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Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 1
1. bekezdés

1. üdvözli a Bizottság „Energiahatékonysági cselekvési terv: a lehetőségek kihasználása” 
című közleményét és támogatja az előirányzott, prioritást élvező fellépéseket, és 
egyben felszólít ezek mielőbbi végrehajtására;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni

Módosítás: 2
2. bekezdés

2. üdvözli a 2007 tavaszán megrendezett tanácsi csúcson vállalt kötelező érvényű 
kötelezettséget, mint az Európai Unió egyoldalú kötelezettségvállalását, amely az 
energiafelhasználás 2020-ig történő 20%-os csökkentésének célkitűzésére irányul, és 
amely párhuzamosan hozzájárul majd az üvegházhatású gázok kibocsátásának 2020-ig 
történő 20%-os csökkentésére vonatkozó célkitűzés eléréséhez, amely a többi ipari 
ország hasonló kötelezettségvállalásaival összehangolva 30%-ra emelhető; támogatja 
a csökkentésre irányuló, energiaszektoronként felosztott köztes célkitűzések 
létrehozását is;
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Or. it

Módosítás, előterjesztette: Vladko Todorov Panayotov

Módosítás: 3
2a. bekezdés (új)

2a. üdvözli a Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy keretmegállapodást 
kössenek a fő külkereskedelmi partnerországokkal és nemzetközi szervezetekkel, és 
felszólít arra, hogy a hatékony energiaátalakítás, –elosztás és –felhasználás 
területén kimagaslóan fejlett technológiák birtokában lévő, nem európai 
országokkal kössenek ilyen megállapodásokat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 4
3. bekezdés

3. hangsúlyozza, hogy az energiahatékonyságra vonatkozó hatályos közösségi 
jogszabályok (pl. az épületek energiateljesítményéről szóló 2002/91/EK irányelv, a 
címkézésről szóló 92/75/EK irányelv, a környezetbarát tervezésről szóló 2005/32/EK 
irányelv és az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai 
szolgáltatásokról szóló 2006/32/EK irányelv) mielőbbi alkalmazása és ellenőrzése fele 
részben hozzájárul majd a célkitűzés megvalósításához; felhívja a tagállamokat, hogy 
racionálisan hasznosítsák az energiahatékonyságra vonatkozó nemzeti cselekvési 
terveket;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni

Módosítás: 5
3. bekezdés

3. hangsúlyozza, hogy az energiahatékonyságra vonatkozó hatályos közösségi 
jogszabályok alkalmazása és ellenőrzése fele részben hozzájárul majd a célkitűzés 
megvalósításához; felhívja a tagállamokat, hogy racionálisan hasznosítsák az 
energiahatékonyságra vonatkozó nemzeti cselekvési terveket, és felhívja a 
Bizottságot, hogy győződjön meg a már elfogadott irányelvek meghatározott 
határidőre történő helyes átültetéséről és végrehajtásáról;
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Or. it

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 6
3. bekezdés

3. hangsúlyozza, hogy az energiahatékonyságra vonatkozó hatályos közösségi 
jogszabályok alkalmazása és ellenőrzése fele részben hozzájárul majd a célkitűzés 
megvalósításához; felhívja a tagállamokat, hogy racionálisan hasznosítsák, hajtsák 
végre és javítsák az energiahatékonyságra vonatkozó nemzeti cselekvési terveket;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 7
4. bekezdés

4. csatlakozik ahhoz a véleményhez, mely szerint a legjelentősebb megtakarítási 
lehetőségek az építőipart és a közlekedést érintik; kéri tehát, hogy prioritást élvező 
fellépésekre kerüljön sor ezekben az ágazatokban; kéri az épületekre vonatkozó 
irányelv felülvizsgálatát is a hatály kiterjesztése, valamint az uniós szintű 
minimumszabványok belefoglalása céljából; felhívja továbbá a tagállamokat, hogy 
mozdítsák elő a tömegközlekedést, valamint a vasúti, tengeri és belvízi közlekedést;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 8
4. bekezdés

4. csatlakozik ahhoz a véleményhez, mely szerint a legjelentősebb megtakarítási 
lehetőségek az építőipart és a közlekedést érintik, a hangsúlyt a városi közlekedésben 
és a középületekben történő javítás lehetőségeire helyezve; kéri tehát, hogy prioritást 
élvező fellépésekre kerüljön sor ezekben az ágazatokban; kéri az épületekre vonatkozó 
irányelv felülvizsgálatát is a hatály kiterjesztése, valamint az uniós szintű 
minimumszabványok belefoglalása céljából;

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Vladko Todorov Panayotov

Módosítás: 9
4. bekezdés

4. csatlakozik ahhoz a véleményhez, mely szerint a legjelentősebb megtakarítási 
lehetőségek az építőipart és a közlekedést érintik (különösen a nehéz 
tehergépjárműveket és hajókat); kéri tehát, hogy prioritást élvező fellépésekre 
kerüljön sor ezekben az ágazatokban; kéri az épületekre vonatkozó irányelv 
felülvizsgálatát is a hatály kiterjesztése, valamint az uniós szintű minimumszabványok 
belefoglalása céljából;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Korhola

