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Módosítás 1
Jim Higgins

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kiemeli, hogy számos ágazat hatást 
gyakorolhat az energiahatékonyságra; 
hangsúlyozza, hogy kizárólag globális, az 
uniós és nemzeti politikákat – például a 
kohézió, mezőgazdaság, közlekedés, 
környezetvédelem stb. terén –
összehangoló megközelítés révén lehet 
felvázolni eredményes, a projektek között 
összhangot biztosító, előrelátó, hosszú távú 
stratégiát;

1. kiemeli az energiahatékonyság 
tekintetében az ágazatok széles körében 
rejlő jelentős potenciált; hangsúlyozza, 
hogy kizárólag holisztikus, helyi, 
regionális, nemzeti és közösségi
politikákat összehangoló megközelítés 
révén lehet eredményes, a projektek között 
összhangot biztosító, előrelátó, hosszú távú 
stratégiát megvalósítani;

Or. en

Módosítás 2
Emanuel Jardin Fernandes

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. Kiemeli, hogy számos ágazat hatást 
gyakorolhat az energiahatékonyságra; 
hangsúlyozza, hogy kizárólag globális, az 
uniós és nemzeti politikákat – például a 
kohézió, mezőgazdaság, közlekedés, 
környezetvédelem stb. terén –
összehangoló megközelítés révén lehet 
felvázolni eredményes, a projektek között 
összhangot biztosító, előrelátó, hosszú távú 
stratégiát;

1. Kiemeli, hogy számos ágazat hatást 
gyakorolhat az energiahatékonyságra; 
hangsúlyozza, hogy kizárólag nagyobb 
technológiai fejlesztés és globális, az uniós 
és nemzeti politikákat – például a kohézió, 
mezőgazdaság, közlekedés, 
környezetvédelem stb. terén –
összehangoló megközelítés révén lehet 
felvázolni eredményes, a projektek között 
összhangot biztosító, előrelátó, hosszú távú 
stratégiát;

Or. pt
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Módosítás 3
Jim Higgins

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy – tekintettel az 
energia iránti globális kereslet 
növekedésére, a kőolaj- és földgázárak 
emelkedésére, valamint az 
éghajlatváltozás hatására – az 
energiahatékonyságnak európai és 
globális szinten elsőbbséget kell 
biztosítani;

Or. en

Módosítás 4
Jim Higgins

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza – amint a területi 
kohézióról szóló zöld könyv is rámutat – az 
energia és a területi kohézió kapcsolatát az 
energiahatékonysági intézkedéseknek a 
fenntartható fejlődéshez való pozitív 
hozzájárulása és az elszigetelt régiók 
számára lehetséges hosszú távú 
megoldások szempontjából; felhívja a 
Bizottságot, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben vegye figyelembe ezeket a 
területeket, főleg a hegyvidéki és a 
legkülső régiókat, és sürgősen javasoljon 
egyedi jellemzőiknek és korlátaiknak 
megfelelő, nagyobb energiahatékonyság 
biztosítását célzó konkrét intézkedéseket;

2. hangsúlyozza – amint a területi 
kohézióról szóló zöld könyv is rámutat – az 
energia és a területi kohézió kapcsolatát az 
energiahatékonysági intézkedéseknek a 
fenntartható fejlődéshez való pozitív
hozzájárulása, a megfelelően kidolgozott 
területi stratégia jelentősége és minden 
régió számára hosszú távú megoldások
nyújtása szempontjából;

Or. en
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Módosítás 5
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza – amint a területi 
kohézióról szóló zöld könyv is rámutat – az 
energia és a területi kohézió kapcsolatát az 
energiahatékonysági intézkedéseknek a 
fenntartható fejlődéshez való pozitív 
hozzájárulása és az elszigetelt régiók 
számára lehetséges hosszú távú 
megoldások szempontjából; felhívja a 
Bizottságot, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben vegye figyelembe ezeket a 
területeket, főleg a hegyvidéki és a 
legkülső régiókat, és sürgősen javasoljon 
egyedi jellemzőiknek és korlátaiknak 
megfelelő, nagyobb energiahatékonyság 
biztosítását célzó konkrét intézkedéseket;

