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Módosítás 1
Adam Szejnfeld

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az energiaügy 
előtt álló globális kihívások leküzdése, 
valamint az energiaügyi és az 
éghajlatváltozással összefüggő 
célkitűzései végrehajtása érdekében az 
Uniónak egységesen kell fellépnie a 
nemzetközi színtéren;

1. emlékeztet arra, hogy az európai 
energiabiztonsági stratégia kidolgozása
előtt álló kihívások leküzdése érdekében az 
Európai Uniónak fel kell lépnie a 
nemzetközi színtéren;

Or. pl

Módosítás 2
Jean-Marie Le Pen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az energiaügy 
előtt álló globális kihívások leküzdése, 
valamint az energiaügyi és az 
éghajlatváltozással összefüggő célkitűzései 
végrehajtása érdekében az Uniónak 
egységesen kell fellépnie a nemzetközi 
színtéren;

1. emlékeztet arra, hogy az energiaügy 
előtt álló európai kihívások leküzdése, az 
energiaügyi és az éghajlatváltozással 
összefüggő célkitűzései végrehajtása, 
valamint annak érdekében, hogy a 
tagállamok hatékony és fenntartható 
nemzeti iparpolitikákat folytathassanak,
az Uniónak meg kell vizsgálnia egy 
európai együttműködési keret 
kialakításának lehetőségét az 
energiaellátás területén;

Or. fr

Módosítás 3
David Borrelli, Tiziana Beghin
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az energiaügy 
előtt álló globális kihívások leküzdése, 
valamint az energiaügyi és az 
éghajlatváltozással összefüggő célkitűzései 
végrehajtása érdekében az Uniónak 
egységesen kell fellépnie a nemzetközi 
színtéren;

1. emlékeztet arra, hogy az energiaügy 
előtt álló globális kihívások leküzdése, a 
gazdasági versenyképesség megőrzése, 
valamint az energiaügyi és az 
éghajlatváltozással összefüggő célkitűzései 
végrehajtása érdekében az Uniónak 
egységesen kell fellépnie a nemzetközi 
színtéren, és ennek érdekében különösen 
meg kell vizsgálnia annak lehetőségét, 
hogy megfontolható-e a hazai 
visszatérítési mechanizmusok vagy a szén-
dioxid-kibocsátás határokon való 
kiigazítását szolgáló intézkedések annak 
érdekében történő bevezetése, hogy az 
uniós környezetvédelmi előírásokat nem 
követő uniós kereskedelmi partnerekkel és 
versenytársakkal egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítsanak;

Or. en

Módosítás 4
Jan Zahradil

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az energiaügy 
előtt álló globális kihívások leküzdése, 
valamint az energiaügyi és az 
éghajlatváltozással összefüggő célkitűzései 
végrehajtása érdekében az Uniónak 
egységesen kell fellépnie a nemzetközi 
színtéren;

1. emlékeztet arra, hogy az energiaügy 
előtt álló globális kihívások leküzdése, 
valamint az energiaügyi és az 
éghajlatváltozással összefüggő célkitűzései 
végrehajtása érdekében az uniós 
tagállamoknak együtt kell működniük 
egymással a nemzetközi színtéren;

Or. en
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Módosítás 5
Davor Ivo Stier

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az energiaügy 
előtt álló globális kihívások leküzdése, 
valamint az energiaügyi és az 
éghajlatváltozással összefüggő célkitűzései 
végrehajtása érdekében az Uniónak 
egységesen kell fellépnie a nemzetközi 
színtéren;

1. emlékeztet arra, hogy az energiaügy 
előtt álló globális kihívások leküzdése, 
valamint az energiaügyi és az 
éghajlatváltozással összefüggő célkitűzései 
végrehajtása érdekében az Uniónak 
egységesen kell fellépnie a nemzetközi 
színtéren; e tekintetben megjegyzi, hogy 
jelenleg sürgősen jobb és mélyebb 
együttműködésre és koordinációra van 
szükség az uniós országok között az 
energiabiztonság terén;

Or. en

Módosítás 6
Helmut Scholz

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az energiaügy 
előtt álló globális kihívások leküzdése, 
valamint az energiaügyi és az 
éghajlatváltozással összefüggő célkitűzései 
végrehajtása érdekében az Uniónak 
egységesen kell fellépnie a nemzetközi 
színtéren;

1. emlékeztet arra, hogy az energiaügy 
előtt álló globális kihívások leküzdése, 
valamint az energiaügyi és az 
éghajlatváltozással összefüggő célkitűzései 
végrehajtása érdekében az Uniónak 
egységesen kell fellépnie a nemzetközi 
színtéren; hangsúlyozza, hogy a külső 
energiafüggőség csökkentésének és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések elérésének leghatékonyabb 
eszköze az energia iránti kereslet 
mérséklése;

Or. en
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Módosítás 7
Christofer Fjellner

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az energiaügy 
előtt álló globális kihívások leküzdése, 
valamint az energiaügyi és az 
éghajlatváltozással összefüggő célkitűzései 
végrehajtása érdekében az Uniónak 
egységesen kell fellépnie a nemzetközi 
színtéren;

1. emlékeztet arra, hogy az energiaügy 
előtt álló globális kihívások leküzdése, 
valamint az energiaügyi és az 
éghajlatváltozással összefüggő célkitűzései 
végrehajtása érdekében az Uniónak 
egységesen kell fellépnie a nemzetközi 
színtéren, lehetőség szerint a nemzetközi 
kereskedelempolitikán belül kezelve az 
energiabiztonság kérdését;

Or. en

Módosítás 8
Klaus Buchner

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy a Kiotói 
Jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdésében 
említett, szénhidrogén alapú 
energiaforrásokra vonatkozó támogatások 
fokozatos megszüntetése üdvözlendő 
lépést jelentene abba az irányba, hogy az 
energiafejezetet belefoglalják a jövőbeli 
kereskedelmi megállapodásokba, ekként 
pedig előmozdítják az Európai Uniónak a 
nemzetközi beszerzési források 
diverzifikálására irányuló képességét;

Or. en

Módosítás 9
Klaus Buchner
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Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. szilárd meggyőződése, hogy a hosszú 
távú európai energiastratégia alapját az 
energiahatékonyságnak, az 
energiahálózatok összekapcsolásának és 
megújuló energiaforrásoknak kell 
képezniük;

Or. en

Módosítás 10
Jean-Marie Le Pen

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy a tagállamok 
jelentik a legfontosabb funkcionális 
szintet saját energiabiztonságuk 
garantálása tekintetében, és ezzel 
elősegíthetik az Unión belüli 
energiabiztonság megvalósítását; úgy véli 
ezért, hogy az Uniónak – a szubszidiaritás 
elvének tiszteletben tartása mellett –
támogatnia kell a nemzeti 
energiapolitikákat és elő kell mozdítania 
az e területen folytatott együttműködést;

Or. fr

Módosítás 11
Jan Zahradil

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet rá, hogy az energia alapvető
emberi szükséglet; ezért ragaszkodik 
ahhoz, hogy az Unió energiabiztonsági 
stratégiájának mindenki számára 
biztosítania kell a megfizethető energiát és 
erősítenie kell az állami ellenőrzést és 
szabályozást;

2. emlékeztet rá, hogy az energia 
elengedhetetlen az emberi gazdasági 
tevékenységekhez és az ipari 
versenyképességhez; ezért ragaszkodik 
ahhoz, hogy az Unió energiabiztonsági 
stratégiájának mindenki számára 
biztosítania kell az energiához való 
állandó, biztonságos és kiszámítható 
hozzáférést és a lehető legnagyobb 
mértékben csökkentenie kell az egyetlen 
ellátási vagy tranzitútvonaltól való 
függőséget;

Or. en

Módosítás 12
Christofer Fjellner

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet rá, hogy az energia alapvető 
emberi szükséglet; ezért ragaszkodik 
ahhoz, hogy az Unió energiabiztonsági 
stratégiájának mindenki számára 
biztosítania kell a megfizethető energiát és 
erősítenie kell az állami ellenőrzést és 
szabályozást;

