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Módosítás, benyújtotta: Antonio De Blasio

Módosítás: 1
(2) bekezdés

(2) üdvözli a március 9-i Európai Tanács következtetéseit, és különösen azon határozatát, 
hogy a 2012 utáni időszakra vonatkozó globális és átfogó megállapodás létrejöttéig az 
EU szilárd és független kötelezettséget vállal az üvegházhatást okozó gázok 1990-es 
kibocsátási szintjének legalább 20%-os csökkentésére 2020-ra, valamint az 
energiahatékonyságra, a megújuló energiaforrásokra és a bioüzemanyagok 
használatára vonatkozó, rendkívül ambiciózus mennyiségi célok elérésére;
hangsúlyozza, hogy a megújuló energiaforrásokat használó energiapolitika a 
regionális szintű követelmények és lehetőségek alkalmazásával lehetővé teszi a
decentralizált energiapolitikát, ezért arra buzdítja a tagállamokat, hogy ne 
hanyagoljanak egyes technológiákat;

Or. hu
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Módosítás, benyújtotta: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 2
2) bekezdés

(2) továbbá üdvözli, hogy az új európai energiapolitika teljes mértékben tiszteletben tartja 
a tagállamok választását az energia-összetétel tekintetében és az elsődleges 
energiaforrások feletti szuverenitását, ugyanakkor a politika a tagállamok közötti 
szolidaritáson alapul, integrált megközelítést biztosítva az éghajlatváltozásnak és a 
környezetvédelmi fenntarthatóság előmozdításának; felkéri az illetékes hatóságokat, 
hogy legyenek birtokában az e célok eléréséhez szükséges eszközöknek;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Bernadette Bourzai

Módosítás: 3
(2a) bekezdés (új)

(2a) sajnálja azonban, hogy a Bizottság kevés kapcsolatot létesített a megújuló 
energiaforrások fejlesztése és a munkaerőpiac strukturálására, az iskolai és szakmai 
képzési kínálatra, valamint az ipari kapcsolatok fejlődésére vonatkozó 
következmények között;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 4
(2a) bekezdés (új)

(2a) arra buzdítja a tagállamokat, hogy írják össze a megújuló energiaforrások 
különböző régiókban meglévő lehetőségeit annak érdekében, hogy valamennyi 
ország jobban kihasználhassa az így megnyíló lehetőségeket, és ennek megfelelően 
biztassák a régiókat a megújuló energiaforrások használatára;

Or. el
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Módosítás, benyújtotta: Antonio De Blasio

Módosítás: 5
(3) bekezdés

(3) az Energia Cselekvési Terv éves felülvizsgálatával összefüggésben ragaszkodik 
ahhoz, hogy az Európai Parlament évente, az Európai Tanács éves vizsgálata előtt 
tájékoztatást kapjon az EU energia- és éghajlatváltozási politikájának végrehajtásában 
elért haladásról és eredményekről; ezenkívül kéri a tagállamokat, hogy készítsék el 
klímastratégiájukat vagy energiastratégiájukat, különös figyelmet fordítva a 
megújuló energia arányának növelésére és az energiahatékonyságra, a regionális 
sajátosságok figyelembevételével;

Or. hu

Módosítás, benyújtotta: Bernadette Bourzai

Módosítás: 6
(3a) bekezdés (új)

(3a) sajnálja, hogy a megújuló energiaforrásokból előállított elektromos áramról szóló 
irányelv olyan – nagy méretű és kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés nélküli –
biomassza-előállító erőművek létrehozásához vezet, amelyek az energia terén nem 
hatékonyak, és annak a kockázatát rejtik, hogy egyes régiókban teljesen 
destabilizálják az ipari fa és az energiafa piacát;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Bernadette Bourzai

Módosítás: 7
(3b) bekezdés (új)