2. hangsúlyozza – amint a területi 
kohézióról szóló zöld könyv is rámutat – az 
energia és a területi kohézió kapcsolatát az 
energiahatékonysági intézkedéseknek a 
fenntartható fejlődéshez való pozitív 
hozzájárulása és az elszigetelt régiók 
számára lehetséges hosszú távú 
megoldások szempontjából; 

Or. cs

Módosítás 6
Rolf Berend

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza – amint a területi 
kohézióról szóló zöld könyv is rámutat – az 
energia és a területi kohézió kapcsolatát az 
energiahatékonysági intézkedéseknek a 
fenntartható fejlődéshez való pozitív 
hozzájárulása és az elszigetelt régiók 
számára lehetséges hosszú távú 
megoldások szempontjából; felhívja a 
Bizottságot, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben vegye figyelembe ezeket a 
területeket, főleg a hegyvidéki és a 
legkülső régiókat, és sürgősen javasoljon 
egyedi jellemzőiknek és korlátaiknak 

2. hangsúlyozza – amint a területi 
kohézióról szóló zöld könyv is rámutat – az 
energia és a területi kohézió kapcsolatát az 
energiahatékonysági intézkedéseknek a 
fenntartható fejlődéshez való pozitív 
hozzájárulása és az elszigetelt régiók 
számára lehetséges hosszú távú 
megoldások szempontjából; felhívja a
Bizottságot, hogy a tagállamokkal együtt a 
lehető legnagyobb mértékben vegye 
figyelembe ezeket a területeket, és 
sürgősen javasoljon egyedi jellemzőiknek 
és korlátaiknak megfelelő, nagyobb 
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megfelelő, nagyobb energiahatékonyság 
biztosítását célzó konkrét intézkedéseket;

energiahatékonyság biztosítását célzó 
konkrét intézkedéseket; 

Or. de

Módosítás 7
Emanuel Jardim Fernandes

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza – amint a területi 
kohézióról szóló zöld könyv is rámutat – az 
energia és a területi kohézió kapcsolatát az 
energiahatékonysági intézkedéseknek a 
fenntartható fejlődéshez való pozitív 
hozzájárulása és az elszigetelt régiók 
számára lehetséges hosszú távú 
megoldások szempontjából; felhívja a 
Bizottságot, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben vegye figyelembe ezeket a 
területeket, főleg a hegyvidéki és a 
legkülső régiókat, és sürgősen javasoljon 
egyedi jellemzőiknek és korlátaiknak 
megfelelő, nagyobb energiahatékonyság 
biztosítását célzó konkrét intézkedéseket;

2. hangsúlyozza – amint a területi 
kohézióról szóló zöld könyv is rámutat – az 
energia és a területi kohézió kapcsolatát az 
energiahatékonysági intézkedéseknek a 
fenntartható fejlődéshez való pozitív 
hozzájárulása és az elszigetelt régiók 
számára lehetséges hosszú távú 
megoldások szempontjából; felhívja a 
Bizottságot, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben vegye figyelembe ezeket a 
területeket, főleg a hegyvidéki és a 
legkülső régiókat, és sürgősen javasoljon 
még több, egyedi jellemzőiknek és 
korlátaiknak megfelelő, nagyobb 
energiahatékonyság biztosítását célzó 
konkrét intézkedést, a tagállamokkal 
konzultálva és a nemzeti 
energiahatékonysági cselekvési tervekkel 
összefüggésben,

Or. pt

Módosítás 8
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza – amint a területi 2. hangsúlyozza – amint a területi 
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kohézióról szóló zöld könyv is rámutat – az 
energia és a területi kohézió kapcsolatát az 
energiahatékonysági intézkedéseknek a 
fenntartható fejlődéshez való pozitív 
hozzájárulása és az elszigetelt régiók 
számára lehetséges hosszú távú 
megoldások szempontjából; felhívja a 
Bizottságot, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben vegye figyelembe ezeket a 
területeket, főleg a hegyvidéki és a 
legkülső régiókat, és sürgősen javasoljon 
egyedi jellemzőiknek és korlátaiknak 
megfelelő, nagyobb energiahatékonyság 
biztosítását célzó konkrét intézkedéseket; 

kohézióról szóló zöld könyv is rámutat – az 
energia és a területi kohézió kapcsolatát az 
energiahatékonysági intézkedéseknek a 
fenntartható fejlődéshez való pozitív 
hozzájárulása és az elszigetelt régiók 
számára lehetséges hosszú távú 
megoldások szempontjából; felhívja a 
Bizottságot, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben vegye figyelembe ezeket a 
területeket, főleg a hegyvidéki és a 
legkülső régiókat, valamint az új 
tagállamok régióit, és sürgősen javasoljon 
egyedi jellemzőiknek és korlátaiknak 
megfelelő, nagyobb energiahatékonyság 
biztosítását célzó konkrét intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 9
Jill Evans

