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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 1
1. bekezdés

1. üdvözli a Bizottság energiahatékonyságról szóló közleményét; ugyanakkor sajnálatát 
fejezi ki a javasolt lépések megvalósításának folyamatával kapcsolatos tagállami 
szintű elképzelések hiánya miatt;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 2
1. bekezdés

1. üdvözli a Bizottság energiahatékonyságról szóló közleményét; ugyanakkor sajnálatát 
fejezi ki a javasolt lépések megvalósításának folyamatával kapcsolatos elképzelések 
hiánya miatt, továbbá amiatt, hogy elmulasztották az előírtak szerint közzétenni 
ezeket a lépéseket és nem nyújtottak elégséges tájékoztatást, valamint hogy a 
kormányzat különböző szintjei között láthatóan nem megfelelő a koordináció;

Or. pt
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Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 3
2. bekezdés

2. hangsúlyozza az EU regionális és helyi hatóságainak szerepét, amelyet a 2020-ra 
kitűzött 20%-os energiamegtakarításról szóló célkitűzés elérésében kell betölteniük, 
elsősorban a fogyasztóként, irányítóként, ellátóként, szabályozóként és az energiaügyi 
döntések ellenőrzéséért és befolyásolásáért felelős tanácsadóként végzett 
tevékenységeiken keresztül; üdvözli ezért a Bizottság szándékát a decentralizált 
energiatermelés általános hálózatra való kapcsolásának elősegítésére, például a 
nagyobb átjárhatósághoz hozzájáruló intézkedésekkel; ebben a tekintetben felszólítja 
a Bizottságot, hogy pontosítsa az általa javasolni kívánt szabályozó eszközt, (törlés) 
kivitelezésének időkeretét, az érintett szereplőket és ezek szerződéses részvételének 
feltételeit;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Jill Evans

Módosítás: 4
2. bekezdés

2. hangsúlyozza az EU regionális és helyi hatóságainak szerepét, amelyet a 2020-ra 
kitűzött 20%-os energiamegtakarításról szóló célkitűzés elérésében kell betölteniük, 
elsősorban a fogyasztóként, irányítóként, ellátóként, szabályozóként és az energiaügyi 
döntések ellenőrzéséért és befolyásolásáért felelős tanácsadóként végzett 
tevékenységeiken keresztül; üdvözli ezért a Bizottság szándékát a decentralizált 
energiatermelés általános hálózatra való kapcsolásának elősegítésére; ebben a 
tekintetben felszólítja a Bizottságot, hogy kezelje prioritásként a decentralizált 
villamosenergia-termelést, és pontosítsa az általa javasolni kívánt szabályozó eszközt, 
valamint kivitelezésének időkeretét

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Tiberiu Bărbuleţiu

Módosítás: 5
2a. bekezdés (új)

2a. üdvözli a „Polgármesterek Szövetsége” kezdeményezést, amely Európa 20–30 
legnagyobb, élen járó városának polgármesterét tömöríti egy állandó hálózatba, és 
további részleteket kér ennek létrehozásával kapcsolatban; hangsúlyozza azonban, 
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hogy a „Polgármesterek Szövetségének” ki kell egészítenie a már létező hasonló 
hálózatok tevékenységét;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 6
2a. bekezdés (új)

2a. sürgeti a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel az Európai Energiaipari Szabályozók 
Tanácsával (CEER) folytatandó együttműködésről a jövőben elfogadandó 
szándéknyilatkozat kidolgozását, amely közös iránymutatásokat és közös 
magatartási kódexet fog meghatározni valamennyi ágazatban az energia-
végfelhasználási hatékonyság javítása céljából;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 7
3. bekezdés

3. felszólítja a Bizottságot, hogy (törlés) követelje meg minden tagállamtól az 
energiahatékonyság rendszeres támogatását; sürgeti az új tagállamokat, hogy 
megfelelően támogassák a közösségi alapokból az épületek energiahatékony 
felújításába és a távfűtési berendezések modernizációjába történő befektetéseket az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló, 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet keretein belül1;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 8
3. bekezdés

3. felszólítja a Bizottságot, hogy a strukturális alapok felhasználási prioritásait 
meghatározó operatív programok felülvizsgálatakor követelje meg minden tagállamtól 
az energiahatékonyság rendszeres támogatását; sürgeti az új tagállamokat, hogy 
megfelelően támogassák (törlés) az energiahatékonyságba történő befektetéseket és 

  
1 HL L 210.,2006.7.31., 1. o.
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ösztönözzék a köz- és magánszféra közötti partnerségek (PPP-k) alkalmazását, hogy 
ezzel megkönnyítsék az épületek energiahatékony felújítását, (törlés) a távfűtési 
berendezések modernizációját, valamint a hő- és a villamos energia kis léptékű, 
kapcsolt termelését;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Tiberiu Bărbuleţiu

Módosítás: 9
3a. bekezdés (új)

3a. ösztönzi a regionális és helyi szereplőket, hogy használják ki a JASPERS, a 
JEREMIE és a JESSICA kezdeményezések keretében rendelkezésre álló 
finanszírozási lehetőségek és technikai segítségnyújtás nyújtotta előnyöket az 
energiahatékonysági projektek fejlesztésének előrelendítése érdekében; sürgeti, 
hogy regionális szinten széles körben terjesszék az e kezdeményezések gyakorlati 
végrehajtására vonatkozó hozzáférhető és pontos információkat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 10
3a. bekezdés (új)

3a. felszólítja a Bizottságot, hogy kiemelten sürgős ügyként terjesszen elő egyedi 
intézkedéseket, amelyek célja a nagyobb mértékű energiahatékonyság elérése a 
legkülső régiókban, amely igazodik az e régiókat sújtó állandó megszorítások 
hatásaiból eredő sajátos tulajdonságaikhoz;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 11
4. bekezdés

4. felkéri azokat a tagállamokat, amelyek ezt még nem tették meg, hogy ültessék át 
nemzeti jogszabályaikba az épületek energiafelhasználásának hatékonyságáról szóló 
irányelvet (törlés); felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki iránymutatásokat az 
irányelv megfelelő végrehajtásának biztosítására irányuló ellenőrző 
mechanizmusokról, valamint pontos értékelési rendszereket;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jill Evans

Módosítás: 12
4. bekezdés

4. felhívja a regionális és helyi hatóságokat helyi energiahatékonysági tervek 
kidolgozására, és ösztönzi őket az épületek energiafelhasználásának hatékonyságáról 
szóló irányelv megfelelő végrehajtására; felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
iránymutatásokat az irányelv megfelelő végrehajtásának biztosítására irányuló 
ellenőrző mechanizmusokról, valamint pontos értékelési rendszereket

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 13
4a. bekezdés (új)

4a. rámutat arra, hogy a nemzeti, regionális és helyi hatóságok létfontosságú szerepet 
játszanak a hatékonyabb energiatermékek eredményes terjesztésében, például a 
meglévő szabályozási keretre vonatkozó nyilvános tájékoztatási kampányok 
megszervezésével és az energiahatékonysági címkézés alkalmazásával;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Tiberiu Bărbuleţiu

Módosítás: 14
6a. bekezdés (új)

6a. hangsúlyozza az energiahatékonysággal kapcsolatos helyi és regionális szintű 
tájékoztatás és kommunikáció fokozásának szükségességét; e célból a helyi 
csoportok képzésére és felhatalmazására szólít, hogy előmozdíthassák az 
energiahatékonyságot;

Or. en
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