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Módosítás 1
Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében
Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
5 a bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

— tekintettel az Európai Parlament 
2021. májusi plenáris ülésén elfogadott, 
„Európai hidrogénstratégia” című saját 
kezdeményezésű jelentésre,

Or. en

Módosítás 2
Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Sara Cerdas
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében
Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
6 a bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

— tekintettel az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU 
és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre vonatkozó, 2021. 
március 11-i politikai megállapodásra,

Or. en

Módosítás 3
Jutta Paulus

Véleménytervezet
6 a bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás
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— tekintettel a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
használatának előmozdításáról szóló, 
2018. december 11-i (EU) 2018/2001 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

Or. en

Módosítás 4
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
6 a bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

— tekintettel az Európai Parlament 
Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságának a tengeri programozással 
és az integrált tengerpolitikával 
kapcsolatos hatáskörére;

Or. fr

Módosítás 5
Jutta Paulus

Véleménytervezet
6 b bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

— tekintettel az Egyesült Nemzetek 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye 
Feleinek 21. Konferenciáján (COP21) 
Párizsban, 2015. december 12-én 
elfogadott megállapodásra (Párizsi 
Megállapodás),

Or. en

Módosítás 6
Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt
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a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében
Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
6 b bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

— tekintettel az alternatív 
üzemanyagok infrastruktúrájának 
kiépítéséről szóló, 2014. október 22-i 
2014/94/EU irányelv közelgő 
felülvizsgálatára,

Or. en

Módosítás 7
Jutta Paulus

Véleménytervezet
6 c bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

— tekintettel az Európai 
Parlamentnek az éghajlati és környezeti 
vészhelyzetről szóló, 2019. november 28-i 
állásfoglalására,

Or. en

Módosítás 8
Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében
Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. emlékeztet az EU arra vonatkozó 
fenntartható kötelezettségvállalására, 
hogy a globális klímaváltozás hatásai 
elleni küzdelem mellett legkésőbb 2050-ig 
megvalósítja a nulla nettó szén-dioxid-
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kibocsátás célkitűzését, amint azt az 
európai zöld megállapodás és a 
helyreállítási terv is megerősíti; 
hangsúlyozza ezért, hogy rendkívül 
energiahatékony, klímasemleges és 
megújuló energiaforrásokon alapuló 
rendszert kell megvalósítani;

Or. en

Módosítás 9
Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében
Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. hangsúlyozza, hogy a megújuló 
energia és az energiahatékonyság a nulla 
nettó kibocsátású gazdaság elérésének 
egyik fő mozgatórugója, és azt mind az 
energiakereslet, mind az energiakínálat 
tervezése során végre kell hajtani;

Or. en

Módosítás 10
Jutta Paulus

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság azon törekvését, 
hogy 2050-re elérjük a 340 GW tengeri 
megújulóenergia-kapacitást, ami a 
közlekedés és az idegenforgalom sikeres 
dekarbonizációjának kulcsfontosságú 
eleme; úgy véli, hogy a tengeri 
megújulóenergia-termelés, -tárolás és -
elosztás, valamint annak az 
energiahálózatba való teljes körű 

1. üdvözli a Bizottság azon törekvését, 
hogy 2050-re elérjük a 340 GW tengeri 
megújulóenergia-kapacitást, ami a 
közlekedés és az idegenforgalom sikeres 
dekarbonizációjának kulcsfontosságú 
eleme; hangsúlyozza, hogy mivel a tengeri 
szélenergia-termelési kapacitás jelenleg 
mindössze 23 GW, fel kell gyorsítani az 
offshore szélerőműparkok építését e cél 
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csatlakozása és integrációja 
elengedhetetlen előfeltétele az elektromos 
mobilitás és a tiszta megújuló közlekedési 
üzemanyagok – különösen a hidrogén és az 
ammónia – széles körű elterjedésének; 
felhívja ezért a tagállamokat, hogy gyorsan 
és erőteljesen fokozzák a tengeri megújuló 
energiára irányuló beruházásaikat, és 
ragadják meg különösen a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz által e 
tekintetben biztosított lehetőséget;

elérése érdekében; ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy 2023–2024 előtt 
mintegy 130 GW termeléséhez elegendő 
területet kell kijelölni annak érdekében, 
hogy 2030-ra lehetővé váljon az építkezés; 
úgy véli, hogy a tengeri megújulóenergia-
termelés, -tárolás és -elosztás, valamint 
annak az energiahálózatba való teljes körű 
csatlakozása és integrációja 
elengedhetetlen előfeltétele az elektromos 
mobilitás és a tiszta megújuló közlekedési 
üzemanyagok – különösen a hidrogén és az 
ammónia – széles körű elterjedésének; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy teljes mértékben integrálják a 
hidrogén iránti jövőbeli keresletet a 
tengeri szélerőmű-telepítési tervekbe; 
sürgeti a Bizottságot, hogy a tengeri 
megújuló kapacitásra vonatkozó 
célkitűzését emelje 340 GW-ra, ami ahhoz 
szükséges, hogy a hőmérséklet-emelkedés 
1,5°C-ra korlátozódjon; felhívja a 
tagállamokat, hogy gyorsan és erőteljesen 
fokozzák a tengeri megújuló energiára 
irányuló beruházásaikat, és ragadják meg 
különösen a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz által e 
tekintetben biztosított lehetőséget; 
hangsúlyozza, hogy a megújuló energia és 
az energiatakarékosság a klímasemleges 
gazdaság elérésének hajtóerői; ezzel 
összefüggésben elismeri, hogy 2030-ra az 
EU megújuló energiaforrásokból 
származó villamosáram-termelése 
arányának legalább a mai szint 
kétszeresére vagy még inkább 
háromszorosára kell nőnie;

Or. en

Módosítás 11
Clare Daly

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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1. üdvözli a Bizottság azon törekvését, 
hogy 2050-re elérjük a 340 GW tengeri 
megújulóenergia-kapacitást, ami a 
közlekedés és az idegenforgalom sikeres 
dekarbonizációjának kulcsfontosságú 
eleme; úgy véli, hogy a tengeri 
megújulóenergia-termelés, -tárolás és -
elosztás, valamint annak az 
energiahálózatba való teljes körű 
csatlakozása és integrációja 
elengedhetetlen előfeltétele az elektromos 
mobilitás és a tiszta megújuló közlekedési 
üzemanyagok – különösen a hidrogén és az 
ammónia – széles körű elterjedésének; 
felhívja ezért a tagállamokat, hogy gyorsan 
és erőteljesen fokozzák a tengeri megújuló 
energiára irányuló beruházásaikat, és 
ragadják meg különösen a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz által e 
tekintetben biztosított lehetőséget;

