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Az energia és a strukturális és kohéziós politikák 

1. BEVEZETÉS 
 
Ennek a feljegyzésnek a célja, hogy elemezze azokat a hatásokat, kihivásokat és javaslatokat, 
amelyek a strukturális és kohéziós politikákat érintik a jelenlegi energiapolitika keretén belül. 
 
Európának az energia területén egy sor alapvető kihivással kell szembenéznie: többek között az 
árak válzotékonyságának növekedése, a behozataltól való növekvő függőség, az energiaforrások 
további diverzifikálásának szükségessége, az importőr országok és a szállítási útvonalak, az 
energiapiacok nagyon mértékű integrációjának fontossága, a beruházás szükségessége és az 
éghajlatváltozás. 
 
Ezen kihivásokra figyelemmel az Európai Unió az energiát fellépéének fő prioritásává tette, és 
ezáltal megerősítette egy új energiapolitika szükségességét.  
 
Ennek az új energiapolitikának összeegyeztethetőnek kell lennie az Unió különböző 
politikáinak, a jelen esetben a mezőgazdasági, közlekedési, halászati és regionális politikáknak a 
keretében, kifejtett tevékenységekkel és azokat ki kell egészítenie, Ugyanakkor a « jobb 
jogalkotás » jelentőségére figyelemmel ki kell haszálni a különböző szinergiákat annak 
érdekében, hogy egy hatékony politika jöhessen létre, amely megfelel a jelenlegi és jövőbeni 
kihívásoknak. 
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2. STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK 
 
2.1. Mezőgazdasági politika 
 
2.1.1. Jelenlegi összefüggésrendszer: Kapcsolat ezen ágazat és az energia között 
 
A kőolaj magas ára hangsúlyossá tette az olyan ágazatok növekvő függését az energiaimporttól, 
mint a mezőgazdaság. Az e kihvásnak való megfelelés érdekében szükség van az 
energiaforrások diverzifikálására és a megújuló energiák megbízhatóságának növelésére. A 
jelenlegi helyzet az, hogy a biomassza jelenleg a megújuló energiák közel felét teszi ki az 
Unióban. 
 
A biomasszának számos előnye van a töbi hagyományos és megújuló energiaforrással szemben, 
így különösen a viszonylag alacsony árak, az éghajlati változásoktól való kisebb függés rövid 
távon, a regionális gazdasági struktúrák fejlesztése és alternatív jövedelemforrás teremtése a 
gazdálkodók számára. A a biomasszáért cselekvési terv intézkedéseket teremt a fából, 
maradékokból és mezőgazdasági növényekből történő előállításához, a piaci helyzeten alapuló 
ösztönzőket ír elő a használatához, és felszámolja a fejlesztése útjában álló akadályokat. Többek 
között intézkedéseket vezet be a biomassza fejlesztése érdekében a fűtési, villamosenergia és 
közlekedési ágazatokban, amelyeket átfogó intézkedések egészítenek ki az ellátásra, valamint a 
finanszírozásra és kutatásra vonatkozóan a biomassza területén. 
 
A növényi kulturák nem élelmiszer célú felhasználásai1 fontos új piacokat nyithatnak az európai 
gazdálkodók számára. Ezen ágazat fejesztésében benne rejlik az a lehetőség, hogy társadalmi, 
gazdasági és környezeti előnyökkel jár. Például: 

 A biológiai eredetű megújuló nyersanyagok felhasználása energia- és üzemanyag-
ermelési célokra elősegítheti az üvegház hatású gázok csökkentését.  

 Az ipari céllal előállított új növényi kultúrák bevezetése új élőhelyeket teremthet és 
ezáltal elősegíthető a biodiverzitást.  

 A keletkező előny jelentős lehet a fogalkoztatás és a vidéki területek fejlesztése 
szempontjából.  

 
A kőolaj árának növekedése elősegíti a növényekből előállított üzemanyagok, energia és 
anyagok kifejlesztését. A mezőgazdaság tehát fontos válaszokkal szolgálhat a jövő energetikai 
kihivásaira. Ugyanakkor negatív tényezők is vannak,  mint például a nyersanyagként szolgáló 
növények ára, a fogyasztók korlátozott ismeretei a terményekből származó számos termék és 
technológiai tekintetében, a kiépült értékesítési hálózatok hiánya, az érdekeltek közötti gyér 
információáramlás és  annak szükségessége, hogy a külöböző fogyasztók egy biztos és 
versenyképes, és nem élelmezési  célú piacot hozzanak létre a mezőgazdasági termékek 
számára.  A bioneregia harmonizált és egységes piacának hiánya olyan tényező, amely 
hátráltatja termények energetikai és üzemanyag célú fejlesztését.  
 
