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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
ADENE portugál energiahivatal 

AIR éves végrehajtási jelentés 

AREAM Madeira regionális energiaügyi és környezetvédelmi hivatala 

BEMIP a balti energiapiacok összekapcsolási terve 

KAP közös agrárpolitika 

CBC határ menti országok 

CCS szén-dioxid-leválasztás és -tárolás 

CHP kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés  

CO2 szén-dioxid 

COP ügyviteli terv  

DG Regio Regionális Politikai Főigazgatóság 

EACI Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal 

EMVA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

EBRD Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank  

EB  Európai Bizottság 

ECCC edinburghi éghajlat-változási központ  

EEM Electricidade da Madeira  

EERP az európai gazdasági fellendülés terve  

EBB Európai Beruházási Bank  

ELENA  európai helyi energiahatékonysági támogatás 

ENNEREG a régiók úttörő tevékenysége a fenntartható energia Európája felé 

ENPI Kolarctic program  

EOWDC aberdeeni tengeri szélerőmű és európai part menti szélenergia-
hasznosító központ 

ERFA Európai Regionális Fejlesztési Alap 

ESEP kelet-skóciai európai partnerség 

ESZA Európai Szociális Alap  

ETG villamosenergia-átviteli hálózat 

EU Európai Unió 

EU ETS kibocsátás-kereskedelmi program  

EUR euró 

GBP angol font 
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GDP bruttó hazai termék 

GWh gigawattóra 

HIPP Skót-felföld és skót szigetek partnerségi program 

IB/MA közreműködő szervezetek/irányító hatóságok 

IKT információs és kommunikációs technológiák 

IEE Intelligens energia – Európa  

IFI nemzetközi pénzügyi intézmények 

INTERREG  közösségi kezdeményezés a régiók közötti együttműködés 
ösztönzésére 

ISLES  ír–skót energiaügyi kapcsolatok projekt 

JASPERS az európai régiók beruházásait támogató közös program  

JEREMIE mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös európai 
források  

JESSICA  fenntartható városfejlesztési beruházásokat támogató közös 
európai kezdeményezés  

KAI a beavatkozás fő területe  

km2 négyzetkilométer 

kW kilowatt 

LCRI az alacsony szén-dioxid-kibocsátást vizsgáló kutatóintézet 
energiaprogramja 

LEADER Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale 

LRF mezőgazdasági termelők szövetsége  

LUPS skóciai síkságok és felföldek 

MAC Madeira–Azori-szigetek–Kanári-szigetek transznacionális 
együttműködési program 

MW megawatt 

MWh megawattóra 

NGO  nem kormányzati szervezet 

NREAP a megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti cselekvési terv 

NSRK nemzeti stratégiai referenciakeret 

NUTS a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája 

OP operatív program 

OR legkülső régió 

ÖROK osztrák területfejlesztési konferencia  
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PA kiemelt tengelyek 

PPEC a fogyasztás hatékonyságát ösztönző terv  

PPERAMM Madeira regionális energiapolitikai terve 

PPP vásárlóerő-paritás 

PRAI innovatív cselekvési program  

PRODESA az Azori-szigetek autonóm régió operatív programja  

K+F kutatás és fejlesztés 

KFI kutatás, fejlesztés és innováció  

RES megújuló energiaforrások 

REVA Regionalverband 

RSFF kockázatmegosztó finanszírozási mechanizmus  

SEACAMS az alkalmazott part menti és tengeri szektorok fenntartható 
bővítése 

SEGEC skóciai európai zöldenergia-központ 

kkv kis- és középvállalkozások 

SO2 kén-dioxid 

SOP ágazati operatív program 

SOP-IEC ágazati operatív program – a gazdasági versenyképesség növelése 

SPD egységes programozási dokumentum 

SRAM regionális környezetvédelmi és tengerügyi titkárság 

SSA stratégiai keresési terület 

STRAT.AT Nationaler Strategischer Rahmenplan Österreichs 

SWOT erősségek, gyenge pontok, lehetőségek és fenyegetettségek 

TAN technikai tanácsok  

TEN-E transzeurópai energiahálózatok 

TSO műszaki szabványügyi szervezetek  

TWh terawattóra 

TYNDP tízéves hálózatfejlesztési terv  

UK Egyesült Királyság 

USD USA-dollár 

WAG walesi tartományi kormány  
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WATERS hullám- és árapály-energia: kutatási, fejlesztési és demonstrációs 
támogatási alap 