2. ragaszkodik ahhoz, hogy a nemzetközi 
kereskedelem területén az Unió 
energiabiztonsági stratégiájának a 
polgárok és a vállalkozások számára 
egyaránt biztosítania kell a megfizethető 
energiát; hangsúlyozza, hogy e cél 
eléréséhez elengedhetetlen az európai és 
nemzetközi energiapiacok és 
energiahálózatok további liberalizálása és 
összekapcsolása;

Or. en

Módosítás 13
Helmut Scholz

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet rá, hogy az energia alapvető 
emberi szükséglet; ezért ragaszkodik 
ahhoz, hogy az Unió energiabiztonsági 
stratégiájának mindenki számára 
biztosítania kell a megfizethető energiát és 
erősítenie kell az állami ellenőrzést és 
szabályozást;

2. emlékeztet rá, hogy az energia alapvető 
emberi szükséglet; ezért ragaszkodik 
ahhoz, hogy az Unió energiabiztonsági 
stratégiájának mindenki számára 
biztosítania kell a megfizethető energiát és 
erősítenie kell az állami ellenőrzést és 
szabályozást annak érdekében, hogy az 
energiaszegénység kérdésére 
összpontosítsanak és előmozdítsák a 2012-
ben minden negyedik uniós polgárt – 124 
millió embert – érintő probléma 
megoldását szolgáló intézkedéseket, 
miközben a világon minden hatodik 
ember egyáltalán nem fér hozzá az 
energiához, és minden harmadik ember 
nem fér hozzá fenntartható energiához;

Or. en

Módosítás 14
David Borrelli, Tiziana Beghin

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet rá, hogy az energia alapvető 
emberi szükséglet; ezért ragaszkodik 
ahhoz, hogy az Unió energiabiztonsági 
stratégiájának mindenki számára 
biztosítania kell a megfizethető energiát és 
erősítenie kell az állami ellenőrzést és 
szabályozást;

2. emlékeztet rá, hogy az energia alapvető 
emberi szükséglet; ezért ragaszkodik 
ahhoz, hogy az Unió energiabiztonsági 
stratégiájának mindenki számára 
biztosítania kell a megfizethető energiát és 
erősítenie kell az állami ellenőrzést és 
szabályozást, ugyanakkor a fő 
energiainfrastruktúrákkal kapcsolatos 
döntéshozatali folyamatokba be kell vonni 
a közvetlenül érdekelt helyi közösségeket 
is;

Or. en
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Módosítás 15
Adam Szejnfeld

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet rá, hogy az energia alapvető 
emberi szükséglet; ezért ragaszkodik 
ahhoz, hogy az Unió energiabiztonsági 
stratégiájának mindenki számára 
biztosítania kell a megfizethető energiát és 
erősítenie kell az állami ellenőrzést és 
szabályozást;

2. emlékeztet rá, hogy az energia alapvető 
emberi szükséglet; ezért ragaszkodik 
ahhoz, hogy az Unió energiabiztonsági 
stratégiájának mindenki számára 
biztosítania kell a megfizethető energiát, 
ami azt jelenti, hogy a szegénység és a 
kirekesztés csökkentése érdekében az 
uniós energiapolitikát össze kell hangolni 
a gazdasági növekedés előmozdítását célzó 
politikával; kiemeli, hogy hangsúlyt kell
helyezni az állami ellenőrzés és 
szabályozás, valamint az energiapiacon 
belüli tisztességes verseny megerősítésére 
is;

Or. pl

Módosítás 16
Davor Ivo Stier

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet rá, hogy az energia alapvető 
emberi szükséglet; ezért ragaszkodik 
ahhoz, hogy az Unió energiabiztonsági 
stratégiájának mindenki számára 
biztosítania kell a megfizethető energiát és 
erősítenie kell az állami ellenőrzést és 
szabályozást;

2. emlékeztet rá, hogy az energia alapvető 
emberi szükséglet; ezért ragaszkodik 
ahhoz, hogy az Unió energiabiztonsági 
stratégiájának mindenki számára 
biztosítania kell a megfizethető és 
fenntartható energiát és erősítenie kell az 
állami ellenőrzést és szabályozást;

Or. en
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Módosítás 17
Jean-Marie Le Pen

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza továbbá, hogy az 
energiatermelés, -szállítás és -elosztás az 
egyes tagállamok sajátos hálózataihoz 
igazodik, és megfelel a közszolgálati 
célkitűzéseknek és a független nemzeti 
iparpolitikáknak;

Or. fr

Módosítás 18
Jan Zahradil

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. nagyobb összhangot szorgalmaz az 
uniós kereskedelem- és energiapolitika 
között; úgy véli, hogy mind a régi, 
hagyományos partnerekkel, mind pedig a 
– többek között a közép-ázsiai, észak-
afrikai, valamint észak-, dél- és közép-
amerikai – új és jövőbeli 
partnerországokkal kötött uniós 
szabadkereskedelmi megállapodások 
révén növekedhet az energiaforrások és 
energiatermékek piaci elérhetősége;

Or. en

Módosítás 19
Salvatore Cicu

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)



PE549.391v01-00 12/46 AM\1051221HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólít arra, hogy fordítsanak kiemelt 
figyelmet a szigeteket érintő problémákra 
az Unió szigeti területein az egyensúlyi 
helyzet visszaállítását és energetikai 
biztonságot elősegítő lépések megtétele 
céljából, amely szigeti területek 
infrastruktúrájuk vagy földrajzi fekvésük 
miatt elszigeteltek az energiafolyosók
ellátási pontjaitól vagy nincsenek azokkal 
összekötve;

Or. xm

Módosítás 20
Jan Zahradil

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem 
kulcsfontosságú szerepet játszik az 
energiabiztonság megteremtésében, és a 
szoros energiaügyi partnerségek, 
amelyeket az uniós kereskedelmi
megállapodásokban foglalt energiaügyi
fejezetek is megerősítenek, ennek alapvető 
eszközei; kulcsfontosságúnak tartja az 
importenergiától való függőség 
csökkentését;

3. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem 
kulcsfontosságú szerepet játszik az 
energiabiztonság megteremtésében, és a 
szoros energiaügyi partnerségek, 
amelyeket az energiaügyi fejezeteknek az 
uniós szabadkereskedelmi
megállapodásokba való belefoglalása is 
megerősít, ennek alapvető eszközei; e 
fejezetet nemcsak az egyetlen forrásból 
származó importenergiától való függőség 
csökkentése szempontjából tartja 
kulcsfontosságúnak, hanem az ellátási 
útvonalak és különösen a kevésbé 
hagyományos és megújuló 
energiaforrásokból történő hazai termelés 
diverzifikálásának ösztönzése 
szempontjából is; 

Or. en
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Módosítás 21
Victor Boștinaru

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem 
kulcsfontosságú szerepet játszik az 
energiabiztonság megteremtésében, és a 
szoros energiaügyi partnerségek, 
amelyeket az uniós kereskedelmi
megállapodásokban foglalt energiaügyi
fejezetek is megerősítenek, ennek alapvető 
eszközei; kulcsfontosságúnak tartja az 
importenergiától való függőség 
csökkentését;

3. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem 
kulcsfontosságú szerepet játszik az 
energiabiztonság megteremtésében; úgy 
véli, hogy az uniós kereskedelmi
megállapodásoknak, köztük a 
transzatlanti kereskedelmi és beruházási 
partnerségről szóló megállapodásnak, 
energiaügyi fejezeteket is tartalmazniuk 
kell, valamint az európai energiastratégia 
által világosan megfogalmazott 
kívánalmakat és célkitűzéseket kell 
szolgálniuk; kulcsfontosságúnak tartja az 
importenergiától való függőség 
csökkentését és az uniós energia 
diverzifikációjának fokozását annak 
érdekében, hogy elkerülhető legyen az 
egyetlen szállítótól való függés;

Or. en

Módosítás 22
Adam Szejnfeld

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem 
kulcsfontosságú szerepet játszik az 
energiabiztonság megteremtésében, és a 
szoros energiaügyi partnerségek, 
amelyeket az uniós kereskedelmi 
megállapodásokban foglalt energiaügyi 
fejezetek is megerősítenek, ennek alapvető 
eszközei; kulcsfontosságúnak tartja az 
importenergiától való függőség 
csökkentését;

