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Módosítás 1
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) hangsúlyozza, hogy a megújuló 
energiával kapcsolatos beruházások és 
ezen energia hasznosítása elősegíti az 
Európai Unió régióinak gazdasági 
fejlődését, az új innovációkat és a 
fenntartható növekedést, valamint
munkahelyeket teremt;

(1) hangsúlyozza, hogy a megújuló 
energiával kapcsolatos beruházások és 
ezen energia hasznosítása elősegíti az 
Európai Unió régióinak gazdasági 
fejlődését, az új innovációkat és a 
fenntartható növekedést; ezenfelül 
biztosítja az energiaellátás diverzifikálását 
és hozzájárul az energiabiztonsághoz,
miközben új munkahelyeket is teremt;

Or. en

Módosítás 2
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) hangsúlyozza, hogy a megújuló 
energiával kapcsolatos beruházások és 
ezen energia hasznosítása elősegíti az 
Európai Unió régióinak gazdasági 
fejlődését, az új innovációkat és a 
fenntartható növekedést, valamint 
munkahelyeket teremt;

(1) hangsúlyozza, hogy a megújuló 
energiával kapcsolatos beruházások és 
ezen energia hasznosítása elősegíti az 
Európai Unió régióinak gazdasági 
fejlődését, az új innovációkat és a 
fenntartható növekedést, serkenti a 
versenyképességet, valamint fenntartható
munkahelyeket teremt;

Or. pt

Módosítás 3
Justina Vitkauskaite

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(1) hangsúlyozza, hogy a megújuló 
energiával kapcsolatos beruházások és 
ezen energia hasznosítása elősegíti az 
Európai Unió régióinak gazdasági 
fejlődését, az új innovációkat és a 
fenntartható növekedést, valamint 
munkahelyeket teremt;

(1) hangsúlyozza, hogy a megújuló 
energiával kapcsolatos beruházások és 
ezen energia hasznosítása elősegíti az 
Európai Unió régióinak gazdasági 
fejlődését, az új innovációkat és a 
fenntartható növekedést, valamint 
munkahelyeket teremt; ezenfelül csökkenti 
Európa hagyományos energiától való 
függőségét azáltal, hogy biztonságos, 
független, diverzifikált és csekély 
kibocsátással járó energiaellátást biztosít 
Európa számára;

Or. en

Módosítás 4
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) hangsúlyozza, hogy a megújuló 
energiával kapcsolatos beruházások és 
ezen energia hasznosítása elősegíti az 
Európai Unió régióinak gazdasági 
fejlődését, az új innovációkat és a 
fenntartható növekedést, valamint 
munkahelyeket teremt;

(1) hangsúlyozza, hogy a megújuló és más, 
alacsony kibocsátással járó energiával 
kapcsolatos beruházások és ezen energia 
hasznosítása elősegíti az Európai Unió 
régióinak gazdasági fejlődését, az új 
innovációkat és a fenntartható növekedést, 
valamint munkahelyeket teremt;

Or. en

Módosítás 5
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(1) hangsúlyozza, hogy a megújuló 
energiával kapcsolatos beruházások és 
ezen energia hasznosítása elősegíti az 
Európai Unió régióinak gazdasági
fejlődését, az új innovációkat és a 
fenntartható növekedést, valamint 
munkahelyeket teremt;

(1) hangsúlyozza, hogy a megújuló 
energiával kapcsolatos beruházások és 
ezen energia hasznosítása elősegíti az 
Európai Unió régióin belüli gazdasági
fejlődést, az új innovációkat és a régiók 
társadalmi konvergenciáját, továbbá a
fenntartható növekedést, valamint 
munkahelyeket teremt;

Or. en

Módosítás 6
Younous Omarjee

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) hangsúlyozza, hogy a megújuló 
energiával kapcsolatos beruházások és 
ezen energia hasznosítása elősegíti az 
Európai Unió régióinak gazdasági
fejlődését, az új innovációkat és a 
fenntartható növekedést, valamint
munkahelyeket teremt;

(1) hangsúlyozza, hogy a megújuló 
energiával kapcsolatos beruházások és 
ezen energia hasznosítása az Európai Unió
régióiban elősegíti a gazdasági és 
társadalmi fejlődést, az innovációt és a 
fenntartható növekedést, a 
munkahelyteremtést, a területi kohéziót és 
az energiaszegénység csökkentését,
valamint javítja az emberek egészségét és 
jólétét;

Or. fr

Módosítás 7
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) hangsúlyozza, hogy a megújuló (1) hangsúlyozza, hogy a megújuló 
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energiával kapcsolatos beruházások és 
ezen energia hasznosítása elősegíti az 
Európai Unió régióinak gazdasági 
fejlődését, az új innovációkat és a 
fenntartható növekedést, valamint 
munkahelyeket teremt;

energiával kapcsolatos beruházások és 
ezen energia hasznosítása elősegíti az 
Európai Unió régióinak gazdasági 
fejlődését, az új innovációkat és
technológiákat és a fenntartható 
növekedést, valamint szerte az Unióban 
stabil munkahelyeket teremt, különösen a 
kis- és középvállalkozásokban, és ezáltal 
hozzájárul az egyedi társadalmi és 
földrajzi sebezhetőségek felszámolásához;

Or. es

Módosítás 8
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Véleménytervezet
1 bekezdés – 1 francia bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

- tekintettel „az uniós kohéziós politika 
szerepe Európa új energiapolitikájának 
végrehajtásában” című jelentésre;
(E hivatkozás az első bekezdés elé kerül.)

Or. en

Módosítás 9
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1a) hangsúlyozza, hogy régióink és az 
európai ipar versenyképességéhez 
nélkülözhetetlen a biztos, megfizethető és 
környezetbarát energiaellátás; ezért 
rámutat, hogy az energiaellátási rendszert 
– a megújuló energiaforrások részarányát 
növelve – költséghatékonyan kell 
átalakítani, úgy, hogy az egyidejűleg ne 
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sértse az ellátás biztonságát;

Or. en

Módosítás 10
Younous Omarjee

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1a) megállapítja, hogy a 
megújulóenergiaforrás-ágazatban 
csaknem félmillió munkahelyet 
teremtettek, valamint a megújuló 
energiaforrások fokozott térnyerésével 
2030-ig ezen ágazatban további 
hárommillió munkahely jöhet létre;

Or. fr

Módosítás 11
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1a) felhívja a tagállamokat, hogy 
folytassák a megújuló energiába és az 
energiakonvergenciába való 
beruházásokat, és sajnálattal figyeli azt a 
tendenciát, hogy a megújuló energiákra 
vonatkozó ösztönzőket a környezeti és 
társadalmi-gazdasági szempontból 
kevésbé fenntartható energiaforrások 
javára szűkítik;

Or. es
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Módosítás 12
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) úgy véli, hogy az Unió regionális 
politikája fontos szerepet játszik a 
megújuló energia termelésének Európa-
szerte történő előmozdításában; pozitívan 
értékeli, hogy a megújuló energia 
használatának elősegítésére szánt kohéziós 
és regionális politikai erőfeszítések 
időszakról időszakra bővülnek; különösen 
fontosnak tartja a Bizottság arra irányuló 
törekvését, hogy a finanszírozási arány a 
következő időszakban a korábbihoz képest 
növekedjék;

(2) úgy véli, hogy az Unió regionális 
politikája fontos szerepet játszik a 
megújuló energia termelésének Európa-
szerte történő előmozdításában; pozitívan 
értékeli, hogy a megújuló energia 
használatának elősegítésére szánt kohéziós 
és regionális politikai erőfeszítések 
időszakról időszakra bővülnek; különösen 
fontosnak tartja a Bizottság arra irányuló 
törekvését, hogy a finanszírozási arány a 
következő időszakban a korábbihoz képest 
növekedjék, összhangban azzal a 
változással, hogy a finanszírozás nagyobb 
arányát fordítja energiahatékonysági 
projektekre;

Or. en

Módosítás 13
Jean-Jacob Bicep

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) úgy véli, hogy az Unió regionális 
politikája fontos szerepet játszik a 
megújuló energia termelésének Európa-
szerte történő előmozdításában; pozitívan 
értékeli, hogy a megújuló energia 
használatának elősegítésére szánt kohéziós 
és regionális politikai erőfeszítések 
időszakról időszakra bővülnek; különösen 
fontosnak tartja a Bizottság arra irányuló 
törekvését, hogy a finanszírozási arány a 
következő időszakban a korábbihoz képest 
növekedjék;

(2) úgy véli, hogy az Unió regionális 
politikája fontos szerepet játszik a 
megújuló energia termelésének Európa-
szerte történő előmozdításában; pozitívan 
értékeli, hogy a megújuló energia 
használatának elősegítésére szánt kohéziós 
és regionális politikai erőfeszítések 
időszakról időszakra bővülnek; különösen 
fontosnak tartja, hogy az európai politika
arra irányuljon, hogy a finanszírozási 
arány a következő időszakban a korábbihoz 
képest növekedjék;
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Or. en

Módosítás 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) úgy véli, hogy az Unió regionális 
politikája fontos szerepet játszik a 
megújuló energia termelésének Európa-
szerte történő előmozdításában; pozitívan 
értékeli, hogy a megújuló energia 
használatának elősegítésére szánt kohéziós 
és regionális politikai erőfeszítések 
időszakról időszakra bővülnek; különösen 
fontosnak tartja a Bizottság arra irányuló 
törekvését, hogy a finanszírozási arány a 
következő időszakban a korábbihoz képest 
növekedjék;

(2) úgy véli, hogy az Unió regionális 
politikája fontos szerepet játszik a 
megújuló energia termelésének Európa-
szerte történő előmozdításában, valamint a 
villamosenergia-szolgáltatás és az 
energiatovábbítási szolgáltatások 
területén; pozitívan értékeli, hogy a 
megújuló energia használatának 
elősegítésére szánt kohéziós és regionális 
politikai erőfeszítések időszakról időszakra 
bővülnek; különösen fontosnak tartja a 
Bizottság arra irányuló törekvését, hogy a 
finanszírozási arány a következő 
időszakban a korábbihoz képest 
növekedjék;

