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Módosítás  9 
Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 
a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0267/2010 
Pervenche Berès 
a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre 

irányuló ajánlások (félidıs jelentés) 

2009/2182(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
34 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

34. javasolja, hogy a Bizottság vállaljon 

teljes felelõsséget az alábbi területekre 

vonatkozó projektek irányításáért és 

finanszírozásáért:  

- új beruházások a kutatás, valamint a 

megújuló energiaforrások fejlesztése és 

hasznosítása, az – elsõsorban az európai 

épületállományra vonatkozó – 

energiahatékonyság, valamint 

általánosabban az erõforrás-felhasználási 

hatékonyság területén; 

- az európai energiahálózat megerõsítése, a 

nemzeti hálózatok összekapcsolása és a 

nagyobb, megújuló forrásokat hasznosító 

központok által elõállított energia 

eljuttatása a fogyasztókhoz, valamint az 

energiatárolás új formáinak és az európai 

nagyfeszültségû egyenáramú (HVDC) 

„szuperhálózatnak” a bevezetése;  

- az Unió keleti és nyugati, valamint északi 

és déli részeit összekötõ nagysebességû 

vasúti szolgáltatás, az annak 

infrastruktúrájába való beruházást lehetõvé 

tevõ és a kritikus infrastruktúrát 

köztulajdonba helyezõ tervekkel;  

- gyors internet-hozzáférés biztosítása az 

egész Unióban és az EU digitális 

menetrendjének gyors végrehajtása, 

valamint megbízható, ingyenes hozzáférés 

34. javasolja, hogy a Bizottság vállaljon 

teljes felelõsséget az alábbi területekre 

vonatkozó projektek irányításáért és 

finanszírozásáért:  

- új beruházások a kutatás, valamint a 

megújuló energiaforrások fejlesztése és 

hasznosítása, az – elsõsorban az európai 

épületállományra vonatkozó – 

energiahatékonyság, valamint 

általánosabban az erõforrás-felhasználási 

hatékonyság területén; 

- az európai energiahálózat megerõsítése, a 

nemzeti hálózatok összekapcsolása és a 

nagyobb, megújuló forrásokat hasznosító 

központok által elõállított energia 

eljuttatása a fogyasztókhoz, valamint az 

energiatárolás új formáinak és az európai 

nagyfeszültségû egyenáramú (HVDC) 

„szuperhálózatnak” a bevezetése;  

- a rádiónavigáció és földi megfigyelés 

területén alkalmazott uniós ûrbeli 

infrastruktúrák népszerûsítése az új uniós 

szolgáltatások és innovatív alkalmazások 

elõsegítése, valamint az uniós 

jogszabályok és politikák végrehajtása 

érdekében. 

- az Unió keleti és nyugati, valamint északi 

és déli részeit összekötõ nagysebességû 

vasúti szolgáltatás, az annak 
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biztosítása valamennyi polgár számára;   

- az EU vezetõ szerepének kialakítása az e-

egészségügy terén;  

- az elektromos mobilitás fejlesztésének 

tökéletesítése és az arra vonatkozó közös 

szabványok kidolgozása; 

infrastruktúrájába való beruházást lehetõvé 

tevõ és a kritikus infrastruktúrát 

köztulajdonba helyezõ tervekkel;  

- gyors internet-hozzáférés biztosítása az 

egész Unióban és az EU digitális 

menetrendjének gyors végrehajtása, 

valamint megbízható, ingyenes hozzáférés 

biztosítása valamennyi polgár számára;   

- az EU vezetõ szerepének kialakítása az e-

egészségügy terén;  

- az elektromos mobilitás fejlesztésének 

tökéletesítése és az arra vonatkozó közös 

szabványok kidolgozása; 

Or. en 
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Módosítás  10 
Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0267/2010 
Pervenche Berès 
a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre 

irányuló ajánlások (félidıs jelentés) 

2009/2182(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
Alcím a 24 bekezdés után  
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Reagálás Reagálások 

Or. en 

 

 


