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Állásfoglalásra irányuló indítvány
68 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

68. emlékeztet rá, hogy a becslések 
szerint a hajózásból származó szén-dioxid-
kibocsátás a 2050-ig tartó időszakban 50–
250%-kal növekszik majd; üdvözli a 
hajózásból származó ÜHG-kibocsátás 
csökkentésére irányuló kezdeti IMO-
stratégiáról szóló megállapodást, amely az 
ágazat első lépése a Párizsi 
Megállapodásban meghatározott 
hőmérsékleti célkitűzés eléréséhez való 
hozzájárulás érdekében; sürgeti az IMO-t, 
hogy tegyen gyors előrelépést a stratégia 
célkitűzései elérésének elősegítéséhez 
szükséges rövid és középtávú intézkedések 
elfogadása terén; hangsúlyozza a rövid és 
középtávú intézkedések 2023 előtti 
végrehajtásának fontosságát és 
sürgősségét; hangsúlyozza, hogy további 
intézkedések és lépések – ezen belül szén-
dioxid-árazási eszközök – lehetőségét kell 
azonnal megvizsgálni a tengeri 
kibocsátásoknak az alacsony kibocsátású 
átalakításra irányuló ágazati stratégiával 
összhangban történő kezeléséhez; 
következésképpen úgy véli, hogy az EU-
nak és a tagállamoknak szorosan nyomon 
kell követniük az IMO kezdeti 
stratégiájának hatását és végrehajtását; 
üdvözli a hajók fűtőolaj-fogyasztására 
vonatkozó globális adatgyűjtő rendszer 
(MRV) és az IMO-nak a hajók fűtőolaj-
fogyasztására vonatkozó globális 

68. emlékeztet rá, hogy a becslések 
szerint a hajózásból származó szén-dioxid-
kibocsátás a 2050-ig tartó időszakban 50–
250%-kal növekszik majd; üdvözli a 
hajózásból származó ÜHG-kibocsátás 
csökkentésére irányuló kezdeti IMO-
stratégiáról szóló megállapodást, amely az 
ágazat első lépése a Párizsi 
Megállapodásban meghatározott 
hőmérsékleti célkitűzés eléréséhez való 
hozzájárulás érdekében; sürgeti az IMO-t, 
hogy tegyen gyors előrelépést a stratégia 
célkitűzései elérésének elősegítéséhez 
szükséges rövid és középtávú intézkedések 
elfogadása terén; hangsúlyozza a rövid és 
középtávú intézkedések 2023 előtti 
végrehajtásának fontosságát és 
sürgősségét; felszólítja az EU-t, a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
tegyenek meg minden tőlük telhetőt a 
Földközi-tenger SOx- és NOx-kibocsátás-
ellenőrzési területté történő gyors 
kijelölésének támogatása érdekében, 
mivel ez döntő lépés az európai hajózásból 
származó kibocsátások csökkentése felé; 
hangsúlyozza, hogy további intézkedések 
és lépések – ezen belül szén-dioxid-árazási 
eszközök – lehetőségét kell azonnal 
megvizsgálni a tengeri kibocsátásoknak az 
alacsony kibocsátású átalakításra irányuló 
ágazati stratégiával összhangban történő 
kezeléséhez; következésképpen úgy véli, 
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adatgyűjtő rendszerének megfelelő 
figyelembevétele érdekében hozott uniós 
rendeletre irányuló javaslatot; emlékeztet 
arra, hogy az MRV első olyan lépésnek 
tekinthető, amelynek végső soron lehetővé 
kell tennie az EU számára, hogy kötelező 
célokat fogadjon el a kibocsátások 
csökkentésére vonatkozóan; sürgeti a 
Bizottságot, hogy a 2050-re vonatkozó 
dekarbonizációs stratégiájának részeként 
mielőbb tegyen javaslatot további uniós 
fellépésekre a tengeri kibocsátásoknak a 
Párizsi Megállapodás hőmérsékletre 
vonatkozó célkitűzésével összhangban 
történő csökkentésére, gondolva például a 
tengeri ágazat ETS-rendszerbe való 
felvételére, valamint egy hajóhatékonysági 
szabvány és egy hajócímke bevezetésére, 
és mielőbb tegyen javaslatot a cselekedni 
kívánó többi féllel folytatott 
együttműködésre vonatkozó stratégiára;

hogy az EU-nak és a tagállamoknak 
szorosan nyomon kell követniük az IMO 
kezdeti stratégiájának hatását és 
végrehajtását; üdvözli a hajók fűtőolaj-
fogyasztására vonatkozó globális 
adatgyűjtő rendszer (MRV) és az IMO-nak 
a hajók fűtőolaj-fogyasztására vonatkozó 
globális adatgyűjtő rendszerének megfelelő 
figyelembevétele érdekében hozott uniós 
rendeletre irányuló javaslatot; emlékeztet 
arra, hogy az MRV első olyan lépésnek 
tekinthető, amelynek végső soron lehetővé 
kell tennie az EU számára, hogy kötelező 
célokat fogadjon el a kibocsátások 
csökkentésére vonatkozóan; sürgeti a 
Bizottságot, hogy a 2050-re vonatkozó 
dekarbonizációs stratégiájának részeként 
mielőbb tegyen javaslatot további uniós 
fellépésekre a tengeri kibocsátásoknak a 
Párizsi Megállapodás hőmérsékletre 
vonatkozó célkitűzésével összhangban 
történő csökkentésére, gondolva például a 
tengeri ágazat ETS-rendszerbe való 
felvételére, valamint egy hajóhatékonysági 
szabvány és egy hajócímke bevezetésére, 
és mielőbb tegyen javaslatot a cselekedni 
kívánó többi féllel folytatott 
együttműködésre vonatkozó stratégiára;
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