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza – amint a területi 
kohézióról szóló zöld könyv is rámutat – az 
energia és a területi kohézió kapcsolatát az 
energiahatékonysági intézkedéseknek a 
fenntartható fejlődéshez való pozitív 
hozzájárulása és az elszigetelt régiók 
számára lehetséges hosszú távú 
megoldások szempontjából; felhívja a 
Bizottságot, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben vegye figyelembe ezeket a 
területeket, főleg a hegyvidéki és a 
legkülső régiókat, és sürgősen javasoljon 
egyedi jellemzőiknek és korlátaiknak 
megfelelő, nagyobb energiahatékonyság 
biztosítását célzó konkrét intézkedéseket; 

2. hangsúlyozza – amint a területi 
kohézióról szóló zöld könyv is rámutat – az 
energia és a területi kohézió kapcsolatát az 
energiahatékonysági intézkedéseknek a 
fenntartható fejlődéshez való pozitív 
hozzájárulása, az energiabiztonság és az 
elszigetelt régiók számára lehetséges 
hosszú távú megoldások szempontjából; 
felhívja a Bizottságot, hogy a lehető 
legnagyobb mértékben vegye figyelembe 
ezeket a területeket, főleg a hegyvidéki és a 
legkülső régiókat, és sürgősen javasoljon 
egyedi jellemzőiknek és korlátaiknak 
megfelelő, nagyobb energiahatékonyság 
biztosítását célzó konkrét intézkedéseket;

Or. en
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Módosítás 10
Jim Higgins

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy számos tagállamban 
az energetikai projektekhez rendelt 
finanszírozás még mindig elégtelen; 
ösztönzi a tagállamokat a strukturális 
alapok e célból való jobb felhasználására, 
továbbá az energiával kapcsolatos 
prioritásokra vonatkozó tematikus 
ajánlattételi felhívások szervezésére;

3. sajnálattal állapítja meg, hogy számos 
tagállamban az energetikai projektekhez 
rendelt finanszírozás még mindig elégtelen,
és nem veszi kellően figyelembe a területi 
különbségeket; mivel a kohéziós politika 
keretet biztosít az energiahatékonysággal,
a megújuló energiaforrások használatával 
és az energiaellátó infrastruktúrákkal 
kapcsolatos projektek finanszírozására,
ösztönzi a tagállamokat, hogy a megfelelő 
operatív programjaik végrehatjása során 
a költséghatékony energiahatékonysági 
megoldások kidolgozása érdekében
összpontosítsanak az innovatív 
intézkedésekre;

Or. en

Módosítás 11
Jill Evans

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy számos tagállamban 
az energetikai projektekhez rendelt 
finanszírozás még mindig elégtelen; 
ösztönzi a tagállamokat a strukturális 
alapok e célból való jobb felhasználására, 
továbbá az energiával kapcsolatos 
prioritásokra vonatkozó tematikus 
ajánlattételi felhívások szervezésére;

3. megállapítja, hogy számos tagállamban 
az energetikai projektekhez, különösen az 
energiahatékonysági projektekhez rendelt 
finanszírozás még mindig elégtelen; 
felszólítja a tagállamokat a strukturális 
alapok e célból való jobb felhasználására, 
továbbá az energiával kapcsolatos 
prioritásokra vonatkozó tematikus 
ajánlattételi felhívások szervezésére;

Or. en
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Módosítás 12
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy számos tagállamban 
az energetikai projektekhez rendelt 
finanszírozás még mindig elégtelen;  
ösztönzi a tagállamokat a strukturális 
alapok e célból való jobb felhasználására, 
továbbá az energiával kapcsolatos 
prioritásokra vonatkozó tematikus 
ajánlattételi felhívások szervezésére;