1. üdvözli a Bizottság azon törekvését, 
hogy 2050-re elérjük a 340 GW tengeri 
megújulóenergia-kapacitást, ami a 
közlekedés és az idegenforgalom sikeres 
dekarbonizációjának kulcsfontosságú 
eleme; hangsúlyozza, hogy a tengeri 
megújuló energia bevezetésének hozzá 
kell járulnia az energiaszegénység 
kezeléséhez és a mindenki számára 
egyformán hozzáférhető, megfizethető 
megújuló energia biztosításához; úgy véli, 
hogy a tengeri megújulóenergia-termelés, -
tárolás és -elosztás, valamint annak az 
energiahálózatba való teljes körű 
csatlakozása és integrációja 
elengedhetetlen előfeltétele az elektromos 
mobilitás és a tiszta megújuló közlekedési 
üzemanyagok – különösen a hidrogén és az 
ammónia – széles körű elterjedésének; 
hangsúlyozza, hogy a közlekedés szén-
dioxid-mentesítése tekintetében a tengeri 
megújuló energiát megfelelő 
felhasználásra kell előállítani, és 
emlékeztet arra, hogy az elektromos 
tüzelőanyaggal való visszaélés vagy a 
villamosítás a lánc egészében 
túltermeléshez vezethet és nem hatékony; 
felhívja ezért a tagállamokat, hogy gyorsan 
és erőteljesen fokozzák a tengeri megújuló 
energiára irányuló beruházásaikat, és 
ragadják meg különösen a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz által e 
tekintetben biztosított lehetőséget;

Or. en

Módosítás 12
Robert Roos

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság azon törekvését, 
hogy 2050-re elérjük a 340 GW tengeri 
megújulóenergia-kapacitást, ami a 
közlekedés és az idegenforgalom sikeres 

1. tudomásul veszi a Bizottság azon 
törekvését, hogy 2050-re elérjük a 340 GW 
tengeri megújulóenergia-kapacitást az 
energiaellátás diverzifikálása érdekében; 
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dekarbonizációjának kulcsfontosságú 
eleme; úgy véli, hogy a tengeri 
megújulóenergia-termelés, -tárolás és -
elosztás, valamint annak az 
energiahálózatba való teljes körű 
csatlakozása és integrációja 
elengedhetetlen előfeltétele az elektromos 
mobilitás és a tiszta megújuló közlekedési 
üzemanyagok – különösen a hidrogén és 
az ammónia – széles körű elterjedésének; 
felhívja ezért a tagállamokat, hogy 
gyorsan és erőteljesen fokozzák a tengeri 
megújuló energiára irányuló 
beruházásaikat, és ragadják meg 
különösen a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz által e 
tekintetben biztosított lehetőséget;

úgy véli, hogy a nukleáris energia olyan 
lehetséges „zöld” energiaforrás, amely 
tovább diverzifikálhatja az európai 
energiaellátást, és amellyel további 
kutatásokat kell végezni a zöld 
megállapodásban elfoglalandó helyének 
megfelelő értékelése érdekében;

Or. en

Módosítás 13
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság azon törekvését, 
hogy 2050-re elérjük a 340 GW tengeri 
megújulóenergia-kapacitást, ami a 
közlekedés és az idegenforgalom sikeres 
dekarbonizációjának kulcsfontosságú 
eleme; úgy véli, hogy a tengeri 
megújulóenergia-termelés, -tárolás és -
elosztás, valamint annak az 
energiahálózatba való teljes körű 
csatlakozása és integrációja 
elengedhetetlen előfeltétele az elektromos 
mobilitás és a tiszta megújuló közlekedési 
üzemanyagok – különösen a hidrogén és az 
ammónia – széles körű elterjedésének; 
felhívja ezért a tagállamokat, hogy gyorsan 
és erőteljesen fokozzák a tengeri megújuló 
energiára irányuló beruházásaikat, és 
ragadják meg különösen a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz által e 

1. üdvözli a Bizottság azon törekvését, 
hogy 2050-re elérjük a 340 GW tengeri 
megújulóenergia-kapacitást, ami a 
közlekedés és az idegenforgalom sikeres 
dekarbonizációjának kulcsfontosságú 
eleme; úgy véli, hogy a tengeri 
megújulóenergia-termelés, -tárolás és -
elosztás, valamint annak az 
energiahálózatba való teljes körű 
csatlakozása és integrációja 
elengedhetetlen előfeltétele az elektromos 
mobilitás és a tiszta megújuló közlekedési 
üzemanyagok – különösen a hidrogén és az 
ammónia – széles körű elterjedésének; 
felhívja ezért a tagállamokat, hogy gyorsan 
és erőteljesen segítsék elő a tengeri 
megújuló energiára irányuló piacvezérelt 
beruházásaikat, és ragadják meg különösen 
a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz által e tekintetben biztosított 
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tekintetben biztosított lehetőséget; lehetőséget;

Or. en

Módosítás 14
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli a tengeri megújuló energia 
bevezetésére és a tengeri medencénkénti 
hálózattervezésre vonatkozó keretek 
kidolgozására irányuló bizottsági 
javaslatot; felhívja a Bizottságot, hogy 
segítse elő a tengeri medencénkénti átfogó 
hatásvizsgálatok kidolgozását a megfelelő 
tengeri területek elhelyezkedésének, a 
felszerelések beépítési költségei szintjének, 
a tengeri biológiai sokféleségre gyakorolt 
hatásnak, a környezetnek és az 
idegenforgalmi tevékenységnek, a 
berendezések költségeinek és termelési 
kapacitásának, valamint a hálózati 
infrastruktúra költségeinek értékelése és 
azonosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 15
Jutta Paulus

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet az EU arra vonatkozó 
kötelezettségvállalására, hogy legkésőbb 
2050-ig megvalósítja a nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás célkitűzését; 
hangsúlyozza, hogy e kibocsátásokat 
2030-ig legalább 65%-kal kell csökkenteni 
az 1990-es kibocsátási szinthez képest, 
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hogy az Unió hozzájárulhasson ahhoz, 
hogy a globális felmelegedés mértéke a 
legfrissebb tudományos bizonyítékoknak 
megfelelően az évszázad végéig ne haladja 
meg az 1,5°C-ot;

Or. en

Módosítás 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a stratégiának 
összeegyeztethetőnek kell lennie a Párizsi 
Megállapodás céljaival és a 
klímasemlegesség 2050-ig történő 
elérésével; kiemeli, hogy a megújuló 
tengeri energiának hozzá kell járulnia az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentéséhez, ugyanakkor biztosítania 
kell, hogy e célok elérése ne menjen a 
tengeri környezet biológiai sokféleségének 
rovására;

Or. en

Módosítás 17
Jörgen Warborn

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat, hogy az időjárásfüggő 
megújuló energia, beleértve a tengeri 
szélenergiát is, természeténél fogva nem 
tervezhető, és ezért önmagában nem lesz 
képes kielégítő szintű ellátásbiztonságot 
nyújtani;

Or. sv
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Módosítás 18
Sara Cerdas