3. hangsúlyozza, hogy a nemzetközi
kereskedelem kulcsfontosságú szerepet 
játszik az energiabiztonság 
megteremtésében, és a szoros energiaügyi 
partnerségek, amelyeket az uniós 
kereskedelmi megállapodásokban foglalt 
energiaügyi fejezetek is megerősítenek, 
ennek alapvető eszközei; tekintettel a 
nemzetközi megállapodások jelentőségére, 
e tekintetben különös figyelmet kell 
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szentelni az Európai Unió és az Amerikai 
Egyesült Államok közötti kereskedelmi 
megállapodás tárgyalások keretében 
elfogadott rendelkezéseinek; 
kulcsfontosságúnak tartja az importált 
energiaforrásoktól és energiától való 
függőség csökkentését, ami azt jelenti, 
hogy az európai energiabiztonsági 
stratégiának elő kell irányoznia a belföldi 
energiaforrások, köztük a fosszilis 
tüzelőanyagok megfelelő hasznosítását is;

Or. pl

Módosítás 23
David Borrelli, Tiziana Beghin

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem 
kulcsfontosságú szerepet játszik az 
energiabiztonság megteremtésében, és a 
szoros energiaügyi partnerségek, 
amelyeket az uniós kereskedelmi 
megállapodásokban foglalt energiaügyi 
fejezetek is megerősítenek, ennek alapvető 
eszközei; kulcsfontosságúnak tartja az 
importenergiától való függőség 
csökkentését;

3. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem 
kulcsfontosságú szerepet játszik az 
energiabiztonság megteremtésében, és a
megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 
szoros energiaügyi partnerségek és az 
energiafogyasztás csökkentését célzó 
politikák, amelyeket az uniós kereskedelmi 
megállapodásokban foglalt energiaügyi 
fejezetek is megerősítenek, ennek alapvető 
eszközei; kulcsfontosságúnak tartja az 
importenergiától való függőség 
csökkentését, és meggyőződése, hogy a 
stratégiai uniós eszközök, így a 
gázkereskedelmi platform értékesítése ezt 
kedvezőtlenül befolyásolná; emlékeztet 
annak jelentőségére is, hogy szilárd 
kereskedelmi védelmi eszközökkel kell 
rendelkezni ahhoz, hogy 
megakadályozzák a dömpinghelyzetet, 
valamint helyreállítsák a kereskedelmi 
partnerekkel és a versenytársakkal 
szembeni tisztességes versenyt;

Or. en
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Módosítás 24
Christofer Fjellner

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem 
kulcsfontosságú szerepet játszik az 
energiabiztonság megteremtésében, és a 
szoros energiaügyi partnerségek, 
amelyeket az uniós kereskedelmi 
megállapodásokban foglalt energiaügyi 
fejezetek is megerősítenek, ennek alapvető 
eszközei; kulcsfontosságúnak tartja az 
importenergiától való függőség 
csökkentését;

3. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem 
kulcsfontosságú szerepet játszik az 
energiabiztonság megteremtésében, és a 
szoros energiaügyi partnerségek –
különösen a transzatlanti kereskedelmi és 
beruházási partnerség –, amelyeket az 
uniós kereskedelmi megállapodásokban 
foglalt energiaügyi fejezetek is 
megerősítenek, ennek alapvető eszközei;

Or. en

Módosítás 25
Bernd Lange

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem 
kulcsfontosságú szerepet játszik az 
energiabiztonság megteremtésében, és a 
szoros energiaügyi partnerségek, 
amelyeket az uniós kereskedelmi 
megállapodásokban foglalt energiaügyi 
fejezetek is megerősítenek, ennek alapvető 
eszközei; kulcsfontosságúnak tartja az 
importenergiától való függőség 
csökkentését;

3. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem 
kulcsfontosságú szerepet játszik az 
energiabiztonság megteremtésében, és a 
szoros energiaügyi partnerségek, 
amelyeket az uniós kereskedelmi 
megállapodásokban foglalt energiaügyi 
fejezetek is megerősítenek, ennek alapvető 
eszközei, amelyek lehetővé teszik az 
energiaforrások diverzifikációját, az 
energiatermékekre vonatkozó minőségi 
előírások bevezetését és a fenntartható 
energiatermelésre vonatkozó közös 
előírások kidolgozását; 
kulcsfontosságúnak tartja az 
importenergiától való függőség –
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különösen a megújuló energiaforrások és 
az energiahatékonyság fokozott 
támogatása révén történő – csökkentését; 
felszólítja a Bizottságot, hogy az 
energiahatékonysággal kapcsolatos 
hatályos uniós jog haladéktalan és 
megfelelő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a lehető legjobb technikai 
támogatást nyújtsa az uniós tagállamok 
részére;

Or. de

Módosítás 26
Helmut Scholz

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem 
kulcsfontosságú szerepet játszik az 
energiabiztonság megteremtésében, és a 
szoros energiaügyi partnerségek, 
amelyeket az uniós kereskedelmi 
megállapodásokban foglalt energiaügyi 
fejezetek is megerősítenek, ennek alapvető 
eszközei; kulcsfontosságúnak tartja az 
importenergiától való függőség 
csökkentését;

3. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem 
kulcsfontosságú szerepet játszik az 
energiabiztonság megteremtésében, és a 
szoros energiaügyi partnerségek, 
amelyeket az uniós kereskedelmi 
megállapodásokban foglalt energiaügyi 
fejezetek is megerősítenek, ennek alapvető 
eszközei; kulcsfontosságúnak tartja az 
importenergiától való függőség 
csökkentését; rámutat, hogy amennyiben 
az uniós tagállamok negatív kereskedelmi 
mérleggel rendelkeznek, az főként a 
fosszilis tüzelőanyagok importköltsége 
miatt van, különösen ha az euró dollárral 
szembeni árfolyama gyenge, mivel a 
kőolaj- és földgázszerződések esetében 
többnyire ez utóbbi valutát használják;

Or. en

Módosítás 27
Adina-Ioana Vălean
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri a Bizottságot, hogy a transzatlanti 
kereskedelmi és beruházási partnerségről 
szóló megállapodásba foglaljon bele egy 
külön energiaügyi fejezetet;

Or. en

Módosítás 28
Victor Boștinaru

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az európai 
kereskedelempolitikát erőteljesen össze 
kell hangolni az energiapolitikával, a 
külpolitikával és a közös biztonság- és 
védelempolitikával annak érdekében, 
hogy biztosítsák az európai 
energiastratégia hatékonyságát és a külső 
fellépéseinkkel való jobb összhang 
megteremtését;

Or. en

Módosítás 29
Bernd Lange

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. rámutat, hogy a kereskedelmi 
megállapodásokban már megmutatkoznak 
az energiahatékonysággal és 
energiacímkézéssel kapcsolatos 
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együttműködés első jelei (pl. az amerikai 
„Energy Star” címke); a jövőben e 
törekvések fokozását kéri;

Or. de

Módosítás 30
Helmut Scholz

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a gáz 
diverzifikálatlan behozatalától való 
nagyfokú függőség csökkenthető a 
decentralizált, közösségi alapú kapcsolt 
hő- és villamosenergia-termelés 
támogatásával, ami a különböző uniós 
régiókban erősíti az értékláncokat;

Or. en

Módosítás 31
Klaus Buchner

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. rámutat, hogy a belföldi 
energiafogyasztás csökkentése és az 
energiahatékonyság növelése nemcsak 
általánosságban fontos az ahhoz való 
fenntartható hozzájárulás biztosításához, 
hogy az Unió – különösen a 2015-ös 
millenniumi fejlesztési célok utáni 
folyamat keretében – az ezzel kapcsolatos 
szempontoknak az EU nemzetközi 
kereskedelmi menetrendjébe történő 
bevezetésével teljesíteni tudja nemzetközi 
kötelezettségeit, hanem az 
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energiabehozataltól való függőség 
csökkentésében is kulcsszerepet játszik; 
megjegyzi továbbá, hogy a kereskedelmi 
megállapodások nem arra hivatottak, 
hogy növeljék a külföldi 
energiatermelőktől való függőséget, 
hanem hogy diverzifikálják az európai 
energiaszerkezetet;