A növények legfontosabb nem élelmiszer célú felhasználását, mind mennyiség, mind érték 
tekintetében a üzemanyagok és az energia jelenti. A biomasszából történő teljes energiatermelés  
évi 56 tonna kőolajnak felel meg, és az Európai Unió 2004-ben több, mint két millió tonna 
bioüzemanyagot állított elő. Az üzemanyag- és energiatermelésre szánt növények termelésére 
szolgáló területet jelentős mértékben ki kellen terjeszteni ahhoz, hogy a közlekedés céljára 

                                                 
1  EP belső tanulmány « Növényi kultúrák nem élelmiszercélú termelése”/ IP/B/AGRI/2005-02, július 2005. 
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szolgáló megújuló energiaforrások és üzemanyagok terén a 2010-re kitűzött célokat meg 
lehessen valósítani.  
 
Az Unió tevékenysége az energiaágazatban jelenleg a csúcson van, a technológia ezért jól fejlett 
és a növények hozama és minősége egyaránt magas. A biomassza és üzemanyagok ágazatai 
jelentős többletlehetőséget kínálnak az ellátási hálózat végső mezőgazdasági láncszeme 
számára, a gazdaságokban zajló elsődleges feldolgozás és a lehetséges végső felhasználás 
tekintetében.  A növényi kultúrák termelése és felhasználása előtt álló legfőbb akadály a 
nyersanyagok ára összehasonlítva más, gazdaságosabb forrásokkal (például a hőtermelésre 
használt maradékok)  vagy olcsóbb importárúkkal (pédálul a bioüzemanyagok előállítására 
szolgáló pálmaolaj). 
 
Számos uniós politika és a jogszabályok jelentős része hatással van az Unióban előállított 
növényi kultúrák nem élelmiszer piacaira. A KAP reformja a legjelentősebb közelmúltbeli 
változások egyike, amely közvetlenül érinti a termelőket. Ugyanakkor több politikai tényező is 
befolyásolja a nem élemiszernek szánt növények piacát. Egyes politikák kifejezetten a nem 
élelmezési célú felhasználás, mint pl. a bioüzemanyagok, fejlesztésér irányulnak, mindazonáltal 
közülük soknak a fő célkitűzése a környezeti előnyök vagy a piacszabályozás előmozdítása  
 
A megreformált közös agrárpolitika2, beleértve a támogatások leválasztása3, a földek 
befagyasztása4, az energia vagy üzemanyag felhasználási célú növénytermesztés és a l'amidon 
nem élelmmiszer célú felhasználása megteremtették a nem élelmiszer célú növények 
fejlesztéséhez szükséges előzetes feltételeket.. Ugyanakkor a gazdálkodók csak akkor fogják ezt 
a lehetőséget választani, ha termékeiket nyereséges és biztos piacokon tudják értékesíteni.  
 
Az Unió politikája bizonyítja, hogy felismeri azt a potenciált, amelyet a biomasszából származó 
energia és a bioüzemanyagok hozzájárulása jelent a környezetvédelmi célkitűzésekhez, az 
energiaellátás biztonságához és az új piaclehetőségekhez a gazdálkodók számára. Az utóbbi 
években több olyan eszköz is született, amely ezen ágazatok bővüléséhez látszanak hozzájárulni. 
Ugyanakkor, amint azt a Bizottság is elismerte, a növekedés nem érte el a remélt mértéket, és új 
intézkedésekre van szükség a villamosenergia és üzemanyagok terén kitűzött célkitázések 
elérése érdekében. Ami a nem élemiszer célú betakarításból származó nyersanyagokat illeti, az 
ágazat tényleges fejlesztésére irányuló tevékenységnek csak kevés jele van európai szinten. A 
legfontosabb, hogy kiterjettebb szabályozással rendelkezzünk, különösen a maradékokat 
illetően, annak érdekében, hogy az Unió a lehető legnagyobb hasznot nyerje a nem élelmezési 
célú növénytermelésből.  
 
                                                 
2  A KAP 1992-ben megkezdett reformja lehetővé tette az ártámogatások csökkentését és az EU mezőgazdasági 

termelésének versenyképesebbé tételét a legkülönbözőbb piacokon: élelmiszerek, állati táplálékok és a nem 
élelmezési célú felhasználás, így a bioüzemanyagok.. Ez különös jelentőséggel bír a gabonafélék vonatkozásában, 
amelyek a közösségi bioetanol termelés egyik legfontosabb nyersanyagát adják.   

3  A termeléshez kötözz támogatások 2003-ban bevezetett leválasztása hozzá fog járulni az energetikai célú 
ültetvények ellátásának megkönnyítéséhez. Első sorban olyan ültetvényekről van szó, amelyeket a 
befagyasztott területeken történő nem élelmezési célú termelésre alkalmazandó rendszernek megfelelően cska a 
közvetlen támogatásokra lehetett választani, és amelyeket ezentúl valamennyi ültetvényi területre ki lehet 
terjeszteni, jövedelemkiegészítési veszteség nélkül. 