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet az éghajlatváltozás 
pusztító hatásai elleni küzdelem keretében 
tett kötelezettségvállalásra, amely szerint 
az európai zöld megállapodással 
összhangban 2050-re el kell érni az EU 
nulla kibocsátási célértékét;

Or. pt

Módosítás 19
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy a többszörösen 
összekapcsolt tengeri szélerőműparkok 
egy nagyobb átviteli rendszerbe lépnek, 
amely potenciálisan csomópontokon 
oszthatja meg az összeköttetéseket vagy 
egyszerre több piacot is elláthat;

Or. en

Módosítás 20
Jörgen Warborn

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a 
villamosenergia-függő és éghajlatbarát 
technológiákba való beruházáshoz 
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elengedhetetlen a lakosság és a 
vállalkozások nagy fokú bizalma az 
energiaellátás biztonsága iránt; ezt szem 
előtt tartva rámutat, hogy prioritásként 
kell kezelni a tervezhető és fosszilis 
tüzelőanyagoktól mentes, megfelelő szintű 
energiatermelés elérésére irányuló 
erőfeszítéseket;

Or. sv

Módosítás 21
Jutta Paulus

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. mivel a zöld megállapodás 
hangsúlyozza, hogy a tengeri megújuló 
energiaforrások előállítása alapvető 
szerepet játszik a klímasemleges 
gazdaságra való átállásban; kiemeli, hogy 
fenntarthatóbb módon kell gazdálkodni a 
tengeri és part menti térséggel a tengeri 
megújuló energiaforrásokban rejlő 
lehetőségek kiaknázása érdekében;

Or. en

Módosítás 22
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. a stratégiának lehetővé kell tennie 
a termelt áram megfelelő felhasználását a 
zöld hidrogén előállításához, figyelembe 
véve az elektrolizátorok jövőbeli elosztását 
az uniós gáz- és villamosenergia-
hálózatok térképén;
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Or. en

Módosítás 23
Jörgen Warborn

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. hangsúlyozza, hogy az 
éghajlatvédelmi átállás megvalósításához 
szükséges villamosenergia-termelés 
jelentős növekedése fényében, az 
időjárástól függő, nem tervezhető 
energiaforrásokat inkább a tervezhető 
fosszilis energiahordozókat, köztük az 
atomenergiát kiegészítő, nem pedig 
helyettesítő energiaforrásoknak kell 
tekinteni;

Or. sv

Módosítás 24
Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében
Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. hangsúlyozza, hogy átfogó európai 
jogi keretre és uniós beruházási tervre van 
szükség ahhoz, hogy a tengeri megújuló 
energia technológiailag érettebbé és 
versenyképessé váljon, garantálva az 
ágazat valamennyi érdekelt fele számára a 
biztonságot;

Or. en

Módosítás 25
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Isabel García Muñoz, Maria Grapini
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében
Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. bár a befektetőknek viselniük kell 
a piaci kockázatot azokon a piacokon, 
ahol a tengeri megújuló energiaforrások 
bevezetése korai szakaszban van, mint 
például a földközi-tengeri térségben, a 
magas kockázat és az alacsony bevételek 
kompenzálhatók olyan támogatási 
rendszerek révén, mint a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz és a küszöbön 
álló CEF2 annak biztosítása érdekében, 
hogy a tengeri megújulóenergia-
projektekbe történő beruházások rövid- és 
középtávon megtörténjenek, és hogy ezek 
a projektek közép- és hosszú távon 
növekedjenek;

Or. en

Módosítás 26
Jörgen Warborn

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. hangsúlyozza, hogy a szélenergia-
ellátás biztonságának növelése érdekében 
fel kell gyorsítani a tengeri szélenergia 
hatékony tárolási technológiáival 
kapcsolatos kutatásokat és beruházásokat;

Or. sv

Módosítás 27
Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében
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Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. külön támogatásra lesz szükség az 
árapály-, hullám-, úszó tengeri 
szélenergia- és napenergia-termeléshez, 
valamint a tengeri zöld hidrogén 
előállításához annak érdekében, hogy e 
technológiák az innovatív kísérleti 
projektekről a kereskedelmi megoldásokra 
térjenek át; hangsúlyozza a koherens és 
összehangolt erőfeszítések fontosságát a 
nemzeti és európai beruházási 
stratégiákban az állami és a magánszektor 
közötti együttműködés biztosítása 
érdekében; az uniós és nemzeti 
közfinanszírozás létfontosságú lesz az 
innovációs csővezeték és az első 
kereskedelmi hasznosítás 
felgyorsításához, a magánbefektetők 
érdeklődésének felkeltéséhez, valamint e 
technológiai megoldások európai 
gyártása, üzembe helyezése, karbantartása 
és üzemeltetése versenyképességének 
javításához;

Or. en

Módosítás 28
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza a modern tengeri 
kikötők fontosságát a tengeri 
megújulóenergia-berendezések 
összeszerelése, gyártása és szervizelése 
szempontjából, valamint a kikötői 
infrastruktúra és a hajók e szolgáltatások 
nyújtása érdekében történő 
korszerűsítéséhez szükséges jelentős 

2. hangsúlyozza a modern tengeri 
kikötők fontosságát a tengeri 
megújulóenergia-berendezések 
összeszerelése, gyártása és szervizelése 
szempontjából, valamint a kikötői 
infrastruktúra és a hajók e szolgáltatások 
nyújtása érdekében történő 
korszerűsítéséhez szükséges jelentős 
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beruházásokat; rámutat a tengeri kikötők 
mint megújulóenergia-központok szerepére 
a tengeri villamosenergia-hálózatok 
összekapcsolásában és határokon átnyúló 
rendszerösszekötőkként, valamint az 
elektrolízis, illetve a hidrogén és más tiszta 
alternatív üzemanyagok tárolása és 
elosztása terén;

beruházásokat, beleértve a közlekedési 
terminálokba és infrastruktúrába történő 
beruházásokat; rámutat a tengeri kikötők 
és a potenciálisan közeli LNG-terminálok 
mint megújulóenergia-központok szerepére 
a tengeri villamosenergia-hálózatok 
összekapcsolásában és határokon átnyúló 
rendszerösszekötőkként, valamint az 
elektrolízis, illetve a hidrogén és más 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok és 
tiszta alternatív üzemanyagok tárolása és 
elosztása terén;

Or. en

Módosítás 29
Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében
Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza a modern tengeri 
kikötők fontosságát a tengeri 
megújulóenergia-berendezések 
összeszerelése, gyártása és szervizelése 
szempontjából, valamint a kikötői 
infrastruktúra és a hajók e szolgáltatások 
nyújtása érdekében történő 
korszerűsítéséhez szükséges jelentős 
beruházásokat; rámutat a tengeri kikötők 
mint megújulóenergia-központok szerepére 
a tengeri villamosenergia-hálózatok 
összekapcsolásában és határokon átnyúló 
rendszerösszekötőkként, valamint az 
elektrolízis, illetve a hidrogén és más tiszta 
alternatív üzemanyagok tárolása és 
elosztása terén;