Or. en

Módosítás 32
David Borrelli, Tiziana Beghin

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. a gázellátási források és útvonalak 
diverzifikálása kétségtelenül hasznos 
stratégiát jelent a kockázatok megosztása 
szempontjából, azonban nem szünteti meg 
azokat; ezenfelül vitatható, hogy az 
energiabiztonság szempontjából mennyire 
tekinthető biztosnak a gázellátás 
diverzifikációjának megvalósítása; 
általánosságban ez kevésbé biztos, mint az 
energiahatékonysági erőfeszítésekre és a 
megújuló energiaforrásokra irányuló 
stratégia; ezért támogatni kell bizonyos 
„energiatudatosságra való nevelést” célzó 
programokat annak érdekében, hogy 
csökkentsék az energiapazarlást és 
optimalizálják a fogyasztást;

Or. en

Módosítás 33
Costas Mavrides

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a hazai 
hagyományos olaj- és gázforrások uniós 
jogszabályokkal teljes összhangban 
történő kitermelésének előmozdítása, 
mind a hagyományos termelőterületeken 
(pl. Északi-tenger), mind az újonnan 
felfedezett területeken (pl. a Földközi-
tenger keleti térsége, Fekete-tenger), 
csökkenteni fogja az EU külső szállítóktól 
és tranzitországoktól való függőségét, 
illetve növelni fogja az Unió 
energiabiztonságát; e tekintetben az 
Uniónak kiemelt figyelmet kell fordítania 
az Unión belül újonnan feltárt 
energiaforrásokra, valamint előnyt 
kellene kovácsolnia a Földközi tenger 
keleti térségében felmerülő 
energiaforrásokból, különösen azzal a 
céllal, hogy létrejöjjön egy földközi-
tengeri gázelosztó központ a Földközi 
tenger dél-keleti térségéből Európába 
tartó gázfolyosón keresztül;

Or. en

Módosítás 34
Klaus Buchner

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. emlékeztet arra, hogy a harmadik 
országokkal kötött kereskedelmi 
megállapodásoknak továbbra is 
összhangban kell állniuk az Unió 
belpolitikájával és a különböző 
energiaforrások – például az olajhomok 
és a palagáz – meghatározott kitermelési 
módjaival kapcsolatos álláspontjával;

Or. en
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Módosítás 35
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy a transzatlanti 
kereskedelmi és beruházási partnerségről 
szóló megállapodás keretében az 
energiakereskedelemre kiterjesztett 
egyezség jelentősen hozzájárulna az 
ellátás diverzifikálását célzó folyamathoz, 
lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy 
hasznot húzzanak az energiaárak terén az 
amerikai és az európai piacok közötti 
jelentős szinergiahiányból;

Or. en

Módosítás 36
Helmut Scholz

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy az egyik szállítótól 
való függőség csökkentése nem vezethet 
egy másik szállítótól való függőség 
növekedéséhez, különösen a cseppfolyós 
gáz tekintetében; emlékeztet arra, hogy a 
rétegrepesztés olyan technológia, amelyet 
az európai lakosság többsége elutasít;

Or. en

Módosítás 37
Adina-Ioana Vălean
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Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. úgy véli, hogy az EU és az USA közötti 
LNG-kereskedelemnek köszönhetően az 
uniós gázpiac teljes egészében beolvadna 
világpiacba, és ez jelentősen hozzájárulna 
a belső energiapiac kiteljesítéséhez;

Or. en

Módosítás 38
Helmut Scholz

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. hangsúlyozza, hogy az 
energiabiztonsághoz kapcsolódó 
infrastrukturális projekteknek teljes 
mértékben figyelembe kell venniük a 
tervezésben és a kivitelezésben érintett 
helyi közösségek demokratikus akaratát és 
biztosítaniuk kell a részvételüket;

Or. en

Módosítás 39
Klaus Buchner

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. hangsúlyozza, hogy a jelenleg 
tárgyalás alatt álló transzatlanti 
kereskedelmi és beruházási partnerség 
komoly veszélyt jelenthet Európa 
energiabiztonságára nézve, mivel fennáll 
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a lehetősége, hogy tagállami szinten a 
nemzetközi választottbíróságok és a 
szabályozási együttműködési 
rendelkezések károsan hatnak az 
energiapolitikára, tekintve, hogy 
csökkenhet az Európai Unió abbéli 
képessége, hogy független energiapolitikát 
folytasson, ami az energiabiztonságot 
fenyegeti;

Or. en

Módosítás 40
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. ösztönzi a Bizottságot, hogy az 
energiakereskedelmi lehetőségek és a 
rendelkezésre álló erőforrások miatt az 
energiadiplomáciája keretében fontos 
„esettanulmányként” tekintsen a 
Földközi-tenger keleti térségére és a 
kaszpi-tengeri térségre;

Or. en

Módosítás 41
Costas Mavrides

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri a tagállamokat, hogy tegyék 
szorosabbá együttműködésüket a harmadik 
országokkal kötött kormányközi, 
energiaügyi megállapodásokra vonatkozó 
információcsere mechanizmusára 
vonatkozóan az átláthatóság növelése, 

4. kéri a tagállamokat, hogy az 
átláthatóság növelése, valamint a 
harmadik országokkal szembeni 
tárgyalási pozíciójuk javítása érdekében 
vizsgálják meg a harmadik országokkal 
kötött kormányközi, energiaügyi 
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valamint a harmadik országokkal 
szembeni tárgyalási pozíciójuk javítása 
érdekében;

megállapodásokra vonatkozó 
információcsere mechanizmusára 
vonatkozó együttműködésük 
megerősítésére irányuló lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 42
Jan Zahradil

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri a tagállamokat, hogy tegyék 
szorosabbá együttműködésüket a harmadik 
országokkal kötött kormányközi, 
energiaügyi megállapodásokra vonatkozó 
információcsere mechanizmusára 
vonatkozóan az átláthatóság növelése,
valamint a harmadik országokkal szembeni 
tárgyalási pozíciójuk javítása érdekében;

4. kéri a tagállamokat, hogy tegyék 
szorosabbá együttműködésüket a harmadik 
országokkal kötött kormányközi, 
energiaügyi megállapodásokra vonatkozó 
információcsere mechanizmusára 
vonatkozóan az átláthatóság növelése, 
valamint adott esetben a harmadik 
országokkal szembeni tárgyalási pozíciójuk 
javítása érdekében;

Or. en

Módosítás 43
Bernd Lange

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri a tagállamokat, hogy tegyék 
szorosabbá együttműködésüket a harmadik 
országokkal kötött kormányközi, 
energiaügyi megállapodásokra vonatkozó 
információcsere mechanizmusára 
vonatkozóan az átláthatóság növelése, 
valamint a harmadik országokkal szembeni 
tárgyalási pozíciójuk javítása érdekében;

4. kéri a tagállamokat, hogy tegyék 
szorosabbá együttműködésüket a harmadik 
országokkal kötött kormányközi, 
energiaügyi megállapodásokra vonatkozó 
információcsere mechanizmusára 
vonatkozóan az átláthatóság növelése, 
valamint a harmadik országokkal szembeni 
tárgyalási pozíciójuk javítása érdekében;
felszólítja a Bizottságot, hogy 
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haladéktalanul nyújtson be olyan 
javaslatot, amely előírja a megállapodások 
kötelező előzetes értékelését, figyelembe 
veszi az uniós belső energiapiaccal 
kapcsolatos következményeket, biztosítja 
az uniós joggal való 
összeegyeztethetőséget, előmozdítja 
Európa energiaellátási biztonságának 
általános erősítését, valamint garantálja a 
Bizottságnak a harmadik országokkal 
kötendő energiaügyi megállapodásokról 
folytatott tárgyalásokban való kötelező 
részvételét; felszólítja a Bizottságot, hogy 
az Unió érdekeit szem előtt tartva dolgozza 
ki a harmadik országokkal kötendő 
energiaügyi megállapodásokra vonatkozó 
szabályokat; szorgalmazza, hogy a 
demokrácia és az átláthatóság 
előmozdítása érdekében a Bizottság 
rendszeresen tájékoztassa az Európai 
Parlamentet az Európai Unió és a 
harmadik országok között létrejött 
energiaügyi megállapodásokról;

