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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

13.6.2017 A8-0208/50 

Módosítás  50 

Julia Reid 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő éves 

üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések a stabil és alkalmazkodóképes energiaunió 

megvalósítása és a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 

keretről 2014. október 23–24-én 

elfogadott európai tanácsi következtetések 

azt a kötelező célt tűzik ki, és ezt az 

Európai Tanács 2016. márciusi ülésszaka 

is megerősítette, hogy az európai uniós 

gazdaság teljes egészének 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásában 2030-

ig 1990-hez képest legalább 40% saját 

csökkentést kell elérni. A 

Környezetvédelmi Tanács 2015. március 

6-i ülése hivatalosan jóváhagyta, hogy ez 

a csökkentés képezze az Unió és a 

tagállamok tervezett nemzeti 

hozzájárulását. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

13.6.2017 A8-0208/51 

Módosítás  51 

Julia Reid 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő éves 

üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések a stabil és alkalmazkodóképes energiaunió 

megvalósítása és a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Európai Tanács 2014. októberi 

következtetései azt irányozzák elő, hogy 

ezt a célt az Uniónak együttesen, a lehető 

legnagyobb mértékben költséghatékony 

módon kell teljesítenie, továbbá hogy 

ennek érdekében a 

kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 

alá tartozó és annak hatálya alá nem 

tartozó gazdasági ágazatokban 2030-ra 

2005-höz képest 43%, illetve 30% 

csökkentést kell elérni, és az ehhez 

szükséges erőfeszítéseken az egy főre jutó 

bruttó hazai termék (GDP) arányában kell 

osztozni. E kibocsátáscsökkentés 

elérésében valamennyi gazdasági 

ágazatnak és valamennyi tagállamnak 

részt kell vennie oly módon, hogy a 

méltányosság és a szolidaritás szempontjai 

kiegyensúlyozottan érvényesüljenek, és 

ezzel összefüggésben az uniós átlag feletti 

egy főre jutó GDP-vel rendelkező 

országok csoportján belüli nemzeti célokat 

úgy kell kitűzni, hogy – relatív értelemben 

– méltányos és kiegyensúlyozott módon 

jelenjen meg bennük a 

költséghatékonyság iránti igény. Az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentése terén kitűzendő céloknak 

segíteniük kell a hatékonyság és az 

innováció ügyét az európai gazdaságon 

törölve 



 

AM\1128114HU.docx  PE605.516v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

belül, és különösen az épületek, a 

mezőgazdaság, a hulladékgazdálkodás és 

a közlekedés területén kell – annyiban, 

amennyiben ezek a területek e rendelet 

hatálya alá tartoznak – javulást 

előidézniük. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

13.6.2017 A8-0208/52 

Módosítás  52 

Julia Reid 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő éves 

üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések a stabil és alkalmazkodóképes energiaunió 

megvalósítása és a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság 2016. június 10-én 

javaslatot terjesztett elő annak érdekében, 

hogy az Európai Unió megerősítse a 

Párizsi Megállapodást. E jogalkotási 

javaslat az EU által a Párizsi 

Megállapodásban vállalt kötelezettségek 

teljesítését is szolgálja. Az Uniónak a 

gazdaság teljes egészére kiterjedő 

kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 

vállalását az ENSZ Éghajlat-változási 

Keretegyezménye Titkárságának 2015. 

március 6-án az Unió és a tagállamok 

vonatkozásában bejelentett tervezett 

nemzeti hozzájárulás is megerősítette. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

13.6.2017 A8-0208/53 

Módosítás  53 

Julia Reid 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő éves 

üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések a stabil és alkalmazkodóképes energiaunió 

megvalósítása és a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Párizsi Megállapodás az 1997. 

évi Kiotói Jegyzőkönyvben meghatározott 

megközelítést váltja fel, amelynek 

alkalmazása 2020-ban megszűnik. 

 Érdemes megjegyezni, hogy az 

uniós éghajlat- és energiapolitikák 

makacsul ugyanazt a rossz irányt követik.  

Míg az egész világ, élén az Egyesült 

Államokkal, a haladás és jólét érdekében 

munkálkodik, az EU továbbra is egyedül 

vezeti az éghajlatváltozási elleni hiábavaló 

harcot. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

13.6.2017 A8-0208/54 

Módosítás  54 

Julia Reid 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő éves 

üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések a stabil és alkalmazkodóképes energiaunió 

megvalósítása és a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tiszta energiára való áttéréshez 

szükség van a beruházók magatartásának 

megváltozására, továbbá olyan 

ösztönzőkre, amelyek a teljes szakpolitikai 

spektrumra kierjednek. Annak érdekében, 

hogy biztonságos, fenntartható, 

versenyképes és megfizethető energia 

álljon a polgárok rendelkezésére, az Unió 

kiemelten törekszik a stabil és 

alkalmazkodóképes energiaunió 

létrehozására. Ennek eléréséhez 

szükséges az ambiciózus éghajlat-politikai 

fellépés e rendeleten keresztül 

megvalósuló folytatása, mint ahogy az is, 

hogy a stabil és alkalmazkodóképes 

energiaunió és az előretekintő éghajlat-

politika keretstratégiájában felvázolt más 

vonatkozásokban is előrehaladás 

történjen az energiaunió 

létrehozásában.16 

(5) Fontos megjegyezni, hogy az 

éghajlatváltozással foglalkozó 

szabályozással járó hatalmas teher 

egyetlen eredménye az európai iparágak 

rendkívüli mértékű válsága lesz, amelyek 

kénytelenek lesznek az EU-n kívüli 

területekre áthelyezni a termelést, és ezzel 

együtt a munkahelyeket és a 

kibocsátásokat is. 

_________________  

16 COM(2015)80  

Or. en 

 