2. hangsúlyozza a modern tengeri 
kikötők fontosságát a tengeri 
megújulóenergia-berendezések 
összeszerelése, gyártása és szervizelése 
szempontjából, valamint a zöld, 
modernizált és digitalizált kikötői 
infrastruktúra és a hajók e szolgáltatások 
nyújtása érdekében történő 
korszerűsítéséhez szükséges jelentős 
beruházásokat; rámutat a kikötők mint 
stratégiai megújulóenergia-központok és 
körforgásos ipari klaszterek szerepére a 
tengeri villamosenergia-hálózatok 
összekapcsolásában és határokon átnyúló 
rendszerösszekötőkként, valamint az 
elektrolízis, illetve a zöld hidrogén, a zöld 
ammónia és más tiszta alternatív 
üzemanyagok behozatala, előállítása, 
tárolása és elosztása terén;

Or. en
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Módosítás 30
Johan Van Overtveldt

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kiemeli a tengeri megújulóenergia-
ágazat fenntartható, méltányos és felelős 
fejlesztésének fontosságát, figyelembe 
véve a tengeri szállítás és a tengeri kikötők 
kritikus szerepét; a tengeri megújuló 
energia fejlesztése során figyelembe kell 
venni, hogy biztonságos tengeri 
útvonalakra és folyosókra, illetve 
horgonyzóhelyekre van szükség a hajózás 
számára, valamint a kikötőkhöz vezető 
tengeri útvonalak lehetséges jövőbeli 
fejlesztésére; hangsúlyozza ezért, hogy 
már a korai szakaszban konzultálni kell a 
kikötőt üzemeltető szervekkel és az érintett 
érdekelt felekkel, és prioritásként kell 
kezelni a tagállamok közötti két- és 
többoldalú tengeri területrendezési 
együttműködést a hajózás biztonságának 
és folyamatos működésének garantálása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 31
Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében
Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. a kikötők szárazföldi kirakodási 
pontokká is válhatnak a megújuló tengeri 
energiatermelés és annak logisztikája 
számára, és kulcsszerepet játszhatnak a 
kifejlesztendő tengeri eszközök teljes 
életciklusában; intézkedéseket kell hozni a 
pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés 
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elősegítésére, hogy megkönnyítsék a 
kikötői infrastruktúra ezen új 
követelményekhez való hozzáigazítását; a 
TEN-T és a TEN-E hálózatok közötti 
szinergiák keresése ebben az értelemben 
konkrét értéket képvisel; a megújuló 
tengeri energiához való hozzáférés 
hozzájárul a kikötőkkel kapcsolatos 
műveletek és a hajózási ágazat egészének 
környezetbarátabbá tételéhez, például a 
kikötőben horgonyzó hajók part menti 
energiaellátásának megújuló forrásaként;

Or. en

Módosítás 32
Sara Cerdas

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat, hogy a tengeren termelt 
energiát stratégiailag fel lehetne 
használni a kikötők számára, és 
támogatni lehetne a kapcsolódó logisztikai 
műveleteket; hangsúlyozza, hogy ez 
hozzájárulhat az európai kikötők 
korszerűsítéséhez, innovációjához és 
fenntarthatóságához;

Or. pt

Módosítás 33
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy 2018-tól a tengeri 
szélenergia összesített beépített kapacitása 
világszerte nem érte el a 24 GW-ot az 
OCDE tagországaiban;
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Módosítás 34
Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében
Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz, az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF2) és 
az alternatív üzemanyagok 
infrastruktúrájának közelgő 
felülvizsgálata döntő fontosságú lesz e 
kikötői infrastruktúrák korszerűsítése 
szempontjából; a következő CEF2 
tekintetében a TEN-E közös érdekű 
projektjei körének és típusának bővítésére 
lesz szükség ahhoz, hogy (a tengeri 
megújulóenergia-ágazat kiszolgálási 
szükségleteihez kapcsolódó) kikötői 
korszerűsítési projektek pályázhassanak a 
CEF–Energia és a CEF–Közlekedés 
közötti szinergiákra;

Or. en

Módosítás 35
Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében
Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. az olyan területeken lévő számos 
kikötőt, ahol a tengeri megújuló energiák 
alkalmazása nagyon kezdeti szakaszban 
van – például a Földközi-tengeren vagy az 
Atlanti-óceánon –, korszerűsíteni kell, 
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hogy felkészüljenek a tengeri erőművek 
felállításával, gyártásával és 
szervizelésével kapcsolatos műveletekre; 
közép- és hosszú távon a tengeri megújuló 
energiaforrásokból előállított 
villamosenergia zöld hidrogénné történő 
átalakítása és szállítása relevánssá válik, 
és a kikötőket is fejleszteni kell, hogy a 
különböző hidrogénszállítók számára 
kezelési, tárolási és szállítási 
szolgáltatásokat nyújtsanak;

Or. en

Módosítás 36
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza azokat a 
lehetőségeket, amelyeket a tengeri 
megújuló energia kínálhat a part menti 
turisztikai régiók számára, egyrészt a 
turisztikai célú tartózkodások energiával 
kapcsolatos fenntarthatóságának 
növelésével, másrészt a szezonális 
gazdasági hatások kiegyensúlyozásával, 
stabil és kiszámítható munkahelyek 
teremtésével és növekedéssel a helyi 
megújuló tengeri iparágakban és a kis- és 
középvállalkozásokban (kkv-k) egész 
évben;

3. hangsúlyozza azokat a 
lehetőségeket, amelyeket a tengeri 
megújuló energia kínálhat a part menti 
turisztikai régiók számára, egyrészt a 
turisztikai célú tartózkodások energiával 
kapcsolatos fenntarthatóságának 
növelésével, másrészt a szezonális 
gazdasági hatások kiegyensúlyozásával, 
stabil és kiszámítható munkahelyek 
teremtésével és növekedéssel a helyi 
megújuló tengeri iparágakban és a kis- és 
középvállalkozásokban (kkv-k) egész 
évben; rámutat, hogy a tengeri 
szélerőműparkokba történő 
beruházásoknak a lehető legnagyobb 
mértékben hozzá kell járulniuk a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamosenergia többletkapacitása miatt 
potenciálisan előállított alacsony 
kibocsátású tüzelőanyagokhoz való 
hozzáféréssel rendelkező régiók 
társadalmi-gazdasági fejlődéséhez;

Or. en
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Módosítás 37
Clare Daly

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza azokat a 
lehetőségeket, amelyeket a tengeri 
megújuló energia kínálhat a part menti 
turisztikai régiók számára, egyrészt a 
turisztikai célú tartózkodások energiával 
kapcsolatos fenntarthatóságának 
növelésével, másrészt a szezonális 
gazdasági hatások kiegyensúlyozásával, 
stabil és kiszámítható munkahelyek 
teremtésével és növekedéssel a helyi 
megújuló tengeri iparágakban és a kis- és 
középvállalkozásokban (kkv-k) egész 
évben;