Or. de

Módosítás 44
Adam Szejnfeld

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri a tagállamokat, hogy tegyék 
szorosabbá együttműködésüket a harmadik 
országokkal kötött kormányközi, 
energiaügyi megállapodásokra vonatkozó 
információcsere mechanizmusára 
vonatkozóan az átláthatóság növelése, 
valamint a harmadik országokkal szembeni 
tárgyalási pozíciójuk javítása érdekében;

4. kéri a tagállamokat, hogy az 
energiaunió létrehozására irányuló 
bizottsági stratégiával összhangban tegyék 
szorosabbá együttműködésüket a harmadik 
országokkal kötött kormányközi, 
energiaügyi megállapodásokra vonatkozó 
információcsere mechanizmusára 
vonatkozóan az átláthatóság növelése, 
valamint a harmadik országokkal szembeni 
tárgyalási pozíciójuk javítása érdekében;
ezzel összefüggésben úgy véli, hogy 
figyelembe kell venni annak lehetőségét, 
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hogy a tagállamok a jövőben az 
energiaforrások tekintetében közös 
beszerzési mechanizmust vezessenek be;

Or. pl

Módosítás 45
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
határozza meg a külső szállítókkal 
kötendő energiaszerződésekről a 
tagállamok nevében folytatott közös 
tárgyalások vonatkozásában 
rendelkezésre álló lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 46
Bernd Lange

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az energiaügyi 
megállapodásokat mindig át kell hatnia a 
kölcsönösség elvének, és ennek keretében 
biztosítani kell a minőségi előírásokat, 
valamint a jogi keretfeltételek betartását; 
szorgalmazza, hogy a demokrácia, az 
átláthatóság és az uniós joggal való 
összhang biztosítása érdekében az 
energiaügyi megállapodásokkal – az EU 
közös belső energiapiacára tekintettel – a 
rendes jogalkotás keretében 
foglalkozzanak;
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Or. de

Módosítás 47
Helmut Scholz

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
véget vessenek bármely tagállam és régió 
európai gáz- és villamosenergia-hálózattól 
való elszigeteltségének;

Or. en

Módosítás 48
Costas Mavrides

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. megjegyzi, hogy valamely tagállam
kérésére a Bizottság megfigyelőként részt 
vehetne a kormányközi 
megállapodásokról folytatott 
tárgyalásokon;

Or. en

Módosítás 49
Helmut Scholz

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az energiabiztonsági 5. hangsúlyozza, hogy az energiabiztonsági 
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stratégiának törekednie kell az országok 
közti ellentétek enyhítésére, és a piaci 
elégtelenségek csökkentésére, mivel
mindkét tényező a kereskedelemből 
származó előnyök ellen hat; hangsúlyozza 
a demokratikus globális irányítási 
struktúrák terjesztésének fontosságát az
energia és a nyersanyagok 
vonatkozásában;

kihívás abban rejlik, hogy mérsékelni kell 
az országok közti ellentéteket kiváltó 
bizonytalanságokat és csökkenteni kell a 
kereskedelemből származó előnyök ellen
ható piaci elégtelenségeket; ezért a 
nyersanyagok vonatkozásában 
hangsúlyozza a globális irányítási 
struktúrák annak érdekében történő
terjesztésének fontosságát, hogy e téren 
csökkentsék a nemzetközi feszültségeket, 
hangsúlyt helyezve az Unión belüli és 
kívüli, erőforrásokban gazdag országokat 
megillető tisztességes bevételi 
lehetőségekre, támogatva a gazdasági 
fejlődésre és a szegénység csökkentésére 
irányuló megfelelő stratégiáikat;

Or. en

Módosítás 50
Adam Szejnfeld

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az energiabiztonsági 
stratégiának törekednie kell az országok 
közti ellentétek enyhítésére, és a piaci 
elégtelenségek csökkentésére, mivel 
mindkét tényező a kereskedelemből 
származó előnyök ellen hat; hangsúlyozza 
a demokratikus globális irányítási 
struktúrák terjesztésének fontosságát az 
energia és a nyersanyagok 
vonatkozásában;

5. hangsúlyozza, hogy az energiabiztonsági 
stratégiának törekednie kell az országok 
közti ellentétek enyhítésére és a piaci 
mechanizmusok egyszerűsítésére annak 
érdekében, hogy valóban kiépítsék a 
globális energiapiacot és minden szereplő 
számára kereskedelmi előnyöket
biztosítsanak;

Or. pl

Módosítás 51
Victor Boștinaru
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az energiabiztonsági 
stratégiának törekednie kell az országok 
közti ellentétek enyhítésére, és a piaci 
elégtelenségek csökkentésére, mivel 
mindkét tényező a kereskedelemből 
származó előnyök ellen hat; hangsúlyozza 
a demokratikus globális irányítási 
struktúrák terjesztésének fontosságát az 
energia és a nyersanyagok vonatkozásában;

5. hangsúlyozza, hogy az energiabiztonsági 
stratégiának törekednie kell az országok 
közti ellentétek enyhítésére, és a piaci 
elégtelenségek csökkentésére, mivel e 
tényezők a kereskedelemből származó 
előnyök ellen hatnak; hangsúlyozza a 
demokratikus globális irányítási struktúrák 
terjesztésének fontosságát az energia és a 
nyersanyagok vonatkozásában, valamint 
azt, hogy egyértelmű és hathatós 
kötelezettségek és szankciós kikötések 
előírására van szükség annak 
biztosításához, hogy az energiaszállítást 
például a politikai események ne 
befolyásolják;

Or. en

Módosítás 52
Jan Zahradil

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az energiabiztonsági 
stratégiának törekednie kell az országok 
közti ellentétek enyhítésére, és a piaci 
elégtelenségek csökkentésére, mivel 
mindkét tényező a kereskedelemből 
származó előnyök ellen hat; hangsúlyozza 
a demokratikus globális irányítási 
struktúrák terjesztésének fontosságát az 
energia és a nyersanyagok 
vonatkozásában;

5. hangsúlyozza, hogy az energiabiztonsági 
stratégiának törekednie kell az országok 
közti ellentétek enyhítésére, és a piaci 
elégtelenségek csökkentésére, mivel 
mindkét tényező a kereskedelemből 
származó előnyök ellen hat; hangsúlyozza, 
hogy javítani kell a globális irányítási 
struktúrákat és az energiakereskedelem 
nemzetközi szabályait annak érdekében, 
hogy e téren csökkentsék a nemzetközi 
feszültségeket és növeljék a jogi stabilitást, 
üdvözli a Nemzetközi Energiafórum 
munkáját, azonban meggyőződése, hogy a 
Világkereskedelmi Szervezetnek (WTO) 
hosszú távon jelentősebb szerepet kellene 
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játszania annak érdekében, hogy 
biztosítsák a piac nagyobb átláthatóságát, 
valamint csökkentsék a piaci 
visszaéléseket és manipulációkat;

Or. en

Módosítás 53
Jean-Marie Le Pen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az energiabiztonsági 
stratégiának törekednie kell az országok 
közti ellentétek enyhítésére, és a piaci 
elégtelenségek csökkentésére, mivel
mindkét tényező a kereskedelemből 
származó előnyök ellen hat; hangsúlyozza 
a demokratikus globális irányítási 
struktúrák terjesztésének fontosságát az 
energia és a nyersanyagok 
vonatkozásában;

5. hangsúlyozza, hogy az energiabiztonsági 
stratégiának törekednie kell az országok 
közti ellentétek enyhítésére és a piaci 
elégtelenségek csökkentésére, mivel 
mindkét tényező a kereskedelemből 
származó előnyök ellen hat;