Or. ro

Módosítás 15
Justina Vitkauskaite

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) úgy véli, hogy az Unió regionális 
politikája fontos szerepet játszik a 
megújuló energia termelésének Európa-
szerte történő előmozdításában; pozitívan 
értékeli, hogy a megújuló energia 
használatának elősegítésére szánt kohéziós 
és regionális politikai erőfeszítések 
időszakról időszakra bővülnek; különösen 

(2) úgy véli, hogy az Unió regionális 
politikája fontos szerepet játszik a 
megújuló energia termelésének Európa-
szerte történő előmozdításában; pozitívan 
értékeli, hogy a megújuló energia 
használatának elősegítésére szánt kohéziós 
és regionális politikai erőfeszítések 
időszakról időszakra bővülnek abból a 
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fontosnak tartja a Bizottság arra irányuló 
törekvését, hogy a finanszírozási arány a 
következő időszakban a korábbihoz képest 
növekedjék;

célból, hogy a megújuló energiaforrások 
teljes mértékben hozzájáruljanak az uniós 
energiapolitikai célokhoz, és hogy az 
energiával kapcsolatos uniós 
célkitűzéseket Unió-szerte végrehajtsák;
különösen fontosnak tartja a Bizottság arra 
irányuló törekvését, hogy a finanszírozási 
arány a következő időszakban a korábbihoz 
képest növekedjék;

Or. en

Módosítás 16
Younous Omarjee

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) úgy véli, hogy az Unió regionális 
politikája fontos szerepet játszik a 
megújuló energia termelésének Európa-
szerte történő előmozdításában; pozitívan 
értékeli, hogy a megújuló energia 
használatának elősegítésére szánt kohéziós 
és regionális politikai erőfeszítések 
időszakról időszakra bővülnek; különösen 
fontosnak tartja a Bizottság arra irányuló 
törekvését, hogy a finanszírozási arány a 
következő időszakban a korábbihoz képest 
növekedjék;

(2) úgy véli, hogy az Unió regionális 
politikája fontos szerepet játszik a 
megújuló energia termelésének Európa-
szerte történő előmozdításában; pozitívan 
értékeli, hogy a megújuló energia 
használatának elősegítésére szánt kohéziós 
és regionális politikai erőfeszítések 
időszakról időszakra bővülnek; különösen 
fontosnak tartja a Bizottság arra irányuló 
törekvését, hogy a finanszírozási arány a 
következő időszakban a korábbihoz képest 
növekedjék; szükségesnek tartja, hogy a 
megújuló energia területén nagyratörő, 
kötelező erejű célkitűzéseket határozzanak 
meg a 2020 utáni időszakra annak 
érdekében, hogy szélesebb körben 
előmozdítsák a zöld és a megújuló energia 
kizárólagos használatára való áttérést;

Or. fr

Módosítás 17
María Irigoyen Pérez
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) úgy véli, hogy az Unió regionális 
politikája fontos szerepet játszik a 
megújuló energia termelésének Európa-
szerte történő előmozdításában; pozitívan 
értékeli, hogy a megújuló energia 
használatának elősegítésére szánt kohéziós 
és regionális politikai erőfeszítések 
időszakról időszakra bővülnek; különösen 
fontosnak tartja a Bizottság arra irányuló 
törekvését, hogy a finanszírozási arány a 
következő időszakban a korábbihoz képest 
növekedjék;

(2) úgy véli, hogy az Unió regionális 
politikája fontos szerepet játszik a 
megújuló energia termelésének Európa-
szerte történő előmozdításában; pozitívan 
értékeli, hogy a megújuló energia 
használatának elősegítésére szánt kohéziós 
és regionális politikai erőfeszítések 
időszakról időszakra bővülnek; különösen 
fontosnak tartja a Bizottság arra irányuló 
törekvését, hogy a finanszírozási arány a 
következő, 2014 és 2020 közötti
időszakban az elegendő uniós 
finanszírozás biztosítása céljából a 
korábbihoz képest növekedjék;

Or. es

Módosítás 18
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
2 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

úgy ítéli meg, hogy a megújuló 
energiaforrások által kínált előnyök teljes 
mértékű kihasználásához szoros 
együttműködésre van szükség az 
energiainfrastruktúra területén, az új 
technológiák számára pedig további 
európai finanszírozást kell biztosítani;

Or. ro

Módosítás 19
Petru Constantin Luhan
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Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2a) úgy véli, hogy a közösségi 
finanszírozás következő programozási 
időszakban, azaz 2014 és 2020 közötti 
intelligens felhasználása lehetővé teszi 
majd azon cél elérését, hogy a megújuló 
energiaforrások aránya 20%-ra nőjön, és 
ezzel párhuzamosan megvalósuljon az 
Európai Unió fenntarthatósági és
versenyképességi célkitűzése is;

Or. ro

Módosítás 20
Younous Omarjee

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2a) rámutat, hogy a helyi és a regionális 
hatóságok jelentős szerepet játszhatnak a 
megújuló energia fejlesztésében és az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
társadalomra való átállásban;

Or. fr

Módosítás 21
Jean-Jacob Bicep

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2b) megállapítja, hogy a megújuló 
energiák tekintélyes támogatásban 
részesülnek az Európai Regionális 
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Fejlesztési Alapból (ERFA); ugyanakkor 
fenntartja, hogy az ERFA által az új 
energiakapacitások számára biztosított 
finanszírozás meglehetősen csekély, 
különösen ami az energiahálózatra 
vonatkozó beruházások támogatását illeti;
kiemeli, hogy a strukturális alapok 
korszerűsíthetik a jelenlegi 
energiainfrastruktúrát, és egy 
megfelelően összekapcsolt európai 
infrastruktúra létrehozását szolgálhatják 
a megújuló energiáknak az európai 
energiapiacba való integrációja 
érdekében;

Or. en

Módosítás 22
Jean-Jacob Bicep

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) hangsúlyozza, hogy a közös stratégiai 
keret forrásaiból finanszírozott 
beruházások jelentős mértékben 
hozzájárulhatnak a megújuló energiával 
kapcsolatos kihívások megoldásához; 
felhívja a figyelmet az elsősorban európai 
magánberuházások, valamint az innovatív 
finanszírozási eszközök fontosságára is; a 
Horizont 2020 szerepéről nem 
megfeledkezve hangsúlyozza a strukturális 
alapok révén támogatható, különösen az 
alsóbb szinteken kezdeményezett kutatási 
és fejlesztési projektek jelentőségét az 
európai megújulóenergia-ágazat 
fejlesztésében és a különleges regionális 
kihívásokra való reagálásban;

(3) úgy ítéli meg, hogy a komolyabb 
kezdeti költségek ellenére itt az ideje, hogy 
a fosszilis tüzelőanyagok helyett a 
megújuló energiák terén meglévő 
regionális erősségekkel foglalkozzunk, és 
növeljük az ezekbe való beruházásokat; 
hangsúlyozza, hogy a közös stratégiai keret 
forrásaiból finanszírozott beruházások 
jelentős mértékben hozzájárulhatnak a 
megújuló energiával kapcsolatos kihívások 
megoldásához azáltal, hogy elősegítik a 
megújuló energiának a megújuló 
energiákhoz igazodó intelligens 
energiahálózatok, energiatároló 
létesítmények, intelligens háztartási és 
vállalati energiainfrastruktúra, valamint
kombinált hő- és energiatermelő üzemek 
révén történő integrált előállítását; a 
Horizont 2020 szerepéről nem 
megfeledkezve hangsúlyozza a strukturális 
alapok révén támogatható, különösen az 
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alsóbb szinteken kezdeményezett kutatási 
és fejlesztési projektek jelentőségét az 
európai megújulóenergia-ágazat 
fejlesztésében és a különleges regionális 
kihívásokra való reagálásban;

Or. en

Módosítás 23
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) hangsúlyozza, hogy a közös stratégiai 
keret forrásaiból finanszírozott 
beruházások jelentős mértékben 
hozzájárulhatnak a megújuló energiával 
kapcsolatos kihívások megoldásához;
felhívja a figyelmet az elsősorban európai
magánberuházások, valamint az innovatív 
finanszírozási eszközök fontosságára is; a 
Horizont 2020 szerepéről nem 
megfeledkezve hangsúlyozza a strukturális 
alapok révén támogatható, különösen az 
alsóbb szinteken kezdeményezett kutatási 
és fejlesztési projektek jelentőségét az 
európai megújulóenergia-ágazat
fejlesztésében és a különleges regionális 
kihívásokra való reagálásban;

(3) hangsúlyozza, hogy a közös stratégiai 
keret forrásaiból finanszírozott 
beruházások jelentős mértékben 
hozzájárulhatnak a megújuló energiával 
kapcsolatos kihívások megoldásához;
felhívja a figyelmet a magánberuházások, 
valamint az innovatív finanszírozási 
eszközök fontosságára is; a Horizont 2020 
szerepéről nem megfeledkezve 
hangsúlyozza a strukturális alapok révén 
támogatható, különösen az alsóbb 
szinteken kezdeményezett kutatási és 
fejlesztési projektek jelentőségét az európai
energiaágazat –többek között a megújuló 
energiák – fejlesztésében és a különleges 
regionális kihívásokra való reagálásban;
megállapítja, hogy amennyiben az EU el 
akarja érni a megújuló energiával és az 
energiahatékonysággal kapcsolatos 
céljait, a regionális és a helyi 
hatóságoknak kulcsfontosságú szerepet 
kell játszaniuk az energiaágazatban 
kiemelten szükséges innovációk 
kiaknázásában, és valódi lehetőséget kell 
kapniuk e célok befolyásolására;

Or. en
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Módosítás 24
Justina Vitkauskaite

