intézkedéseket kellene hoznia;

6. hangsúlyozza, hogy az energiaügyi 
ütemterv legtöbb célját nem lehet 
megvalósítani az összeköttetések javulása, 
valamint az összes európai régióban a 
decentralizált és mikro-nagyságrendű 
energiatermelés és az intelligens
energetikai infrastruktúrák teljes 
potenciáljának kihasználása nélkül;

Or. en

Módosítás 12
Petru Constantin Luhan
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Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy az energiaellátás 
biztonságának biztosítása érdekében 
különös figyelmet kell fordítani az Unió 
külső határokkal rendelkező régióira új 
energetikai infrastruktúrák – a 
szomszédos országokkal 
együttműködésben történő –
hálózatépítésének és kiépítésének 
támogatása révén;

Or. ro

Módosítás 13
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. A jelenlegi gazdasági légkör 
kihangsúlyozza az összehangolt 
energiaügyi megközelítés elfogadásának 
szükségességét, figyelembe véve az 
energetikai kérdések gazdasági, 
környezeti és társadalmi vonatkozásait. 
Alapvető fontosságú, hogy figyelmet 
fordítsanak a kedvező és kedvezőtlen 
mellékhatásokra az ahhoz szükséges 
munka elvégzése során, hogy közép- és 
hosszú távon minden európai polgár 
számára biztosítsák a biztonságos, 
fenntartható és megfizethető energiához 
való hozzáférést;

Or. pt

Módosítás 14
Lena Kolarska-Bobińska
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Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. megjegyzi, hogy az eltérő földrajzi 
feltételek miatt lehetetlen minden régióra 
univerzális energiapolitikát alkalmazni; 
úgy véli, hogy minden európai régió 
számára lehetővé kellene tenni, hogy az 
elhelyezkedésének és gazdasági 
helyzetének megfelelő egyéni tervet 
kövessen, azokat az energiaforrásokat 
fejlesztve, amelyek segítségével a 
leghatékonyabban lehet megvalósítani a 
2050-ig szóló energiaügyi ütemterv céljait; 
felszólítja ezért a Bizottságot, hogy
fogadjon el stratégiát a regionális energia-
specializációra; úgy véli, hogy egy ilyen 
specializáció alapján az Uniónak a jelenleg 
használt nemzeti célok helyett európai 
szintű skálán kellene vizsgálnia az európai 
energiaügyi célkitűzések megvalósítását.

9. megjegyzi, hogy az eltérő földrajzi 
feltételek miatt lehetetlen minden régióra 
univerzális energiapolitikát alkalmazni; 
úgy véli, hogy minden európai régió 
számára lehetővé kellene tenni, hogy az 
elhelyezkedésének és gazdasági 
helyzetének megfelelő egyéni tervet 
kövessen, azokat az energiaforrásokat 
fejlesztve, amelyek segítségével a 
leghatékonyabban lehet megvalósítani a 
2050-ig szóló energiaügyi ütemterv céljait; 
felszólítja ezért a régiókat, hogy
dolgozzanak ki és hajtsanak végre 
energiaügyi stratégiákat, és vegyék 
fontolóra az energiaügy felvételét az 
intelligens energia-specializációra 
irányuló kutatási és innovációs 
stratégiáikba; úgy véli, hogy egy ilyen 
specializáció alapján az Uniónak a jelenleg 
használt nemzeti célok helyett európai 
szintű skálán kellene vizsgálnia az európai 
energiaügyi célkitűzések megvalósítását.

