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9.12.2015 A8-0341/61 

Módosítás  61 

Flavio Zanonato 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat annak biztosítására, hogy az 

energiaunió részét képező valamennyi 

jogalkotási javaslat a rendes jogalkotási 

eljárást kövesse, teljes körűen bevonva a 

Parlamentet, és biztosítva a hatékony 

demokratikus felügyeletet; elvárja, hogy az 

energiaunió 2020 utáni irányítási kerete 

ambiciózus, megbízható, átlátható, 

demokratikus legyen, és a Parlament teljes 

bevonásával valósuljon meg, valamint 

biztosítsa a 2030-as éghajlati és energetikai 

célok elérését, különösen az éghajlattal és 

az energiaüggyel kapcsolatos hatályos 

uniós jogszabályok teljes körű 

végrehajtása, érvényesítése és aktualizálása 

révén; arra kéri a Bizottságot, hogy – 

egyéb beszámolási kötelezettségek sérelme 

nélkül – éves alapon nyújtson be jelentést 

az energiaunió végrehajtásáról, többek 

között az energiaüggyel kapcsolatos 

jogszabályok végrehajtásának részleteiről 

és a 2020-as és 2030-as célkitűzések 

teljesítésének megvalósulásáról, valamint 

határozza meg és aktualizálja a jelentésbe 

foglalandó kulcsfontosságú mutatókat, és 

tegye lehetővé az energiaunió 

előrehaladásának értékelését; e mutatók 

lehetnek többek között: az összeköttetési 

kapacitás, a piaci integráció, az 

energiaimport csökkentése, a diverzifikáció 

szintje, az energiaárak és -költségek, a 

2. felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat annak biztosítására, hogy az 

energiaunió részét képező valamennyi 

jogalkotási javaslat a rendes jogalkotási 

eljárást kövesse, teljes körűen bevonva a 

Parlamentet, és biztosítva a hatékony 

demokratikus felügyeletet; elvárja, hogy az 

energiaunió 2020 utáni irányítási kerete 

ambiciózus, megbízható, átlátható, 

demokratikus legyen, és a Parlament teljes 

bevonásával valósuljon meg, valamint 

biztosítsa a 2030-as éghajlati és energetikai 

célok elérését, különösen az éghajlattal és 

az energiaüggyel kapcsolatos hatályos 

uniós jogszabályok teljes körű 

végrehajtása, érvényesítése és aktualizálása 

révén; arra kéri a Bizottságot, hogy – 

egyéb beszámolási kötelezettségek sérelme 

nélkül – éves alapon nyújtson be jelentést 

az energiaunió végrehajtásáról, többek 

között az energiaüggyel kapcsolatos 

jogszabályok végrehajtásának részleteiről 

és a 2020-as és 2030-as célkitűzések 

teljesítésének megvalósulásáról, valamint 

határozza meg és aktualizálja a jelentésbe 

foglalandó kulcsfontosságú mutatókat, és 

tegye lehetővé az energiaunió 

előrehaladásának értékelését; e mutatók 

lehetnek többek között: az összeköttetési 

kapacitás, a piaci integráció, az 

energiaimport csökkentése, a diverzifikáció 

szintje, az energiaárak és -költségek, a 
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közösségi és helyi tulajdonú 

energiatermelés, az energiaszegénység és 

az energetikai kiszolgáltatottság szintje; 

közösségi és helyi tulajdonú 

energiatermelés, az energiaszegénység és 

az energetikai kiszolgáltatottság szintje; 

tudomásul veszi az Energiaügyi 

Tanácsnak az energiaunió irányítási 

rendszerére vonatkozó, 2015. november 

26-i következtetéseit, és kéri a Bizottságot, 

hogy késlekedés nélkül terjesszen a 

Parlament és a Tanács elé egy a Tanács 

következtetéseit és a Parlament e 

jelentésben kifejtett nézeteit figyelembe 

vevő jogalkotási javaslatot; egyetért a 

Tanács következtetéseivel, miszerint nem 

elég, ha a 2012–2030 közötti időszakra 

vonatkozó nemzeti energetikai és éghajlati 

tervek csupán a 2030-ig megvalósítandó 

célkitűzésekre koncentrálnak, tükrözniük 

kell a hosszú távú perspektívát is, 

nevezetesen a kibocsátások 2050-ig az 

1999. évi szintekhez képest 80–95%-kal 

való csökkentésének egyeztetett uniós 

célkitűzését; 

