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Módosítás 1
Eija-Riitta Korhola

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. tekintettel arra, hogy az Európai Unió 
energiához való viszonya, az energiák 
rendelkezésre állása és használati módja 
tekintetében a XXI. század közepe előtt 
radikális változások következnek be, és ha 
az Unió azt kívánja, hogy ez az átalakulás a 
társadalom számára elfogadható áron és 
sikerrel menjen végbe, akkor nagyon 
jelentős kutatási erőfeszítéseket kell 
tennie, többek közt abból a célból, hogy a 
technológiát érthetőbbé tegye a polgárok 
számára,

A. tekintettel arra, hogy az Európai Unió 
energiához való viszonya, az energiák 
rendelkezésre állása és használati módja 
tekintetében a XXI. század közepe előtt 
radikális változások következnek be, és ha 
az Unió azt kívánja, hogy ez az átalakulás a 
társadalom számára elfogadható áron és 
sikerrel menjen végbe, akkor célzott 
kutatásra, beruházásra és 
termékfejlesztésre van szükség az új 
energiaforrások és technológiák területén, 
és erőfeszítést kell tennie többek közt 
abból a célból is, hogy az új
technológiákat és lehetőségeiket
érthetőbbé tegye a polgárok számára,

Or. fi

Módosítás 2
Eija-Riitta Korhola

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az energiára vonatkozó 
döntések jelentős hatással vannak az EU 
energiával való önellátására, a 
növekedésre, a foglalkoztatásra és az 
éghajlatváltozás leküzdésére irányuló 
erőfeszítésekre; mivel a Bizottságnak és a 
tagállamoknak ezért döntéseikben
gondoskodniuk kellene arról, hogy a 
bevezetett megoldások mind az új 
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technológiára való áttérés időszakában, 
mind hosszabb távon fenntarthatóak, 
potenciálisan költséghatékonyak, továbbá
az energia és az éghajlat szempontjából 
hatékonyak legyenek, valamint alacsony 
kibocsátásokat eredményezzenek anélkül, 
hogy a meghozott döntések és a 
kiválasztott technológiák támogatásához
vészhelyzeti ellátásként továbbra is 
szükség lenne fosszilis tüzelőanyagokból 
nyert energiára,

Or. fi

Módosítás 3
Inés Ayala Sender

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az energiatechnológia Európa 
energia- és éghajlat-változási 
politikájának egyik alapvető pillérét 
képezi, és hozzájárul az energia közös 
piacának megteremtéséhez,

Or. fr

Módosítás 4
Inés Ayala Sender

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a jövőbeni európai 
energiatechnológiai kutatás terén a jobb 
szinergia kialakulása csak ösztönözheti a 
fenntartható gazdasági növekedést, 
hozzájárulhat az európai gazdaság 
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komparatív előnyeihez, javíthatja a 
foglalkoztatást, és ezáltal segíthet a 
lisszaboni stratégia célkitűzéseinek 
elérésében és az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemben,

Or. fr

Módosítás 5
Eija-Riitta Korhola

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a figyelmet az új 
energiatechnológiák piacra vitelében rejlő 
kihívásokra és az energetikai innováció 
lakosság általi támogatásának 
szükségességére; mégis úgy véli azonban, 
hogy el kellene kerülni a rövid távú 
támogató intézkedések alkalmazását, 
amelyek torzítják az energiapiacon az 
üzemeltetők közötti versenyt, és 
szükségtelenül emelik az energia árát is;

Or. fi

Módosítás 6
Inés Ayala Sender

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli az európai ipari 
kezdeményezések elindítását, ugyanakkor 
sajnálatának ad hangot azzal kapcsolatban, 
hogy a Bizottság ezek közt nem állít fel 
egyértelmű fontossági sorrendet; 
türelmetlenül várja a SET terv 

3. üdvözli az európai ipari 
kezdeményezések elindítását, ugyanakkor 
sajnálatának ad hangot azzal kapcsolatban, 
hogy a Bizottság ezek közt nem állít fel 
egyértelmű fontossági sorrendet; 
türelmetlenül várja a SET terv 
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finanszírozásával kapcsolatos bizottsági 
közleményt;

finanszírozásával kapcsolatos bizottsági 
közleményt, és annak biztosítására kéri a 
Bizottságot, hogy ez a közlemény az 
európai politikák finanszírozásának 
felülvizsgálatára irányuló viták szerves 
részeként világosan összpontosítson a 
megfelelő finanszírozás szavatolására, 
amely magában foglalja a kibocsátási 
egységekből származó bevétel egy részét;

Or. es

Módosítás 7
Eija-Riitta Korhola

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít e kezdeményezések közti 
fontossági sorrend felállítására annak 
érdekében, hogy az intézkedések 
elsősorban azokra irányuljanak, 
amelyekről bebizonyosodott, hogy képesek 
rövid távon csökkenteni a kibocsátásokat, 
tekintettel a 2020-ra legalább 20%-os 
kibocsátás-csökkentésre vonatkozó 
célkitűzésekre, ugyanakkor az esetlegesen 
olyan technológiák támogatására irányuló 
intézkedésekről sem szabad elfeledkezni, 
amelyek képesek ugyanezt hosszú távon 
biztosítani, a 2050-es célkitűzések elérése 
érdekében;