Or. fr

Módosítás 54
Christofer Fjellner

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az energiabiztonsági 
stratégiának törekednie kell az országok 
közti ellentétek enyhítésére, és a piaci 
elégtelenségek csökkentésére, mivel 
mindkét tényező a kereskedelemből 
származó előnyök ellen hat; hangsúlyozza 
a demokratikus globális irányítási 
struktúrák terjesztésének fontosságát az 

5. hangsúlyozza, hogy az energiabiztonsági 
stratégiának törekednie kell az országok 
közti ellentétek enyhítésére, és a piaci 
elégtelenségek csökkentésére, mivel 
mindkét tényező a kereskedelemből 
származó előnyök ellen hat; hangsúlyozza 
a demokratikus globális irányítási 
struktúrák terjesztésének fontosságát az 
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energia és a nyersanyagok vonatkozásában; energia és a nyersanyagok vonatkozásában; 
hangsúlyozza az európai szomszédos 
országokkal folytatott szorosabb 
energiaügyi együttműködés fontosságát;

Or. en

Módosítás 55
Helmut Scholz

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. emlékeztet arra, hogy az Unió fő 
energiaszállítóival kialakított 
kereskedelmi kapcsolatok 2030-ig 
remélhetőleg feszültségmentesek lesznek, 
ami a javasolt energiabiztonsági stratégia 
horizontját jelzi, és hogy a tiszta és 
energiahatékony uniós technológiák 
erőforrásban gazdag országok általi 
megvételével kapcsolatos uniós érdek 
összefügg az említett országok 
exportlehetőségeivel, különös tekintettel a 
földgázra és az európai petrolkémiai 
ágazat ellátására;

Or. en

Módosítás 56
Klaus Buchner

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. emlékeztet arra, hogy az 
uránbányászat az ionizáló sugárzásnak 
való kitettség miatt komoly és várhatóan 
hosszú távú kockázatot jelent a 
környezetre, az emberi egészségre és a 
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vadvilágra nézve, és ily módon kihat az 
EU kereskedelmi kapcsolataira is;

Or. en

Módosítás 57
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az Uniónak segítenie kell
a legsebezhetőbb országokat forrásaik és 
ellátási útvonalaik diverzifikálásában, 
beleértve az ellentétes irányú szállításokat, 
hangsúlyt helyezve a megújuló energiákra 
és a kapcsolódó tároló létesítményekre, az 
energiahatékonyság javítása érdekében 
világszerte, valamint támogatnia kell az 
energiaszegénység felszámolását, hozzá 
kell továbbá járulnia a globális 
fenntartható fejlődéshez, és támogatnia 
kell az éghajlatváltozás elleni küzdelemre 
irányuló globális erőfeszítést;

6. úgy véli, hogy az Uniónak az ellátási 
források diverzifikációját szolgáló 
infrastruktúrafejlesztés és az 
energiahálózatok összekapcsolásának 
gyorsabb ütemben történő kiépítése révén 
fel kell gyorsítania a belső energiapiac 
kiteljesítését;

Or. en

Módosítás 58
Adam Szejnfeld

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az Uniónak segítenie kell 
a legsebezhetőbb országokat forrásaik és 
ellátási útvonalaik diverzifikálásában, 
beleértve az ellentétes irányú szállításokat, 
hangsúlyt helyezve a megújuló energiákra 
és a kapcsolódó tároló létesítményekre, az 
energiahatékonyság javítása érdekében 

6. úgy véli, hogy az Uniónak segítenie kell 
a legsebezhetőbb országokat forrásaik és 
ellátási útvonalaik diverzifikálásában, 
különös hangsúlyt helyezve a belföldi 
energiaforrások felhasználására,
beleértve a fosszilis tüzelőanyagokat, a 
megújuló energiaforrások és a nukleáris 
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világszerte, valamint támogatnia kell az 
energiaszegénység felszámolását, hozzá 
kell továbbá járulnia a globális 
fenntartható fejlődéshez, és támogatnia 
kell az éghajlatváltozás elleni küzdelemre 
irányuló globális erőfeszítést;

energia támogatását, a tároló és szállítási 
infrastruktúra, különösen az 
energiahálózatok határokon átnyúló 
összekapcsolásának kiépítését és az 
ellentétes irányú szállításokat; ugyanilyen 
fontosnak tartja, hogy lépéseket tegyenek 
a különböző forrásokból való 
energiatermelésre irányuló új 
technológiák kifejlesztése, valamint az 
energiahatékonyságnak többek között a 
kapcsolt energiatermelés előmozdítása 
révén történő javítása érdekében;

Or. pl

Módosítás 59
Jan Zahradil

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az Uniónak segítenie kell 
a legsebezhetőbb országokat forrásaik és 
ellátási útvonalaik diverzifikálásában, 
beleértve az ellentétes irányú szállításokat, 
hangsúlyt helyezve a megújuló energiákra 
és a kapcsolódó tároló létesítményekre, az 
energiahatékonyság javítása érdekében 
világszerte, valamint támogatnia kell az 
energiaszegénység felszámolását, hozzá 
kell továbbá járulnia a globális 
fenntartható fejlődéshez, és támogatnia 
kell az éghajlatváltozás elleni küzdelemre 
irányuló globális erőfeszítést;

6. úgy véli, hogy az Uniónak segítenie kell 
a legsebezhetőbb uniós tagállamoknak
forrásaik és ellátási útvonalaik 
diverzifikálásában, beleértve az ellentétes 
irányú szállításokat, hangsúlyt helyezve a 
regionális stratégiákra, amelyek a 
megújuló energiákra és a kapcsolódó tároló 
létesítményekre, továbbá a szállítók 
diverzifikálására irányulnak;

Or. en

Módosítás 60
Jean-Marie Le Pen

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az Uniónak segítenie kell 
a legsebezhetőbb országokat forrásaik és 
ellátási útvonalaik diverzifikálásában, 
beleértve az ellentétes irányú szállításokat, 
hangsúlyt helyezve a megújuló energiákra 
és a kapcsolódó tároló létesítményekre, az 
energiahatékonyság javítása érdekében 
világszerte, valamint támogatnia kell az 
energiaszegénység felszámolását, hozzá 
kell továbbá járulnia a globális 
fenntartható fejlődéshez, és támogatnia 
kell az éghajlatváltozás elleni küzdelemre 
irányuló globális erőfeszítést;

6. úgy véli, hogy az Uniónak segítenie kell 
az energiaellátás terén a legkisebb 
kapacitással rendelkező tagállamokat 
forrásaik és ellátási útvonalaik 
diverzifikálásában, beleértve az ellentétes 
irányú szállításokat, hangsúlyt helyezve a 
megújuló energiákra és a kapcsolódó tároló 
létesítményekre, az energiahatékonyság 
javítása érdekében a tagállamokban, 
valamint támogatnia kell az 
energiaszegénység felszámolását a 
tagállamokban és fel kell szólítania ez 
utóbbiakat, hogy folytassanak a nemzeti 
fenntartható fejlődési célokat tiszteletben 
tartó energiapolitikát;

Or. fr

Módosítás 61
Victor Boștinaru

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az Uniónak segítenie kell 
a legsebezhetőbb országokat forrásaik és 
ellátási útvonalaik diverzifikálásában, 
beleértve az ellentétes irányú szállításokat, 
hangsúlyt helyezve a megújuló energiákra 
és a kapcsolódó tároló létesítményekre, az 
energiahatékonyság javítása érdekében 
világszerte, valamint támogatnia kell az 
energiaszegénység felszámolását, hozzá 
kell továbbá járulnia a globális fenntartható 
fejlődéshez, és támogatnia kell az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló 
globális erőfeszítést;

6. úgy véli, hogy az Uniónak 
diverzifikálnia kell forrásait és ellátási 
útvonalait, és ennek megtételében
segítenie kell a legsebezhetőbb országokat 
is, többek között az ellentétes irányú 
szállításokon keresztül, hangsúlyt helyezve 
a megújuló energiákra és a kapcsolódó 
tároló létesítményekre, az 
energiahatékonyság javítása érdekében 
világszerte, valamint támogatnia kell az 
energiaszegénység felszámolását, hozzá 
kell továbbá járulnia a globális fenntartható 
fejlődéshez, és támogatnia kell az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló 
globális erőfeszítést;