3. hangsúlyozza azokat a 
lehetőségeket, amelyeket a tengeri 
megújuló energia kínálhat a part menti 
turisztikai régiók számára, egyrészt a 
turisztikai célú tartózkodások energiával 
kapcsolatos fenntarthatóságának 
növelésével, másrészt a szezonális 
gazdasági hatások kiegyensúlyozásával; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy nyújtsanak ösztönzőket a helyi part 
menti körforgásos energiaközösségek 
létrehozásához, amelyek stabil és 
kiszámítható munkahelyeket és 
növekedést biztosítanak egész évben;

Or. en

Módosítás 38
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza azokat a 
lehetőségeket, amelyeket a tengeri 
megújuló energia kínálhat a part menti 
turisztikai régiók számára, egyrészt a 
turisztikai célú tartózkodások energiával 
kapcsolatos fenntarthatóságának 
növelésével, másrészt a szezonális 
gazdasági hatások kiegyensúlyozásával, 
stabil és kiszámítható munkahelyek 
teremtésével és növekedéssel a helyi 
megújuló tengeri iparágakban és a kis- és 
középvállalkozásokban (kkv-k) egész 
évben;

3. hangsúlyozza azokat a 
lehetőségeket, amelyeket a tengeri 
megújuló energia kínálhat a part menti 
turisztikai régiók számára, egyrészt a 
turisztikai célú tartózkodások energiával 
kapcsolatos fenntarthatóságának 
növelésével, fokozva a part menti 
területek vonzerejét, másrészt a szezonális 
gazdasági hatások kiegyensúlyozásával, 
stabil és kiszámítható munkahelyek 
teremtésével és növekedéssel a helyi 
megújuló tengeri iparágakban és a kis- és 
középvállalkozásokban (kkv-k) egész 
évben;
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Or. fr

Módosítás 39
Robert Roos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza azokat a 
lehetőségeket, amelyeket a tengeri 
megújuló energia kínálhat a part menti 
turisztikai régiók számára, egyrészt a 
turisztikai célú tartózkodások energiával 
kapcsolatos fenntarthatóságának 
növelésével, másrészt a szezonális 
gazdasági hatások kiegyensúlyozásával, 
stabil és kiszámítható munkahelyek 
teremtésével és növekedéssel a helyi 
megújuló tengeri iparágakban és a kis- és 
középvállalkozásokban (kkv-k) egész 
évben;

3. megjegyzi, hogy a tengeri 
megújuló energia veszélyt jelent a tengeri 
és tengerfenéki élővilágra nézve a part 
menti turisztikai régiók számára; felhívja a 
Bizottságot, hogy készítsen 
hatásvizsgálatokat a tengeri megújuló 
energiára vonatkozóan a tengeri 
szélturbinák építése, üzemeltetése és 
karbantartása által a tengeri élővilágban 
és tengerfenékben okozott károk kutatása 
érdekében; hangsúlyozza e tekintetben a 
„ne árts” elv fontosságát;

Or. en

Módosítás 40
Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében
Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza azokat a 
lehetőségeket, amelyeket a tengeri 
megújuló energia kínálhat a part menti 
turisztikai régiók számára, egyrészt a 
turisztikai célú tartózkodások energiával 
kapcsolatos fenntarthatóságának 
növelésével, másrészt a szezonális 
gazdasági hatások kiegyensúlyozásával, 
stabil és kiszámítható munkahelyek 
teremtésével és növekedéssel a helyi 

3. hangsúlyozza azokat a 
lehetőségeket, amelyeket a tengeri 
megújuló energia kínálhat a part menti 
régiók számára, egyrészt a turisztikai célú 
tartózkodások energiával kapcsolatos 
fenntarthatóságának növelésével, másrészt 
a szezonális gazdasági hatások 
kiegyensúlyozásával, stabil és kiszámítható 
munkahelyek teremtésével és növekedéssel 
a helyi megújuló tengeri iparágakban és a 
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megújuló tengeri iparágakban és a kis- és 
középvállalkozásokban (kkv-k) egész 
évben;

kis- és középvállalkozásokban (kkv-k) 
egész évben;

Or. en

Módosítás 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. ösztönzi a tengeri hálózatok közös 
fejlesztését testre szabott regionális és 
helyi megközelítés révén, amely bevonja a 
különböző uniós országokat, és 
szinergiákat tesz lehetővé a meglévő vagy 
tervezett rendszerösszekötőkkel vagy a 
nemzeti tengeri hálózatok 
csatlakoztatásával; rámutat a kohéziós 
alapokon vagy a CEF-hez hasonló 
pénzügyi eszközökön keresztül nyújtott 
uniós pénzügyi támogatás fontos 
szerepére;

Or. en

Módosítás 42
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet, hogy az Unió jelentős 
forrásokat hozott létre a megújuló energia 
valamennyi típusának végrehajtásához, 
például a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz, az InvestEU, a 
kohéziós alapok, az igazságos átmenet 
mechanizmus, a Horizont Európa és az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap 
révén;
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Or. en

Módosítás 43
Clare Daly

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. elismeri azt a kihívást, amelyet a 
szélturbinák jelenthetnek, hatást 
gyakorolva a tengeri útvonalakra, a part 
menti és szigeti területekre, valamint a 
turisztikai helyszínekre; hangsúlyozza, 
hogy a part menti és szigeti területeken a 
tengeri megújuló energia alkalmazását a 
helyi hatóságok bevonásával folytatott 
strukturált párbeszédnek kell megelőznie;

Or. en

Módosítás 44
Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében
Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a tengeri 
megújuló energiákra való igazságos 
átmenetre van szükség, aminek új 
munkalehetőségeket kell teremtenie, és 
megfelelő képzést kell biztosítania a 
munkaerő új kihívásokra való felkészítése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 45
Jutta Paulus
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a legkülső 
régiók és szigetek továbbra is 
nagymértékben függnek a fosszilis 
tüzelőanyagok behozatalától, annak 
ellenére, hogy lehetőségük volna a 
megújuló energiaforrások kiaknázására; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fordítsanak különös figyelmet a 
tengeri megújuló energia fejlesztésére e 
területeken, különös tekintettel közlekedési 
szükségleteikre és idegenforgalmi 
ágazataikra;