Or. en

Módosítás 15
Hannu Takkula

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. megjegyzi, hogy az eltérő földrajzi 
feltételek miatt lehetetlen minden régióra 
univerzális energiapolitikát alkalmazni; 
úgy véli, hogy minden európai régió 
számára lehetővé kellene tenni, hogy az 
elhelyezkedésének és gazdasági 
helyzetének megfelelő egyéni tervet 
kövessen, azokat az energiaforrásokat 

9. megjegyzi, hogy az eltérő földrajzi 
feltételek miatt lehetetlen minden régióra 
univerzális energiapolitikát alkalmazni; 
úgy véli, hogy minden európai régió 
számára lehetővé kellene tenni, hogy az 
elhelyezkedésének és gazdasági 
helyzetének megfelelő egyéni tervet 
kövessen, azokat az energiaforrásokat 
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fejlesztve, amelyek segítségével a 
leghatékonyabban lehet megvalósítani a 
2050-ig szóló energiaügyi ütemterv céljait; 
felszólítja ezért a Bizottságot, hogy 
fogadjon el stratégiát a regionális energia-
specializációra; úgy véli, hogy egy ilyen 
specializáció alapján az Uniónak a jelenleg 
használt nemzeti célok helyett európai 
szintű skálán kellene vizsgálnia az európai 
energiaügyi célkitűzések megvalósítását.

fejlesztve, amelyek segítségével a 
leghatékonyabban lehet megvalósítani a 
2050-ig szóló energiaügyi ütemterv céljait; 
emlékeztet arra, hogy a megújulóenergia-
termelésnek különösen kulcsszerepe van a 
vidéki területek fejlődése és e területeken 
a foglalkoztatás terén; felszólítja ezért a 
Bizottságot, hogy fogadjon el stratégiát a 
regionális energia-specializációra; úgy véli, 
hogy egy ilyen specializáció alapján az 
Uniónak a jelenleg használt nemzeti célok 
helyett európai szintű skálán kellene 
vizsgálnia az európai energiaügyi 
célkitűzések megvalósítását.

Or. fi

Módosítás 16
Jens Nilsson

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. megjegyzi, hogy az eltérő földrajzi 
feltételek miatt lehetetlen minden régióra 
univerzális energiapolitikát alkalmazni; 
úgy véli, hogy minden európai régió 
számára lehetővé kellene tenni, hogy az 
elhelyezkedésének és gazdasági 
helyzetének megfelelő egyéni tervet 
kövessen, azokat az energiaforrásokat 
fejlesztve, amelyek segítségével a 
leghatékonyabban lehet megvalósítani a 
2050-ig szóló energiaügyi ütemterv céljait; 
felszólítja ezért a Bizottságot, hogy 
fogadjon el stratégiát a regionális energia-
specializációra; úgy véli, hogy egy ilyen 
specializáció alapján az Uniónak a 
jelenleg használt nemzeti célok helyett 
európai szintű skálán kellene vizsgálnia 
az európai energiaügyi célkitűzések 
megvalósítását.

9. megjegyzi, hogy az eltérő földrajzi 
feltételek miatt lehetetlen minden régióra 
univerzális energiapolitikát alkalmazni; 
úgy véli, hogy minden európai régió 
számára lehetővé kellene tenni, hogy az 
elhelyezkedésének és gazdasági 
helyzetének megfelelő egyéni tervet 
kövessen, a fenntartható energiaforrásokat 
fejlesztve, amelyek segítségével a 2050-ig 
szóló energiaügyi ütemterv céljai 
megvalósíthatók; felszólítja ezért a 
Bizottságot, hogy fogadjon el stratégiát a 
regionális energia-specializációra;

Or. en
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Módosítás 17
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. megjegyzi, hogy az eltérő földrajzi 
feltételek miatt lehetetlen minden régióra 
univerzális energiapolitikát alkalmazni; 
úgy véli, hogy minden európai régió 
számára lehetővé kellene tenni, hogy az 
elhelyezkedésének és gazdasági 
helyzetének megfelelő egyéni tervet 
kövessen, azokat az energiaforrásokat 
fejlesztve, amelyek segítségével a 
leghatékonyabban lehet megvalósítani a 
2050-ig szóló energiaügyi ütemterv céljait; 
felszólítja ezért a Bizottságot, hogy 
fogadjon el stratégiát a regionális energia-
specializációra; úgy véli, hogy egy ilyen 
specializáció alapján az Uniónak a jelenleg 
használt nemzeti célok helyett európai 
szintű skálán kellene vizsgálnia az európai 
energiaügyi célkitűzések megvalósítását.