4  A földek befagyasztására vonakozó, 1992-ben bevezetett kötelezettség, amelynek célja a gabonapiac 
kiegyensúlyozása volt, része lett az új egységes kifizetési rendszernek. A nem élelmezési célú termények 
termelése (beleértve az energetikai célúakat is) megengedett, amennyiben a biomassza felhasználását szerződés 
vagy a gazdálkodó garantálja.  
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2.1.2. Ajánlások 
 

• Fel kellene emelni az energetikai célú növényi kultúrák esetében kiegészítő 
támogatásra jogosult maximális területre vonatkozó, Unióban létező plafont, amely 
1,5 millió hektár. Előreláthatóan 2011-re, ahoz, hogy az Unió célkitűzéseit meg 
lehessen valósítani, összesen 13 millió hektár energetikai célú ültetvényre lesz 
szükség üzemanyag és energiatermelési céllal, amely a jelenlegi plafont szinte 
jelentéktelenné teszi.  

• A Kyotói Jegyzőkönyv és a bio-üzemanyagokról szóló irányelv célkitűzéseit 
kötelezővé kellene tenni, és azoknak szigorú ellenőrzési rendszerre kell 
támaszkodniuk.  

• A megújuló hőtermelés ösztönözni fogja a biomassza, mint megújuló energiaforrás  
hatékony felhasználását és a mezőgazdasági termékek új piacainak kifejlődését.  

• Közösségi szintű ellenőrzési rendszert kellene bevezetni annak biztosítása érdekében, 
hogy a biodiverzitást az Unióban ne veszélyeztesse az üzemanyag, az energia és a 
biológiai eredetű anyagok termelése. Kiegészítő tanulmányra lehet szükség tekintettel 
arra, hogy a mezőgazdasági rendszerek és a biodiverzitás komplex kölcsönhatása csak 
részben ismert.   

• Szükséges lenne finanszírozni egy tanulmányt a nitrogéntartalmú műtrányáktól 
kevésbé függő olajos magvú kultúrák, glucidek és biomassza ültetvények fejlesztésére 
vonatkozóan, illetve olyan gazdálkodási gyakorlatokra vonatkozóan, amelyek 
csökkentik a hozamot a hatásfok csökkentése nélkül. A mindebből nyerhető előnyök 
növelnék az üvegházhatású gázok kibocsátása terén a megújuló energiaforrások 
bevezetése révén elérhető lehetséges megtakarításokat, csökkentve ezáltal a biológiai 
eredetű termékek eutrofizációs potenciálját és minimálisra csökkentve a üzemanyag-, 
energia és nyersanyagkereslet kielégítéséhez szükséges kiterjesztését a művelhető 
területnek.  

• A környezetre és más tárgyakra vonatkozó európai szabályozásnak különböző 
területeken olyan nem szándékolt hatásai vannak, amelyek akadályozzák a megújuló 
nyersanyagok elfogadását az ágazatban. A szabályozást felül kellene vizsgálni e 
hatások kiküszöbölése érdekében.  

• Európai szinten ki kellene építeni egy transzparens és a közönség számára 
rendelkezésre álló információs rendszert, valamint egy olyan általánosan elfogadott 
eszközt, amely lehetővé teszi a megújuló nyersanyagok életciklusából származó 
előnyök megismertetését. Ez alapjául szolgálna olyan normák kidolgozásának, 
amelyek a megújuló nyersanyagok minimális szintjét határoznák meg. Ez pedig a 
továbbiakban alátámasztaná a környezetnek kedvező állami vásárlásokat és más 
ösztönző stratégiákat, és lehetővé tenni a környezeti költségek internalizásálást.    

• Szükséges harmonizálni a termékekre és a megújuló energiák támogatására 
vonatkozó jogszabályokat az egész Unióban. Így létrejönne az energia és 
üzemanyagtermelést lehetővé tevő mezőgazdasági termékek belső piaca. A 
támogatásnak a halmozott környezeti előnyökön kellene alapulnia és a CO2 
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kereskedelméhez kellene kapcsolódnia.  

• Az állami ajánlati felhívások stratégiáinak támogatniuk kellene a biológiai eredetű 
megújuló nyersanyagokból származó anyagok bevezetését. E stratégiákat egy oktatási 
programmal párhuzamosan kellene végrehajtani, amelynek célja a megújuló energiák 
lehetséges alkalmazásaira és lényeges környezeti és egészségügyi előnyeire 
vonatkozó ismeretek növelése    

• A bioanyagokra, bioenergiára és bioüzemanyagokra vonatkozó európai K&F 
technológia terjesztéséhez és fordításához nyújtott támogatást fent kellene tartani és 
kiterjeszteni, és egyúttal ki kellene dolgozni egy közvélemény felkeltésére irányuló 
kampányt.    