4. hangsúlyozza, hogy a legkülső 
régiók és szigetek továbbra is 
nagymértékben függnek a fosszilis 
tüzelőanyagok behozatalától, annak 
ellenére, hogy lehetőségük volna a 
megújuló energiaforrások kiaknázására; 
hangsúlyozza, hogy a fosszilis 
tüzelőanyagok és azok támogatásának 
gyors kivezetése és a tengeri szélenergia-
termelés jelentős fokozása nélkül 
lehetetlen lenne elérni a megújuló 
energiával kapcsolatos célkitűzéseket és a 
globális felmelegedést az évszázad végéig 
1,5°C alatt tartani; emlékeztet, hogy a 
szigeteket különösen érinti a tengerszint 
emelkedése; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fordítsanak különös 
figyelmet a tengeri megújuló energia 
fejlesztésére e területeken, különös 
tekintettel közlekedési szükségleteikre és 
idegenforgalmi ágazataikra annak 
érdekében, hogy mindkét ágazatot teljes 
mértékben fenntarthatóvá és a zöld 
megállapodáshoz és a körforgásos 
gazdasághoz igazítsák;

Or. en

Módosítás 46
Cláudia Monteiro de Aguiar

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a legkülső 
régiók és szigetek továbbra is 
nagymértékben függnek a fosszilis 
tüzelőanyagok behozatalától, annak 
ellenére, hogy lehetőségük volna a 
megújuló energiaforrások kiaknázására; 

4. hangsúlyozza, hogy a legkülső 
régiók és szigetek továbbra is 
nagymértékben függnek a fosszilis 
tüzelőanyagok behozatalától, annak 
ellenére, hogy lehetőségük volna a 
megújuló energiaforrások kiaknázására; 
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felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fordítsanak különös figyelmet a 
tengeri megújuló energia fejlesztésére e 
területeken, különös tekintettel közlekedési 
szükségleteikre és idegenforgalmi 
ágazataikra;

felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fordítsanak különös figyelmet a 
tengeri megújuló energia fejlesztésére e 
területeken, különös tekintettel közlekedési 
szükségleteikre, idegenforgalmi 
ágazataikra és a fosszilis tüzelőanyagoktól 
való függőségükre; ezért felszólít a „Tiszta 
energia az EU szigeteinek” 
kezdeményezés megerősítésére a bevált 
gyakorlatok népszerűsítése érdekében, 
valamint több állami és magán pénzügyi 
támogatás és technikai segítségnyújtás 
biztosítására;

Or. pt

Módosítás 47
Sara Cerdas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a legkülső 
régiók és szigetek továbbra is 
nagymértékben függnek a fosszilis 
tüzelőanyagok behozatalától, annak 
ellenére, hogy lehetőségük volna a 
megújuló energiaforrások kiaknázására; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fordítsanak különös figyelmet a 
tengeri megújuló energia fejlesztésére e 
területeken, különös tekintettel 
közlekedési szükségleteikre és 
idegenforgalmi ágazataikra;

4. hangsúlyozza, hogy a legkülső 
régiók és szigetek továbbra is 
nagymértékben függnek a fosszilis 
tüzelőanyagok behozatalától, annak 
ellenére, hogy lehetőségük volna a 
megújuló energiaforrások kiaknázására; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fordítsanak különös figyelmet a 
tengeri megújuló energia fejlesztésére e 
területeken azáltal, hogy a kormányokkal 
és a helyi hatóságokkal közösen olyan 
cselekvési terveket dolgoznak ki, amelyek 
figyelembe veszik közlekedési 
szükségleteiket és idegenforgalmi 
ágazataikat; hangsúlyozza, hogy földrajzi 
potenciáljuk miatt e régiók alkalmasak a 
tengeri megújuló energiával kapcsolatos 
kísérleti projektek kidolgozására;

Or. pt

Módosítás 48
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Sara Cerdas

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. intézkedések meghozatalára szólít 
fel a megfelelő tengeri területrendezés 
biztosítása érdekében, amely a biológiai 
sokféleség és más tengeri erőforrások 
védelmével összeegyeztethető módon 
elősegíti a tengeri megújuló energia 
alkalmazását; hangsúlyozza a jó tervezés 
fontosságát, különösen a part menti és 
legkülső régiókban a tájépítésre, a 
halászatra, az idegenforgalomra és a 
tengeri közlekedésre gyakorolt negatív 
hatások enyhítése érdekében;

Or. pt

Módosítás 49
Jutta Paulus

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet, hogy a tengeri 
megújuló energia további fejlesztésének 
szükségessége valamennyi európai tengeri 
medencére érvényes, és hogy a tengeri 
megújuló energiaforrásokban széles körben 
kiaknázatlan lehetőségekkel rendelkező 
területek – például a Földközi-tenger – 
kiemelt figyelmet igényelnek, többek 
között olyan innovatív technológiák révén, 
mint az úszó tengeri szélenergia, a hullám- 
és árapály-energia, miközben az 
élvonalbeli szereplőknek, például az 
Északi-tengernek tovább kell fejlődniük és 
meg kell védeniük vezető globális 
pozíciójukat Európa egészének javára;

5. emlékeztet, hogy a tengeri 
megújuló energia további fejlesztésének 
szükségessége valamennyi európai tengeri 
medencére érvényes, és hogy a tengeri 
megújuló energiaforrásokban széles körben 
kiaknázatlan lehetőségekkel rendelkező 
területek – például a Földközi-tenger – 
kiemelt figyelmet igényelnek, többek 
között olyan innovatív technológiák révén, 
mint az úszó tengeri szélenergia, a hullám- 
és árapály-energia; hangsúlyozza, hogy a 
területek felosztásának a nemzeti 
határokon átnyúló közös tengeri 
területrendezés és integrált partiövezet-
gazdálkodás eredményének kell lennie; e 
tekintetben kiemeli az északi tengerek 
melletti országok energetikai 
együttműködésének (NSEC) fontosságát 
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és az Egyesült Királyság újbóli 
bevonásának szükségességét; ezért 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy az építésük és karbantartásuk során 
terjesszék ki a kutatásra, fejlesztésre és 
innovációra irányuló erőfeszítéseket az 
úszó szélerőművekre és a kapcsolódó 
közlekedési kihívásokra, és mérjék fel egy 
nagyszabású projektre vonatkozó közös 
európai érdeket szolgáló fontos projektek 
létrehozásának megvalósíthatóságát; 
felhívja a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy az EU megőrizze technológiai vezető 
szerepét, megtartsa a tehetségeket és 
megfizethető tiszta energiát biztosítson, 
figyelembe véve a tengeri környezetre 
gyakorolt lehetséges hatásokat, ideértve az 
éghajlatváltozással összefüggő hatásokat 
is;

Or. en

Módosítás 50
Cláudia Monteiro de Aguiar

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet, hogy a tengeri 
megújuló energia további fejlesztésének 
szükségessége valamennyi európai tengeri 
medencére érvényes, és hogy a tengeri 
megújuló energiaforrásokban széles körben 
kiaknázatlan lehetőségekkel rendelkező 
területek – például a Földközi-tenger – 
kiemelt figyelmet igényelnek, többek 
között olyan innovatív technológiák révén, 
mint az úszó tengeri szélenergia, a hullám- 
és árapály-energia, miközben az 
élvonalbeli szereplőknek, például az 
Északi-tengernek tovább kell fejlődniük és 
meg kell védeniük vezető globális 
pozíciójukat Európa egészének javára;

