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Módosítás 1
Cornelia Ernst
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0062/2021
Christophe Grudler
az energiarendszerek integrációjára vonatkozó uniós stratégiáról
(2020/2241(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13. emlékeztet arra, hogy az energetikai 
átálláshoz évi 520–575 milliárd EUR 
infrastrukturális beruházásra, illetve a 
megújuló energia megfelelő méretékű és 
hatékony alkalmazására lesz szükség; 
felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
egy inkluzív, integrált és reális 
forgatókönyvtervet, amely még inkább 
figyelembe veszi az energiahatékonyságot 
és a energiarendszer integrációját, 
összhangban a Fenntartható Európa 
beruházási tervvel; megjegyzi, hogy be kell 
tartani a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló, 2020. június 18-i (EU) 2020/852 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott fenntartható beruházási 
kritériumokat, amelyek teljes mértékben 
összhangban vannak a 2030-ra vonatkozó 
éghajlat- és energiapolitikai célokkal és a 
klímasemlegesség legkésőbb 2050-ig 
történő elérésével annak biztosítása 
érdekében, hogy ez ne vezessen az 
eszközök meg nem térüléséhez; 
hangsúlyozza, hogy a különböző európai 
programok és finanszírozási eszközök 
kulcsszerepet játszanak az energetikai 
átállás előmozdításában; hangsúlyozza, 
hogy biztosítani kell, hogy az 
energiaforrások, például a földgáz 
felhasználása csak átmeneti jellegű 
legyen, tekintettel a klímasemlegesség 
elérésének célkitűzésére; hangsúlyozza, 

13. emlékeztet arra, hogy az energetikai 
átálláshoz évi 520–575 milliárd EUR 
infrastrukturális beruházásra, illetve a 
megújuló energia megfelelő méretékű és 
hatékony alkalmazására lesz szükség; 
felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
egy inkluzív, integrált és reális 
forgatókönyvtervet, amely még inkább 
figyelembe veszi az energiahatékonyságot 
és az energiarendszer integrációját, 
összhangban a Fenntartható Európa 
beruházási tervvel; megjegyzi, hogy be kell 
tartani a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló, 2020. június 18-i (EU) 2020/852 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott fenntartható beruházási 
kritériumokat, amelyek teljes mértékben 
összhangban vannak a 2030-ra vonatkozó 
éghajlat- és energiapolitikai célokkal és a 
klímasemlegesség legkésőbb 2050-ig 
történő elérésével annak biztosítása 
érdekében, hogy ez ne vezessen az 
eszközök meg nem térüléséhez; 
hangsúlyozza, hogy a különböző európai 
programok és finanszírozási eszközök 
kulcsszerepet játszanak az energetikai 
átállás előmozdításában; hangsúlyozza, 
hogy biztosítani kell, hogy fokozatosan fel 
kell számolni valamennyi fosszilis 
tüzelőanyag használatát, tekintettel a 
klímasemlegesség elérésének 
célkitűzésére; hangsúlyozza, hogy a 
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hogy a rendszerintegrációnak maximálisan 
ki kell használnia a meglévő 
energiainfrastruktúrát, amely számos 
ágazatban elősegítheti a költséghatékony 
átállást;

_________________

HL L 198., 2020.6.22., 13. o.

rendszerintegrációnak maximálisan ki kell 
használnia a meglévő 
energiainfrastruktúrát, amely számos 
ágazatban elősegítheti a költséghatékony 
átállást;

__________________
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Módosítás 2
Cornelia Ernst
a Baloldal képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0062/2021
Christophe Grudler
az energiarendszerek integrációjára vonatkozó uniós stratégiáról
(2020/2241(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
20 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