Or. en 
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9.12.2015A8-0341/62 

Módosítás  62 

Flavio Zanonato 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. hangsúlyozza, hogy az energiauniónak 

közös megközelítést kell elfogadnia, olyan 

dimenziókra összpontosítva, mint a teljesen 

integrált belső energiapiac megvalósítása, 

az ellátás biztonsága, az uniós 

energiaforrások legjobb felhasználása, az 

energiaigény mérséklése, az üvegházhatást 

okozó gázok csökkentése alapvetően a 

megújuló energiaforrásokra és az egész 

Unióra kiterjedő szén-dioxid-piacra építve, 

illetve a kutatás és az innováció az 

energiatechnológiai vezető szerep 

megszerzését célozva; hangsúlyozza, hogy 

az energiaunió középpontjában a 

polgároknak kell állniuk, akik számára 

biztos, fenntartható és megfizethető 

energiát kell biztosítani; 

5. hangsúlyozza, hogy az energiauniónak 

közös megközelítést kell elfogadnia, olyan 

dimenziókra összpontosítva, mint a teljesen 

integrált belső energiapiac megvalósítása, 

az ellátás biztonsága, az uniós 

energiaforrások legjobb felhasználása, az 

energiaigény mérséklése, a dekarbonizáció 

alapvetően a megújuló energiaforrásokra és 

az egész Unióra kiterjedő szén-dioxid-

piacra építve, illetve a kutatás és az 

innováció az energiatechnológiai vezető 

szerep megszerzését célozva; 

hangsúlyozza, hogy az energiaunió 

középpontjában a polgároknak kell állniuk, 

akik számára biztos, fenntartható és 

megfizethető energiát kell biztosítani; 

Or. en 
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9.12.2015A8-0341/63 

Módosítás  63 

Flavio Zanonato 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Morten Helveg Petersen 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. megismétli elkötelezettségét az 

éghajlatra és energiára vonatkozó 2030-as 

célkitűzések, azaz az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának 40%-os csökkentése, a 

megújuló energiáknak az európai 

energiaszerkezetben való arányának 27%-

ra növelése és az energiahatékonyság 30%-

kal történő növelése mellett; 

6. tudomásul veszi az Európai Tanácsnak 

az éghajlatra és energiára vonatkozó 2030-

as gyenge célkitűzéseit, azaz az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának 40%-

os csökkentését, a megújuló energiák az 

európai energiaszerkezetben való 

arányának 27%-ra növelését és az 

energiahatékonyság 27%-kal történő 

növelését; emlékeztet arra, hogy a 

Parlament ismételten felszólított 2030-ig 

teljesítendő, kötelező éghajlat- és 

energiapolitikai célkitűzések – azaz az 

üvegházhatást okozó gázok uniós 

kibocsátásainak legalább 40%-os 

csökkentése, a megújuló energia 

tekintetében legalább 30%-os célkitűzés, 

az energiahatékonyság tekintetében pedig 

40%-os célkitűzés – egyedi nemzeti 

célkitűzések útján való végrehajtására; 

Or. en 
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9.12.2015A8-0341/64 

Módosítás  64 

Flavio Zanonato 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 

konkrét intézkedéseket az importfüggőség 

csökkentése érdekében, kövesse nyomon 

az import diverzifikációjának fokát, és 

adjon ki rendszeres eredményjelentést a 

témában; 

25. kéri a Bizottságot, hogy tegyen 

lépéseket az energiaimporttól és a fosszilis 

tüzelőanyagoktól való függőség 

csökkentésére vonatkozóan, és adjon ki 

rendszeres eredményjelentést a témában; 

kiemeli, hogy az energiahatékonyság és a 

megújuló energiaforrások az 

energiaimporttól való függőség 

csökkentésének elsődleges eszközeiként 

fontos szerepet játszanak, illetve hogy 

szükség van megfelelően érvényesíthető, 

kötelező erejű célokra; 

Or. en 
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9.12.2015A8-0341/65 

Módosítás  65 

Flavio Zanonato 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Morten Helveg Petersen 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

89 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

89. megjegyzi, hogy az Európai Tanács 

2014. október 23-i és 24-i következtetései 

szerint az energiahatékonyság javításának 

irányadó uniós célkitűzése a 2030-ra 

elérendő legalább 27%-os javulás, amelyet 

2020-ban felül fognak vizsgálni, szem 

előtt tartva az ambiciózus 30%-os uniós 

szintet; emlékeztet az ezzel kapcsolatos 

európai parlamenti állásfoglalásokra; 

