
 

AM\1098096HU.doc  PE585.219v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

15.6.2016 A8-0199/1 

Módosítás  1 

Markus Pieper, Krišjānis Kariņš 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0199/2016 

Markus Pieper 

Végrehajtási jelentés az energiahatékonysági irányelvről (2012/27/EU) 

2015/2232(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. emlékeztet 2014. február 5-i, 2014. 

november 26-i és 2015. október 15-i 

állásfoglalásaira, amelyek többek között 

2030-ra egy 40%-os energiahatékonysági 

célkitűzés meghatározását kérik; úgy véli, 

hogy egy 2030-ig terjedő, kötelező erejű, 

átfogó célkitűzés és a hozzá kapcsolódó 

egyedi nemzeti célok növelik majd az Unió 

energiaimporttól való függetlenségét, 

ösztönzik az innovációt és hozzásegítik az 

Uniót ahhoz, hogy az energiahatékonyság 

terén biztosítsa technológiai vezető 

szerepét; úgy véli továbbá, hogy a kötelező 

erejű előírások elengedhetetlenek a 

tagállamok maximális fokú törekvéseinek 

és erőfeszítéseinek eléréséhez, továbbá 

ahhoz, hogy a tagállamok kellő 

rugalmasságot kapjanak az intézkedések 

nemzeti szintű testre szabása céljából; 

8. felszólít egy 2030-ra vonatkozó,legalább 

30%-os energiahatékonysági cél 

kialakítására, egy magasabb, a teljes 

gazdasági potenciált tükröző 40%-os cél 

elérése érdekében; úgy véli, hogy egy, a 

szóban forgó célkitűzés 2030-ig történő 

elérését célzó, módosított 

energiahatékonysági irányelv növeli majd 

az Unió energiaimporttól való 

függetlenségét, ösztönzi az innovációt, és 

hozzásegíti az Uniót ahhoz, hogy az 

energiahatékonyság terén biztosítsa 

technológiai vezető szerepét; úgy véli 

továbbá, hogy a folytonosság és a tervezési 

biztonság elengedhetetlenek a tagállamok 

maximális fokú törekvéseinek és 

erőfeszítéseinek megvalósításához, 

továbbá ahhoz, hogy a tagállamok kellő 

rugalmasságot kapjanak az intézkedések és 

eszközök összetételének nemzeti szintű 

testre szabása céljából; hangsúlyozza, hogy 

az energiahatékonysági célkitűzés során 

nem kizárólag a megtakarításokat kell 

középpontba helyezni, kiemelt figyelmet 

kell kapnia a nem ETS-ágazatnak, 

valamint a célkitűzés nem jelentheti az 

ágazati fogyasztás és gazdasági növekedés 

abszolút maximalizását; 

Or. en 
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11. sajnálattal veszi tudomásul az Európai 

Tanács által 2014-ben elfogadott, az 

energiahatékonyság 2030-ra legalább 27%-

kal való javítását kitűző, kevéssé 

ambiciózus célkitűzést, amit főként egy 

korábbi hatásvizsgálatban megállapított, 

valószerűtlenül magas diszkontrátával 

indokolnak; emlékeztet arra, hogy ez a 

diszkontráta túlságosan magas (17,5%); 

felkéri a Bizottságot, hogy az 

energiahatékonyság sokrétű előnyeit 

figyelembe véve térjen át az átfogó 

költség-haszon elemzésre és egy társadalmi 

diszkontrátára, a minőségi jogalkotásra 

vonatkozó iránymutatásaival összhangban; 

felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy a párizsi éghajlatváltozási 

megállapodás fényében vizsgálják felül a 

2030-ig elérendő 27%-os 

energiahatékonysági célkitűzést annak 

érdekében, hogy megvalósítsák azt a célt, 

hogy a globális felmelegedés mértékét 

jóval 2°C alatt tartsák, valamint hogy a 

Parlament által elfogadott 

energiahatékonysági céllal összhangban 

tegyenek erőfeszítéseket e növekedés 

1,5°C-ra korlátozására; kéri a Bizottságot, 

hogy 2030-ra vonatkozóan állapítson meg 
egy kötelező erejű, 40%-os 

energiahatékonysági célkitűzést, amely a 

költséghatékony energiahatékonysági 

11. sajnálattal veszi tudomásul az Európai 

Tanács által 2014-ben elfogadott, az 

energiahatékonyság 2030-ra legalább 27%-

kal való javítását kitűző, kevéssé 

ambiciózus célkitűzést, amit főként egy 

korábbi hatásvizsgálatban megállapított, 

valószerűtlenül magas diszkontrátával 

indokolnak; emlékeztet arra, hogy ez a 

diszkontráta túlságosan magas (17,5%); 

felkéri a Bizottságot, hogy az 

energiahatékonyság sokrétű előnyeit 

figyelembe véve térjen át az átfogó 

költség-haszon elemzésre és egy társadalmi 

diszkontrátára, a minőségi jogalkotásra 

vonatkozó iránymutatásaival összhangban; 

felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy a párizsi éghajlatváltozási 

megállapodás fényében vizsgálják felül a 

2030-ig elérendő 27%-os 

energiahatékonysági célkitűzést annak 

érdekében, hogy megvalósítsák azt a célt, 

hogy a globális felmelegedés mértékét 

jóval 2°C alatt tartsák, valamint hogy a 

Parlament által elfogadott 

energiahatékonysági céllal összhangban 

tegyenek erőfeszítéseket e növekedés 

1,5°C-ra korlátozására; felszólít egy 2030-

ra vonatkozó, legalább 30%-os 

energiahatékonysági cél kialakítására, 
egy magasabb, a teljes gazdasági 

potenciált tükröző 40%-os cél elérése 
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potenciál szintjét tükrözi; érdekében; 

Or. en 

 

 