3. megállapítja, hogy számos tagállamban 
az energetikai projektekhez rendelt 
finanszírozás még mindig elégtelen;  
ösztönzi a tagállamokat a strukturális 
alapok e célból való jobb felhasználására, 
továbbá az energiával kapcsolatos 
prioritásokra vonatkozó tematikus 
ajánlattételi felhívások szervezésére; 
hangsúlyozza, hogy a nemzeti 
intézkedésekkel támogatott 
magánszektornak sokkal meghatározóbb 
szerepet kell játszania az új, fenntartható 
energiatechnológiákkal kapcsolatos 
beruházásokban és azok fejlesztésében, 
miközben innovatív lépéseket is tesz egy 
fokozottabban az energiahatékonyságra 
összpontosító gondolkodásmód kialakítása 
irányába; úgy véli, hogy ez mind az 
állami, mind a magánszektor számára 
kizárólag előnyös helyzetet teremthet;

Or. en

Módosítás 13
Jim Higgins

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
működjön együtt az érintett szereplőkkel 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
jövőben a nagyobb hatékonyságot 
biztosító intézkedések előterjesztésénél 
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kellő figyelmet fordítsanak az egyes régiók 
– köztük a szigetek, a hegyvidéki területek 
és a legkülső régiók – sajátosságaira és az 
általuk támasztott kihívásokra adandó 
válaszokra;

Or. en

Módosítás 14
Jim Higgins

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. ösztönzi a tagállamokat, hogy
fenntartható módon hasznosítsák az 
alternatív megújuló energiaforrásokat, 
mint például a szelet, a biomasszát, a bio-
hajtóanyagokat, valamint – ahol lehetőség 
nyílik rá – a hullámokat és az árapály-
energiát is;

Or. en

Módosítás 15
Jim Higgins

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. felszólítja a tagállamokat, hogy az 
energiahatékonysággal kapcsolatban 
dolgozzanak ki hosszú távú 
tudatosságnövelő kampányokat, amelyek
a magán- és a középületek
energiahatékonyságára összpontosítanak, 
továbbá igyekeznek meggyőzni a 
lakosságot, hogy az energiahatékonyság
révén tényleges megtakarításokat érhet el; 
ösztönzi továbbá a tagállamokat, hogy
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dolgozzanak ki az energiahatékonysági 
projektekkel és az energiaszolgáltató 
vállalkozásokkal kapcsolatos 
beruházásokat élénkítő 
mechanizmusokat;

Or. en

Módosítás 16
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. a hatékony energiahasználatra 
vonatkozó, más uniós régiók gyakorlatában 
való tájékozottság, illetve az e téren való 
tudás- és tapasztalatcsere érdekében arra 
ösztönzi különösen a tagállamokat és a 
régiókat, hogy a strukturális alapok 
felhasználásával létesítsenek tematikus 
hálózatokat területeiken a 2008-as 
Intelligens energia – Európa 
munkaprogram nyújtotta együttes fellépés 
keretében; 

4. a hatékony energiahasználatra 
vonatkozó, más uniós régiók helyes
gyakorlatában való tájékozottság, illetve az 
e téren való tudás- és tapasztalatcsere 
érdekében arra ösztönzi különösen a 
tagállamokat és a régiókat, hogy a 
strukturális és kohéziós alapok 
felhasználásával létesítsenek tematikus 
hálózatokat területeiken a 2008-as 
Intelligens energia – Európa 
munkaprogram nyújtotta együttes fellépés 
keretében; az európai regionális 
politikával összefüggésben felszólítja a 
Bizottságot, hogy ösztönözze a nemzeti és 
regionális programok bevezetését annak 
előmozdítása érdekében, hogy az összes 
területen – köztük a a társasházak és a 
szociális lakások viszonylatában is – még 
jobban fokozzák az energiahatékonyság 
javítására irányuló beruházásokat;

Or. en

Módosítás 17
Jill Evans

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a tagállamokat és a 
régiókat, hogy fokozzák a strukturális 
alapok energiahatékonysággal 
kapcsolatos innováció és kutatás céljára 
történő felhasználását a zöld technológiák 
és a fenntartható helyi gazdasági fejlődés 
előmozdítása érdekében;