WEFO walesi európai támogatási hivatal  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Ez a tanulmány az Európa 2020 stratégia céljainak elérése érdekében a megújuló 
energiaforrások hasznosításához szükséges infrastrukturális fejlesztések lehetőségeit járja 
körül, külön hangsúlyt helyezve a regionális/helyi szintre. A tanulmány az EU 2020 célok 
támogatására e téren megvalósított kohéziós politikai beruházásokkal és e beruházásoknak a 
régiók társadalmi-gazdasági fejlődésére gyakorolt hatásával egyaránt foglalkozik. A 
tanulmány az Európai Unión (EU) belül öt, megújuló energiát termelő régió esettanulmányát 
vizsgálja meg, és ezzel kiáll a környezetbarát energia integrált termelése mellett, amit átviteli 
hálózatok, energiatároló létesítmények, a háztartásokban és vállalkozásoknál működő 
intelligens energetikai infrastruktúra, valamint kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő 
erőművek biztosítanak. Foglalkozik a transznacionális energiacsere kibővítésével, különös 
tekintettel a szomszédos országok közötti, határokon átnyúló közös vállalkozásokra és a 
nagyobb transzeurópai energetikai infrastruktúrára. 
A regionális politikával mint az EU 2020 stratégia egyik fő elemével összhangban ez a 
tanulmány a meglévő hálózatok kibővítésére és az új infrastruktúra létrehozására irányuló 
támogatások növelésének lehetőségeit járja körül, hogy a maximumra lehessen növelni a 
megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségeket.  
Ezenkívül felméri, hogy a megújuló energiaforrásokhoz szükséges regionális infrastruktúrát 
fejlesztő projekteket a strukturális finanszírozás jelenlegi programozási időszakában hogyan, 
illetve milyen mennyiségben és minőségben finanszírozzák. 

Az uniós energiapiacok pillanatnyilag a politikai intézkedésekből eredő nyomás alatt állnak – 
ilyen például az Oroszországból származó földgázimport leállítása, a fosszilis tüzelőanyagok 
áringadozásai és a meglévő struktúrákban károkat okozó szélsőséges időjárási jelenségek, 
amelyek nyomatékosítják az energiaellátás fontosságát a túlzottan hideg vagy meleg 
időszakokban. A japán fukusimai atomerőmű katasztrófája nyomán az európai nemzetek is 
újragondolták atomenergia-programjukat, Németország ennek keretében be is zárta a hét 
legrégebbi reaktort. 
A 2008 óta tartó gazdasági válság okozta pénzügyi nehézségek hozzájárultak az 
energiafogyasztás és a tiszta energiát előállító technológiákba való beruházási hajlandóság 
visszaeséséhez. Ennek pozitív hatása az lett, hogy a csökkent fogyasztás miatt óhatatlanul 
csökkent a szén-dioxid-kibocsátás is, a helyzet azonban képlékeny, és akár a szén- és 
gáztüzelésű erőművekre való visszaálláshoz is vezethet. E visszalépés megakadályozása 
érdekében most van itt a megfelelő pillanat, hogy kiálljunk a fosszilis tüzelőanyagok helyett a 
megújulóenergia-infrastruktúrákba való beruházás mellett, a komoly kezdeti költségek 
ellenére is. Az EU az importált fosszilis tüzelőanyagoktól való növekvő függősége és az 
elegendő energiatároló létesítmények hiánya miatt ki van szolgáltatva a válságoknak és a 
regionális versenyképességnek, mivel az EU régiói közötti egyenlőtlenség az ennek leginkább 
kitett területeken különösen markánsan tetten érhető. 
A jövő energiapiacai szempontjából három fő kérdést jelöltek meg: 

az új energiakapacitásokba való elégtelen beruházás, ami miatt a kiöregedő 
infrastruktúra nem képes kellő mértékben kiszolgálni az EU energiaszükségleteit; 

a fosszilis energiaellátás elégtelensége (és biztonsága), mivel a világ erőforrásainak és 
készleteinek jelentős része az EU-n kívül található, így a szállítási, politikai és pénzügyi 
kérdések egyaránt akadályozhatják a fosszilis tüzelőanyagok hozzáférhetőségét; 

