5. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY
ÉGHAJLAT- ÉS ENERGIAPOLITIKAI KERET A 2020–
2030-AS IDŐSZAKRA
ENVE-V-047
4. pont

BORBOLY Csaba
BRĂILOIU Ovidiu
DRĂGHICI Emil
GÂJU Mariana
OPREA Emilian
SÉRTŐ-RADICS István
SZABÓ Gyula

A szöveg a következőképpen módosítandó:
Véleménytervezet
hozzáteszi, hogy az EU-nak azt kellene célul
kitűznie, hogy az évszázad közepére nullára
csökkenti a nettó kibocsátást. Amellett, hogy az
éghajlatra hatást gyakorló gázok kibocsátását
folyamatosan csökkenteni kell, jobban kell
támogatni a szén-dioxid légkörből való
kivonására irányuló kutatásokat és fejlesztéseket
is;

Módosítás
hozzáteszi, hogy az EU-nak azt kellene célul
kitűznie, hogy az évszázad közepére nullára
csökkenti a nettó kibocsátást – olyan módon,
hogy az ne veszélyeztesse a gazdaság
versenyképességét, valamint elkerülhetővé tegye
az energiaszegénység további erősödését.
Amellett, hogy az éghajlatra hatást gyakorló
gázok kibocsátását folyamatosan csökkenteni
kell, jobban kell támogatni a szén-dioxid
légkörből való kivonására irányuló kutatásokat és
fejlesztéseket is, valamint a természetes széndioxid-megkötési
megoldások
szerepének
növelését;

Indokolás
A kibocsátás csökkentése a technológiák lecserélésével kell megtörténjen, oly módon, hogy a
szükséges energia biztosítása folyamatos legyen, elkerülve a gazdasági folyamatok blokkolását.
_____________
HU-IM/am

13. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY
ÉGHAJLAT- ÉS ENERGIAPOLITIKAI KERET A 2020–
2030-AS IDŐSZAKRA
ENVE-V-047
14. pont

BORBOLY Csaba
BRĂILOIU Ovidiu
DRĂGHICI Emil
GÂJU Mariana
OPREA Emilian
SÉRTŐ-RADICS István
SZABÓ Gyula

A szöveg a következőképpen módosítandó:
Véleménytervezet
hangsúlyozza, hogy az uniós és tagállami
szakpolitikák kidolgozása során észben kell
tartani az energiaárak ésszerű szinten tartásának
szükségességét
és
azt,
hogy
az
energiahatékonyság ehhez kulcsfontosságú, mivel
lehetővé teheti, hogy az uniós fogyasztók és
tagállamok 2030-ig évente több mint 200 milliárd
eurót takarítsanak meg; úgy véli továbbá, hogy
javasolni kell a tagállamoknak, valamint a helyi
és regionális önkormányzatoknak, hogy az
energiaszegénység elleni küzdelem jegyében
fogadjanak el olyan intézkedéseket, amelyek az
ebben a tekintetben kiszolgáltatott családokat és
fogyasztókat célozzák; A hatékonyságnövelés
egyik fő útja az épületek rehabilitációja kell,
hogy
legyen,
amely
jelentős
munkahelyteremtéssel járna együtt egy olyan
szociálisan érzékeny ágazatban, mint az építőipar.
Emellett lehetővé tenné az új, energiahatékony és
bioalapú anyagok kifejlesztését célzó innovációt,
amely a K+F+I-be történő beruházásokkal jár
majd együtt;

Módosítás
hangsúlyozza, hogy az uniós és tagállami
szakpolitikák kidolgozása során észben kell
tartani az energiaárak ésszerű szinten tartásának
szükségességét
és
azt,
hogy
az
energiahatékonyság ehhez kulcsfontosságú, mivel
lehetővé teheti, hogy az uniós fogyasztók és
tagállamok 2030-ig évente több mint 200 milliárd
eurót takarítsanak meg; úgy véli továbbá, hogy
javasolni kell a tagállamoknak, valamint a helyi
és regionális önkormányzatoknak, hogy az
energiaszegénység elleni küzdelem jegyében
fogadjanak el olyan intézkedéseket, amelyek az
ebben a tekintetben kiszolgáltatott családokat és
fogyasztókat célozzák; A hatékonyságnövelés
egyik fő útja az épületek rehabilitációja kell,
hogy
legyen,
amely
jelentős
munkahelyteremtéssel járna együtt egy olyan
szociálisan érzékeny ágazatban, mint az építőipar.
Emellett lehetővé tenné az új, energiahatékony és
bioalapú anyagok kifejlesztését célzó innovációt,
amely a K+F+I-be történő beruházásokkal jár
majd együtt;