Módosítás: 10
4. bekezdés

4. csatlakozik ahhoz a véleményhez, mely szerint a legjelentősebb megtakarítási 
lehetőségek az építőipart és a közlekedést érintik; kéri tehát, hogy konkrét prioritást 
élvező fellépésekre kerüljön sor ezekben az ágazatokban, mint például a szigetelés, az 
egyik legeredményesebb és a CO2-kibocsátás csökkentéséhez is nagymértékben 
hozzájáruló hatékonysági intézkedés után fizetendő HÉA eltörlése; kéri az 
épületekre vonatkozó irányelv felülvizsgálatát is a hatály kiterjesztése, valamint az 
uniós szintű minimumszabványok belefoglalása céljából;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Antonio De Blasio

Módosítás: 11
4. bekezdés

4. csatlakozik ahhoz a véleményhez, mely szerint a legjelentősebb megtakarítási 
lehetőségek az építőipart és a közlekedést érintik; kéri tehát, hogy prioritást élvező 
fellépésekre kerüljön sor ezekben az ágazatokban; kéri az épületekre vonatkozó 
irányelv felülvizsgálatát is a hatály kiterjesztése, valamint az uniós szintű 
minimumszabványok belefoglalása céljából; kéri továbbá a Bizottságot, hogy az 
épületek energiahatékonyságának fokozását ne csupán az újonnan épülő épületek 
esetében követelje meg, hanem a régi épületek felújítása esetében is kötelező 
kritériumként jelenítse meg az energiatakarékosság, valamint az 
energiaszükségletek jelentős részének megújuló energiaforrásból történő 
kielégítését; erre tekintettel kéri a Bizottságot, hogy az energiahatékonysági 
kritériumoknak való megfelelés céljából történő épület-felújításokat gazdasági 
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ösztönzők formájában kiemelten támogassa; míg ugyanis az új épületek elsősorban 
gazdasági beruházások keretében épülnek, ahol a finanszírozás egyéb, a 
vállalkozások számára fenntartott támogatási keretből teljesíthető, addig a lakosság 
szélesebb rétegeit érintő lakásfelújítások finanszírozása az egyéni fogyasztók és/vagy 
önkormányzatok részére számos esetben megoldhatatlan anyagi terhet jelent;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Justas Vincas Paleckis

Módosítás: 12
4a. bekezdés (új)

4a. felismeri, hogy a panelházak korszerűsítése különösen akut problémát jelent, amely 
uniós polgárok százmillióit érinti; hangsúlyozza ezért az EU strukturális alapjaiból 
származó finanszírozás növelésének szükségességét a panelházak 
energiahatékonyságot javító felújításához;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Duarte Freitas

Módosítás: 13
4a. bekezdés (új)

4a. rámutat arra, hogy a szállítás és az elosztás az energiaveszteségek és az 
áramszünetek forrásai közé tartozik, és hangsúlyozza azt a szerepet, amelyet a 
mikro-energiatermelés és a decentralizált és diverzifikált energiatermelés tölthet be 
az ellátás biztonságának szavatolásában és a veszteségek csökkentésében; úgy véli, 
hogy az infrastruktúra javítását célzó ösztönzőket kell létrehozni az átviteli és 
elosztási veszteségek csökkentése érdekében;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 14
5. bekezdés

5. hangsúlyozza a piacon alapuló eszközök (például a „fehér” bizonyítványok), valamint 
azon gazdasági ösztönzők szerepét, amelyek célja az energiahatékonyság elérése és az 
európai versenyképesség fokozása; arra biztatja a tagállamokat, hogy az 
energiahatékonysággal kapcsolatban vizsgálják felül adópolitikáikat, és amennyiben 
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hatékonynak tartják, alkalmazzanak adózási ösztönzőket, a lehetséges negatív 
társadalmi következmények kezelését célzó intézkedések meghozatala mellett;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni

Módosítás: 15
5. bekezdés

5. hangsúlyozza, hogy a piacon alapuló eszközök (például a „fehér” bizonyítványok), 
valamint azon, vállalkozásoknak szóló gazdasági ösztönzők szerepe, amelyek célja az 
energiahatékonyság elérése és az európai versenyképesség fokozása, önmagában nem 
elég, és ezért eseti állami és közösségi finanszírozást kell aktiválni annak érdekében, 
hogy a „szennyező fizet” elv alapján hatékonyabban lehessen a forrásokat a kutatás, 
a technológiai innováció és az energiahatékonyság területére irányítani;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Vladko Todorov Panayotov

Módosítás: 16
5. bekezdés

5. hangsúlyozza a piacon alapuló eszközök (például a „fehér” bizonyítványok), valamint 
azon gazdasági ösztönzők (például a zöld adóztatási politika bátorítása) szerepét, 
amelyek célja az energiahatékonyság elérése és az európai versenyképesség fokozása;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Duarte Freitas

Módosítás: 17
5a. bekezdés (új)