üdvözli az Európai Bizottság 

elkötelezettségét arra, hogy az 
energiahatékonysági irányelv 

felülvizsgálata során szem előtt tartja a 

30%-os célkitűzést; hangsúlyozza, hogy a 

tagállamoknak rugalmasságot kell 

biztosítani az e cél elérése érdekében 

alkalmazott intézkedések és módszerek 

tekintetében; hangsúlyozza, hogy az 

energiahatékonyság és a megújuló 

energia kulcsfontosságú szerepet játszik 

majd az EU azon hosszú távú 

célkitűzésének teljesítésében, hogy a 

kibocsátásokat költséghatékony módon 

csökkenti; ismételten hangsúlyozza, hogy 

az EU-nak elkötelezettnek kell maradnia 

azon feltételekhez nem kötött célkitűzése 

mellett, hogy 2030-ig legalább 40%-kal 

89. emlékeztet a Parlament 2014. február 

5-i, 2014. november 26-i és 2015. október 

15-i állásfoglalásaira, amelyek három 

2030-as, kötelező érvényű energia- és 

éghajlatpolitikai célkitűzést sürgetnek, 

különösen a 40%-os energiahatékonysági 

célkitűzést; hangsúlyozza, hogy a 2020. év 

utáni uniós energiahatékonysági 

célkitűzéseknek kötelezőknek kell lenniük, 

és ezeket egyéni nemzeti célkitűzések 

révén kell teljesíteni; sürgeti a Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki több, 2030-ra szóló 

energiahatékonysági forgatókönyvet, 

ideértve a Parlament által megállapított 

40%-os szintre vonatkozó célkitűzést is; 

sürgeti a Tanácsot, amely legalább 27%-

os uniós cél kitűzését kérte, hogy a 

Parlament elfogadott célkitűzésével 

összhangban vizsgálja felül a célkitűzést, 

és emelje meg annak mértékét; 
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csökkenti a kibocsátásokat; 

Or. en 
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9.12.2015A8-0341/66 

Módosítás  66 

Flavio Zanonato 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

150 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

150. megjegyzi, hogy a járművek 

kibocsátására vonatkozó továbbfejlesztett 

előírások és az üzemanyag-hatékonyság 

döntő fontosságúak mind az EU olajtól 

való függőségének csökkentésében, mind 

pedig az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátásának visszaszorításában, és ezért 

felszólítja az ipart, a tagállamokat és a 

Bizottságot, hogy folytassák és gyorsítsák 

fel az e téren végzett munkát; kéri a 

Bizottságot, hogy a 2020 utáni időszakra 

vonatkozóan vizsgálja felül a személy- és 

tehergépjárművekre vonatkozó szén-

dioxid-kibocsátási előírásokat; megjegyzi 

azonban, hogy a közlekedésből származó 

kibocsátások csökkentésére és az 

energiakereslet csökkentésének és az 

ellátás diverzifikálásának biztosítására 

hosszú távú megoldásként az alternatív 

üzemanyagok, a megújuló villamos 

energiával történő villamosítás és a 

fenntarthatóbb közlekedési módok 

előmozdítása kínálkozik; 

150. megjegyzi, hogy a járművek 

kibocsátására vonatkozó továbbfejlesztett 

előírások és az üzemanyag-hatékonyság 

döntő fontosságúak mind az EU olajtól 

való függőségének csökkentésében, mind 

pedig az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátásának visszaszorításában, és ezért 

felszólítja az ipart, a tagállamokat és a 

Bizottságot, hogy folytassák és gyorsítsák 

fel az e téren végzett munkát, és – 

tekintettel a közelmúltbeli botrányokra –  

biztosítsák, hogy a kibocsátásvizsgálat ne 

csak pontos legyen, hanem a valós 

járművezetési körülményeket tükrözze; 

kéri a Bizottságot, hogy a 2020 utáni 

időszakra vonatkozóan vizsgálja felül a 

személy- és tehergépjárművekre vonatkozó 

szén-dioxid-kibocsátási előírásokat; 

megjegyzi azonban, hogy a közlekedésből 

származó kibocsátások csökkentésére és az 

energiakereslet csökkentésének és az 

ellátás diverzifikálásának biztosítására 

hosszú távú megoldásként az alternatív 

üzemanyagok, a megújuló villamos 

energiával történő villamosítás és a 

fenntarthatóbb közlekedési módok 

előmozdítása kínálkozik; 

Or. en 
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