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) hangsúlyozza, hogy a közös stratégiai 
keret forrásaiból finanszírozott 
beruházások jelentős mértékben 
hozzájárulhatnak a megújuló energiával 
kapcsolatos kihívások megoldásához;
felhívja a figyelmet az elsősorban európai 
magánberuházások, valamint az innovatív 
finanszírozási eszközök fontosságára is; a 
Horizont 2020 szerepéről nem 
megfeledkezve hangsúlyozza a strukturális 
alapok révén támogatható, különösen az 
alsóbb szinteken kezdeményezett kutatási
és fejlesztési projektek jelentőségét az 
európai megújulóenergia-ágazat 
fejlesztésében és a különleges regionális 
kihívásokra való reagálásban;

(3) hangsúlyozza, hogy a közös stratégiai 
keret forrásaiból finanszírozott 
beruházások jelentős mértékben 
hozzájárulhatnak a megújuló energiával 
kapcsolatos kihívások megoldásához és 
energiahatékonysági potenciáljuk 
kiaknázásához; felhívja a figyelmet az 
elsősorban európai magánberuházások, 
valamint az innovatív finanszírozási 
eszközök fontosságára is; a Horizont 2020 
szerepéről nem megfeledkezve 
hangsúlyozza a strukturális alapok révén 
támogatható, különösen az alsóbb 
szinteken kezdeményezett kutatási és 
fejlesztési projektek jelentőségét az európai 
megújulóenergia-ágazat fejlesztésében és a 
különleges regionális kihívásokra való 
reagálásban;

Or. en

Módosítás 25
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) hangsúlyozza, hogy a közös stratégiai 
keret forrásaiból finanszírozott 
beruházások jelentős mértékben 
hozzájárulhatnak a megújuló energiával 
kapcsolatos kihívások megoldásához;
felhívja a figyelmet az elsősorban európai 
magánberuházások, valamint az innovatív 
finanszírozási eszközök fontosságára is; a 
Horizont 2020 szerepéről nem 

(3) hangsúlyozza, hogy a közös stratégiai 
keret forrásaiból finanszírozott 
beruházások jelentős mértékben 
hozzájárulhatnak a megújuló energiával 
kapcsolatos kihívások megoldásához;
felhívja a figyelmet az elsősorban európai
köz- és magánberuházások, valamint az 
innovatív finanszírozási eszközök 
fontosságára is; a Horizont 2020 szerepéről 
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megfeledkezve hangsúlyozza a strukturális 
alapok révén támogatható, különösen az 
alsóbb szinteken kezdeményezett kutatási 
és fejlesztési projektek jelentőségét az 
európai megújulóenergia-ágazat 
fejlesztésében és a különleges regionális 
kihívásokra való reagálásban;

nem megfeledkezve hangsúlyozza a 
strukturális alapok révén támogatható, 
különösen az alsóbb szinteken 
kezdeményezett kutatási és fejlesztési 
projektek jelentőségét az európai 
megújulóenergia-ágazat fejlesztésében és a 
különleges regionális kihívásokra való 
reagálásban;

Or. es

Módosítás 26
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) felhívja a figyelmet arra, hogy 
támogatni kell a szigetek megújuló 
energiával kapcsolatos potenciáljának 
kiaknázását szolgáló tevékenységeket, 
mivel a szigetek fosszilis tüzelőanyagoktól 
való függését távoli fekvésük és földrajzi 
elszigeteltségük tovább súlyosbítja, és 
ezzel kapcsolatban figyelembe kell venni 
annak szükségességét, hogy az európai 
energiapolitikába olyan eszközöket 
illesszenek be, amelyek lehetővé teszik az 
elszigetelt energiarendszerek jelentette 
kihívások megfelelő kezelését;

Or. pt

Módosítás 27
Jean-Jacob Bicep

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) rámutat, hogy az intelligens 
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energiahálózatok – az Európai Bizottság 
által az energiapolitikai előkészítő 
dokumentumban vázoltak szerint – a 
jövőben nagy jelentőséggel bírnak majd az 
EU-szerte rendelkezésre álló megújuló 
energia tekintetében fennálló 
egyenlőtlenségek kezelése, illetve az ezen 
energia valamennyi régióba való 
eljuttatására képes, összeurópai 
energiapiac létrehozása szempontjából;

Or. en

Módosítás 28
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) mivel a jelenlegi megújulóenergia-
termelés többnyire ellentmond a helyi 
földrajzi feltételeknek és a 
költséghatékonyságnak, s ennélfogva az 
európai szintű energiaipari fordulatot 
szükségtelenül megdrágítja;

Or. en

Módosítás 29
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) úgy véli, hogy a megújuló 
energiaforrások további integrációjának 
lehetővé tétele érdekében mind az átviteli, 
mind az elosztási szinten szükség lesz az 
európai energiainfrastruktúra bizonyos 
kiigazításaira; javasolja, hogy a – nemzeti 
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vagy közösségi forrásokból finanszírozott 
– infrastrukturális beruházások jövőbeli 
ütemezése során vegyék figyelembe a 
hosszú távú forgatókönyvet, és 
foglalkozzanak a várt eredményekkel és a 
megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 
infrastruktúra technikai kialakítása terén 
fennálló további szükségletekkel;

Or. ro

Módosítás 30
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) hangsúlyozza, hogy a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos 
beruházások alapvetően fontosak annak 
lehetővé tételéhez, hogy áruk 
versenyképesebbé és a hagyományos 
energiaforrásokéval összehasonlíthatóvá 
váljék;

Or. en

Módosítás 31
Jean-Jacob Bicep

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3b) rámutat, hogy ösztönzőket kell 
létrehozni, a finanszírozási stratégiákat 
egyszerűsíteni kell, az összegek 
kedvezményezettjeit sújtó tranzakciós 
költségeket pedig csökkenteni kell;
hangsúlyozza, hogy a regionális és helyi 
érdekelt feleket ösztönözni kell arra, hogy 
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nagyobb mértékben eszközöljenek 
beruházásokat a megújuló energiába, 
valamint hogy a piaci feltételeknek és a 
szabályozási keretnek egyszerűbbé kell 
válnia; arra buzdítja az Európai 
Bizottságot, a tagállamokat és a 
szabályozókat, hogy fokozzák az ezen 
akadályok elhárítását célzó 
erőfeszítéseiket;

Or. en

Módosítás 32
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3b) létfontosságúnak tartja, hogy a 
megújuló energiaforrásokba való 
beruházásokat az intelligens és egymással 
összekapcsolódó elosztási hálózatokba –
többek között az intelligens hálózatokba –
való beruházások egészítsék ki;

Or. en

Módosítás 33
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) emlékeztet arra, hogy a megújuló 
energia termelésének bővítése kihívások 
elé állítja a jelenlegi energia-infrastruktúra 
működőképességét; hangsúlyozza, hogy az 
energia-infrastruktúrába való 
beruházásokban mind az állami, mind a 
magánfinanszírozás fontos szerephez jut;

(4) emlékeztet arra, hogy a megújuló 
energia termelésének bővítése kihívások 
elé állítja a jelenlegi energia-infrastruktúra 
működőképességét; hangsúlyozza, hogy az 
energia-infrastruktúrába való 
beruházásokban mind az állami, mind a 
magánfinanszírozás fontos szerephez jut;
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úgy véli, hogy például az ELENA-alapnak 
a korábbiaknál jobban kellene támogatnia a 
megújuló energiával kapcsolatos nagyobb
beruházási projekteket, az „Intelligens 
energia – Eruópa” program révén pedig
meg lehet teremteni a készségeket a
megújuló energia bevezetése számára;

úgy véli, hogy például az ELENA-alapnak 
a korábbiaknál jobban kellene támogatnia a 
megújuló energiával kapcsolatos kisebb és 
decentralizált beruházási projekteket, az
„Intelligens energia – Európa” program 
révén pedig ösztönözni lehetne a kis vidéki 
közösségek megújuló energiával 
kapcsolatos közös projektjeit;

Or. en

Módosítás 34
Joachim Zeller

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) emlékeztet arra, hogy a megújuló 
energia termelésének bővítése kihívások 
elé állítja a jelenlegi energia-infrastruktúra 
működőképességét; hangsúlyozza, hogy az 
energia-infrastruktúrába való 
beruházásokban mind az állami, mind a 
magánfinanszírozás fontos szerephez jut; 
úgy véli, hogy például az ELENA-alapnak 
a korábbiaknál jobban kellene támogatnia a 
megújuló energiával kapcsolatos nagyobb 
beruházási projekteket, az „Intelligens 
energia – Eruópa” program révén pedig 
meg lehet teremteni a készségeket a 
megújuló energia bevezetése számára; 

(4) emlékeztet arra, hogy a megújuló 
energia termelésének bővítése kihívások 
elé állítja a jelenlegi energia-infrastruktúra 
működőképességét; hangsúlyozza, hogy az 
energia-infrastruktúrába való 
beruházásokban mind az állami, mind a 
magánfinanszírozás fontos szerephez jut; 
hangsúlyozza, hogy sürgős szükség van az 
előrelépésekre az Unió belső 
energiapiacának kialakítása és 
kiterjesztése terén; úgy véli, hogy például 
az ELENA-alapnak a korábbiaknál jobban 
kellene támogatnia a megújuló energiával 
kapcsolatos nagyobb beruházási 
projekteket, az „Intelligens energia –
Európa” program révén pedig meg lehet 
teremteni a készségeket a megújuló energia 
bevezetése számára; 

Or. de

Módosítás 35
Justina Vitkauskaite
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) emlékeztet arra, hogy a megújuló 
energia termelésének bővítése kihívások 
elé állítja a jelenlegi energia-infrastruktúra 
működőképességét; hangsúlyozza, hogy az 
energia-infrastruktúrába való 
beruházásokban mind az állami, mind a 
magánfinanszírozás fontos szerephez jut;
úgy véli, hogy például az ELENA-alapnak 
a korábbiaknál jobban kellene támogatnia a 
megújuló energiával kapcsolatos nagyobb 
beruházási projekteket, az „Intelligens 
energia – Eruópa” program révén pedig 
meg lehet teremteni a készségeket a 
megújuló energia bevezetése számára;