20. üdvözli az európai 
hidrogénstratégia elfogadását; 
hangsúlyozza, hogy elsőbbséget kell 
biztosítani a megújuló hidrogénellátási lánc 
kiépítésének Európában, hogy elősegítsék 
a lépéselőny megszerzését, az ipari 
versenyképességet és az energiaellátás 
biztonságát; meggyőződése, hogy a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású hidrogén hozzájárulhat a 
tartósan megmaradó – például az ipari 
folyamatokból és a nehéz szállításból 
származó – kibocsátások csökkentéséhez, 
ahol a közvetlen villamosítás az alacsony 
költséghatékonyság, illetve a műszaki, 
társadalmi és környezeti okok miatt 
korlátozható; emlékeztet, hogy fel kell 
gyorsítani a jelenlegi hidrogéntermelés 
dekarbonizációját; támogatja a hidrogénnel 
kapcsolatos, közös európai érdeket 
szolgáló fontos projektek elindítását; 
felhívja a Bizottságot, hogy a megújuló 
energia támogatásáról szóló (EU) 
2018/2001 irányelvben meghatározott 
megközelítéssel összhangban dolgozzon ki 
átfogó osztályozási és tanúsítási 
keretrendszert a gáz-halmazállapotú légi 
fuvarozókra vonatkozóan a teljes 
életciklusra számított ÜHG-
kibocsátásmegtakarítási és fenntarthatósági 
kritériumok alapján; hangsúlyozza, hogy ez 
az osztályozás rendkívül fontos a piaci 

20. üdvözli az európai 
hidrogénstratégia elfogadását; 
hangsúlyozza, hogy elsőbbséget kell 
biztosítani a megújuló hidrogénellátási lánc 
kiépítésének Európában, és ezért kéri, hogy 
az Európában rendelkezésre álló szűkös 
közpénzeket a megújuló hidrogénbe 
történő beruházásokra összpontosítsák, 
mivel csak a megújuló hidrogén képes 
hosszú távon fenntartható módon 
hozzájárulni a klímasemlegesség 
eléréséhez és elkerülni a technológiai 
bezáródást és a meg nem térülő 
eszközöket; emlékeztet, hogy fel kell 
gyorsítani a jelenlegi hidrogéntermelés 
dekarbonizációját; támogatja a megújuló 
hidrogénnel kapcsolatos, közös európai 
érdeket szolgáló fontos projektek 
elindítását; felhívja a Bizottságot, hogy a 
megújuló energia támogatásáról szóló (EU) 
2018/2001 irányelvben meghatározott 
megközelítéssel összhangban dolgozzon ki 
átfogó osztályozási és tanúsítási 
keretrendszert a gáz-halmazállapotú légi 
fuvarozókra vonatkozóan a teljes 
életciklusra számított ÜHG-
kibocsátásmegtakarítási és fenntarthatósági 
kritériumok alapján; hangsúlyozza, hogy ez 
az osztályozás rendkívül fontos a piaci 
szereplők, a hatóságok és a fogyasztók 
számára; hangsúlyozza, hogy szilárd 
keretet és megfelelő kiindulási alapot kell 



AM\1231438HU.docx PE692.527v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

szereplők, a hatóságok és a fogyasztók 
számára; hangsúlyozza, hogy szilárd 
keretet és megfelelő kiindulási alapot kell 
kialakítani annak biztosítása érdekében, 
hogy elegendő további megújulóenergia-
termelési kapacitás kerüljön alkalmazásra a 
megújuló hidrogén iránti igény arányában; 
kéri a Bizottságot, hogy a soron következő 
jogalkotási javaslataiban vegye figyelembe 
a sokféle igényt; felszólítja a Bizottságot, 
hogy biztosítsa a tisztességes és tényleges 
versenyt a nemzetközi partnerektől 
importált hidrogén és az EU-ban előállított 
hidrogén között;

kialakítani annak biztosítása érdekében, 
hogy elegendő további megújulóenergia-
termelési kapacitás kerüljön alkalmazásra a 
megújuló hidrogén iránti igény arányában; 
felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa a 
tisztességes és tényleges versenyt a 
nemzetközi partnerektől importált hidrogén 
és az EU-ban előállított hidrogén között;
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