
 

Uniós válasz a klímváltozásra: legyen több
megújuló energiaforrás (videó)
 
Új uniós célokat fogalmazott meg a Parlament a megújuló energiaforrások használatának
növelése érdekében. Videónkból többet megtudhat a témáról.
 
Azoknak az új szabályoknak az értelmében, amelyekről a Parlament és a nemzeti kormányok
megállapodtak, 2030-ra az uniós energiafogyasztás legalább 32 százalékának olyan megújuló
energiaforrásokból kell származnia, mint a nap vagy a szél. Az uniós tagállamoknak továbbá
biztosítania kell azt is, hogy az üzemanyag legalább 14 százaléka megújuló forrásokból jöjjön.
 
 
A képviselők a szabályozásról november 13-án döntöttek, amely ezután a Tanácshoz kerül
végső jóváhagyásra.
 
 
„Szeretnénk elérni, hogy 2050-re szén-dioxid-mentes gazdaságban élhessünk. Ez egy fontos
lépés annak érdekében, hogy továbbra is tiszeteletben tartsuk a párizsi klímaegyezményt,
segítsük  a  károsanyag-kibocsátás  csökkentését  és  fellépjünk  az  emberiséget  fenyegető
veszélyek  ellen”  -  mondta  el  José  Blanco  López  (szocialista,  spanyol)  jelentéstevő.
 
 
Növekvő  energiahatékonyság  Az  EU  azt  is  célul  tűzte  ki ,  hogy  2030-ra  az
energiahatékonyságot 32,5 százalékra növelik és segítik a háztartásokat abban, hogyan tudják
saját maguk előállítani, tárolni és felhasználni a zöld energiát.
 
 
Az új szabályoktól a képviselők azt várják, hogy mind a lakosoknak, mind a vállalkozásoknak
megtakarítást hoznak azáltal, hogy csökkennek az energiára fordított kiadások. A szén-dioxid-
kibocsátás csökkenésével pedig a környezetre is pozitív hatással lesznek majd.
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További információ
Sajtóközlemény
A képviselők és a miniszterek megegyeztek: 2030-ra az energiafogyasztás 32 százaléka
megújuló forrásból kell, hogy származzon (2018. június 14.) (angol)
Energiaunió: megállapodás az új energiahatékonysági célokról (2018. június 20.) (angol)
Cikkek az energiaunióról
Tiszta energiával lép fel az EU a klímaváltozás ellen
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125044/JOSE_BLANCO+LOPEZ/home
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20181106IPR18315/ambiciozus-uj-megujuloenergia-es-energiahatekonysag-celokat-tamogat-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180614IPR05810/energy-new-target-of-32-from-renewables-by-2030-agreed-by-meps-and-ministers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180614IPR05810/energy-new-target-of-32-from-renewables-by-2030-agreed-by-meps-and-ministers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180619IPR06146/energy-union-deals-on-efficiency-targets-and-governance
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/energiaunio
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20180109STO91387/tiszta-energiaval-lep-fel-az-eu-a-klimavaltozas-ellen
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Új EU-s célkitűzések a megújuló energia területén
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/new-eu-targets-on-renewable-energy_N01-PUB-181107-ENER_ev
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