(4) emlékeztet arra, hogy a megújuló 
energia termelésének bővítése kihívások 
elé állítja a jelenlegi energia-infrastruktúra 
működőképességét; hangsúlyozza, hogy az 
energia-infrastruktúrába való 
beruházásokban mind az állami, mind a 
magánfinanszírozás fontos szerephez jut, 
különösen az infrastruktúra 
korszerűsítését illetően; úgy véli, hogy 
például az ELENA-alapnak a korábbiaknál 
jobban kellene támogatnia a megújuló 
energiával kapcsolatos nagyobb beruházási 
projekteket, az „Intelligens energia –
Európa” program révén pedig meg lehet 
teremteni a készségeket a megújuló energia 
bevezetése számára;

Or. en

Módosítás 36
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) emlékeztet arra, hogy a megújuló 
energia termelésének bővítése kihívások 
elé állítja a jelenlegi energia-infrastruktúra 
működőképességét; hangsúlyozza, hogy az 
energia-infrastruktúrába való 
beruházásokban mind az állami, mind a 
magánfinanszírozás fontos szerephez jut;
úgy véli, hogy például az ELENA-alapnak 
a korábbiaknál jobban kellene támogatnia a 
megújuló energiával kapcsolatos nagyobb 
beruházási projekteket, az „Intelligens 
energia – Eruópa” program révén pedig 
meg lehet teremteni a készségeket a 
megújuló energia bevezetése számára;

(4) hangsúlyozza, hogy a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos 
technológiák alkalmazását a régióban 
rendelkezésre álló megújuló 
energiaforrások alapján kellene 
optimalizálni; emlékeztet arra, hogy a 
megújuló energia termelésének bővítése 
kihívások elé állítja a jelenlegi energia-
infrastruktúra működőképességét, mivel az 
energiaforrások gyakran távoli helyen 
találhatók, és ezért az átviteli és elosztási 
útvonalak fejlesztéséhez komolyabb 
munkálatok szükségesek; hangsúlyozza, 
hogy az energia-infrastruktúrába való 
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beruházásokban mind az állami, mind a 
magánfinanszírozás fontos szerephez jut;
úgy véli, hogy például az ELENA-alapnak 
a korábbiaknál jobban kellene támogatnia a 
megújuló energiával kapcsolatos nagyobb 
beruházási projekteket, az „Intelligens 
energia – Európa” program révén pedig 
meg lehet teremteni a készségeket a 
megújuló energia bevezetése számára;

Or. en

Módosítás 37
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) emlékeztet arra, hogy a megújuló 
energia termelésének bővítése kihívások 
elé állítja a jelenlegi energia-
infrastruktúra működőképességét;
hangsúlyozza, hogy az energia-
infrastruktúrába való beruházásokban mind 
az állami, mind a magánfinanszírozás 
fontos szerephez jut; úgy véli, hogy például 
az ELENA-alapnak a korábbiaknál jobban 
kellene támogatnia a megújuló energiával 
kapcsolatos nagyobb beruházási 
projekteket, az „Intelligens energia –
Eruópa” program révén pedig meg lehet 
teremteni a készségeket a megújuló energia
bevezetése számára;

(4) emlékeztet arra, hogy a
megújulóenergia-termelés bővítésének 
megvalósítása kihívások elé állítja azt az 
Unió által elfogadott célkitűzést, hogy a
megújuló energiákat integrálni kell, mivel 
ehhez sűrű szövetű átviteli hálózat 
szükséges; rámutat annak fontosságára, 
hogy mind számban, mind kapacitásban 
bővítsék a határkeresztező rendszer-
összeköttetéseket és a belső átviteli 
infrastruktúrát; hangsúlyozza, hogy az 
energia-infrastruktúrába való 
beruházásokban mind az állami, mind a 
magánfinanszírozás fontos szerephez jut;
úgy véli, hogy például az ELENA-alapnak 
a korábbiaknál jobban kellene támogatnia a 
megújuló energiával kapcsolatos nagyobb 
beruházási projekteket, az „Intelligens 
energia – Európa” program révén pedig 
meg lehet teremteni a készségeket a 
megújuló energia elfogadottságának 
növelése és használatának bővítése
számára;

Or. es
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Módosítás 38
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4a) figyelembe véve a regionális 
igényeket, úgy véli, hogy a megújuló 
energiaforrások közös stratégiai keretből 
való támogatásának elsősorban a 
megtermelt energia/fűtőanyag helyi 
elosztására és a kisléptékű 
megújulóenergia-projektekre kell 
összpontosítania;

Or. en

Módosítás 39
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4a) megállapítja, hogy a megújuló 
energiaforrások energiapiaci aránya már 
számos tagállamban meghaladja a 20%-
ot, miközbenv az államilag előírt 
betáplálási és elsőbbségi szabályok a 
verseny torzulásával járnak;

Or. en

Módosítás 40
Younous Omarjee

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(4a) megállapítja, hogy az Unió 
leghatékonyabb és legversenyképesebb 
megújulóenergia-telepei olykor a 
fogyasztási helytől földrajzilag távol 
találhatók, és hogy ezért megfelelő 
hálózatokat kell létrehozni a tiszta energia 
továbbítása céljából; hangsúlyozza, hogy 
a hatékony helyi megújulóenergia-
termelést is ösztönözni kell az átviteli 
veszteségek csökkentése, az ellátás 
biztonságának javítása és a regionális 
energia-önellátás elősegítése érdekében;

Or. fr

Módosítás 41
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4b) támogatja a többszintű irányítást és a 
decentralizált megközelítést az 
energiapolitika és a megújuló energiák 
terén, ideértve többek között a 
Polgármesterek Szövetségének részvételét 
és az intelligens városok kezdeményezés 
továbbfejlesztését, valamint a legjobb 
megoldások helyi és regionális szintű 
népszerűsítését tájékoztatási kampányok 
segítségével;

Or. en

Módosítás 42
Markus Pieper, Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(4b) szorgalmazza, hogy az Unió által a 
megújuló energiára vonatkozóan 
megállapított állami támogatási tilalom 
alóli nemzeti mentességeket a 
versenytorzulások miatt vonják vissza 
azokban az országokban, amelyekben a 
megújuló energiaforrások energiapiaci 
részesedée 20%-nál nagyobb; kritikával 
illeti a megújuló energiaforrások 
betáplálására vonatkozó elsőbbségi 
szabályokat is, amennyiben ezen 
energiaforrások piaci részesedése 
meghalad egy bizonyos szintet, mivel a 
hálózat instabilitását okozhatják, és a 
verseny torzulásához vezethetnek;

Or. en

Módosítás 43
Younous Omarjee

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4b) megjegyzi, hogy a megújuló energiák 
decentralizált termelésének – a saját 
környezetük megújulóenergia-termelésébe 
és -ellátásába közösen befektető polgárok 
szövetkezetei formájában – szintén 
jelentős szerepet kell játszania a jövőben a 
megújuló energiával kapcsolatos 
szakpolitikában;

Or. fr

Módosítás 44
Lena Kolarska-Bobińska



PE504.185v01-00 26/49 AM\925382HU.doc

HU

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4c) megállapítja, hogy a nagyszabású 
megújulóenergia-projektek sokszor az így 
megtermelt energia előállítási régión 
kívüli továbbítására összpontosítanak, 
vagy azzal a problémával szembesülnek, 
hogy a helyi hálózatok nem rendelkeznek 
kapacitással az ilyen, időben nem állandó 
energia felhasználására;

Or. en

Módosítás 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) emlékeztet az energetikai önellátás 
fontosságára és az európai megújuló és 
lassan megújuló energiaforrásoknak a 
regionális gazdaság szempontjából 
betöltött szerepére; emlékeztet arra, hogy 
hosszú távon, a 2050-re szóló energetikai 
útitervben és az Európa 2020 stratégiában 
meghatározott célok elérése szempontjából 
igen fontosak az arra irányuló törekvések, 
hogy a fosszilis energiahordozókat és az 
importált energiát európai megújuló 
energia és a közelben előállított energia 
váltsa fel; 

(5) emlékeztet az energetikai önellátás 
fontosságára és az európai megújuló és 
lassan megújuló energiaforrásoknak a 
regionális gazdaság szempontjából 
betöltött szerepére; emlékeztet arra, hogy 
hosszú távon, a 2050-re szóló energetikai 
útitervben és az Európa 2020 stratégiában 
meghatározott célok elérése szempontjából 
igen fontosak az arra irányuló törekvések, 
hogy a fosszilis energiahordozókat és az 
importált energiát európai megújuló 
energia és a közelben előállított energia 
váltsa fel; emlékeztet arra, hogy hosszú 
távon, a 2050-re szóló energetikai 
útitervben és az Európa 2020 stratégiában 
meghatározott célok elérése szempontjából 
igen fontosak az arra irányuló törekvések, 
hogy a fosszilis energiahordozókat és az 
importált energiát helyben és regionális 
szinten, többek között határokon átnyúló 
együttműködési projektek keretében 
előállított európai megújuló energia váltsa 
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fel;

Or. ro

Módosítás 47
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) emlékeztet az energetikai önellátás 
fontosságára és az európai megújuló és 
lassan megújuló energiaforrásoknak a 
regionális gazdaság szempontjából 
betöltött szerepére; emlékeztet arra, hogy 
hosszú távon, a 2050-re szóló energetikai 
útitervben és az Európa 2020 stratégiában 
meghatározott célok elérése szempontjából 
igen fontosak az arra irányuló törekvések, 
hogy a fosszilis energiahordozókat és az 
importált energiát európai megújuló 
energia és a közelben előállított energia
váltsa fel; 

(5) emlékeztet az energetikai önellátás 
fontosságára és az európai megújuló és 
lassan megújuló energiaforrásoknak a 
regionális gazdaság szempontjából 
betöltött szerepére; ezért hangsúlyozza, 
hogy e téren égető szükség van olyan 
hosszú távon fenntartható támogatási 
politikára, amely előmozdítja az új 
technológiákat és nagyratörő, ugyanakkor 
koherens támogatási rendszereket hoz 
létre az arra irányuló törekvések részeként, 
hogy a 2050-re szóló energetikai útitervben 
és az Európa 2020 stratégiában 
meghatározott célok elérése érdekében a 
fosszilis energiahordozókat és az importált 
energiát helyben előállított európai 
megújuló energia váltsa fel. 