(3b) kéri a Bizottságot, hogy tegye kötelezővé a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelést, 
ha a megújuló energiát biomasszából állítják elő, és tanulmányozza azt a hatást, 
amelyet a fatüzelésű kazánokkal kapcsolatos projektek gyakorolnak a faágazat helyi 
és fenntartható fejlődésére, tudva, hogy ez az ágazat fontos szerepet játszik a 
területek hasznosításában és a vidéki gazdaságok dinamizálásban;

Or. fr
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Módosítás, benyújtotta: Bernadette Bourzai

Módosítás: 8
(4) bekezdés

(4) nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy minél hamarabb terjessze elő a fűtési és hűtési 
célú megújuló energiaforrások használatáról szóló irányelvre vonatkozó javaslatát,
valamint az ösztönzési és technológia-átadási eszközöket, továbbá az ezen, 
Európában eddig távolról sem kihasznált potenciál kihasználására vonatkozó 
legjobb európai gyakorlatok terjesztését;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Jill Evans

Módosítás: 9
(4) bekezdés

(4) nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy legkésőbb a 2007. év végéig terjessze elő a 
megújuló energiaforrásokról szóló irányelvre vonatkozó javaslatát, és felkéri, hogy 
határozza meg 2020-ra a megújuló energiaforrások 25%-os átlagos célkitűzését, 
valamint az elektromos áram, a közlekedés, a fűtés és a hűtés ágazatára
vonatkozóan kötelező célkitűzéseket, és felhívja a régióknak és a helyi hatóságoknak a 
politika végrehajtásával kapcsolatos szerepének és felelősségének pontosítására;

Or. en

Módosítás, benyújtotta: Antonio De Blasio

Módosítás: 10
(4) bekezdés

(4) nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy minél hamarabb terjessze elő a megújuló 
energiaforrásokról szóló irányelvre vonatkozó javaslatát, és felhívja a régióknak és a 
helyi hatóságoknak a politika végrehajtásával kapcsolatos szerepének és 
felelősségének pontosítására, arra buzdítva a helyi hatóságokat, hogy alkalmazzák a 
megújuló energiákra vonatkozó fejlesztési eszközöket a legalacsonyabb döntési 
szinten;

Or. hu
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Módosítás, benyújtotta: Oldřich Vlasák

Módosítás: 11
(4) bekezdés

(4) nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy minél hamarabb terjessze elő a megújuló 
energiaforrásokról szóló irányelvre vonatkozó javaslatát, és felhívja a régióknak és a 
helyi hatóságoknak a politika végrehajtásával kapcsolatos szerepének, jogainak és 
felelősségének pontosítására;

Or. en

Módosítás, benyújtotta: Bernadette Bourzai

Módosítás: 12
(4a) bekezdés (új)

(4a) kéri a Bizottságot, hogy mozgósítsa a megújuló energiaforrások fejlesztésében 
érdekelt valamennyi helyi szereplőt: helyi és regionális hatóságokat, mezőgazdasági
és erdészeti gazdálkodókat, vállalkozókat és területrendezőket, egyetemeket, 
kutatókat és magánszemélyeket, támogassa a köz- és magánpartnerség létrehozását, 
továbbá javítsa az ellátási hálózatot és az előállított megújuló energia kereskedelmi 
forgalomba hozatalát;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 13
(4a) bekezdés (új)

(4a) kéri a Tanácsot és az Európai Bizottságot, hogy a jogalkotási fejlesztéseken és a 
technológiai javításokon túl különös figyelmet fordítsanak a siker feltételeire, vagyis 
a helyi és regionális hatóságoknak, valamint a társadalom valamennyi szereplőjének 
jelentős bevonására;

Or. fr
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Módosítás, benyújtotta: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 14
(4a) bekezdés (új)