Or. en

Módosítás 18
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felkéri a Bizottságot, hogy a strukturális 
alapok következő programozási időszakára 
vegyen tervbe prioritási szempontokat, 
amelyek energiahatékonysági 
célkitűzéseket határoznak meg, vagy 
energia-megtakarításra irányuló konkrét 
intézkedéseket vagy technológiákat 
vezetnek be – többek között partnerségek 
létrehozása által – olyan projektekbe, mint 
az épületek felújítása, a városi fűtési
berendezések modernizálása, illetve a 
fűtés és a villamos energia előállítása;

5. felkéri a Bizottságot, hogy a strukturális 
alapok következő programozási időszakára 
vegye tervbe energiahatékonysági 
célkitűzések támogatását és energia-
megtakarításra és hatékony 
energiafelhasználásra irányuló 
intézkedések vagy technológiák 
támogatását többek között olyan 
projektekben megjelenő partnerségek 
támogatásával, mint az épületek felújítása, 
közvilágítás modernizálása, 
környezetbarát közlekedés, távfűtési, 
illetve a hő- és villamosenergia-termelő 
berendezések modernizálása;

Or. cs

Módosítás 19
Jill Evans

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. felkéri a Bizottságot, hogy a strukturális 
alapok következő programozási időszakára 
vegyen tervbe prioritási szempontokat, 
amelyek energiahatékonysági 
célkitűzéseket határoznak meg, vagy
energia-megtakarításra irányuló konkrét 
intézkedéseket vagy technológiákat
vezetnek be – többek között partnerségek 
létrehozása által – olyan projektekbe, mint 
az épületek felújítása, a városi fűtési 
berendezések modernizálása, illetve a fűtés 
és a villamos energia előállítása;

5. felkéri a Bizottságot, hogy a strukturális 
alapok következő programozási időszakára 
dolgozzon ki energiahatékonysági 
célkitűzéseket meghatározó prioritási 
szempontokat, amely célkitűzéseket az
energiamegtakarításra irányuló konkrét 
intézkedések vagy technológiák
megvalósításának támogatása kísér –
többek között partnerségek létrehozása 
által – olyan projektekben, mint az 
épületek felújítása, a városi fűtési 
berendezések modernizálása, illetve a fűtés 
és a villamos energia előállítása;

Or. en

Módosítás 20
Emanuel Jardim Fernandes

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felkéri a Bizottságot, hogy a strukturális 
alapok következő programozási időszakára 
vegyen tervbe prioritási szempontokat, 
amelyek energiahatékonysági 
célkitűzéseket határoznak meg, vagy 
energia-megtakarításra irányuló konkrét 
intézkedéseket vagy technológiákat 
vezetnek be – többek között partnerségek 
létrehozása által – olyan projektekbe, mint 
az épületek felújítása, a városi fűtési 
berendezések modernizálása, illetve a fűtés 
és a villamos energia előállítása;

5. felkéri a Bizottságot, hogy a strukturális 
alapok következő programozási időszakára 
erősítse meg azokat a prioritási 
szempontokat, amelyek 
energiahatékonysági célkitűzéseket 
határoznak meg, vagy 
energiamegtakarításra irányuló konkrét 
intézkedéseket vagy technológiákat 
vezetnek be – többek között partnerségek 
létrehozása által – olyan projektekbe, mint 
az épületek felújítása, a városi fűtési 
berendezések modernizálása, illetve a fűtés 
és a villamos energia előállítása;

Or. pt
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Módosítás 21
Emanuel Jardim Fernandes

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza az uniós közigazgatási 
hatóságok stratégiai szerepét – különösen 
regionális és helyi szinten – az 
energiahatékonysági kezdeményezésekhez 
szükséges intézményi támogatás 
biztosításában; részletes tájékoztató 
kampányok indítását javasolja, például 
könnyen érthető energiahatékonysági 
címkék felhasználásával, továbbá 
energiával kapcsolatos kísérleti 
kezdeményezésekkel és képzésekkel azon 
regionális és helyi hatóságok területein, 
amelyek az állampolgárok tudatosságának 
fokozására és viselkedésük 
megváltoztatására törekednek;