5. emlékeztet, hogy a tengeri 
megújuló energia további fejlesztésének 
szükségessége valamennyi európai tengeri 
medencére érvényes, és hogy a tengeri 
megújuló energiaforrásokban széles körben 
kiaknázatlan lehetőségekkel rendelkező 
területek – például a Földközi-tenger – 
kiemelt figyelmet igényelnek, többek 
között olyan innovatív technológiák révén, 
mint az úszó tengeri szélenergia, a hullám- 
és árapály-energia, miközben az 
élvonalbeli szereplőknek, például az 
Északi-tengernek tovább kell fejlődniük és 
meg kell védeniük vezető globális 
pozíciójukat Európa egészének javára; a 
2020-ban felülvizsgált Atlanti Cselekvési 
Tervnek tükröznie kell a tengeri 
szélenergia hatalmas természeti 
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potenciálját, valamint az Atlanti-
óceánban és annak legkülső régióiban – 
amelyek közül néhány úttörő szerepet 
játszik a szigetek dekarbonizációjában – a 
hullám- és árapályenergiában rejlő 
hatalmas természeti potenciált, és elő kell 
segítenie a határokon átnyúló szinergiák 
megerősítését;

Or. pt

Módosítás 51
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet, hogy a tengeri 
megújuló energia további fejlesztésének 
szükségessége valamennyi európai tengeri 
medencére érvényes, és hogy a tengeri 
megújuló energiaforrásokban széles körben 
kiaknázatlan lehetőségekkel rendelkező 
területek – például a Földközi-tenger – 
kiemelt figyelmet igényelnek, többek 
között olyan innovatív technológiák révén, 
mint az úszó tengeri szélenergia, a hullám- 
és árapály-energia, miközben az 
élvonalbeli szereplőknek, például az 
Északi-tengernek tovább kell fejlődniük és 
meg kell védeniük vezető globális 
pozíciójukat Európa egészének javára;

5. emlékeztet, hogy a tengeri 
megújuló energia további fejlesztésének 
szükségessége valamennyi európai tengeri 
medencére érvényes, és hogy a tengeri 
megújuló energiaforrásokban széles körben 
kiaknázatlan lehetőségekkel rendelkező 
területek – például a Földközi-tenger – 
kiemelt figyelmet igényelnek, többek 
között olyan innovatív technológiák 
kutatásának finanszírozása és fejlesztése 
révén, mint az úszó tengeri szélenergia, a 
hullám- és árapály-energia, miközben az 
élvonalbeli szereplőknek, például az 
Északi-tengernek tovább kell fejlődniük és 
meg kell védeniük vezető globális 
pozíciójukat Európa egészének javára; úgy 
véli, hogy az Európai Uniónak minden 
tőle telhetőt meg kell tennie annak 
érdekében, hogy megőrizze vezető szerepét 
a szélenergia terén;

Or. fr

Módosítás 52
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet, hogy a tengeri 
megújuló energia további fejlesztésének 
szükségessége valamennyi európai tengeri 
medencére érvényes, és hogy a tengeri 
megújuló energiaforrásokban széles körben 
kiaknázatlan lehetőségekkel rendelkező 
területek – például a Földközi-tenger – 
kiemelt figyelmet igényelnek, többek 
között olyan innovatív technológiák révén, 
mint az úszó tengeri szélenergia, a hullám- 
és árapály-energia, miközben az 
élvonalbeli szereplőknek, például az 
Északi-tengernek tovább kell fejlődniük és 
meg kell védeniük vezető globális 
pozíciójukat Európa egészének javára;

5. emlékeztet, hogy a tengeri 
megújuló energia további fejlesztésének 
szükségessége valamennyi európai tengeri 
medencére érvényes, és hogy a tengeri 
megújuló energiaforrásokban széles körben 
kiaknázatlan lehetőségekkel rendelkező 
területek – például a Földközi- vagy a 
Balti-tenger – kiemelt figyelmet 
igényelnek, többek között olyan innovatív 
technológiák révén, mint az úszó tengeri 
szélenergia, a hullám- és árapály-energia, 
miközben az élvonalbeli szereplőknek, 
például az Északi-tengernek tovább kell 
fejlődniük és meg kell védeniük vezető 
globális pozíciójukat Európa egészének 
javára;

Or. en

Módosítás 53
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy az Uniónak, 
tagállamainak és régióinak geostratégiai 
megállapodásokat kell kidolgozniuk a 
tengeri energiainfrastruktúrára 
vonatkozóan a szomszédos földrajzi 
régiókkal, különösen a Nyugat-
Balkánnal, a Földközi-tenger déli és keleti 
medencéjével annak érdekében, hogy 
fellendítsék az európai és a szomszédos 
piacokra való termelést; úgy véli, hogy 
ezeknek a megállapodásoknak elő kell 
mozdítaniuk az Unió és a szomszédos 
régiók közötti, a megújulóenergia-
termelésre és -fogyasztásra vonatkozó 
oktatást is, egyenlő feltételek mellett;



PE692.840v01-00 32/38 AM\1231627HU.docx

HU

Or. en

Módosítás 54
Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Sara Cerdas
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében
Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. a különböző technológiák 
különböző tengeri medencéknek felelnek 
meg; finanszírozásra lesz szükség azokon 
a területeken, ahol a tengeri megújuló 
energia telepítése nagyon korai 
szakaszban van, mint például a Földközi-
tengeren, a szükséges technológiai 
adaptációk rövid távú teszteléséhez, majd 
bővítéséhez;

Or. en

Módosítás 55
Jörgen Warborn

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. rámutat, hogy minden 
tengeriszélerőmű-tervnek kellően 
figyelembe kell vennie a 
környezetvédelmet, valamint az állatok, a 
természet és a táj védelmét, a tenger egyéb 
felhasználási céljaival való lehetséges 
ütközések értékelése mellett;

Or. sv

Módosítás 56
Jörgen Warborn
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Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy a tengeri 
szélenergia tájra gyakorolt negatív 
hatását, a tengeri környezetre gyakorolt 
potenciálisan káros hatásait és a 
szükséges nagy területet gondosan össze 
kell vetni az egyes bővítési projektek 
becsült előnyeivel;

Or. sv

Módosítás 57
Jutta Paulus

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
és idegenforgalmi ágazatban a tengeri 
megújuló energia iránti drasztikusan 
növekvő igény kielégíthető az EU biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos stratégiájának 
teljes körű betartása mellett, mivel például 
a tengeri szélenergia-iparnak a 2030-as 
éghajlat-politikai cél eléréséhez szükséges 
növekedése érdekében a becslések szerint 
az európai tengeri térség kevesebb mint 
3%-ára lesz szükség.