a kiemelkedően magas energiaszükséglet (és biztonság) problémát jelent az egyre 
szélsőségesebb időjárás esetén, amely nagymértékben igénybe veszi az energiaellátást. 
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Az EU jelenlegi energiapolitikája szerint a központi cél az ellátás biztonsága, a 
versenyképesség és a fenntarthatóság. E célok elérése érdekében a dereguláció politikáját 
követi, hogy a versenyképesség ösztönzésével alacsony árakat vívjon ki a fogyasztók 
számára, és a széttagolt regionális piacokat egy páneurópai energiaellátó rendszerbe 
összefogva garantálja a biztonságot. A fosszilis tüzelőanyagok fogyasztásának általános 
visszaszorítására irányuló törekvésnek kettős haszna van: egyszerre csökkenti a szén-dioxid-
kibocsátást és a fosszilis tüzelőanyagok külső szállítóitól való függőséget, ezáltal pedig 
támogatja a fenntarthatóságra és az ellátás biztonságára vonatkozó célokat.  
Ezt az energiát megújuló forrásokkal, például szélenergiával, bioüzemanyagokkal és 
napenergiával kell kiváltani, ezek pedig az EU területén és a tengeri erőművek révén is 
hasznosíthatók. 

A 2020-ig teljesítendő „20-20-20” célok között szerepel továbbá az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásainak 20%-os csökkentése az 1990-es szinthez képest, a megújuló 
energiaforrások (RES) arányának 20%-ra emelése az EU teljes energiafogyasztásán belül, 
valamint a 20%-kal alacsonyabb energiafogyasztás egy összehasonlítható forgatókönyvhöz, 
azaz ahhoz képest, ha nem történnének intézkedések a fenntarthatóság érdekében. 

A megújuló energiaforrások bevezetését és az energiahatékonyságot célzó intézkedések 
jelenleg az egyes tagállamok kezében vannak, mivel nincs az EU egészére érvényes átfogó 
jogszabály. A tagállamok számára konkrét célokat jelöltek ki, az Európai Bizottság azonban 
uniós szintű szakpolitikákat javasol, hogy segítsen felgyorsítani az előrehaladást, és integrált 
piacokat biztosítson. Az energiahatékony Európa megvalósítása érdekében különféle 
megoldásokat javasolt, élen az energiahatékonyság javításával az eddig nagyobbrészt 
kihasználatlan építőipari és közlekedési ágazatban, például a környezetbarát tervezés 
szélesebb körű alkalmazására vonatkozó követelmények és az elektromos járművekhez 
szükséges infrastruktúra révén.  
Az Európai Bizottság szerint a jelenlegi energetikai infrastruktúra nem alkalmas arra, hogy 
Európa egészét összekapcsolja és kiszolgálja, és azt is felismerte, hogy a fejlesztése a 
magánszektor és a nemzeti kormányok részéről egyaránt nehézségekbe ütközik, ezért az 
uniós szintről induló, fentről lefelé haladó irányelvek bevezetését javasolja az országos 
hálózatok kellő mértékű korszerűsítése és összekapcsolása érdekében, végső célként egy 
egységes európai piac kialakításával. Mivel számos megújuló energiaforrás hozama az 
időjárási körülményektől függően ingadozik, a jól összekapcsolt infrastruktúrával meg 
lehetne előzni a jövőbeni válságokat, olyan a megerősített kínálat révén, amely az európai 
energiahálózaton keresztül könnyen szállítható. Az EU-ban 2020-ig a háztartások akár 80%-
ában is be lehetne vezetni további intézkedéseket, ilyen például az „intelligens 
fogyasztásmérő”, amely átlátható módon tájékoztatja a fogyasztókat energiafogyasztásukról. 
A regionális politika ezzel összefüggésben fontos szerepet játszik. Miközben azonban a 
megújuló energiaforrások a hagyományos villamos energiához képest nagyobb 
támogatásban részesülnek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA), a teljes 
költségvetéshez és az EU hozzájárulásához viszonyítva a megújulóenergia-infrastruktúrára 
fordított támogatás a 2007–2013-ra előirányzott teljes ERFA uniós hozzájárulásnak csak 4%-
át teszi ki. A dél- és kelet-európai országoknak szóló nagyobb finanszírozás területileg tükrözi 
a kohéziós politika infrastrukturális beruházásokban betöltött szerepét, ezzel szemben a 
megújulóenergia-infrastruktúrára a közép- és észak-európai országok kapják a legkevesebb 
támogatást. Az ERFA-finanszírozás mértéke ezen a területen összességében meglehetősen 
alacsony, különösen az energiahálózatokra fordított beruházások támogatása terén. 
Az energiahatékonyság és a megújuló energia támogatására és ösztönzésére szolgáló 
közvetlen politikai finanszírozási források közül a két legnagyobb uniós társfinanszírozású az 
intelligens energia – Európa (IEE) program és a Vidékfejlesztési Alap (EMVA). Az IEE terv 
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pályázati felhívás alapján egyéni projekteket finanszíroz, az EMVA pedig elsősorban a 
mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, biomasszából származó energiát támogatja. Az 
összképhez viszonyítva azonban mindkét forrás csak elhanyagolható összegekkel van jelen. 
További finanszírozáshoz lehet jutni az olyan különféle programokból, mint az európai régiók 
beruházásait támogató közös program (JASPERS), a mikro-, kis- és középvállalkozásokat 
támogató közös európai források (JEREMIE), a fenntartható városfejlesztési beruházásokat 
támogató közös európai kezdeményezés (JESSICA) és az olyan forrásokból, mint az Európai 
Beruházási Bank (EBB). 