6. hangsúlyozza az uniós közigazgatási 
hatóságok stratégiai szerepét – különösen 
regionális és helyi szinten – az 
energiahatékonysági kezdeményezésekhez 
szükséges intézményi támogatás 
bevezetésének megerősítésében, az az 
energia-végfelhasználás hatékonyságáról 
és az energetikai szolgáltatásokról szóló, 
2006. április 6-i  2006/32/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározottak szerint1; javasolja a
részletes tájékoztató kampányok 
megerősítését , például könnyen érthető 
energiahatékonysági címkék 
felhasználásával, továbbá energiával 
kapcsolatos kísérleti kezdeményezésekkel 
és képzésekkel azon regionális és helyi 
hatóságok területein, amelyek az 
állampolgárok tudatosságának fokozására 
és viselkedésük megváltoztatására 
törekednek;

Or. pt

Módosítás 22
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza az uniós közigazgatási 
hatóságok stratégiai szerepét – különösen 
regionális és helyi szinten – az 
energiahatékonysági kezdeményezésekhez 

6. hangsúlyozza az uniós közigazgatási 
hatóságok stratégiai szerepét – különösen 
regionális és helyi szinten – az 
energiahatékonysági kezdeményezésekhez 

                                               
1 HL L 114., 2006.4.27, 64. o.
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szükséges intézményi támogatás 
biztosításában; részletes tájékoztató 
kampányok indítását javasolja, például 
könnyen érthető energiahatékonysági 
címkék felhasználásával, továbbá 
energiával kapcsolatos kísérleti 
kezdeményezésekkel és képzésekkel azon 
regionális és helyi hatóságok területein, 
amelyek az állampolgárok tudatosságának 
fokozására és viselkedésük 
megváltoztatására törekednek;

szükséges intézményi támogatás 
biztosításában; részletes tájékoztató és 
oktató kampányok indítását javasolja, 
például könnyen érthető 
energiahatékonysági címkék 
felhasználásával, továbbá energiával 
kapcsolatos kísérleti kezdeményezésekkel 
és képzésekkel azon regionális és helyi 
hatóságok területein, amelyek az 
állampolgárok tudatosságának fokozására 
és viselkedésük megváltoztatására 
törekednek;

Or. en

Módosítás 23
Jill Evans

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kiemeli a közlekedési ágazatnak az 
energiafogyasztás csökkentésében és az 
energiahatékonyság előmozdításában 
játszott központi szerepét; hangsúlyozza 
annak szükségességét, hogy a tagállamok 
és régióik előmozdítsák azokat az 
intézkedéseket, amelyek a közúti és légi 
forgalom elkerülésére, valamint ezek 
mértékének csökkentésére és 
korlátozására törekednek, valamint ezen 
túlmenően annak szükségességét, hogy 
közlekedési rendszerük jelentős részét 
tekintve fenntarthatóbb közlekedési 
módokra váltsanak (forgalomátterelés), 
ezzel egyidejűleg javítva valamennyi 
közlekedési mód teljesítményét;

Or. en
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Módosítás 24
Rolf Berend

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a közigazgatási 
hatóságoknak minden szinten elsőként kell 
példát mutatniuk az energiahatékony 
felszerelések saját helyiségeikben való 
használata, a fenntarthatósági kritériumok 
beszerzési eljárásokba való foglalása és az 
energiahatékony gyakorlatok napi 
tevékenységeik során történő támogatása 
által.

7. úgy véli, hogy a közigazgatási 
hatóságoknak pénzügyi lehetőségeikhez 
mérten minden szinten elsőként kell példát 
mutatniuk az energiahatékony felszerelések 
saját helyiségeikben való használata, a 
fenntarthatósági kritériumok beszerzési 
eljárásokba való foglalása és az 
energiahatékony gyakorlatok napi 
tevékenységeik során történő támogatása 
által.

Or. de

Módosítás 25
Jill Evans

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a közigazgatási 
hatóságoknak minden szinten elsőként kell 
példát mutatniuk az energiahatékony 
felszerelések saját helyiségeikben való 
használata, a fenntarthatósági kritériumok 
beszerzési eljárásokba való foglalása és az 
energiahatékony gyakorlatok napi 
tevékenységeik során történő támogatása 
által.

7. úgy véli, hogy a közigazgatási 
hatóságoknak minden szinten elsőként kell 
példát mutatniuk az energiahatékony 
felszerelések saját helyiségeikben való 
használata, eljárásaik során a zöld 
közbeszerzés megvalósítása és az 
energiahatékony gyakorlatok napi 
tevékenységeik során történő támogatása 
által.

Or. en

Adlib Express Watermark


	754075hu.doc