6. hangsúlyozza, hogy a globális 
felmelegedés tengeri vízi ökoszisztémákra, 
a növekvő vízhőmérsékletekre és az 
óceánok elsavasodására, a vízáramok 
megváltozására, valamint a halak 
élőhelyeinek zsugorodására, a tengeri és 
édesvízi fajok termékenységére gyakorolt 
pusztító hatásainak korlátozása érdekében 
létfontosságú az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem a tengeri energiatermelés 
felhasználása révén; hangsúlyozza, hogy 
a közlekedési és idegenforgalmi ágazatban 
a tengeri megújuló energia iránti 
drasztikusan növekvő igény kielégíthető az 
EU biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
stratégiájának teljes körű betartása mellett, 
mivel például a tengeri szélenergia-iparnak 
a 2030-as éghajlat-politikai cél eléréséhez 
szükséges növekedése érdekében a 
becslések szerint az európai tengeri térség 
kevesebb mint 3%-ára lesz szükség; 
hangsúlyozza, hogy az észszerűen 
megtervezett és megépített tengeri 
szélerőműparkok előnyösek lehetnek a 
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tenger biológiai sokfélesége 
szempontjából; emlékeztet azonban, hogy 
a tengeri szélenergia-termelés erőteljes 
bővítéséhez intelligens megközelítésre van 
szükség annak biztosítása érdekében, 
hogy az érintett területeken már folyó 
tevékenységekkel együtt létezzen, valamint 
a lehető legkisebb kárt tegye a 
környezetben; e tekintetben kiemeli, hogy 
a szélerőműparkok építéséből és 
üzemeltetéséből, de különösen a tengeri 
közlekedésből származó zajszennyezés 
negatív hatással van a tengeri 
ökoszisztémára, és azt a környezetvédelmi 
jogszabályokban kell kezelni;

Or. en

Módosítás 58
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
és idegenforgalmi ágazatban a tengeri 
megújuló energia iránti drasztikusan 
növekvő igény kielégíthető az EU biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos stratégiájának 
teljes körű betartása mellett, mivel például 
a tengeri szélenergia-iparnak a 2030-as 
éghajlat-politikai cél eléréséhez szükséges 
növekedése érdekében a becslések szerint 
az európai tengeri térség kevesebb mint 
3%-ára lesz szükség.

6. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
és idegenforgalmi ágazatban a tengeri 
megújuló energia iránti drasztikusan 
növekvő igény kielégíthető az EU biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos stratégiájának 
teljes körű betartása mellett, mivel például 
a tengeri szélenergia-iparnak a 2030-as 
éghajlat-politikai cél eléréséhez szükséges 
növekedése érdekében a becslések szerint 
az európai tengeri térség kevesebb mint 
3%-ára lesz szükség; hangsúlyozza 
azonban, hogy az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 
2011/92/EU irányelvben meghatározott 
kritériumokkal összhangban gondosan 
értékelni kell a tengeri megújulóenergia-
projektek környezeti hatását, és adott 
esetben csökkenteni kell a kockázatokat; 
hangsúlyozza ebben az értelemben, hogy 
az egyéb tengeri tevékenységekkel való 
együttéléssel mind időbeli, mind térbeli 
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szinten külön foglalkozni kell;

Or. en

Módosítás 59
Clare Daly

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
és idegenforgalmi ágazatban a tengeri 
megújuló energia iránti drasztikusan 
növekvő igény kielégíthető az EU 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
stratégiájának teljes körű betartása 
mellett, mivel például a tengeri 
szélenergia-iparnak a 2030-as éghajlat-
politikai cél eléréséhez szükséges 
növekedése érdekében a becslések szerint 
az európai tengeri térség kevesebb mint 
3%-ára lesz szükség.

6. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
és idegenforgalmi ágazatban a tengeri 
megújuló energia iránti, drasztikusan 
növekvő igény csak akkor felelhet meg 
teljes mértékben a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos uniós stratégia céljainak, ha a 
tengeri szélerőművek telepítésére a tengeri 
területrendezésre vonatkozóan a 
2014/89/EU irányelvben előírt 
ökoszisztéma-alapú megközelítéssel 
összhangban kerül sor;

Or. en

Módosítás 60
Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében
Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. rendelkezéseket kell hozni annak 
biztosítására, hogy megfelelő tengeri 
területrendezésre kerüljön sor annak 
érdekében, hogy a megújuló tengeri 
energia hasznosítása összeegyeztethető 
legyen a biológiai sokféleség védelmével 
és a tengeri erőforrások – például a 
halászat, az idegenforgalom és a tengeri 
közlekedés – meglévő felhasználásával, 
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különös tekintettel a hajózási 
csatornákhoz és a kikötők körüli 
horgonyzó területekhez való szabad 
hozzáférés biztosítására, szem előtt tartva 
a tengeri közlekedés fontosságát az 
európai gazdaság számára (Európa és a 
világ többi része közötti kereskedelem 
mintegy 75%-át és az Európán belüli 
kereskedelem több mint egyharmadát a 
kikötőkön keresztül szállítják);

Or. en

Módosítás 61
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline 
Nagtegaal

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. emlékeztet a tengeri 
területrendezés keretének létrehozásáról 
szóló, 2014. július 23-i 2014/89/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
végrehajtásának fontosságára; 
hangsúlyozza, hogy a tervezésnek olyan 
hosszú távú jövőképet kell biztosítania, 
amely összeegyezteti az új 
tevékenységeket, például a megújuló 
energiát a hosszú távú tevékenységekkel, 
például a halászattal, lehetővé téve 
mindenki számára, hogy részt vegyen az 
európai tengeri térség fenntartható 
fejlődésében;

Or. fr

Módosítás 62
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy az Uniónak, 
tagállamainak és régióinak geostratégiai 
megállapodásokat kell kidolgozniuk a 
tengeri energiainfrastruktúrára 
vonatkozóan a szomszédos földrajzi 
régiókkal, különösen a Nyugat-
Balkánnal, a Földközi-tenger déli és keleti 
medencéjével annak érdekében, hogy 
fellendítsék az európai és a szomszédos 
piacokra való termelést;

Or. en

Módosítás 63
Jutta Paulus

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a Bizottságot, hogy az 
Európai Tengerészeti Biztonsági 
Ügynökséggel együttműködve dolgozzon 
ki iránymutatásokat a tengeri 
szélerőműparkokban és építőipari 
hajókon történő hajózás biztonságára 
vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 64
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. aggodalommal látja, hogy a 
legtöbb tagállam még nem nyújtotta be 
tengeri területrendezési tervét a 
Bizottságnak, amelynek határideje a 
2014/89/EU irányelv értelmében 2021. 
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március 31. volt; ösztönzi a Bizottságot, 
hogy ellenőrizze azok összhangját a 
nemzeti energia- és éghajlat-politikai 
tervekkel és különösen a tengeri energia 
fejlesztésére vonatkozó rendelkezésekkel;

Or. en