ESETTANULMÁNYOK 

Az esettanulmányokhoz kilenc régiót választottak ki, és ezeket a megújulóenergia-
infrastruktúrára irányuló meglévő és tervezett intézkedések, illetve ezeknek a társadalmi, 
gazdasági és területi fejlődés szempontjából vett haszna alapján elemezték. Mindegyik 
esettanulmány a következő témákat járja körül:  

 az infrastruktúrát támogató európai regionális alapok összeegyeztethetősége, 
egymást kiegészítő jellege és hatékonysága; 

 az infrastruktúra létrehozásában és a támogatás kezelésében részt vevő 
különféle szereplők felelősségi köre (többszintű kormányzás); 

 a beruházások gazdasági, társadalmi és területi fejlesztésre gyakorolt hatásai. 

Ausztriában két olyan helyszínt választottak ki, ahol a megújuló energia használata terén 
különféle sikeres intézkedésekre került sor. A burgenlandi Güssing és a felső-ausztriai 
Vöckla-Agar az ország különböző gazdasági, földrajzi és történelmi régióit képviselik, és a 
megújuló energia felhasználásában is eltérő mértékben voltak sikeresek. Güssing a bevált 
gyakorlat jó példája, mivel itt egy korábban szegény, rossz kilátásokkal rendelkező 
periférikus régiót alakították át a fenntarthatóság modelljévé azáltal, hogy a teljes 
energiatermelése megújuló forrásokból származik. Az energiatermelés a helyi biomassza, a 
napenergia és a fényelektromos energia keverékéből áll össze, és a güssingi körzetben 
működő 27 decentralizált erőmű ma már elegendő felesleget termel ahhoz, hogy a 
nyereségét vissza tudja forgatni a megújuló energiaforrások hasznosítására irányuló újabb 
beruházásokba.  
Vöckla-Agar ezzel szemben Ausztria egyik gazdag ipari régiójában található, a nagy 
gazdasági központok közvetlen közelében. A stratégiának része egy technológiai központ, 
amely ösztönzi az innovatív vállalkozói tevékenységeket a fenntarthatóság területén és az 
energiahatékonysági elképzelések megosztását, eddig azonban még nem érte el saját 
hatékonysági céljait, hogy mintarégióvá válhasson. Güssinghez hasonlóan itt sem csak az 
energiarendszer fenntarthatóvá alakítása a cél, hanem az is, hogy támogassák a helyi 
gazdaságot, a hozzáadott értéket minél inkább ott tartsák a régióban, biztosítsák a meglévő 
munkahelyeket és újakat teremtsenek, illetve hogy védjék a mezőgazdasági termelők 
megélhetését. A vöckla-ageri stratégia lényege az ágazatok közötti összefogás és a 
sokszínűség védelme. 
Portugáliában Madeira és az Azori-szigetek a világtól elzárt szigetcsoport lévén sajátos 
kihívásokkal néznek szembe, más a népességük megoszlása és a gazdasági helyzetük is. 
Mivel a sűrűn lakott központoktól nagy távolságra vannak, a belső energiapiacokhoz 
korlátozottan férnek hozzá, és költségesebben tudnak fosszilis tüzelőanyagot szállítani vagy 
energiát előállítani. Madeira vízi és szélenergiát, hulladékégetőket és fényelektromos energiát 
használ, amelynek fejlesztése nagyrészt az ERFA társfinanszírozásának köszönhető. A 
Socorridos erőmű a csúcsidőn kívüli időszakokban tárolni is képes az energiát, ezzel javítja a 
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szigetek energiahatékonyságát. Az Azori-szigeteken nagy mennyiségben állnak rendelkezésre 
kihasználatlan megújuló energiaforrások, különösen a geotermikus energiából, ami annak 
köszönhető, hogy törésvonalon fekszik. A két geotermikus erőműve jelenleg az 
energiaszükséglet 40%-át biztosítja, de a szigeteken szél- és vízi energiát is termelnek. A 
2000–2007 közötti időszakban az Azori-szigetek energiahatékonyság szempontjából az uniós 
régiók között az élcsapatba tartozott. Mindkét területen több kezdeményezés van 
folyamatban a megújuló energiaforrások kiaknázása és használatának kiterjesztése, valamint 
az energiatermelés új formáinak kialakítása céljából (pl. hullám, árapály, hidrogén). Ezek a 
szigetek több támogatást kaptak az uniós finanszírozási kezdeményezésekből, mint a többi itt 
tárgyalt esettanulmány, és ez döntő szerepet játszott a megújuló energiatermelési 
képességeik fejlesztésében.  
Románia centralizált módon közelít a regionális politikához, ezért az országban egyetlen 
konkrét régiót sem választottak ki az esettanulmányokhoz. Bár az ország villamosenergia-
hálózatának lefedettsége jó, az öregedő infrastruktúra (amelynek 30%-át az 1960-as 
években építették) komoly veszteségeket okoz az energiaellátási láncban, a fellendülő 