Or. en
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Módosítás 62
Bernd Lange

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az Uniónak segítenie kell 
a legsebezhetőbb országokat forrásaik és 
ellátási útvonalaik diverzifikálásában, 
beleértve az ellentétes irányú szállításokat, 
hangsúlyt helyezve a megújuló energiákra 
és a kapcsolódó tároló létesítményekre, az 
energiahatékonyság javítása érdekében 
világszerte, valamint támogatnia kell az 
energiaszegénység felszámolását, hozzá 
kell továbbá járulnia a globális fenntartható 
fejlődéshez, és támogatnia kell az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló 
globális erőfeszítést;

6. úgy véli, hogy az Uniónak segítenie kell 
a legsebezhetőbb országokat forrásaik és 
ellátási útvonalaik diverzifikálásában, 
beleértve az ellentétes irányú szállításokat, 
hangsúlyt helyezve a megújuló energiákra 
és a kapcsolódó tároló létesítményekre, 
valamint az energiahatékonysági 
intézkedésekre, az energiahatékonyság 
javítása érdekében világszerte, valamint 
támogatnia kell az energiaszegénység 
felszámolását, hozzá kell továbbá járulnia a 
globális fenntartható fejlődéshez, és 
támogatnia kell az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemre irányuló globális erőfeszítést;

Or. de

Módosítás 63
Costas Mavrides

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az Uniónak segítenie kell 
a legsebezhetőbb országokat forrásaik és 
ellátási útvonalaik diverzifikálásában, 
beleértve az ellentétes irányú szállításokat, 
hangsúlyt helyezve a megújuló energiákra 
és a kapcsolódó tároló létesítményekre, az 
energiahatékonyság javítása érdekében 
világszerte, valamint támogatnia kell az 
energiaszegénység felszámolását, hozzá 
kell továbbá járulnia a globális fenntartható 
fejlődéshez, és támogatnia kell az 

6. hangsúlyozza, hogy az Uniónak 
segítenie kell a legsebezhetőbb országokat 
forrásaik és ellátási útvonalaik 
diverzifikálásában, beleértve az ellentétes 
irányú szállításokat, hangsúlyt helyezve a 
megújuló energiákra és a kapcsolódó tároló 
létesítményekre, az energiahatékonyság 
javítása érdekében világszerte, valamint 
támogatnia kell az energiaszegénység 
felszámolását, hozzá kell továbbá járulnia a 
globális fenntartható fejlődéshez, és 
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éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló 
globális erőfeszítést;

támogatnia kell az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemre irányuló globális erőfeszítést; 
az energia sokféleségével összefüggésben 
ezért emlékeztet annak alapvető szerepére, 
hogy az uniós energetikai célok elérése 
érdekében az energiaszerkezet az 
energiatermelés valamennyi fajtáját 
magában foglalja és figyelembe vegye az 
egyes tagállamok sajátos feltételeit;

Or. en

Módosítás 64
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg, miként lehet megteremteni az 
európai és nem európai gyártók azonos 
versenyfeltételeit, különösen a határokon 
történő szén-dioxid-kiigazítás vagy a 
kibocsátási normák 
megvalósíthatóságának tanulmányozása 
révén;

Or. en

Módosítás 65
Helmut Scholz

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy az Uniónak előnyt 
kellene kovácsolnia a Földközi-tenger 
keleti térségében található 
energiaforrásokból fakadó 
lehetőségekből, különösen azzal a céllal, 
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hogy az Unió energiabiztonságának 
erősítése érdekében létrejöjjön egy 
földközi-tengeri gázelosztó központ a 
Földközi-tenger dél-keleti térségéből 
Európába tartó gázfolyosón keresztül; az 
Uniónak elő kell mozdítania a Földközi-
tenger keleti térségének országai közötti 
energiaágazati együttműködést, ezáltal is 
hozzájárulva a békéhez és a népek 
gazdasági jólétéhez;

Or. en

Módosítás 66
Klaus Buchner

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a belföldi és a 
regionális megújuló energiaforrások és 
ellátási láncok függetlenséget 
biztosíthatnak bizonyos változékony 
nemzetközi energiapiacoktól, növelve 
ezáltal az energiabiztonságot; 
hangsúlyozza, hogy az enerigatárolás és -
elosztás jelenti a megújuló 
energiaforrások jövőbeli fejlesztésével 
kapcsolatos egyik fő kihívást; a már 
meglévő óriási tárolólétesítmények, 
szállítási hálózatok és korszerű 
földgázerőművek fényében meggyőződése, 
hogy a nap- és szélenergia gázzá történő 
átalakításával kapcsolatos meglévő 
technológiák hozzájárulhatnak a 
probléma mérsékléséhez; több pénzügyi 
támogatást szorgalmaz e technológiák 
megvalósításához;

Or. en
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Módosítás 67
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. elismeri, hogy az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz az 
infrastruktúra fejlesztésére és a 
magánberuházások Unióba való 
vonzására szolgáló kiemelt mechanizmus;

megjegyzi továbbá, hogy a pénzügyi 
eszközök kihasználásának maximalizálása 
jelentős mozgósító hatást fog kifejteni az 
állami finanszírozásra, és az Unióba fogja 
vonzani a globális beruházási tőkét;

Or. en

Módosítás 68
Costas Mavrides

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy az ellátás, a 
források és az útvonalak diverzifikálását 
elősegítő stratégiai infrastruktúrák, így a 
tárolási, import- és szállító létesítmények, 
illetőleg a földgáz-cseppfolyósító és 
visszagázosító létesítmények 
vészhelyzetben elősegíthetik a nagyobb 
kínálatot; ezeket az infrastruktúrákat 
célzott szabályozási programokkal és/vagy 
a transzeurópai energiainfrastruktúráról 
szóló 347/2013/EU rendeletben és az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről 
szóló 1316/2013/EU rendeletben előírt 
állami finanszírozással és/vagy az Unió 
stratégiai céljain alapuló uniós pénzügyi 
eszközökből nyújtott pénzügyi 
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támogatással lehet támogatni;

Or. en

Módosítás 69
Adam Szejnfeld

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kiemelten fontosnak tartja a tiszta, 
biztonságos és hatékony 
energiatechnológiák exportlehetőségeit az 
uniós magán- és kormányzati vállalatok 
számára, különösen a növekvő globális 
energiaigényre tekintettel; sürgeti e 
technológiák vámjainak jelentős mértékű 
csökkentését a zöld áruk kezdeményezés 
keretében;

7. kiemelten fontosnak tartja a tiszta, 
biztonságos és hatékony 
energiatechnológiák exportlehetőségeit az 
uniós magán- és kormányzati vállalatok 
számára, csakúgy, mint a tagállamok 
kutatási és fejlesztési beruházásainak 
növelését és az új energiatechnológiák 
alkalmazását; sürgeti e technológiák 
vámjainak jelentős mértékű csökkentését a 
zöld áruk kezdeményezés keretében;

Or. pl

Módosítás 70
Jan Zahradil

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kiemelten fontosnak tartja a tiszta, 
biztonságos és hatékony 
energiatechnológiák exportlehetőségeit az 
uniós magán- és kormányzati vállalatok 
számára, különösen a növekvő globális 
energiaigényre tekintettel; sürgeti e 
technológiák vámjainak jelentős mértékű 
csökkentését a zöld áruk kezdeményezés 
keretében;

7. kiemelten fontosnak tartja a tiszta, 
biztonságos és hatékony 
energiatechnológiák kereskedelmi 
lehetőségeit az uniós magán- és 
kormányzati vállalatok számára, különösen 
a növekvő globális energiaigényre 
tekintettel; e technológiák vámjainak 
jelentős mértékű csökkentését nemcsak a 
zöld áruk kezdeményezés keretében 
sürgeti, hanem az összes uniós 
szabadkereskedelmi megállapodáson belül 
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is, amelyeknek az energiaforrásokra, az 
energiatermékekre és az 
energiatechnológiákra vonatkozó nem 
vámjellegű akadályokkal is foglalkozniuk 
kell, biztosítva a stabil, átlátható és 
kiszámítható kereskedelmet;