• A bioanyagok területén folytatott nemzeti R&D tevékenységek integrációja szükséges 
európai szinten, és az megvalósulhatna az ERA-NET kezdeményezés útján.  Egy 
fontos, a biomassza, különösen a lignocellulóz tartalmú biomassza energiává, 
üzemanyaggá és kémiai hatóanyagokká történő átalakításának technológiájára 
vonatkozóan közösségi szinten folytatott kutatási program. 

A Tematikai Főosztály külső tanulmányt készített a „nem élelmiszercélú növényi kultúrák 
népszerűsítéséről”-ról, és a Parlement Parish kezdeményezésről szóló jelentése5 2004 
november 23-án lett jóváhagyva. 

 

                                                 
5  http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5217932. 
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Táblázatok 

Folyékony bioüzemanyag-termelés az Európai Unióban  

 

 2002 2003 2004 2002 2003 2004
 
Czech Rep. 5   69 70 60
Denmark 10 41 70
Germany 20 450 715 1035
Spain 177 160 194  6 13
France 91 82 102 366 357 348
Italy 210 273 320
Lithuania 5
Austria 25 32 57
Poland 66 60 36    
Slovak Rep. 15
Sweden 50 52 52 1 1 1
UK 3 9 9
from interv. stocks 70 87
EU25 388 425 491 1134 1504 1933

1000 t 

Bioethanol

1000 t

Biodiesel

 
 

 Forrás: EurObservER 2005. 
 
 
 
 

Bioetanol 
 

A világ etanoltermelése (üzemanyag és egyéb felhasználás)  
 

Ethanol production
2005 bio 

litres*
2004 bio 

litres
Brazil 16.7 14.6
United States 16.6 14.3
European Union 3.0 2.6
Asia 6.6 6.4
    China 3.8 3.7
    India 1.7 1.7
Africa 0.6 0.6
W orld 46.0 41.3

* F.O. Licht's estim ate  
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Energetikai kultúráknak nyújtott támogatás (2004: támogatott terület, 2005: kérelmezett 
terület) 

 

2004 2005
Belgique/België 12.90  2,434.78  
Česká Republika*
Danmark 4,450.36  17,763.44  
Deutschland 109,100.36  244,206.86  
Eesti*
Ellas 0.00  0.00  
España 6,704.98  27,321.38  
France 130,034.00  123,825.70  
Ireland 379.45  1,613.08  
Italia 0.00  318.13  
Kypros*
Latvija*
Lietuva*
Luxembourg 107.72  221.01  
Magyarország*
Malta 0.00  0.00  
Nederland 138.58  352.27  
Österreich 3,497.97  8,370.88  
Polska*
Portugal 0.00  77.45  
Slovenija 291.76  304.10  
Slovakia*
Suomi/ Finland 3,475.34  9,765.88  
Sverige 14,547.26  31,450.00  
United Kingdom 32,927.84  99,351.00  
Total 305,668.52  567,375.96  

* No communications required from: 
CZ, EE, CZ, LV, LT, HU, PL, SK (applying SAPS)

Country Area (hectares)
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2.2. Halászati politika 

 
2.2.1. Jelenlegi összefüggésrendszer: Kapcsolat ezen ágazat és az energia között 
 
Annak ellenére, hogy a közös halászati politika (KHP) 2003-as reformja felgyorsította az ágazat 
modernizációját és azt fenntarthatóság útjára terelte, a kitermelési költségek közelmúltban 
tapasztalható növekedése, amelyet a kőolaj árának emelkedése okozott, korábban ismeretlen 
mértékű nehézségekhez vezetett.  Számos halászati vállalkozás gazdasági helyzete romlott, 
elsősorban a bevételeik csökkenése miatt. Ezek a gazdasági nehézségek különböző mértékben 
káros hatással vannak a halászflotta valamennyi részére, de különösképpen a vonóhálós hajókat 
érintik, amelyeknek a kifogott kilónkénti gázolajfogyasztása a legmagasabb les chalutiers de 
fond.  
 
Noha e gazdasági nehétségek különbözőképpen a halászati flotta valamennyi részét érintik, 
különösen érintik a vontatott halászfelszereléseket használó és tengerfenéki fajtákat halászó 
hajókat, azaz a fenékvonóhálót használó hajókat, amelyek messze a halászati flotta legnagyobb 
részét teszi ki.  