(4a) mivel a helyi társadalmak gyakran elvetik egyes megújuló energiaforrások – mint 
például a szélenergia vagy a geotermikus energia – hasznosítását azon lehetséges 
negatív hatások miatt, amelyeket a természeti és lakókörnyezetre, valamint a régió 
egyes gazdasági tevékenységeire (például turizmus) gyakorolhatnak; kéri a 
Bizottságot, hogy határozzon meg iránymutatásokat azon eljárások javára, amelyek 
elnyerhetik a helyi közösségek hozzájárulását a polgárok megfelelő tájékoztatása és 
a lehetséges negatív hatások minimalizálása alapján;

Or. el

Módosítás, benyújtotta: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 15
(5) bekezdés

(5) felhívja azokat a tagállamokat, amelyek még nem tették meg, hogy minél hamarabb 
hajtsák végre az épületek energiateljesítményéről szóló irányelvet (2002/91/EK), és 
gyorsítsák fel az energiahatékonyságra vonatkozó, az energia-végfelhasználás 
hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben (2006/32/EK) előírt nemzeti cselekvési tervek elkészítését, a helyi 
és regionális hatóságok bevonásával;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 16
(6) bekezdés

(6) következésképpen felhívja a régiókat és a helyi hatóságokat, hogy vállaljanak 
kötelezettséget saját területüken a célkitűzések sikere érdekében, vegyék figyelembe 
e célkitűzéseket a területfejlesztési és terület-felhasználási politikáikban, különösen 
a városok és a közlekedés terjeszkedésének irányítás alá vonása terén, és hogy az új 
építkezések, új épületek és meglévő épületek energetikai felújítása esetében 
folyamatosan követeljék meg a szénsemlegességet, valamint hogy egyszerűsítsék és 
gyorsítsák fel a megújuló energiaforrások hasznosításához szükséges adminisztratív 
eljárásokat; 
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Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Oldřich Vlasák

Módosítás: 17
(6) bekezdés

(6) következésképpen felhívja a régiókat és a helyi hatóságokat, hogy rendszeresen
támogassák annak szükségességét, hogy az új építkezések és épületek energetikailag
kifizetődőek legyenek, valamint hogy egyszerűsítsék és gyorsítsák fel a megújuló 
energiaforrások hasznosításához szükséges adminisztratív eljárásokat;

Or. en

Módosítás, benyújtotta: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 18
(6a) bekezdés (új)

(6a) kéri a regionális és helyi hatóságokat, hogy késedelem nélkül kötelezzék el magukat 
az Európai Unió célkitűzéseinek az összes helyi szereplővel való elérésére saját 
területükön, létrehozva így az olyan helyi hatóságok önkéntes mozgalmát, amelyek 
jövőbeni energiapolitikájukat ebben az új összefüggésben szándékoznak 
megvalósítani;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 19
(6) bekezdés (új)

(6a) kéri a tagállamokat, a régiókat és a helyi hatóságokat, hogy épületeikben a 
megújuló energiaforrásokra irányuló technológiák elfogadásával adjanak példát az 
európai polgároknak, támogassák járműveikben a bioüzemanyag használatát, és 
energetikailag kifizetődő berendezések üzembe állítása révén érjenek el energia-
megtakarítást; 

Or. el
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Módosítás, benyújtotta: Jill Evans

Módosítás: 20
(6a) bekezdés (új)

(6a) kéri, hogy teljes mértékben vegyék figyelembe a szubszidiaritás elvét, és kéri a helyi 
és regionális hatóságokat, hogy valósítsanak meg olyan helyi energiaprogramokat, 
amelyek magukban foglalják az energia megőrzését, az energiahatékonyságot és a 
megújuló energia felhasználásának növelésére vonatkozó módokat;

Or. en

Módosítás, benyújtotta: Antonio De Blasio

Módosítás: 21
(6a) bekezdés (új)

(6a) kéri a tagállamokat, a régiókat és a helyi hatóságokat, hogy kampányokkal és 
gazdasági ösztönzőkkel járuljanak hozzá a lakosság hozzáállásának és a fogyasztási 
szokásoknak a megváltoztatásához az energiatakarékosság és a megújuló 
energiaforrások terjesztése terén;