Or. en

Módosítás 71
Helmut Scholz

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kiemelten fontosnak tartja a tiszta, 
biztonságos és hatékony 
energiatechnológiák exportlehetőségeit az 
uniós magán- és kormányzati vállalatok 
számára, különösen a növekvő globális 
energiaigényre tekintettel; sürgeti e 
technológiák vámjainak jelentős mértékű 
csökkentését a zöld áruk kezdeményezés 
keretében;

7. a növekvő globális energiaigényre 
tekintettel kiemelten fontosnak tartja a 
tiszta, biztonságos és hatékony 
energiatechnológiák és a megújuló 
energiaforrásokból származó energia 
tárolására szolgáló technológiák 
exportlehetőségeit az uniós magán- és 
kormányzati vállalatok számára; sürgeti e 
technológiák vámjainak jelentős mértékű 
csökkentését a zöld áruk kezdeményezés 
keretében;

Or. en

Módosítás 72
Christofer Fjellner

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kiemelten fontosnak tartja a tiszta, 
biztonságos és hatékony 
energiatechnológiák exportlehetőségeit az 
uniós magán- és kormányzati vállalatok 
számára, különösen a növekvő globális 

7. kiemelten fontosnak tartja a tiszta, 
biztonságos és hatékony 
energiatechnológiák exportlehetőségeit az 
uniós magán- és kormányzati vállalatok 
számára, különösen a növekvő globális 
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energiaigényre tekintettel; sürgeti e 
technológiák vámjainak jelentős mértékű 
csökkentését a zöld áruk kezdeményezés
keretében;

energiaigényre tekintettel; sürgeti e 
technológiák vámjainak jelentős mértékű 
csökkentését a környezetbarát árukról 
szóló megállapodásról folyó tárgyalások
keretében;

Or. en

Módosítás 73
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felszólítja a Bizottságot, hogy az 
európai energiaágazatoknak a harmadik 
országokból származó tisztességtelen 
importtevékenységekkel szembeni védelme 
érdekében biztosítsa a versenyellenes 
magatartás szigorúbb nyomon követését 
és gondoskodjon dömpingellenes 
intézkedésekről;

Or. en

Módosítás 74
Klaus Buchner

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. rámutat, hogy a nukleáris energia 
átalakítása a szén-dioxid-kibocsátás 
szempontjából nem semleges, és az ehhez 
társuló szén-dioxid-kibocsátás 32 és 60 
g/kWh között mozog, ha a nukleáris 
erőművek teljes élettartama alatt 
figyelembe vesszük a megépítés, a 
leszerelés, az urániumbányászat, a 
dúsítás, a hulladéktárolás, a szállítás és a 
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karbantartás során felmerülő teljes 
kibocsátást;

Or. en

Módosítás 75
Christofer Fjellner

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza az európai 
energiabiztonsági stratégiával és az uniós 
kereskedelempolitikával kapcsolatos 
további politikai összhang fontosságát, 
különösen az uniós kereskedelmi védelmi 
eszközök alkalmazása tekintetében; 
megjegyzi, hogy az Unió dömpingellenes 
vámokat vetett ki gyakorlatilag minden 
megújuló energiaforrásra, köztük a 
napelemekre, a biodízelre, a bioetanolra
és a szélturbinák gyártásánál használt 
üvegszálra is; aggodalmát fejezi ki a 
villamosenergia-átvitelhez szükséges 
kiváló minőségű transzformátorok 
gyártásához használt szemcseorientált 
elektromos acéltekercsekre vonatkozó 
folyamatban lévő vizsgálatok miatt; 
sürgeti a Bizottságot, hogy vegye 
figyelembe az Unió érdekeit, amikor az 
energiabiztonságunkhoz szükséges 
termékekre és közbenső termékekre 
vonatkozó vámok kivetését fontolgatja;

Or. en

Módosítás 76
Klaus Buchner

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)



AM\1051221HU.doc 43/46 PE549.391v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

7a. úgy véli, hogy a nukleáris energia a 
villamosenergia-termeléshez használható 
számos erőforrások egyike, és az európai 
energiaszerkezeten belül figyelembe kell 
venni a tényleges gazdasági és pénzügyi 
összköltségét;

Or. en

Módosítás 77
Helmut Scholz

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. annak biztosítására kéri a Bizottságot, 
hogy az energiabiztonsággal kapcsolatos 
célkitűzései és tevékenységei legyenek 
összhangban a közös uniós politikai 
célkitűzésekkel, különös tekintettel a 
nemzetközi békére és fejlődésre, valamint 
az egyes országok világgazdaságba való 
integrálása az energiához való 
hozzáférésükre is terjedjen ki;

Or. en

Módosítás 78
David Borrelli, Tiziana Beghin

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. az Európai Unión belüli 
energiabiztonság nemcsak az új 
infrastruktúrák és létesítmények 
finanszírozásával érhető el eredményesen, 
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hanem a jelenlegi technológiák 
fejlesztésének támogatásával, az új 
megoldásokra irányuló kutatás és 
fejlesztés előmozdításával, valamint a 
megújuló energiaforrások és az azokhoz 
kapcsolódó technológiák használatának 
ösztönzésével is;

(Ez az új 8. bekezdés)

Or. en

Módosítás 79
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
Tanácson belül megakadtak a 
kereskedelmi védelmi eszközök 
korszerűsítéséről folytatott viták annak 
ellenére, hogy a Parlament határozottan 
támogatta a harmadik országokból 
származó tisztességtelen behozatallal 
szembeni szigorúbb intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 80
Christofer Fjellner

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. ismét megerősíti, hogy az energia és az 
energiainfrastruktúra – legfőképpen pedig 
a megújuló energia és a környezetbarát 
technológia – terén jelentős 
beruházásokra van szükség; a 
beruházások ösztönzése és védelme 
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érdekében elengedhetetlennek, és ily 
módon az európai energiabiztonság 
megerősítése szempontjából 
nélkülözhetetlennek tartja, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodásokban 
helyet kapjanak a beruházásokról szóló 
átfogó fejezetek is, amelyek a beruházások 
liberalizációjával és védelmével 
kapcsolatos rendelkezéseket 
tartalmaznak;

Or. en

Módosítás 81
Helmut Scholz

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. annak biztosítására kéri a Bizottságot, 
hogy az uniós tagjelölt országok teljes 
mértékben tegyenek eleget arra irányuló 
kötelezettségvállalásaiknak, hogy teljesítik 
a környezetvédelmi közösségi 
vívmányokat; azt kéri a Bizottságtól, hogy 
avatkozzon be azokba a legutóbbi 
javaslatokba, amelyek a több tagjelölt 
országban is működő rendkívül szennyező 
és elavult szénerőművekbe irányuló, 
harmadik fél általi súlyos beruházásokra 
vonatkoznak;

Or. en

Módosítás 82
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7c. felszólítja a Tanácsot, hogy tegyen 
további előrelépéseket a kereskedelmi 
védelmi eszközök korszerűsítése terén 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
európai gyártó ágazatok maradéktalanul 
kihasználhassák az energiarendszer 
átalakításából fakadó előnyöket, különös 
tekintettel a turbinákra, a napelemekre, a 
kiváló minőségű acélra és 
építőanyagokra;

Or. en

Módosítás 83
Helmut Scholz

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. mélységes sajnálatát fejezi ki a 
Bizottság által az energiaunióról szóló 
közleményben tett arra irányuló kijelentés 
miatt, hogy egy energiakapacitással 
kapcsolatos közös mechanizmus 
létrehozásáról szóló jogszabályt kíván 
kidolgozni, amely arra kényszerítené az 
energiaellátási rendszerük 
korszerűsítésébe beruházó tagállamokat, 
hogy társfinanszírozzák a néhány másik
tagállamban található elavult és nem 
fenntartható erőművek hosszú távú 
használatát;

Or. en