2003 január és 2005 december között a tengeri közlekedésben használt üzemanyagok ára 
jelentős mértékben növekedett6. A hosszú távú halászatban (380 CST) használt üzemanyagok 
ára viszonylag stabil maradt 2004-ben, de ugyanakkor ezek az árak csaknem megduplázódtak 
2005-ben. A partmenti halászatban használt üzemanyagok (tengerhajózási gázolaj) 2005 
szeptemberig folyamatos növekedést mutattak, azután pedig visszaesést. A halászati 
vállalkozások jövedelmezőségét ez a változás jelentős mértékben érintette, akkor is, ha a 
költségekre gyakorolt hatása halászfelszerelés (vontatott vagy nem vontatott) és a halászott 
fajták szerint változó.  
 
2003 és 2005 között a üzemanyagárak a rakomány értékének 18%-áról 36%ára nőttek a 
vonóhálós hajók esetében, és 9%-ról 18%-ra a rögzített halászfelszerelést használó hajók 
esetében. Ezek a számok negatív nettó működési eredményre engednek következtetni. A 
költségek ilyen növekedése a személyzetet is erőteljesen érinti, amelynek jövedelme a kifogott 
halállományból származó bevétel (miután az egészből kivonásra kerülnek a működési költségek, 
beleértve az üzemanyag árát), egyes esetekben a személyzet jövedelmekiesése elérhetia 25%-ot. 
A jövedelmezőség ilyen csökkenése egyúttal a biztonság csökkenésének veszélyét is magában 
rejti.  
 
Azt a következtetést vonhatjuk tehát le, hogy a fenékvonóhálós hajók többsége számára – 
amelyek messze a halászati flotta legnagyobb részét teszik ki – az működésből származó nettó 
eredmény negatív7. A becslések szerint 18 000 munkahely érintett, amely az ágazatban meglévő 
munkahelyek 9%-át jelenti. 
 
Az Európai Bizottság az „iparág gazdasági helyzetének javításáról” szóló közleményében8 a 
halászati ágazat gazdasági helyzetének javítására vonatkozóan egy sor javaslatot fogalmazott 
meg és elemezett különböző általános jellegű intézkedést, amelyeket alkalmazni lehetne a 
                                                 
6 V.ö. 4. ábra  
7 Ezek az adatok a «Az európai halászati flotta egyes részeinek gazdasági teljesítménye d’une sélection de flottes 

de pêche– Éves jelentés 2004» c. dokumentumban közölt 2003-as mérlegek számain alapulnak (lásd az előző 
oldalon szereplő lábjegyzetet és a 3. táblázatot). 

8 COM(2006)103 végleges. 
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jelenlegi helyzet megoldására. Elsősorban a megmentésre irányuló támogatásról és 
szerkezetátalakításról, illetve hosszútávú intézkedésekről van szó, amelyek szükségesek az 
egész európai halászati ipar jövedelmezőségének visszaállítására és fenntartására. 
 
A felvázolt intézkedésekből a következők emelendők ki: 

 A halászfelszerelés első olyan cseréje, amely kevésbé üzemanyag-igényes halászati 
módszert eredményez,  

 Az üzemanyag-hatékonyságot javító felszerelés vásárlása, pl. fogyasztásmérő,  

 a motor egyszeri cseréje, feltéve hogy,  

o a 12 m alatti teljes hosszal rendelkező és vontatott halászfelszerlést nem használó 
hajók esetében az új motor a régivel megegyező vagy annál alacsonyabb 
teljesítményű, 

o minden egyéb, legfeljebb 20 m-es teljes hosszal rendelkező hajó esetében az új 
motor a réginél legalább 20%-kal alacsonyabb teljesítményű, vagy  

o a 20 m-es teljes hossznál nagyobb vonóhálós hajók esetében az új motor a réginél 
legalább 20%-kal alacsonyabb teljesítményű, valamint a hajó egy kevésbé 
üzemanyag-igényes módszerre vált.  

Egyéb hosszabb távú intézkedések és kezdeményezések. Különösen a következőkről van szó: 

• a halászati gazdálkodás javítása a legnagyobb fenntartható hozam érdekében (a KKV-k 
szintjén), a fenntartható fejlődésről szóló johannesburgi világ-csúcstalálkozón elfogadott 
nemzetközi kötelezettségvállalásoknak megfelelően; 

• megerősített ellenőrzés a halászati gazdálkodási szabályoknaknak való nagyobb 
megfelelés érdekében és fokozni az illegális, be nem jelentett és nem szabályozott  
(IUU) halászat elleni küzdelmet;  

• a piacszervezési és piaci működési mechanizmusok javítása a kifogott halállomány 
kirakodásából származó bevétel növelése érdekében (pl.: a hal forgalomba hozatalára 
vonatkozó magatartási kódex, ökocimke program);  

• üzemanyag-hatékony és környezetbarát halászati módszerekre vonatkozó kutatások 
elősegítése (pl.: új bio-üzemanyagok kifejlesztése, a halászfelszerelések tervezésének 
javítása). 