Or. hu

Módosítás, benyújtotta: Bernadette Bourzai

Módosítás: 22
(7) bekezdés

(7) kéri a tagállamokat, a régiókat és a helyi hatóságokat, biztosítsák, hogy a 
nagyközönség és a társadalmi-gazdasági szereplők kellően tájékozottak legyenek a 
fotoelektromos rendszerek technológiai és gyakorlati szempontjairól, és a 
bioüzemanyagok, a biomassza, a szélenergia és a geotermikus energia
felhasználásáról, valamint a különböző felelősségi szinteken javasolt pénzügyi 
ösztönzőkről;

Or. fr
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Módosítás, benyújtotta: Marian Harkin

Módosítás: 23
(7) bekezdés

(7) kéri a tagállamokat, a régiókat és a helyi hatóságokat, biztosítsák, hogy a 
nagyközönség kellően tájékozott legyen a fotoelektromos rendszerek technológiai és 
gyakorlati szempontjairól, a bioüzemanyagok felhasználásáról, valamint a szintén 
rendelkezésre álló pénzügyi ösztönző intézkedésekről;

Or. en

Módosítás, benyújtotta: Antonio De Blasio

Módosítás: 24
(7) bekezdés

(7) kéri a tagállamokat, a régiókat és a helyi hatóságokat, biztosítsák, hogy a 
nagyközönség kellően tájékozott legyen a fotoelektromos rendszerek technológiai és 
gyakorlati szempontjairól, a bioüzemanyagok felhasználásáról, valamint a különböző 
felelősségi szinteken javasolt pénzügyi ösztönzőkről, valamint a geotermikus energia, 
a biomassza, a szél- és vízenergia szállítását szolgáló berendezésekről, a; kéri őket, 
hogy akár a meglévő módszerek szerint, akár új eszközök révén ösztönözzék a helyes 
gyakorlatok cseréjét;

Or. hu

Módosítás, benyújtotta: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 25
(7) bekezdés

(7) kéri a tagállamokat, a régiókat és a helyi hatóságokat, biztosítsák, hogy a 
nagyközönség kellően tájékozott legyen a fotoelektromos rendszerek technológiai és 
gyakorlati szempontjairól, a geotermikus energiáról és a mélységi geotermikus 
energiáról, továbbá a bioüzemanyagok felhasználásáról, valamint a különböző 
felelősségi szinteken javasolt pénzügyi ösztönzőkről;

Or. el
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Módosítás, benyújtotta: Jill Evans

Módosítás: 26
7) bekezdés

(7) kéri a tagállamokat, a régiókat és a helyi hatóságokat, biztosítsák, hogy a 
nagyközönség kellően tájékozott legyen a fotoelektromos rendszerek technológiai 
szempontjairól, (törlés) az energiahatékonyságra vonatkozó műszaki és gyakorlati 
adatokról, valamint a különböző felelősségi szinteken javasolt pénzügyi ösztönzőkről;

Or. en

Módosítás, benyújtotta: Antonio De Blasio

Módosítás: 27
(7a) bekezdés (új)

(7a) kéri a tagállamokat, hogy a hatóságok írjanak elő pénzügyi ösztönzőket, támogassák 
a képzést, az innovációt és K+F-et a megújuló energiaforrások terén, és a 
vállalkozások számára bővítsék az innovációs lehetőségeket;

Or. hu

Módosítás, benyújtotta: Marian Harkin

Módosítás: 28
(8) bekezdés

(8) felszólít a területi kohézió keretében való finanszírozás elérhetővé tételére a határon 
átnyúló és régióközi együttműködésnek a regionális és helyi hatóságok, valamint a 
nem kormányzati szervezetek általi előmozdítása érdekében, a legjobb gyakorlatok és
az energiapolitika integrált megközelítésének előmozdítása végett;