gazdaság egyre növekvő igényeitől hajtva. A megújuló energiaforrásokban rejlő fejlesztési 
lehetőség azonban nagy, különösen a szilárd biomassza, a vízi, a geotermikus és a 
szélenergia esetében, amelyek közül az utóbbi különösen a fekete-tengeri partvidéken és a 
hegyvidéki területeken jellemző. Az EU Románia számára azt a célt tűzte ki, hogy 2020-ra az 
energiatermelés 24%-át fedezze megújuló forrásokból, de azt is felismerte, hogy a 
megnövekedett termelési kapacitás sikeres megvalósításának fő akadálya, hogy nagyarányú 
beruházásokat és működési költségeket igényel. Új tagállam lévén Romániának nincs sok 
tapasztalata az uniós támogatások terén, és jelenleg nagyon keveset fordít megújuló 
energiaforrásokra, ez azonban a közeljövőben változhat.  
Svédország esetében Észak-Svédország felső része az a régió, ahol a bevált gyakorlat jó 
példáit és a kihasználatlan lehetőségeket egyaránt meg lehet találni. Ez a ritkán lakott terület 
kedvező természeti erőforrásokkal rendelkezik a vízi, szél- és bioenergia előállításához. A 
rendelkezésre álló földterület nagysága és a versengő érdekek hiánya kitűnő feltételeket kínál 
az energiaforrások kiaknázására, ráadásul a régióban vízi energiát már több mint 100 éve 
termelnek; az országszerte működő vízerőművek Svédország energiafogyasztásának 50%-át 
fedezik. Észak-Svédország felső részén a fűtő-, biogáz-, szélenergia, valamint a finomított 
tüzelőanyagokból és a biomasszából származó energia termelése jelentősen növelhető, de 
vannak akadályai is, például a nagy távolság miatt nehéz átvinni az országos hálózatba, a 
kiépített infrastruktúra pedig nem elegendő ahhoz, hogy kezelni tudja az előállítható nagy 
mennyiségű energiát. A jelenlegi hálózatban kevés a kihasználatlan potenciál, úgyhogy azt a 
termelés bővítéséhez alaposan meg kellene erősíteni. Ráadásul a települési önkormányzatok 
is gátolják a hálózat erősítését, mivel egyes önkormányzatok nem ismerik fel a megújuló 
energiaforrásokban rejlő növekedési lehetőséget, és a politikáikkal akár még hátráltatják is 
ezek alkalmazását. Mivel a helyi hatóságok Svédországban meglehetősen nagy befolyással 
bírnak, elképzelhető, hogy ezen a téren az előrehaladáshoz szükség lesz kompenzációs 
rendszerek kialakítására vagy a bevált gyakorlati példák hangsúlyozására, amelyekből 
kiderül, hogy egy település vagy régió milyen előnyökhöz juthat a megújuló 
energiaforrásokat kiaknázó infrastruktúrába való beruházás révén. 
Az Egyesült Királyság, Skócia és Wales jó alapot adnak az esettanulmányokhoz, mivel 
komoly lehetőségeik vannak a megújuló energia termelésére, infrastruktúrájuk fejlettségi 
szintje azonban eltérő. Az ír–skót energiaügyi kapcsolatok (ISLES) program az Egyesült 
Királyságban két part menti helyszínt tekint elsőszámú jelöltnek a szél-, árapály- és 
hullámenergiát hasznosító nagyszabású tengeri hálózat fejlesztéséhez: ez a skót vizeken 
megvalósuló úgynevezett északi terv és a walesi partokhoz köthető déli terv. Mivel jelenleg 
Skócia rendelkezik az európai tengeri szél- és árapályenergia-források egynegyedével, a 
kormányzat nagyra törő célokat tűzött ki a megújuló energiákra nézve, abban a reményben, 
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hogy ezt a mérhetetlen erőforrást hasznosítva világelső lehet az innováció, a fejlesztés és a 
megújuló energiaforrások kiaknázása terén. Sok erőmű a peremterületeken helyezkedik el, 
és a strukturális alapok támogatásában részesül. Wales az „alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
forradalomról” szóló energiapolitikai nyilatkozatának keretében 2025-re a jelenlegi 
villamosenergia-termelésen belül kétszeresére kívánja növelni a megújuló energiaforrások 
részarányát; ebből a tengeri források 40%-ot, a szélenergia egyharmadot tenne ki, a 
maradékot pedig a fenntartható biomasszából nyert energia vagy kisebb, szél-, nap-, 
vízenergiát vagy belföldi biomasszát hasznosító projektek fedeznék. Jelenleg azonban 
Walesben nincs meg a szükséges szárazföldi hálózati kapacitás, a többszintű kormányzás 
kérdése pedig nagymértékben gátolja a megújuló energiaforrások kihasználását, mivel 
késlelteti a szélenergia-projektek bekapcsolását a szárazföldi hálózatba. 
Ez a tanulmány felteszi a feladat-meghatározásban megjelölt „kardinális kérdéseket”, és az 
eredményekben a következőkre keres választ: 