 
AZ Európai Parlament Halászati Bizottsága 2006. május 3-án meghallgatást tartott „ az 
üzemanyag árak emelkedésének hatása az európai flotta versenyképességére” témában”,  

Ezen alkalommal került bemutatásra a Halászati Bizottság megrendelésére e tárgyban készült 
külső tanulmány („a kőolajárak emelkedésének hatása a halászati ágazatra”, amelyet a 
hollandiai LEI kutatóintézet készített.  
Az ágazat hangsúlyozta azokat a katasztrofális következményeket, amelyeket az üzemanyagok 
áremelkedése okozott az ágazatban, amely 2004 és 2006 között meghaladta a 100%-ot, és 
jelenleg a működési költségek 40%-át teszi ki.  
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2.2.2. Ajánlások 
 
Az ágazat által előterjesztett ajánlások: 
 

• az üzemanyag-megtakarítást különösen bátorítani és tanulmányozni kell (pl. 2 fajta 
motor használata a tervezett manőverek szerint) és alternatív energiák használata 
(biogáz, szélenergia, napenergia és hidrogén).  

• Az elhangzott vélemények többsége szerint a Bizottság közleményében javasolt 
intézkedések nem elégségesek a jelenlegi válság leküzdéséhez, tekintettel arra, hogy 
ezek az intézkedések elégtelenek, túl későiek és a helyzet súlyosságához mérten nem 
megfelelőek.  

• A halászati ágazatban vállalkozásonként nyújtott jelentéktelen 3000 eurós támogatási 
felső hatérétéket felül kell vizsgálni és 3 év alatt fel kell emelni 100 000 euróra, amely a 
gazdasági ágazatok nagy részére jellemző. 

• Új ideiglenes és specifikus eszközök létrehozása, mint a gázolaj maximális árára 
vonatkozó garanciaalap és a halászhajók megsemmisítésére szolgáló alap, a kisebb 
üzemanyag-fogyasztást vagy alternatív megújuló energiák felhasználását célzó kutatások 
támogatása. 

• Adókedvezmények a halászati flotta egyes részei számára és egy külön nyilvántartás 
létrehozáse ezen flotta számára. 

• Egy „Ágazatfejlesztési ügynökség” létrehozása, amelynek tevékenysége a 
vállalkozásoknak nyújtandó támogatásra koncentrálna annak érdekében, hogy azok 
hitelhez juthassanak, valamint a nehézségekkel küzdő vállalkozások talpraállítására. 

• A védelmi támogatásokat illetően a rövid lejáratú (6 hónap) és a hosszú lejáratú (18 
hónap) hozzájárulások törlesztési határidejének meghosszabbítása; 

• Az üzemanyagárak tekintetében bekövetkező válságot előre nem látható eseménnyé kell 
nyilvánítani az IFOP (2792/1999) rendelet 16. cikkének értelmében és növelni kell a 
kompenzációs térítések koncessziós határidejét egy átmeneti felfüggesztéssel.    

 
Egyéb ajánlások is megfogalmazásra kerültek az Európai Bizottság által 2006. május 11-12-én a 
halászhajók számára a halásziparban jellemző folyamatos kőolajárnövekedés mellett 
üzemanyag-megtakarítást lehetővé tévő új technológiákról szervezett konferencián.: 
 

• A nehézségekkel küzdő halászati vállalkozások szerkezetátalakítási programjainak a 
prioritásává kell tenni az energiahatékonyságot a tengeren.  

• Fogyasztásmérők felszerelése, a hálók magasságának csökkentése, a háló felső részében 
nagyobb szemek bevezetése és csigák alkalmazása a tengerfenéken bekövetkező 
szakadások elkerülése érdekében, illetve dupla háló alkalmazása (kisebb szemű) az 
üzemanyag-takarékosság érdekében. 

• A tengerfenéken mobil lemezekkel felszerelt hálók népeszerűsítése a „párnák” helyett  
az ellenállás csökkentése, valamint a hálók bevonására szolgáló felszerelések  
hydrodinamikájának növelése érdekében,.  

• A hálóviselkedés digitális szimulációjának („DynamiT szoftver) köszönhetően nemrégen 
engedélyezett  új halászfeleszerelések népszerűsítése: „dyneema” szemű rákháló (a 
nagyobb, hagyományos szemű polyetilén helyett), a fejlábúak halászatára szolgáló háló 
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(amely a 30%-os csökkentését teszi lehetővé), ikerhálók vagy a fenék „marha háló” új 
modelje (tengeri csuka halászata 130 méter mélységben, 5%-al csökkentett 
feszültséggel).  