Indokolás
Javaslat új cikként betenni.
_____________
HU-IM/am

14. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY
ÉGHAJLAT- ÉS ENERGIAPOLITIKAI KERET A 2020–
2030-AS IDŐSZAKRA
ENVE-V-047
15. pont

BORBOLY Csaba
BRĂILOIU Ovidiu
DRĂGHICI Emil
GÂJU Mariana
OPREA Emilian
SÉRTŐ-RADICS István
SZABÓ Gyula

Új pont:
Véleménytervezet

Módosítás
A hatékonyságnövelés egyik fő útja az épületek
rehabilitációja kell, hogy legyen – illetve azokban
az esetekben, amikor a meglevő épületállomány
nem felel meg, vagy csak szükségtelenül nagy
költségekkel
volna
megfeleltethető
az
energiahatékonysági
és
épületkomforttal
kapcsolatos elvárásoknak, az új, elérhető,
megfizethető, költséghatékony épületekbe történő
beruházást is támogatni kell. Ugyanakkor
ezeknek a kérdéseknek az eldöntésében nem
üdvös egységes nézőpont alkalmazása: a
regionális és helyi önkormányzatok képviselik azt
a megfelelő szintet, ahol ezekben a konkrét
kérdésekben releváns döntések hozhatók. Mindez
jelentős munkahelyteremtéssel járna együtt egy
olyan szociálisan érzékeny ágazatban, mint az
építőipar. Emellett lehetővé tenné az új,
energiahatékony
és
bioalapú
anyagok
kifejlesztését célzó innovációt, amely a K+F+I-be
történő beruházásokkal jár majd együtt;

Indokolás
Az épületállományok állapotára vonatkozóan a helyi és regionális önkormányzatok rendelkeznek
pontos és aktuális információkkal, így az energiahatékonyság növelésének kérdésében is ők tudnak
megfelelő döntéseket hozni a források allokációja érdekében.
_____________
HU-IM/am

23. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY
ÉGHAJLAT- ÉS ENERGIAPOLITIKAI KERET A 2020–
2030-AS IDŐSZAKRA
ENVE-V-047
32. pont

BORBOLY Csaba
BRĂILOIU Ovidiu
DRĂGHICI Emil
GÂJU Mariana
OPREA Emilian
SÉRTŐ-RADICS István
SZABO Gyula

A szöveg a következőképpen módosítandó:
Véleménytervezet
hangsúlyozza, hogy a 2030-ra szóló szakpolitikai
keretnek egyfelől a helyi szintre vonatkozó uniós
kezdeményezésekre – például az uniós
Polgármesterek Szövetségére vagy az „Intelligens
városok
és
települések”
elnevezésű
kezdeményezésre – kell támaszkodnia, és azokat
ki kell egészítenie, másfelől az EU által
finanszírozott más projektekre, mint a helyi
szinten végrehajtandó Agenda 21, valamint a
helyi
és
regionális
önkormányzatok
alkalmazkodási
hálózatára,
amelyet
az
éghajlatváltozáshoz
való
alkalmazkodásra
vonatkozó uniós stratégia keretében javasoltak;

Módosítás
hangsúlyozza, hogy a 2030-ra szóló szakpolitikai
keretnek egyfelől a helyi szintre vonatkozó uniós
kezdeményezésekre, – például az uniós
Polgármesterek
Szövetségére
–
amely
kiterjesztését javasoljuk 2030-ra – vagy az
„Intelligens városok és települések” elnevezésű
kezdeményezésre – mely utóbbi biztosította
lehetőségeket meg kell nyitni a kisvárosi és
vidéki szereplők számára is – kell támaszkodnia,
és azokat ki kell egészítenie, másfelől az EU által
finanszírozott más projektekre, mint a helyi
szinten végrehajtandó Agenda 21, valamint a
helyi
és
regionális
önkormányzatok
alkalmazkodási
hálózatára,
amelyet
az
éghajlatváltozáshoz
való
alkalmazkodásra
vonatkozó uniós stratégia keretében javasoltak;

Indokolás
A Polgármesterek Szövetsége kezdeményezésen keresztül nagyobb hatékonysággal lehetne felkérni a
helyi és regionális önkormányzatokat a 2030-as célok elérésére. Fontos, hogy a helyi szintre
vonatkozó uniós kezdeményezések biztosította lehetőségeket a kisvárosi és vidéki aktorok is
elérhessék.
_____________
HU-IM/am