 Milyen regionális infrastruktúrára van szükség a megújuló 
energiaforrások használatának fellendítéséhez? 

A megújuló energiaforrások kihasználásának fellendítéséhez regionális szinten többféle 
infrastruktúrára lesz szükség. Fel kell tárni az egyes régiók sajátos erősségeit (pl. 
szélenergia, biomassza, geotermikus energia stb.), és törekedni kell ezek legjobb 
kihasználására, de az esettanulmány tanúsága szerint a benne szereplő régiók ezen a téren 
már sokat léptek előre. Az EU területén elérhető megújuló energiaforrások egyenetlen 
eloszlásának kezelése érdekében erősíteni és integrálni kell a hálózati struktúrákat, hogy a 
létrejövő páneurópai energiapiac minden régióba el tudja juttatni ezeket az energiákat. Az 
Európai Bizottság energiapolitikai tervezetében vázolt intelligens hálózatoknak a jövőben 
különösen nagy szerepük lehet. 

 Jelenleg melyek az ERFA-programok és a megújuló energiáról szóló 
nemzeti tervek legfontosabb intézkedései a megújulóenergia-
infrastruktúra ösztönzésére, és ezek az intézkedések kiegészítik 
egymást, vagy vannak közöttük átfedések? 

E tanulmány értelmében az ERFA támogatása minimálisnak bizonyult a megújuló energiához 
szükséges infrastruktúrába való beruházás terén; a támogatás inkább a megújuló energia 
termelését és az energiahatékonysági intézkedéseket érinti. A megújulóenergia-
infrastruktúra összességében gyenge támogatásából kifolyólag az ERFA-programok és a 
megújuló energiáról szóló nemzeti tervek között nincs ellentmondás. 

 Eddig miért voltak olyan lassúak a megújuló energiához szükséges 
regionális infrastruktúrára fordított kohéziós politikai beruházások? 