Or. pt

Módosítás 48
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) emlékeztet az energetikai önellátás 
fontosságára és az európai megújuló és 
lassan megújuló energiaforrásoknak a 
regionális gazdaság szempontjából 
betöltött szerepére; emlékeztet arra, hogy 
hosszú távon, a 2050-re szóló energetikai 

(5) emlékeztet az energetikai önellátás 
fontosságára és az európai megújuló és 
lassan megújuló energiaforrásoknak a 
regionális gazdaság szempontjából 
betöltött szerepére; emlékeztet arra, hogy a 
2050-re szóló energetikai útitervben és az 
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útitervben és az Európa 2020 stratégiában 
meghatározott célok elérése szempontjából 
igen fontosak az arra irányuló törekvések, 
hogy a fosszilis energiahordozókat és az 
importált energiát európai megújuló
energia és a közelben előállított energia 
váltsa fel;

Európa 2020 stratégiában meghatározott 
célok elérése szempontjából már 
középtávon igen fontosak az arra irányuló 
törekvések, hogy a fosszilis 
energiahordozókat és az importált energiát 
európai megújuló energia és a közelben 
előállított energia váltsa fel;

Or. en

Módosítás 49
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) emlékeztet az energetikai önellátás 
fontosságára és az európai megújuló és 
lassan megújuló energiaforrásoknak a 
regionális gazdaság szempontjából 
betöltött szerepére; emlékeztet arra, hogy 
hosszú távon, a 2050-re szóló energetikai 
útitervben és az Európa 2020 stratégiában 
meghatározott célok elérése szempontjából 
igen fontosak az arra irányuló törekvések, 
hogy a fosszilis energiahordozókat és az 
importált energiát európai megújuló
energia és a közelben előállított energia
váltsa fel;

(5) emlékeztet az energetikai önellátás 
fontosságára és a megújuló 
energiaforrásoknak a regionális gazdaság 
szempontjából betöltött szerepére; 
emlékeztet arra, hogy hosszú távon, a 
2050-re szóló energetikai útitervben és az 
Európa 2020 stratégiában meghatározott 
célok elérése szempontjából igen fontosak 
az arra irányuló törekvések, hogy a magas 
széntartalmú energiahordozókat és az 
importált energiát helyben előállított 
európai energia váltsa fel;

Or. en

Módosítás 50
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) emlékeztet az energetikai önellátás 
fontosságára és az európai megújuló és 

(5) emlékeztet az energetikai önellátás,
valamint a biztonságos energiaellátás 
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lassan megújuló energiaforrásoknak a 
regionális gazdaság szempontjából 
betöltött szerepére; emlékeztet arra, hogy 
hosszú távon, a 2050-re szóló energetikai 
útitervben és az Európa 2020 stratégiában 
meghatározott célok elérése szempontjából 
igen fontosak az arra irányuló törekvések, 
hogy a fosszilis energiahordozókat és az 
importált energiát európai megújuló 
energia és a közelben előállított energia
váltsa fel;

egész Unióra kiterjedő garantálásának 
fontosságára és az európai megújuló és 
lassan megújuló energiaforrásoknak a 
regionális gazdaság szempontjából 
betöltött szerepére; emlékeztet arra, hogy 
hosszú távon, a 2050-re szóló energetikai 
útitervben és az Európa 2020 stratégiában 
meghatározott célok elérése szempontjából 
igen fontosak az arra irányuló törekvések, 
hogy a fosszilis energiahordozókat és az 
importált energiát helyben előállított 
európai megújuló energia váltsa fel;

Or. es

Módosítás 51
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(5a) úgy véli, hogy Európa régióinak 
nagyobb rugalmasságra van szükségük 
ahhoz, hogy alkalmazkodjanak a 
területükön rendelkezésre álló megújuló 
energiákhoz és a javukra fordítsák őket, 
azaz teljes mértékben használják ki a 
decentralizált energiatermelést annak 
érdekében, hogy kezelni lehessen a 
változó feltételeket és a felhasználást oda 
lehessen koncentrálni, ahol rendelkezésre 
áll a legnagyobb mennyiség; rámutat, 
hogy mindezt olyan decentralizált 
megközelítéssel kell megvalósítani, amely 
intelligens hálózatokra és technológiákra 
összpontosít, és amely elősegíti az 
innováció és a beruházások fenntartható 
összekapcsolását;

Or. pt
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Módosítás 52
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(5a) szorgalmazza az egyes országokban a 
hagyományos erőművek esetében az 
alapterhelés fenntartása céljából 
előirányzott, illetve bevezetett olyan 
kapacitásdíjak felülvizsgálatát, amelyek 
sérthetik az európai versenyszabályokat;
felszólítja a tagállamokat és az 
energiatermelőket, hogy ehelyett 
szervezzenek alapterhelés-
csoportosulásokat a megújuló 
energiaforrásokkal együtt a belső piacon, 
piacgazdasági elvek alapján; felszólítja a 
Bizottságot, hogy dolgozza ki az 
alapterhelés biztosítását szolgáló helyi 
csoportosulások jogi keretét;

Or. en

Módosítás 53
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(5a) felszólít a megújuló energiaforrások 
hatékonyabb felhasználására az EU-ban, 
a megújuló energiaforrások használatára 
vonatkozó olyan uniós szintű ösztönző 
rendszer bevezetésére törekedve, amely 
alapján a megújuló energiaforrások egyes 
fajtáit az Unió azon részein használnák 
fel, ahol a leghatékonyabbak, ezáltal 
csökkentve a promóciós költségeket és 
biztosítva a támogatások hatékony 
elosztását;
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Or. en

Módosítás 54
Younous Omarjee

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(5a) rámutat, hogy a legkülső régiók 
bővelkednek potenciális megújuló 
energiaforrásokban (szél, víz, nap, 
biomassza stb.); hangsúlyozza, hogy a 
megújuló energiák megfigyelése, 
kutatása, értékelése, felhasználása és a 
velük kapcsolatos innováció 
szempontjából ideális legkülső régiók 
egyre inkább központi szerepet játszanak a 
kutatásban; különösen üdvözli a 
Franciaország legkülső régióiban kitűzött 
célt, amely szerint a megújuló 
energiáknak 2020-ra a végfogyasztás 
legalább 50%-át kell kitenniük, ami 
annyit jelent, hogy meg fogják haladni az 
EU 2020 stratégiában kitűzött 20%-os 
célt; úgy véli, hogy az EU-nak ki kell 
használnia a legkülső régiók és a 
tengerentúli országok és területek egyedi 
eszköztárát és tapasztalatait a 
fenntartható energia terén, és bátorítania 
kell a szigeti régiókban a hálózatépítést a 
bevált gyakorlatok cseréje és a közös 
tevékenységek érdekében;

Or. fr

Módosítás 55
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(6) úgy véli, hogy a helyi fenntartható 
energiastratégiák fontos szerepet töltenek 
be a regionális és a társadalmi fejlődés 
szempontjából, mivel erősítik a regionális 
szereplők megújuló energiával kapcsolatos 
projektekben való részvételét; megállapítja, 
hogy a tagállamok és a régiók saját 
erősségekkel rendelkeznek a megújuló 
energiaforrások tekintetében, és a földrajzi 
eltérések miatt a megújuló energiával 
kapcsolatban nem lehet minden régióban 
teljesen azonos politikát követni; 
hangsúlyozza, hogy a bioenergia –
különösen a ritkán lakott területek és 
mezőgazdasági területek 
energiagazdálkodása, gazdasági 
növekedése és életképessége 
szempontjából – fontos szerepet játszik;

(6) úgy véli, hogy a helyi fenntartható 
energiastratégiák fontos szerepet töltenek 
be a regionális és a társadalmi fejlődés 
szempontjából, mivel erősítik a regionális 
szereplők megújuló energiával kapcsolatos 
projektekben való részvételét; megállapítja, 
hogy a tagállamok és a régiók saját 
erősségekkel rendelkeznek a megújuló 
energiaforrások tekintetében, és a földrajzi 
eltérések miatt a megújuló energiával 
kapcsolatban nem lehet minden régióban 
teljesen azonos politikát követni, ami 
annyit jelent, hogy nagyobb 
rugalmasságra van szükség;; 
hangsúlyozza, hogy a bioenergia –
különösen a ritkán lakott területek és 
mezőgazdasági területek 
energiagazdálkodása, gazdasági 
növekedése és életképessége 
szempontjából – fontos szerepet játszik; 
ezzel összefüggésben hangsúlyozza az 
energiarendszerek fontosságát a 
szigeteken és a távoli területeken;

Or. pt

Módosítás 56
Jean-Jacob Bicep

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) úgy véli, hogy a helyi fenntartható 
energiastratégiák fontos szerepet töltenek 
be a regionális és a társadalmi fejlődés 
szempontjából, mivel erősítik a regionális 
szereplők megújuló energiával kapcsolatos 
projektekben való részvételét; megállapítja, 
hogy a tagállamok és a régiók saját 
erősségekkel rendelkeznek a megújuló 
energiaforrások tekintetében, és a földrajzi 

