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Módosítás  37 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

A Bizottság 2016. évi munkaprogramja 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

62 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

62. sürgeti a Bizottságot, hogy kezelje 

prioritásként az Európai Unió geopolitikai 

függetlenségét a harmadik országokkal 

szembeni egységes tárgyalási pozíció 

megteremtésével, beleértve a gázellátás 

biztonságáról szóló rendelet és a 

kormányközi energiaügyi 

megállapodásokra vonatkozó 

információcsere-mechanizmus 

létrehozásáról szóló határozat idıben 

történı felülvizsgálatát is; hangsúlyozza az 

energiaellátás megfizethetıségének, 

fenntarthatóságának és biztonságának 

fontosságát; hangsúlyozza, hogy minden 

tagállamnak joga van döntenie saját 

energiaszerkezetérıl; 

62. sürgeti a Bizottságot, hogy kezelje 

prioritásként az Európai Unió geopolitikai 

függetlenségét a harmadik országokkal 

szembeni egységes tárgyalási pozíció 

megteremtésével, beleértve a gázellátás 

biztonságáról szóló rendelet és a 

kormányközi energiaügyi 

megállapodásokra vonatkozó 

információcsere-mechanizmus 

létrehozásáról szóló határozat idıben 

történı felülvizsgálatát is; hangsúlyozza az 

energiaellátás megfizethetıségének, 

fenntarthatóságának és biztonságának 

fontosságát; hangsúlyozza, hogy bár a 

Szerzıdés biztosítja minden tagállam jogát 

ahhoz, hogy döntsön saját 

energiaszerkezetérıl, a regionális 

együttmőködés (pl. a balti-tengeri, a dél-

kelet európai, a közép-, és nyugat-európai, 

valamint az északi-tengeri térségben) 

költségmegtakarításokat eredményezne, és 

az egész uniós energiarendszer javát 

szolgálná; 

Or. en 
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Módosítás  38 

Bas Eickhout 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

A Bizottság 2016. évi munkaprogramja 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

56 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

56. hangsúlyozza, hogy az energiaunió a 

következı területeken történı megerısített 

uniós fellépés révén érhetı el: 

versenyképes belsı energiapiac, erıs 

európai irányítási rendszer, kutatás és 

innováció, a határokon átnyúló 

infrastruktúra és összeköttetések 

fejlesztésére irányuló új beruházások, 

fenntarthatóságot és biztonságot nyújtva 

egy olyan energetikai átálláshoz, amely fel 

fogja lendíteni a növekedést és a 

munkahelyteremtést, és hosszú távon 

megfizethetı energiaárakat biztosít majd a 

háztartások és az ipar számára, ezzel 

megelızve és kezelve az 

energiaszegénységet; 

56. hangsúlyozza, hogy az energiaunió a 

következı területeken történı megerısített 

uniós fellépés révén érhetı el: 

versenyképes belsı energiapiac, erıs 

európai irányítási rendszer, kutatás és 

innováció, a határokon átnyúló 

infrastruktúra és összeköttetések 

fejlesztésére irányuló új beruházások, 

fenntarthatóságot és biztonságot nyújtva 

egy olyan energetikai átálláshoz, amely fel 

fogja lendíteni a növekedést és a 

munkahelyteremtést, és hosszú távon 

megfizethetı energiaköltségeket biztosít 

majd a háztartások és az ipar számára, 

ezzel megelızve és kezelve az 

energiaszegénységet; 

Or. en 

 

 