Az eredmények azt mutatják, hogy a megújulóenergia-infrastruktúra finanszírozása 
különösen nehéz, mivel kevés a magánbefektetőknek szóló ösztönző, és az adminisztratív 
logika folytán sok tagállamban a kormányzati szintek és ágak sokasága vesz részt az 
energiapolitikában, ami a támogatási stratégiákban hatalmas súrlódási veszteségeket okoz, 
és az alapok kedvezményezettjei számára szükségtelenül magas tranzakciós költségeket 
eredményez. Az uniós támogatások kezelésében szerzett tapasztalat és know-how alapvető 
előfeltétele az alapok biztonságos felhasználásának, a román esettanulmány pedig jól 
mutatja, hogy milyen nehézségekbe ütközhet a támogatások eljuttatása a megfelelő 
kedvezményezettekhez. 

 Hogyan lehet arra ösztönözni a regionális és országos érdekelteket, 
hogy fektessenek be többet a megújuló energiákhoz szükséges 
infrastruktúrába? 
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Az ERFA nagyobb arányú támogatásának fő akadályát a piaci feltételek és szabályozási 
keretek összetettsége jelenti, ami az uniós energiapiac liberalizálására irányuló 
törekvésekben is fontos kérdés; ez eddig mindenesetre nem járt nagyobb hatással. Az 
Európai Bizottságnak, a tagállami kormányoknak és a szabályozóknak fokozott 
erőfeszítésekkel kellene törekedniük ezen akadályok megszüntetésére, hogy felgyorsítsák az 
európai villamosenergia-hálózat integrációját, és javítsák az ellátás biztonságát. Az európai 
műszaki szabványügyi szervezetekben (TSO) való szorosabb együttműködés javítja a 
villamosenergia-forgalom gördülékenységét, ez pedig elősegíti az országok közötti 
szolidaritást a nehéz időkben. A regionális/helyi beruházásoknak az országos és uniós politika 
különböző szintjein meghatározott integrált terveket kellene követniük, ami azt jelenti, hogy 
a megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti cselekvési terveknek szorosabban és 
érdemben kell kapcsolódniuk a nemzeti uniós támogatási stratégiákhoz. 

 Milyen különbségek vannak a tagállamok között e téren, és mi az oka a 
feltárt problémáknak? 

A következő különbségekre derült fény: különbözőek a regionális politika és a 
területfejlesztés irányítására szolgáló kormányzati mechanizmusok, ezen belül a szövetségi 
államokban nagyobb a súrlódási veszteség, mint a központosítottakban. Az energiapiacokon 
a piaci hatalommegosztást befolyásolja a politika, például azok a gazdaságok, ahol az 
energiaszolgáltatók politikai felügyelet alatt állnak, akadályozhatják az alternatív 
energiaellátási rendszerek fejlesztését. Az országos politikai prioritások szintén gátolhatják a 
megújuló energiákra fordított beruházásokat, ha a támogatásban másnak jut az elsőbbség. 

 A megújuló energiákra fordított beruházások szempontjából mi a 
jelentősége a többszintű kormányzásnak, a közös irányításnak, valamint 
a köz- és magánszféra közötti partnerség lehetőségének? 

A többszintű kormányzás eddig inkább akadálynak bizonyult, semmint támogató tényezőnek. 
A bürokrácia újabb szintjei késleltethetik és megakadályozhatják a megújuló energiatermelés 
megvalósítását. 

 Milyen lehetőségek rejlenek a határokon átnyúló együttműködésben és 
a makroregionális stratégiákban a megújulóenergia-infrastruktúra 
terén? 

A határokon átnyúló energiaátvitel létfontosságú az ellátás biztonságához. Európában a 
földrajzi feltételeknek köszönhetően sok olyan helyszín van, ahol egy természeti erőforrást 
két nemzet is hatékonyan ki tud használni, így a nemzetek feletti szinergiák segíthetik az 
energiatermelési kapacitást. Az elemzés azt mutatja, hogy a nemzeti érdekek még mindig 
előnyt élveznek, ugyanakkor a nagyfeszültségű hálózatokba való nagyarányú beruházásokkal 
tettünk egy lépést a helyes irányba. 

 Hogyan lehet előrevetíteni a megújuló energia területi, társadalmi és 
gazdasági hatásait a régiók fejlődése szempontjából? 

A legtöbb beruházáshoz nehéz közvetlenül hozzárendelni a társadalmi-gazdasági hatásokat, 
mindenesetre a megújulóenergia-infrastruktúrára gyakorolt pozitív hatások figyelhetők meg 
– foglalkoztatás, regionális hozzáadott érték és a CO2-kibocsátás csökkenése –, mivel a 
fosszilis tüzelőanyagokra fordított kiadások csökkenése lehetővé teszi a társadalmi-gazdasági 
fejlesztési struktúrákra és az energetikai infrastruktúra javítására fordított állami kiadások 
növelését. 