(6) úgy véli, hogy a helyi fenntartható 
energiastratégiák fontos szerepet töltenek 
be a regionális és a társadalmi fejlődés 
szempontjából, mivel erősítik a regionális 
szereplők megújuló energiával kapcsolatos 
projektekben való részvételét; 
hangsúlyozza, hogy a megújuló 
energiaforrások társadalmi 
elfogadottsága és alkalmazása elérhető 
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eltérések miatt a megújuló energiával 
kapcsolatban nem lehet minden régióban 
teljesen azonos politikát követni; 
hangsúlyozza, hogy a bioenergia –
különösen a ritkán lakott területek és 
mezőgazdasági területek 
energiagazdálkodása, gazdasági 
növekedése és életképessége 
szempontjából – fontos szerepet játszik;

például megújulóenergia-szövetkezetek 
segítségével; megállapítja, hogy a 
tagállamok és a régiók saját erősségekkel 
rendelkeznek a megújuló energiaforrások 
tekintetében a földrajzi eltérések miatt úgy 
véli, hogy meg kell találni és a lehető 
legjobban ki kell használni egy adott régió 
egyedi erősségeit; hangsúlyozza, hogy a 
fenntartható módon alkalmazott 
bioenergia hozzájárulhat különösen a 
ritkán lakott területek és mezőgazdasági 
területek energiagazdálkodásához, 
gazdasági növekedéséhez és 
életképességéhez;

Or. en

Módosítás 57
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) úgy véli, hogy a helyi fenntartható 
energiastratégiák fontos szerepet töltenek 
be a regionális és a társadalmi fejlődés 
szempontjából, mivel erősítik a regionális 
szereplők megújuló energiával kapcsolatos 
projektekben való részvételét; megállapítja, 
hogy a tagállamok és a régiók saját 
erősségekkel rendelkeznek a megújuló 
energiaforrások tekintetében, és a földrajzi 
eltérések miatt a megújuló energiával 
kapcsolatban nem lehet minden régióban 
teljesen azonos politikát követni; 
hangsúlyozza, hogy a bioenergia –
különösen a ritkán lakott területek és 
mezőgazdasági területek 
energiagazdálkodása, gazdasági 
növekedése és életképessége 
szempontjából – fontos szerepet játszik; 

(6) úgy véli, hogy a helyi fenntartható 
energiastratégiák fontos szerepet töltenek 
be a regionális és a társadalmi fejlődés 
szempontjából, mivel erősítik a regionális 
szereplők megújuló energiával kapcsolatos 
projektekben való részvételét; megállapítja, 
hogy a tagállamok és a régiók saját 
erősségekkel rendelkeznek a megújuló 
energiaforrások tekintetében, és a földrajzi 
eltérések miatt a megújuló energiával 
kapcsolatban nem lehet minden régióban 
teljesen azonos politikát követni, ennek 
következtében az energia terén létre kell 
hozni egy egyedi programot a POSEI-
programok alapján, ahogy a Parlament 
„A kohéziós politika szerepéről az 
Európai Unió legkülső régióiban az 
Európa 2020 stratégiával összefüggésben 
(2011/2195(INI)” című Teixeira-
jelentésben kérte; hangsúlyozza, hogy a 
bioenergia – különösen a ritkán lakott 
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területek és mezőgazdasági területek 
energiagazdálkodása, gazdasági 
növekedése és életképessége 
szempontjából – fontos szerepet játszik;

Or. pt

Módosítás 58
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) úgy véli, hogy a helyi fenntartható 
energiastratégiák fontos szerepet töltenek 
be a regionális és a társadalmi fejlődés 
szempontjából, mivel erősítik a regionális 
szereplők megújuló energiával kapcsolatos 
projektekben való részvételét; megállapítja, 
hogy a tagállamok és a régiók saját 
erősségekkel rendelkeznek a megújuló 
energiaforrások tekintetében, és a földrajzi 
eltérések miatt a megújuló energiával 
kapcsolatban nem lehet minden régióban 
teljesen azonos politikát követni; 
hangsúlyozza, hogy a bioenergia –
különösen a ritkán lakott területek és 
mezőgazdasági területek 
energiagazdálkodása, gazdasági 
növekedése és életképessége 
szempontjából – fontos szerepet játszik;

(6) úgy véli, hogy a helyi fenntartható 
energiastratégiák fontos szerepet töltenek 
be a regionális és a társadalmi fejlődés 
szempontjából, mivel erősítik a regionális 
szereplők európai energiával kapcsolatos 
projektekben való részvételét; megállapítja, 
hogy a tagállamok és a régiók saját 
erősségekkel rendelkeznek a megújuló 
energiaforrások tekintetében, és a földrajzi 
eltérések miatt a megújuló energiával 
kapcsolatban nem lehet minden régióban 
teljesen azonos politikát követni; 
hangsúlyozza, hogy a bioenergia –
különösen a ritkán lakott területek és 
mezőgazdasági területek 
energiagazdálkodása, gazdasági 
növekedése és életképessége 
szempontjából – fontos szerepet játszik;

Or. en

Módosítás 59
Justina Vitkauskaite

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(6) úgy véli, hogy a helyi fenntartható 
energiastratégiák fontos szerepet töltenek 
be a regionális és a társadalmi fejlődés 
szempontjából, mivel erősítik a regionális 
szereplők megújuló energiával kapcsolatos 
projektekben való részvételét; megállapítja, 
hogy a tagállamok és a régiók saját 
erősségekkel rendelkeznek a megújuló 
energiaforrások tekintetében, és a földrajzi 
eltérések miatt a megújuló energiával 
kapcsolatban nem lehet minden régióban 
teljesen azonos politikát követni; 
hangsúlyozza, hogy a bioenergia –
különösen a ritkán lakott területek és 
mezőgazdasági területek 
energiagazdálkodása, gazdasági 
növekedése és életképessége 
szempontjából – fontos szerepet játszik;

(6) úgy véli, hogy a helyi fenntartható 
energiastratégiák fontos szerepet töltenek 
be a regionális és a társadalmi fejlődés 
szempontjából, mivel erősítik a regionális 
szereplők megújuló energiával kapcsolatos 
projektekben való részvételét; megállapítja, 
hogy a tagállamok és a régiók saját 
erősségekkel rendelkeznek a megújuló 
energiaforrások tekintetében, és a földrajzi 
eltérések miatt a megújuló energiával 
kapcsolatban nem lehet minden régióban 
teljesen azonos politikát követni: a 
megújuló energiaforrásokban rejlő 
lehetőségek fejlesztése céljából figyelembe 
kell venni a helyi és regionális feltételeket 
és forrásokat; hangsúlyozza, hogy a 
bioenergia – különösen a ritkán lakott 
területek és mezőgazdasági területek 
energiagazdálkodása, gazdasági 
növekedése és életképessége 
szempontjából – fontos szerepet játszik;

Or. en

Módosítás 60
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) úgy véli, hogy a helyi fenntartható 
energiastratégiák fontos szerepet töltenek 
be a regionális és a társadalmi fejlődés 
szempontjából, mivel erősítik a regionális 
szereplők megújuló energiával kapcsolatos 
projektekben való részvételét; megállapítja, 
hogy a tagállamok és a régiók saját 
erősségekkel rendelkeznek a megújuló 
energiaforrások tekintetében, és a földrajzi 
eltérések miatt a megújuló energiával 
kapcsolatban nem lehet minden régióban 

(6) úgy véli, hogy a helyi fenntartható 
energiastratégiák fontos szerepet töltenek 
be a regionális és a társadalmi fejlődés 
szempontjából, mivel erősítik a regionális 
szereplők megújuló energiával kapcsolatos 
projektekben való részvételét; megállapítja, 
hogy a tagállamok és a régiók saját 
erősségekkel rendelkeznek a megújuló 
energiaforrások tekintetében, és a földrajzi 
eltérések miatt a megújuló energiával 
kapcsolatban nem lehet minden régióban 
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teljesen azonos politikát követni; 
hangsúlyozza, hogy a bioenergia –
különösen a ritkán lakott területek és 
mezőgazdasági területek 
energiagazdálkodása, gazdasági 
növekedése és életképessége 
szempontjából – fontos szerepet játszik;

teljesen azonos politikát követni; 
hangsúlyozza, hogy a 2020-as célok 
teljesítése érdekében tekintetbe kell venni 
a régiók sajátosságait és azt, hogy 
előnyben részesítik azokat a megújuló 
energiaforrásokat, amelyek leginkább 
megfelelnek a helyi feltételeknek; 
hangsúlyozza, hogy a bioenergia –
különösen a ritkán lakott területek és 
mezőgazdasági területek 
energiagazdálkodása, gazdasági 
növekedése és életképessége 
szempontjából – fontos szerepet játszik
éppúgy, mint más energiaforrások, köztük 
a geotermikus energia, a szélenergia, 
különösen a tengeri szélenergia, valamint 
az árapály- és a hullámenergia, amelyek 
hatékony megoldást nyújtanak a 
legkiszolgáltatottabb fogyasztók 
igényeinek kielégítésére, és hozzájárulnak 
a munkahelyteremtéshez;

Or. es

Módosítás 61
Jean-Jacob Bicep

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(6a) megállapítja, hogy regionális szinten 
integrált megközelítésre van szükség a 
megújulóenergia-felhasználás serkentése 
érdekében; úgy véli, hogy különböző 
szereplőket kell bevonni az infrastruktúra 
kiépítésébe a bürokrácia további növelése 
nélkül;

Or. en

Módosítás 62
Joachim Zeller
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) elvárja, hogy a megújuló energiával 
kapcsolatos hatékony projektek ne álljanak 
meg az Unió belső, sem pedig külső 
határain; nyomatékosan kiemeli a 
határokon átnyúló energiaprojektek 
fontosságát, és megállapítja, hogy az 
európai regionális együttműködési 
programokat, valamint az IPA-t és az 
ENI-t teljes mértékben ki kellene 
használni a megújuló energia bevezetése 
során; hangsúlyozza továbbá, hogy e 
programok keretében meg kell osztani és 
hasznosítani kell a bevált gyakorlatokat; 