Or. en

Módosítás, benyújtotta: Bernadette Bourzai

Módosítás: 29
(8) bekezdés

(8) felszólít a területi kohézió keretében való finanszírozás elérhetővé tételére a határon 
átnyúló és régióközi együttműködésnek és a helyes gyakorlatok cseréjének a 
regionális és helyi hatóságok, valamint a nem kormányzati szervezetek általi 
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előmozdítása érdekében, az energiapolitika integrált megközelítésének előmozdítása 
végett;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Elspeth Attwooll

Módosítás: 30
(8a) bekezdés (új)

(8a) felkéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a területi együttműködés révén segítse 
elő a fogyasztókra és a végső felhasználókra összpontosító, alternatív és megújuló 
energiaforrások regionális hálózatainak fejlesztését;

Or. en

Módosítás, benyújtotta: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 31
(8a) bekezdés (új)

(8a) kéri a Bizottságot, hogy emelje ki a megújuló energiaforrások előmozdításán és az 
energiatakarékosságon alapuló regionális és helyi fejlesztési példákat, és járuljon 
hozzá a legjobb gyakorlatoknak és az információknak az európai régiók és a helyi 
hatóságok közötti cseréjéhez;

Or. el

Módosítás, benyújtotta: Elspeth Attwooll

Módosítás: 32
(8b) bekezdés (új)

(8b) úgy véli, hogy elengedhetetlen egy olyan európai stratégia megvalósítása, amelynek 
a kőolajtermékeken alapuló szállítási rendszer és a az alternatív és megújuló 
üzemanyagon (például hidrogén és bioüzemanyag) alapuló szállítási rendszer 
közötti átmenet létesítése a célja, megújuló és alternatív üzemanyag-forrásokat 
szállító páneurópai autópálya-rendszer tervezésével; úgy véli ezenkívül, hogy 
minden szükséges erőt ki kell fejteni annak biztosításához, hogy a külső és alulfejlett 
régiókat bekapcsolják ebbe az európai hálózatba;

Or. en
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Módosítás, benyújtotta: Jill Evans

Módosítás: 33
9) bekezdés

(9) kéri a regionális és helyi hatóságokat, valamint a nem kormányzati szervezeteket, 
hogy vegyék igénybe a hetedik kutatási keretprogram címén rendelkezésre álló
finanszírozást a megújuló energiák használatának az előmozdítása érdekében, és 
támogatja az Eurenew kezdeményezést a Szerződés azon rendelkezései javára, 
amelyek konkrét célkitűzéseket határoznak meg a kutatásnak, a fejlesztésnek és a 
megújuló energia nagymértékű felhasználásának a pénzügyi támogatása terén;

Or. en

Módosítás, benyújtotta: Marian Harkin

Módosítás: 34
(9) bekezdés

(9) kéri a regionális és helyi hatóságokat, valamint a nem kormányzati szervezeteket, 
hogy éljenek a hetedik kutatási keretprogram címén rendelkezésre álló finanszírozási 
lehetőségekkel a kutatás ösztönzésének, valamint a megújuló energiák és a 
bioüzemanyagok használatának az előmozdítása érdekében;

Or. en

Módosítás, benyújtotta: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 35
(9) bekezdés

(9) kéri a regionális és helyi hatóságokat, valamint a nem kormányzati szervezeteket, 
hogy vegyék igénybe a hetedik kutatási keretprogram, a strukturális alapok és a
CIP/IEE program (Intelligens Energia-Európa) címén rendelkezésre álló
finanszírozást a megújuló energián alapuló technológiák és a bioüzemanyagok 
használatának előmozdítása érdekében;

Or. fr
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Módosítás, benyújtotta: Oldřich Vlasák

Módosítás: 36
(9) bekezdés

(9) kéri a regionális és helyi hatóságokat, valamint a nem kormányzati szervezeteket, 
hogy vegyék igénybe a hetedik kutatási keretprogram címén rendelkezésre álló
finanszírozást a megújuló energián alapuló technológiák és a bioüzemanyagok 
használatának előmozdítása, valamint új energiaszállítási és -tárolási módok 
fejlesztése érdekében az energiaveszteség csökkentése céljából;