A nagyarányú ipari villamosenergia-tárolás előtt álló kihívás leküzdése érdekében számos 
megoldást javasoltak a megújuló energiaellátás javítására, például a nagy beruházást igénylő 
„intelligens hálózatokat”. Az átviteli és szolgáltatási díjakat át kell alakítani (és emelni kell) 
annak érdekében, hogy a hálózatüzemeltetőket ösztönözzék a szükséges beruházásokra. 
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KISZOLGÁLTATOTTSÁG 

A jövőbeni szükségletek és támogatási hangsúlyok felmérése érdekében meg kell vizsgálni, 
hogy a területi szükséglet hol igényel ilyen támogatást. Az EU minden régiójában felmérték 
az új energiakapacitások sérülékeny pontjait és a fosszilis tüzelőanyagok hiányának 
valószínűségét. Európa jelenleg erősen függ a fosszilis tüzelőanyagoktól, hiszen elsődleges 
energiafogyasztásának 53,1%-a importból származik. A fosszilis tüzelőanyagok hiányával 
szembeni kiszolgáltatottság terén Nyugat-Európa és Kelet-Európa között egyértelmű 
különbség mutatkozik. A legtöbb nyugat-európai régió – Írország kivételével – fel van 
készülve a fosszilis energiaellátás hiányára, Kelet-Európában viszont az átlagosnál nagyobb a 
kiszolgáltatottság, a legsérülékenyebbnek pedig Románia és a balti államok bizonyultak. A 
kiszolgáltatottságban a legfontosabb tényező az egy főre jutó bruttó hazai jövedelem (GDP); 
a magas GDP Nyugat-Európában nagyfokú alkalmazkodóképességgel jár, szemben Kelet-
Európa és Írország alacsony GDP-jével. 

KÖVETKEZTETÉS 

Ahhoz, hogy a fenti eredmények segítségével azonosítani lehessen azokat az alkalmas 
régiókat, ahol fel kell lendíteni a megújulóergia-infrastruktúrába való beruházást, a 
kiszolgáltatottságot mutató térképeket érdemes összehasonlítani az Európai Bizottság 
megújuló energiákra vonatkozó tervezetével. Az európai régiók változó mértékben 
alkalmasak a megújuló energia termelésére, és különösen a megújuló energia termelésének 
egyes módozataira, ezért szükség lesz a kereslet és kínálat régiók közötti és régiókon belüli 
kiegyensúlyozására az uniós energiapolitikai célok és a fosszilis tüzelőanyagoktól való 
függőség csökkentése felé vezető út kijelölésekor. Ennek a sikeres megvalósításához 
feltétlenül szükség van a regionális politikára, mivel a megújuló energiához szükséges 
infrastruktúra támogatását a jövőben a régiók nagyobb fokú figyelembevételével kell 
megközelíteni. 
A megújuló energiák fejlesztésének előmozdításához ezeknek a fő tényezőknek kell 
teljesülniük: 

A megújuló energiatermelés regionális erősségére fordított beruházások növelése – 
pl. a szélenergia-potenciál és a napenergia a déli régiókban, illetve a biomassza a sűrűn 
erdősített területeken, ahol a lehetőségek még mindig kihasználatlanok. 

Különbséget kell tenni a technikailag magas szintű megújuló energia (villamos 
energia) és az alacsony szintű megújuló energia (hő) között, hogy hatékonyabban és 
eredményesebben ki lehessen használni az energia ezen formáit. Jobban el kell különíteni, 
hogy melyik energiaszolgáltatás melyik energiaszükségletet fedezi. 
Az intelligens hálózati megoldások kialakítása a nagyfeszültségű transzeurópai hálózati 
megoldásokkal ötvözve biztosítani fogja a villamos energiából származó viszonylag értékes 
energia jobb elosztását. Foglalkozni kell a piaci struktúrában rejlő akadályokkal, hogy 
gördülékenyen működő, hatékony csere alakuljon ki ezen a szinten. 
Az energiaellátás hiánya és a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség szempontjából a 
legkiszolgáltatottabb régiókat kell megcélozni az uniós/országos támogatásokkal, 
hogy hosszú távon le lehessen küzdeni ezt a kiszolgáltatottságot. 

 

 

 