(7) elvárja, hogy a megújuló energiával 
kapcsolatos hatékony projektek ne álljanak 
meg az Unió belső, sem pedig külső 
határain; nyomatékosan kiemeli a 
határokon átnyúló energiaprojektek 
fontosságát, és megállapítja, hogy az 
európai regionális együttműködési 
programoknak, valamint az IPA-nak és az 
ENI-nek elő kell mozdítania a 
megújulóenergia-termelés bevezetését; 
hangsúlyozza továbbá, hogy e programok 
keretében meg kell osztani és hasznosítani 
kell a bevált gyakorlatokat; 

Or. de

Módosítás 63
Markus Pieper

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) elvárja, hogy a megújuló energiával 
kapcsolatos hatékony projektek ne álljanak 
meg az Unió belső, sem pedig külső 
határain; nyomatékosan kiemeli a 
határokon átnyúló energiaprojektek 
fontosságát, és megállapítja, hogy az 
európai regionális együttműködési 
programokat, valamint az IPA-t és az 
ENI-t teljes mértékben ki kellene 
használni a megújuló energia bevezetése 
során; hangsúlyozza továbbá, hogy e 
programok keretében meg kell osztani és 
hasznosítani kell a bevált gyakorlatokat;

(7) elvárja, hogy a megújuló energiával 
kapcsolatos hatékony projektek ne álljanak 
meg az Unió belső, sem pedig külső 
határain; nyomatékosan kiemeli a 
határokon átnyúló energiaprojektek 
fontosságát, és megállapítja, hogy az 
európai regionális együttműködési 
programoknak, valamint az IPA-nak és az 
ENI-nek amennyire lehetséges, elő kell 
mozdítania a megújulóenergia-termelés 
bevezetését; hangsúlyozza továbbá, hogy e 
programok keretében meg kell osztani és 
hasznosítani kell a bevált gyakorlatokat;

Or. de
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Módosítás 64
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) elvárja, hogy a megújuló energiával 
kapcsolatos hatékony projektek ne álljanak 
meg az Unió belső, sem pedig külső 
határain; nyomatékosan kiemeli a 
határokon átnyúló energiaprojektek 
fontosságát, és megállapítja, hogy az 
európai regionális együttműködési 
programokat, valamint az IPA-t és az ENI-t 
teljes mértékben ki kellene használni a 
megújuló energia bevezetése során;
hangsúlyozza továbbá, hogy e programok 
keretében meg kell osztani és hasznosítani 
kell a bevált gyakorlatokat;

(7) elvárja, hogy a megújuló energiával 
kapcsolatos hatékony projektek ne álljanak 
meg az Unió belső, sem pedig külső 
határain; nyomatékosan kiemeli a 
határokon átnyúló energiaprojektek 
fontosságát, és megállapítja, hogy az 
európai regionális együttműködési 
programokat, valamint az IPA-t és az ENI-t 
ki kellene használni; hangsúlyozza 
továbbá, hogy e programok keretében meg 
kell osztani és hasznosítani kell a bevált 
gyakorlatokat; támogatja, hogy a kohéziós 
politika és az energiapolitika 
rendelkezésére álló pénzeszközöket 
harmadik országokkal folytatott, 
határokon átnyúló projektekre és a 
nemzeti hálózatok összekapcsolására 
fordítsák; hangsúlyozza, hogy az uniós 
rendszerbe a lehető legteljesebb 
mértékben be kellene vonni az egymással 
szomszédos régiókat annak érdekében, 
hogy a fenntartható fejlődés a határ 
mindkét oldalán biztosítva legyen;
hangsúlyozza, hogy az ilyen támogatásra 
az EU energiapiaci szabályozását kell 
alkalmazni, beleértve a harmadik 
energiacsomagot;

Or. en

Módosítás 65
Justina Vitkauskaite

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(7) elvárja, hogy a megújuló energiával 
kapcsolatos hatékony projektek ne álljanak 
meg az Unió belső, sem pedig külső 
határain; nyomatékosan kiemeli a 
határokon átnyúló energiaprojektek 
fontosságát, és megállapítja, hogy az 
európai regionális együttműködési 
programokat, valamint az IPA-t és az ENI-t 
teljes mértékben ki kellene használni a 
megújuló energia bevezetése során; 
hangsúlyozza továbbá, hogy e programok 
keretében meg kell osztani és hasznosítani 
kell a bevált gyakorlatokat;

(7) elvárja, hogy a megújuló energiával 
kapcsolatos hatékony projektek ne álljanak 
meg az Unió belső, sem pedig külső 
határain; megállapítja, hogy az 
energiapolitika terén szükséges az EU 
szomszédos országaival való szorosabb 
együttműködés, amelynek módja a bevált 
gyakorlatok egész EU-ra kiterjedő 
cseréjének támogatása, valamint a 
fenntartható erőforrás-felhasználás 
tekintetében köztük meglévő energetikai 
egyensúlyhiányok csökkentése;
nyomatékosan kiemeli a határokon átnyúló 
energiaprojektek fontosságát, és 
megállapítja, hogy az európai regionális 
együttműködési programokat, valamint az 
IPA-t és az ENI-t teljes mértékben ki 
kellene használni a megújuló energia 
bevezetése során; hangsúlyozza továbbá, 
hogy e programok keretében meg kell 
osztani és hasznosítani kell a bevált 
gyakorlatokat;

Or. en

Módosítás 66
Younous Omarjee

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) elvárja, hogy a megújuló energiával 
kapcsolatos hatékony projektek ne álljanak 
meg az Unió belső, sem pedig külső 
határain; nyomatékosan kiemeli a 
határokon átnyúló energiaprojektek 
fontosságát, és megállapítja, hogy az 
európai regionális együttműködési 
programokat, valamint az IPA-t és az 
ENI-t teljes mértékben ki kellene használni 
a megújuló energia bevezetése során; 

(7) úgy véli, hogy a megújuló energiával 
kapcsolatos hatékony projektek ne álljanak 
meg az Unió belső, sem pedig külső 
határain; nyomatékosan kiemeli a 
megfelelő jogi kereten belül a legkülső 
régiók és energiaszomszédjaik között 
megvalósuló, határokon átnyúló 
energiaprojektek, regionális 
együttműködési programok és területi 
együttműködés fontosságát,  rámutat, 
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hangsúlyozza továbbá, hogy e programok 
keretében meg kell osztani és hasznosítani 
kell a bevált gyakorlatokat; 

hogy az IPA-t és az ENI-t teljes mértékben 
ki kellene használni a megújuló energia 
bevezetése során; hangsúlyozza továbbá, 
hogy e programok keretében meg kell 
osztani és hasznosítani kell a bevált 
gyakorlatokat;

Or. fr

Módosítás 67
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) elvárja, hogy a megújuló energiával 
kapcsolatos hatékony projektek ne álljanak 
meg az Unió belső, sem pedig külső 
határain; nyomatékosan kiemeli a 
határokon átnyúló energiaprojektek 
fontosságát, és megállapítja, hogy az 
európai regionális együttműködési 
programokat, valamint az IPA-t és az ENI-t 
teljes mértékben ki kellene használni a 
megújuló energia bevezetése során; 
hangsúlyozza továbbá, hogy e programok 
keretében meg kell osztani és hasznosítani 
kell a bevált gyakorlatokat;

(7) elvárja, hogy a megújuló energiával 
kapcsolatos hatékony projektek ne álljanak 
meg az Unió belső, sem pedig külső 
határain; nyomatékosan kiemeli az 
együttműködési mechanizmusok 
alkalmazásának és a határokon átnyúló 
energiaprojektek végrehajtásának 
fontosságát, és megállapítja, hogy az 
európai regionális együttműködési 
programokat, valamint az IPA-t és az ENI-t 
teljes mértékben ki kellene használni a 
megújuló energia bevezetése során;
hangsúlyozza a nemzetközi energiaügyi 
együttműködés fokozásának fontosságát 
többek között a Földközi-tenger déli 
országaiban a megújuló energiák 
fejlesztésének javítása érdekében; 
hangsúlyozza továbbá, hogy e programok 
keretében meg kell osztani és hasznosítani 
kell a bevált gyakorlatokat;

Or. es

Módosítás 68
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(7a) hangsúlyozza a megújuló energiák 
európai belső piaca fokozatos 
létrehozásának fontosságát valamennyi 
európai régióban, amely piac figyelembe 
venné a régiók összes energiaforrását, 
lehetővé téve számukra a fenntartható 
versenyképességet;

Or. pt

Módosítás 69
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(7a) megállapítja, hogy a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozóan a 
tagállamokban létező, számos különböző 
támogatási mechanizmus jelentősen 
csökkenti a határokon átnyúló 
villamosenergia-kereskedelem 
hatékonyságát, mivel bebetonozza, sőt 
fokozza a meglévő egyenlőtlenségeket, és 
ezáltal a belső energiapiac megvalósítása 
ellen hat; hangsúlyozza, hogy mindez 
jelentősen akadályozza a határokon 
átnyúló regionális projekteket, amelyek 
különböző megújulóenergia-támogatási 
rendszerek alá tartoznak;

Or. en

Módosítás 70
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(7b) megállapítja, hogy a megújuló 
energiák integrálása és elterjedése 
jelentős mértékben hozzájárul a 
hagyományos energiaforrások 
környezetvédelmi költségeinek 
csökkentéséhez, a fosszilis tüzelőanyagok 
használatának és az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez, 
következésképpen fejleszteni kell őket, 
figyelembe véve mindeközben a 
természetvédelem és a biológiai sokféleség 
tiszteletben tartását;

Or. pt

Módosítás 71
Joachim Zeller

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(8) emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
éghajlati és energiapolitikájában fontos a 
következetesség és a hosszú távú 
szemlélet; megállapítja, hogy a kitűzött 
célok és a termelésre vonatkozóan 
meghatározott követelmények nem 
feltétlenül állnak összhangban egymással; 
emlékeztet arra, hogy a megújuló energia 
hasznosítását korlátozó jogszabályok a 
legrosszabb esetben megnehezítik a célok 
elérését, ami a regionális gazdaságra nézve 
kedvezőtlen következményekkel járhat; 