Or. en

Módosítás, benyújtotta: Jill Evans

Módosítás: 37
(9a) bekezdés (új)

(9a) kiemeli, hogy a növényi üzemanyagok előállítása gyakran nagy energiafogyasztással 
jár és negatív a karbonmérlegre nézve, míg a trópusi erdőknek az üzemanyag-
előállításra szánt növények termesztésének elősegítése érdekében történő kiirtásának 
gyakran az a hatása, hogy megszünteti a növényi üzemanyagok éghajlatunkra 
gyakorolt pozitív hatásait; nyomatékosan felkéri ezért az EU-t, hogy a növényi 
üzemanyagok miatti eufóriát csökkentse a neki megfelelő valóságos mértékre, és 
részesítse előnyben az energiahatékonyság javítását és a fosszilis üzemanyagok 
fogyasztásának csökkentését célzó intézkedéseket;

Or. en

Módosítás, benyújtotta: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 38
(9a) bekezdés (új)

(9a) kéri azokat a tagállamokat, amelyek napjainkig nagy mértékben befektettek a régi
típusú energiákba, biztosítsák a szükséges köz- és magánbefektetéseket a megújuló 
energiákba a kutatás és a berendezésekbe történő beruházások terén;

Or. fr
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Módosítás, benyújtotta: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 39
(10) bekezdés

(10) úgy véli, hogy az éghajlatváltozás okozta kihívásokat az új technológiákba való 
beruházást olyan hármas lehetőségként kell tekinteni, amely elősegíti a 
környezetvédelmi fenntarthatóságot és erősíti a vállalatok versenyképességét, valamint 
kiegészíti a gáz és elektromos áram belső piacát, így alakítva ki a jobban 
összekapcsolt és biztonságosabb ellátást, továbbá amely elősegíti a külföldre nem 
telepíthető foglalkoztatás regionális fejlesztési eszközét (épületek szigetelése, 
megújuló források…)

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Antonio De Blasio

Módosítás: 40
(10) bekezdés

(10) úgy véli, hogy az éghajlatváltozás okozta kihívásokat az új technológiákba való 
beruházást olyan lehetőségként kell tekinteni, amely elősegíti a környezetvédelmi 
fenntarthatóságot és erősíti a vállalatok versenyképességét – az energiahatékonyságot 
és a megújuló energiaforrások terjesztését horizontális perspektívában alkalmazva –
, valamint kiegészíti a gáz és elektromos áram belső piacát, így alakítva ki a jobban 
összekapcsolt és biztonságosabb ellátást.

Or. hu

Módosítás, benyújtotta: Jill Evans

Módosítás: 41
(10) bekezdés

(10) úgy véli, hogy az éghajlatváltozás okozta kihívásokat az új technológiákba való 
beruházást olyan lehetőségként kell tekinteni, amely elősegíti a környezetvédelmi 
fenntarthatóságot és erősíti a vállalatok versenyképességét, valamint kiegészíti a gáz 
és elektromos áram belső piacát, így biztosítva kiemelt hálózati hozzáférést a 
megújuló energiák számára és alakítva ki biztonságosabb ellátási hálózatot.

Or. en
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Módosítás, benyújtotta: Marian Harkin

Módosítás: 42
(10a) bekezdés (új)

(10a) hangsúlyozza, hogy az ellátás biztonsága biztosítható a regionális együttműködés 
megerősítésével, mind a tagállamokon belül, mind azok között, továbbá az 
energiapaletta bővítésével annak érdekében, hogy megelőzhető legyen bármiféle
túlzott függőség egy bizonyos fajta energiaellátás tekintetében, illetve a szállítók 
diverzifikációja révén is;

Or. en