• Ösztönözni kell az olyan gyakorlatokat, mint a kirakodási kikötők váltogatása (a túl 
hosszú utak elkerülése és a fogás értékének megőrzése érdekében), a motorok lecserélése 
(15%-os energiamegtakarítás), hybrid mehajtású motor (dízel és elektromos) és 
hidrogénnel működő motor alkalmazása, egyes halászati módszerek módosítása 
(ikerhálók, rákhalászat tőkehalhalászat helyett), a hálóhosszúság csökkentése (ami a 
garnélarák halászatot illeti Skóciában). Támogatni kell az úszó laboratóriumokat, 
amelyek teljes energetikai mérleget tudnak felállítani a hajókra vonatkozóan.  

A Bizottság ezen közleményére vonatkozó Guerreiro jelentés tervezete a Parlamentben a 2006. 
június 20. és 21-i ülésnapra várható.  
 
 
 
 

Táblázat 
 

Table 3: Fuel cost as a percentage of the value of landings - some examples (data from 2003, i.e. before the recent price increases for fuel) 
 

Member 
State Segment Number of 

vessels
Total
kW

Type of 
gear

Target 
species

Value of 
landings

M€
LT Baltic Trawlers < 24 m 48            9.900       T BDP 3,40         1,00         29,4%
EL Thermaikos Trawlers < 24m 14              4.100         T D 2,00          0,50         25,0%
PT NAFO Trawlers 14            28.100     T BD 31,30       7,60         24,3%
SE Pelagic trawlers purse seiners > 24 m 55              63.600       PO P 41,30        9,40         22,8%
BE Beam trawlers > 24 m 58              49.400       T B 66,60        14,80       22,2%
FR Mediterannean trawlers 18-25 m 140            41.700       T DP 68,80        12,60       18,3%
LV Gillnetters 60              9.500         P D 5,60          1,00         17,9%
DE Baltic Trawlers 93              18.200       T DP 12,60        2,10         16,7%
IE Polyvalent 18 -< 24m 133            43.200       PO D 60,20        9,50         15,8%
ES 300 fleet 196            99.000       PO D 201,40      29,70       14,7%
UK Scottish nephrops trawlers 296            44.900       T BD 69,70        10,10       14,5%
NL Pelagic freezer trawlers 17              99.000       T P 143,30      20,50       14,3%
NL Beam trawlers <= 24 m 173            37.900       T BD 56,70        7,90         13,9%
DK Trawlers < 24m 375          85.500     T DP 88,40       12,00       13,6%
UK Scallop trawlers 237            47.400       T B 70,60        9,40         13,3%
PT Longliners 26            11.000     P P 11,50       1,50         13,0%
FI Coastal  vessels 188            15.600       P P 6,00          0,60         10,0%
DE Shrimp Beam Trawlers 289            49.600       T B 55,10        5,10         9,3%
SE Gillnetters >= 12 m 49              7.800         P D 3,80          0,30         7,9%
FR Atlantic longliners 174            16.000       P P 14,00        1,00         7,1%
DK Danish gillnetters 380            37.300       P D 49,10        2,70         5,5%
ES Galician Purse Seiners 209            35.500       S P 36,00        1,80         5,0%

Targeted species: D demersal, P pelagic, B benthic
Type of gear: T  Trawler, S  Seiner, PO Polyvalent, P  Passive gear

Fuel cost
M€ and % of 

landing

Source: Economic Performance of Selected European Fishing Fleets ( Annual Report 2004 based on 2003 accounts )
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Az üzemanyagárak alakulása 2003-2005 (Európai Bizottság/Halászat) 
 

Evolution of Maritime Bunker Fuel Prices 
January 2003- December 2005
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Az üzemanyagárak emelkedésének becsült hatása a személyzet tagjainak jövedelmére  
(« a nyereségből való részesedés formájában javadalmazott halászoks») 

 
 2004 2005 Difference 

 % %  

Gross Value 100 100  

Taxes and Fees 10 10  

   

15 15  

Operating Costs:  

- other than fuel. 

- fuel 15 30  

Total Operating Costs 30 45  

Remainder to be shared 60 45  

Share for the Ship-owner  30 22,5 -25% 

Share for the Crew  30 22,5 -25% 
 
Assumptions: 
(1) Marine fuel oil has doubled in price between 2003 and 2005, from 0,30€ to 0,60€/litre. 

(2) All other factors in income and costs function are supposed to have remained unchanged in  % 
between 2003 and 2005.  

(3) Source: EC Fisheries. 

(4) Política de Transportes. 
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2.3. Közlekedéspolitika 
 
2.3.1. Jelenlegi összefüggésrendszer: Kapcsolat ezen ágazat és az energia között 
 
Az éghajlat és az energia szempontjából a közlekedési ágazat az egyik legtöbb problémát okozó 
terület. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ) legutóbbi jelentésében9 a következő 
tényeket és számokat említi:  
 

 A közlekedés adja a végső energiafelhasználás 31%-át az Unió 25 tagállamában (a 
nemzetközi tengeri közlekedés kivételével).  