(8) emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
éghajlati és energiapolitikájában fontos a 
következetesség és a hosszú távú 
szemlélet; megállapítja, hogy a kitűzött 
célok és a termelésre vonatkozóan 
meghatározott követelmények nem 
feltétlenül állnak összhangban egymással; 
emlékeztet arra, hogy a megújuló energia 
hasznosítását korlátozó jogszabályok a 
legrosszabb esetben megnehezítik a célok 
elérését, ami a regionális gazdaságra nézve 
kedvezőtlen következményekkel járhat. 
rámutat, hogy a megújuló 
energiaforrásokból történő 
energiatermelés szorosan kapcsolódik az 
energiainfrastruktúrák fejlesztéséhez és 
bővüléséhez, valamint hogy a szükséges 
tervezési eljárások gyakran szükségessé 
teszik különböző tervezési szintek 
együttműködését; hangsúlyozza, hogy az 
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energiainfrastruktúrák fejlesztése során a 
nemzeti szintű jogszabályoknak 
biztosítaniuk kell a tervezési eljárások 
egyszerűsítését és felgyorsítását;

Or. de

Módosítás 72
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(8) emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
éghajlati és energiapolitikájában fontos a 
következetesség és a hosszú távú 
szemlélet; megállapítja, hogy a kitűzött 
célok és a termelésre vonatkozóan 
meghatározott követelmények nem 
feltétlenül állnak összhangban egymással; 
emlékeztet arra, hogy a megújuló energia 
hasznosítását korlátozó jogszabályok a 
legrosszabb esetben megnehezítik a célok 
elérését, ami a regionális gazdaságra nézve 
kedvezőtlen következményekkel járhat;

(8) emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
éghajlati és energiapolitikájában fontos a 
következetesség és a hosszú távú 
szemlélet; megállapítja, hogy a kitűzött 
célok és a termelésre vonatkozóan 
meghatározott követelmények, azaz a 
fentarthatóság és a hatékonyság növelése 
nem feltétlenül állnak összhangban 
egymással, így korlátozott annak 
lehetősége, hogy minden európai polgár 
hozzáférjen a biztonságos, fenntartható és 
megfizethető energiához; emlékeztet arra, 
hogy a megújuló energia hasznosítását 
korlátozó jogszabályok a legrosszabb 
esetben megnehezítik a célok elérését, ami 
a regionális gazdaságra nézve kedvezőtlen 
következményekkel járhat.

Or. pt

Módosítás 73
Jean-Jacob Bicep

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(8) emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
éghajlati és energiapolitikájában fontos a 
következetesség és a hosszú távú 

(8) emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
éghajlati és energiapolitikájában fontos a 
következetesség és a hosszú távú 
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szemlélet; megállapítja, hogy a kitűzött 
célok és a termelésre vonatkozóan 
meghatározott követelmények nem 
feltétlenül állnak összhangban egymással; 
emlékeztet arra, hogy a megújuló energia 
hasznosítását korlátozó jogszabályok a 
legrosszabb esetben megnehezítik a célok 
elérését, ami a regionális gazdaságra 
nézve kedvezőtlen következményekkel 
járhat.

szemlélet; ösztönzi a többszintű 
kormányzási megközelítést, amelynek 
célja a szoros és hatékony kapcsolat a
megújuló energiaforrásokra vonatkozó 
nemzeti tervek és a regionális
finanszírozási stratégiák között;

Or. en

Módosítás 74
Justina Vitkauskaite

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(8) emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
éghajlati és energiapolitikájában fontos a 
következetesség és a hosszú távú 
szemlélet; megállapítja, hogy a kitűzött 
célok és a termelésre vonatkozóan 
meghatározott követelmények nem 
feltétlenül állnak összhangban egymással; 
emlékeztet arra, hogy a megújuló energia 
hasznosítását korlátozó jogszabályok a 
legrosszabb esetben megnehezítik a célok 
elérését, ami a regionális gazdaságra nézve 
kedvezőtlen következményekkel járhat.

(8) emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
éghajlati és energiapolitikájában fontos a 
következetesség és a hosszú távú 
szemlélet, az innováció és a 
fenntarthatóság; megállapítja, hogy a 
kitűzött célok és a termelésre vonatkozóan 
meghatározott követelmények nem 
feltétlenül állnak összhangban egymással; 
emlékeztet arra, hogy a megújuló energia 
hasznosítását korlátozó jogszabályok a 
legrosszabb esetben megnehezítik a célok 
elérését, ami a regionális gazdaságra nézve 
kedvezőtlen következményekkel járhat.

Or. en

Módosítás 75
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
8 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(8) emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
éghajlati és energiapolitikájában fontos a 
következetesség és a hosszú távú 
szemlélet; megállapítja, hogy a kitűzött 
célok és a termelésre vonatkozóan 
meghatározott követelmények nem 
feltétlenül állnak összhangban egymással; 
emlékeztet arra, hogy a megújuló energia 
hasznosítását korlátozó jogszabályok a 
legrosszabb esetben megnehezítik a célok 
elérését, ami a regionális gazdaságra nézve 
kedvezőtlen következményekkel járhat.

(8) emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
éghajlati és energiapolitikájában fontos a 
következetesség és a hosszú távú 
szemlélet; megállapítja, hogy a kitűzött 
célok és a termelésre vonatkozóan 
meghatározott követelmények nem 
feltétlenül állnak összhangban a 2020-ra 
kitűzött célok megvalósításának 
szándékával, valamint azzal, hogy 2050-re 
biztosítani kell, hogy az energiaellátás 
döntő részét megújuló energiaforrásokból 
nyerjék; emlékeztet arra, hogy a megújuló 
energia hasznosítását korlátozó 
jogszabályok a legrosszabb esetben 
megnehezítik a célok elérését, ami a 
regionális gazdaságra nézve kedvezőtlen 
következményekkel járhat.

Or. es

Módosítás 76
Luís Paulo Alves

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(8a) hangsúlyozza, hogy e területen 
fokozni kell az egyedi és célzott 
tájékoztatási kampányok összehangolt 
támogatását, amelyek figyelembe veszik 
minden egyes régió egyedi sajátosságait, 
és kitérnek az eredmények bemutatására
is, ily módon rámutatva azokra az 
előnyökre, amelyek a megújuló energiák 
alkalmazásából következően a régió javát 
szolgálják;

Or. pt

Módosítás 77
Jean-Jacob Bicep
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Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(8a) hangsúlyozza a megújulóenergia-
termelés növelése révén megvalósított 
energiafüggetlenség terén helyi szinten 
szerzett értékes tapasztalatot; javasolja a 
megújulóenergia-falvak és -szövetkezetek 
előmozdítását, valamint a bevált 
gyakorlatok és a hálózatépítés elősígetését 
a legsikeresebb modellek legjobb 
kihasználása érdekében;

Or. en

Módosítás 78
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(8a) abbéli meggyőződésének ad hangot, 
hogy csak az egész Unióra kiterjedő, 
megújulóenergia-támogatási rendszer 
fogja biztosítani azt a leginkább 
költséghatékony keretet, amelyben a 
legteljesebben kibontakozhatnak a 
megújuló energiaforrásokban rejlő 
lehetőségek; döntő előnyöket lát a 
megújuló energiaforrások technológiai 
szempontból semleges európai piacában, 
ahol az energiaellátóknak 
energiatermelésük előre meghatározott 
részarányát megújuló energiaforrásokból 
kell fedezniük, és ahol ezt az adott 
részarányt egy ebből a célból létrehozott 
piacon tanúsítványokkal való kereskedés 
révén is elérhetik; megállapítja, hogy a 
tagállami tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a kvóták betartásának biztosításához be 
nem tartásuk esetén jelentős bírságokat 
kell kivetni;
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Or. en

Módosítás 79
Riikka Manner

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(8a) emlékeztet arra, hogy a megújuló 
energiával kapcsolatos nagy létesítmények 
létrehozása a jogi keret biztonságától és a 
finanszírozáshoz való hozzáféréstől függ;
ezért kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy erre az ágazatra vonatkozóan 
egyértelmű és kiszámítható szabályokat 
határozzanak meg többek között a 
pénzügyi támogatások tekintetében is, 
miközben biztosítják az olcsó 
finanszírozást, és kombinálják a 
magánszektor, az Európai Beruházási 
Bank és a kohéziós politika finanszírozási 
eszközeit.

Or. en

Módosítás 80
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(8b) felhívja a figyelmet „Az EU kohéziós 
politikájának szerepe az új európai 
energiapolitika végrehajtásában” című, 
2013 januárjában elfogadott jelentésre, és 
kéri a Bizottságot, hogy vegye figyelembe 
e jelentést, amikor kidolgozza a kohéziós 
politika összefüggésében a megújuló 
energiákkal kapcsolatos politikáját;
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Or. en

Módosítás 81
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(8c) hangsúlyozza, hogy a megújuló 
energiaforrások további kiépítése tartósan 
meg fogja változtatni a régiókban a tájat;
megállapítja, hogy a megújuló energia 
társadalmi elfogadottságát csak átlátható 
tervezési, építési és engedélyezési 
eljárások révén lehet elérni minden 
érdekelt fél részvételével;

Or. en

Módosítás 82
Riikka Manner

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(8b) hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a megújuló energiával kapcsolatos 
létesítményeket a kohéziós politikán 
keresztül finanszírozzák, aminek 
következtében támogatásban részesül 
egyrészt az elsősorban kkv-kból álló 
vállalkozási szektor, másrészt a helyi és 
regionális szintű munkahelyteremtés;
emellett kéri a Bizottságot, biztosítsa, hogy 
a 2014 és 2020 közötti időszakra érvényes 
partnerségi megállapodásokból és 
operatív programokból kizárják a fosszilis 
tüzelőanyagok mindenfajta támogatását 
annak érdekében, hogy létrejöjjön az 
uniós megújulóenergia-ágazat további 
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fejlődéséhez szükséges kritikus tömeg;

Or. en