5a. hangsúlyozza azt a szerepet, amelyet az olyan szolgáltatások tölthetnek be a 
hulladékkeletkezés csökkentésében és az egyes épületek energiapotenciálja jobb 
kihasználásának előmozdításában, mint például az energiaauditok; sürgeti a 
tagállamokat, hogy elsőként mutassanak példát, nemcsak a közigazgatási 
épületekben, hanem más középületekben, így például iskolákban, egyetemeken és 
kórházakban;

Or. pt
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Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 18
6. bekezdés

6. hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani az energiahatékonyság terén folytatott 
kutatásokat és az öko-innovációt, a befektetések és a bevált gyakorlatok 
támogatásával, ami ösztönözheti a gazdasági növekedést, növelheti a foglalkoztatást, 
és az európai gazdaság komparatív előnyét jelentheti, ily módon hozzájárulva a 
lisszaboni stratégia célkitűzéseinek megvalósításához; hangsúlyozza a hetedik 
kutatási keretprogram és más közösségi pénzügyi eszközök szerepét;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 19
6. bekezdés

6. hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani az energiahatékonyság terén folytatott 
kutatásokat, a tudásátadást és az öko-innovációt, a befektetések, a bevált gyakorlatok 
és a technológiaátadás támogatásával, ami ösztönözheti a gazdasági növekedést, 
növelheti a foglalkoztatást, és az európai gazdaság komparatív előnyét jelentheti, ily 
módon hozzájárulva a lisszaboni stratégia célkitűzéseinek megvalósításához;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni

Módosítás: 20
6. bekezdés

6. hangsúlyozza, hogy a fejlődő országokban az üvegházhatást okozó gázok 
csökkentésére vonatkozó célkitűzés elérésének összehangolása érdekében elő kell 
mozdítani az energiahatékonyság terén folytatott kutatásokat és az öko-innovációt, a 
befektetések és a bevált gyakorlatok, valamint a környezetvédelmi szempontból 
összeegyeztethető technológiák és az energiatakarékosság támogatásával, ami 
közvetetten ösztönözheti a gazdasági növekedést, növelheti a foglalkoztatást, és az 
európai gazdaság komparatív előnyét jelentheti, ily módon hozzájárulva a lisszaboni 
stratégia célkitűzéseinek megvalósításához;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 21
7a. bekezdés (új)

7a. hangsúlyozza, hogy oktatási és információs kampányokban kell népszerűsíteni az 
energiahatékonysági cselekvési tervet, hogy a fogyasztókat jobban képessé tegyék 
arra, hogy tájékozott döntéseket hozzanak a fogyasztási cikkek megvásárlásakor, és 
ezeket ezt követően bölcsen, a fenntartható fejlődés elvével összhangban használják;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 22
8a. bekezdés (új)

8a. arra biztatja a Bizottságot, hogy vállaljon vezető szerepet egy energiahatékonyságról
szóló világméretű megállapodás létrehozásában; felhívja a Bizottságot, hogy az 
energiahatékonyságot foglalja bele az EU harmadik országokkal kötött kétoldalú 
megállapodásaiba;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Vladko Todorov Panayotov

Módosítás: 23
8a. bekezdés (új)

8a. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az energiahatékonysági politikát 
valamennyi kormányzási szinten végrehajtsák;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Antonio De Blasio

Módosítás: 24
8a. bekezdés (új)

8a. kéri a Bizottságot, hogy az energiahatékonyság növelése érdekében hozzon létre 
olyan támogatási alapot, vagy a meglévő gazdasági ösztönzők hatályát terjessze ki 
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olyan fejlesztésekre, amelyek a megújuló energiaforrásokból nyert energiának a 
már létező, fosszilis energiahordozók szállítására kialakított hálózatára való 
csatlakozását teszik lehetővé. Számos régi, fejlesztésre szoruló, hagyományos 
energiahordozókra kialakított hálózat nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékben 
képes a megújuló energiaforrások által termelt energiát továbbítani. Új hálózatok 
kiépítése - különösen az utóbbi években csatlakozott tagállamokban - nem reális 
alternatíva: a már meglévők fejlesztése azonban kisebb költséggel rövidebb idő alatt 
jelentős mértékben megnövelné a megújuló energiaforrásokból táplálkozó 
energiatermelés hatékonyságát, és az időszerű fejlesztések által párhuzamosan az 
ellátásbiztonság növekedéséhez is hozzájárulna;

Or. hu

Módosítás, előterjesztette: Antonio De Blasio

Módosítás: 25
8b. bekezdés (új)

8b. tekintettel a cselekvési terv jelentőségére, és a kitűzött cél ambiciózus mivoltára, 
hangsúlyozza a Bizottság kiemelkedő szerepét az egyes tagállamok által benyújtandó 
nemzeti cselekvési terv koordinálása terén; hangsúlyozza továbbá, hogy a 
Bizottságnak a tagállamok illetékes hatóságaival történő rendszeres egyeztetés révén 
arra kell törekednie, hogy az egyes tagállamokban - az eltérő szabályozási és 
fejlettségi viszonyokat tekintetbe véve - olyan racionális és reálisan megvalósítható 
célok kerüljenek kitűzésre, amelyek megvalósítása során az Európai Unió együtt tud 
működni a tagállamokkal.

Or. hu