4. felszólít e kezdeményezések közti 
fontossági sorrend felállítására annak 
érdekében, hogy azok, amelyekről 
bebizonyosodott, hogy képesek rövid távon 
csökkenteni a kibocsátásokat, hatékonyak 
legyenek energiatermelésük és a 
kibocsátások csökkentése szempontjából, 
és így lehetővé tegyék a 2020-ra legalább 
20%-os kibocsátás-csökkentésre vonatkozó 
célkitűzések elérését, ugyanakkor az 
esetlegesen olyan technológiák 
támogatására irányuló intézkedésekről sem 
szabad elfeledkezni, amelyek képesek 
ugyanezt hosszú távon biztosítani, a 2050-
es célkitűzések elérése érdekében;

Or. fi

Módosítás 8
Eija-Riitta Korhola

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri azoknak a jogilag kötelező 
érvényű céloknak az elkerülését, amelyek 
az éghajlatra gyakorolt tényleges 
hatásukat illetően nem alapulnak kellően 
hosszú távú kutatáson;

Or. fi

Módosítás 9
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy a különféle kezdeményezések 
közti prioritások meghatározásakor vegyék 
tekintetbe az egyes technológiák 
életciklusát és környezeti hatásait; kéri, 
hogy a technológiai különbségek 
csökkentése érdekében vegyék tervbe e 
technológiáknak a fejlődő gazdaságok 
részére történő átadását;

5. kéri, hogy a különféle kezdeményezések 
közti prioritások meghatározásakor vegyék 
tekintetbe az egyes technológiák 
életciklusát és környezeti hatásait a 
termelési folyamatok minden 
szakaszában; kéri, hogy a technológiai 
különbségek csökkentése érdekében 
vegyék tervbe e technológiáknak a fejlődő 
gazdaságok részére történő átadását;

Or. en

Módosítás 10
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólít a fejlett országokkal való 
fokozottabb technológiaátadásra és 
tudományos együttműködés létesítésére 
ezekkel az országokkal új 
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energiatechnológiák fejlesztése céljából;

Or. en

Módosítás 11
Rebecca Harms

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a megújuló és 
hatékonysági technológiák kutatását 
legalább kétszeres finanszírozásban kell 
részesíteni az egyéb, nem megújuló 
energiaforrások finanszírozásához képest;

Or. en

Módosítás 12
Inés Ayala Sender

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. arra kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg a javasolt ipari kezdeményezések 
más, jelentős kibocsátás-csökkentési 
potenciállal rendelkező szektorokra való 
kiterjesztésének lehetőségét, mint amilyen 
például a kapcsolt energiatermelés, a 
hidrogén, az építőipar és a lakásszektor, a 
fűtési és hűtési rendszerek, a jobb 
energiatároló és -elosztó infrastruktúrák 
és a hálózatok egymással való 
összekapcsolása;

Or. es
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Módosítás 13
Inés Ayala Sender

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. támogatja egy energiatechnológiával 
foglalkozó magas szintű irányítócsoport,
valamint egy átlátható és könnyen 
hozzáférhető információs rendszer 
létrehozását, különösen a kkv-k számára, 
és arra kéri a Bizottságot, hogy 
folyamatosan tájékoztassa a Parlamentet 
e csoport létrehozásáról és munkájáról, 
valamint az információs stratégiáról;

Or. es

Módosítás 14
Eija-Riitta Korhola

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. felkéri a Bizottságot, hogy a 
kezdeményezések kialakításánál legyen 
tekintettel az egyes technológiák 
használatával járó környezetszennyezési és 
közegészségügyi kockázatokra, különös 
tekintettel az esetleges széndioxid-
kibocsátásra és a radioaktív hulladékok 
tárolására; az új energiatechnológiák 
társadalmi elfogadottságának elősegítése 
érdekében javasolja a társadalmi szereplők 
véleményének meghallgatását;

7. felkéri a Bizottságot, hogy a 
kezdeményezések kialakításánál legyen 
tekintettel az egyes technológiák 
használatával járó környezetszennyezési és 
közegészségügyi kockázatokra, különös 
tekintettel az esetleges 
részecskekibocsátásra, széndioxid-
kibocsátásra és a radioaktív hulladékok 
tárolására; az új energiatechnológiák 
társadalmi elfogadottságának elősegítése 
érdekében javasolja a társadalmi szereplők 
véleményének meghallgatását;

Or. fi
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Módosítás 15
Inés Ayala Sender

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza az EU-s kutatási 
kapacitás növelésének szükségességét; 
ezért több finanszírozást szorgalmaz az 
energiatechnológiai szektorban az emberi 
erőforrások és a képzés számára; a képzés 
és a kutatás támogatására szolgáló 
közösségi és nemzeti pénzügyi eszközök, 
különösen a Hetedik Keretprogram 
közötti nagyobb fokú összehangolásra 
szólít fel;

Or. es

Módosítás 16
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. arra kéri a Bizottságot, hogy vegye 
figyelembe az energiatechnológiák 
foglalkoztatással kapcsolatos potenciálját 
az új tagállamokban, és vezessen be az EU 
politikáin alapuló támogató 
mechanizmusokat;

Or. en

Módosítás 17
Inés Ayala Sender

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

8b. alátámasztja a nemzetközi 
együttműködés megerősítésének
szükségességét a fejlett, a fejlődő és a 
felemelkedőben lévő gazdaságok 
viszonylatában a következetes és 
differenciált stratégia végrehajtása 
érdekében;

Or. fr
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