9. megjegyzi, hogy az eltérő földrajzi 
feltételek miatt lehetetlen minden régióra 
univerzális energiapolitikát alkalmazni; az 
együttes fellépésre vonatkozó kritériumok 
ellenére úgy véli, hogy minden európai 
régió számára lehetővé kellene tenni, hogy 
az elhelyezkedésének és gazdasági 
helyzetének megfelelő egyéni tervet 
kövessen, azokat az energiaforrásokat 
fejlesztve, amelyek segítségével a 
leghatékonyabban lehet megvalósítani a 
2050-ig szóló energiaügyi ütemterv céljait; 
felszólítja ezért a Bizottságot, hogy 
fogadjon el stratégiát a regionális energia-
specializációra; úgy véli, hogy egy ilyen 
specializáció alapján az Uniónak a jelenleg 
használt nemzeti célok helyett európai 
szintű skálán kellene vizsgálnia az európai 
energiaügyi célkitűzések megvalósítását; 
szorgalmazza a régiók EU-Szerződésben 
rögzített egyedi jellegének, különösen 
földrajzi adottságainak a 
figyelembevételét.

Or. es

Módosítás 18
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
Bizottság nem hajtotta végre a 2050-ig 
szóló energiaügyi ütemtervre vonatkozóan 
a saját szakértői tanácsadó csoportja által 
készített ajánlásokat; felszólítja a 
Bizottságot, hogy adja ki az energiaügyi 
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ütemterv frissített változatát, amely az 
ajánlásokat is figyelembe veszi;

Or. en

Módosítás 19
Jean-Jacob Bicep

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. emlékeztet arra, hogy az energiaügy 
jelentette kihívások regionális 
vonatkozását az energiaszerkezettel és az 
energiapolitikával kapcsolatos nemzeti 
döntések igen erősen meghatározzák; 
megjegyzi, hogy Nyugat- és Észak-Európa 
a peremterületeknél jobban felkészült az 
elkövetkező évek energetikai kihívásainak 
kezelésére; hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy az Európai Unió 
valóban közös energiapolitikát hozzon 
létre, amely valamennyi régióban 
biztosítja a belső piac működését és az 
energiaellátás biztonságát;

Or. fr

Módosítás 20
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. miközben támogatja az 
éghajlatváltozásra vonatkozó globális 
megállapodást, sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy az ütemterv nem tartalmaz 
forgatókönyvet arra az esetre, ha ez a 
megállapodás nem jönne létre; kiemeli azt 
a veszélyt, amit a kibocsátásáthelyezés az 
európai nehéziparra jelent, valamint a 
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kibocsátásáthelyezésnek a regionális 
fejlesztésre és a társadalmi kohézióra 
gyakorolt hatását;

Or. en

Módosítás 21
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
9 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9c. kéri a Bizottságot, hogy nyújtson be 
javaslatot arra vonatkozóan, hogy a 
megújuló energiaforrások használata 
terén hogyan lehet növelni a 
hatékonyságot az Európai Unióban és 
annak régióiban a megújuló 
energiaforrások használatára vonatkozó 
olyan uniós szintű, közös ösztönző 
rendszer bevezetésére törekedve, amely 
lehetővé tenné, hogy a megújuló 
energiaforrások egyes fajtáit az Unió azon 
régióiban használják, ahol arra a 
legköltséghatékonyabb módon van 
lehetőség, ezáltal csökkentve az 
energiaárakat; úgy véli, hogy középtávon 
regionális csoportokat lehetne létrehozni 
a megújuló energiák piacán;

Or. en