 A közlekedés felelős körülbelül az üvegházhatású gázok kibocsátásának 21%-áért az 
Unióban (a nemzetközi légi közlekedés és a tengeri közlekedés kivételével)10. Az Unió 
által elfogadott különböző intézkedések ellenére a százalákos arány tovább nőtt.  

 Az üvegház hatású gázok kibocsátása 1990 óta közel 23%-al nőtt11. A fő probléma a 
közlekedés iránti igény növekedésével van összefüggésben, amelyet nem ellensúlyoz a 
járművek energetikai hatékonysága.  

 A lkövetkező évtizedben a közúti közlekedés növekedése várhatóan mintegy 10%-os 
energiafogyasztásbeli növekedéshez vezet..  

 A közlekedés több mint 98%-át teszi ki az energiafogyasztásnak12.  
 A légi közlekedés a közlekedés minden ágazatánál gyorsabban bővül és a CO2 

kibocsátás a 15-ök Uniójában 1990 és 2003 között nagyságrendileg 62%-al nőtt. A légi 
közlekedés (beleértve a nemzetközi légi közlekedést) ezért ma a közlekedésnek 
tulajdonított CO2 kibocsátás (beleértve a nemzetközi légi közlekedést, de leszámítva a 
tengeri közlekedést) 13,6%-áért felelős. A légi közlekedés összhatása két- 
négyszeresére tehető a követlen CO2 kibocsátásénak .  

 Jelenleg a tengeri közlekedés felelős a közlekedésnek tulajdonított üvegház hatású 
gázkibocsátás 13%-áért a világban. Az előrejelzések szerint 35-45%-os növekedés 
várható abszolút értékben 2001 és 2020 között, a világkereskedelem folyamatos 
növekedésével kapcsolatos várakozások alapján. 

 A Bizottság szerint a közlekedés energiaszükséglete legalább 30%-al fog nőni 2030-ig, 
amelyből 5%-ot is kitehet évente a légiközlekedés.  

 Az Unió 25 tagállamában elfogyasztott olaj 59%-át a közlekedés használta el.  

                                                 
9  Az EKÜ jelentése 2006/3. sz. Közlekedés és környezet : szemben a dilemmával:  
10  Az üvegház hatású gázok kibocsátása és az energiafogyasztás közötti nagy különbség részben a nemzetközi 

légi közlekedés energiaszámlába történő belefoglalásával magyarázható, és részben a CO2-ot nagyobb 
intenzitással kibocsátó üzemanyagok villamosenergia előállítása során történő felhasználásával. 

11  Leszámítva a nemzetközi légi közlekedést és a tengeri közlekedést.  
12  Jelen pillanatban közúti közlekedésben üzemanyag-fogyasztásának a benzin és a dízel 98%-át teszik ki, míg a 

környezetkímélő üzemanyagok kevesebb, mint 1%-át  A megmaradt egy százalékot a gáz teszi ki.   
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2.3.2. Ajánlások  
 
Jelentős változások és erőfeszítések nélkül a közlekedési ágazatban az európai energetikai 
problémát nem lehet megoldani, és ebből következően az Európai Unió nem tud eleget tenni a 
Kyotoi jegyzőkönyv vonatkozó kötelezettségeinek.  
 
Az energiabiztonság és az ökológiai aggodalmak kezelése érdekében a közlekedési ágazatban, 
az Uniónak egy összetett fellépést kell végrehajtania, amely egyrészt az új technológiák 
terjesztésére (pl.: biológiai motorok és üzemanyagok fejlett technológiája), másrészt a közúti 
közlekedés környezetkímélőbb közlekedéi módok javára történő csökkentésére koncentrál.  
 
2.3.2.1. Motorok és gépjárművek új technológiái  
 
A közúti közlekedés meghatározó marad az emberi mobilitásban. Az Európai Uniónak tehát 
világos elképzelést kellene kidolgoznia arra vonatkozóan, hogy hogyan képzeli el a 
hagyományos energiáktól független fenntarthaó mobilitást hosszú távon, műszaki megoldásokat 
kellene kidolgoznia meghajtórendszerek új negerációjára vonatkozóan, azok tömegggyártásának 
megkezdésére és a közbenső átmeneti időszakok szervezésére vonatkozóan 
 
A közúti közlekedés üzemanygfogyasztásának javítása   
 
A személygépjárművek üzemanyagfogyasztási hatékonysága javult ugyan, de az erőfeszítéseket 
folytatni kell. Az autógyártók kötelezettséget vállaltak az Unióban értékesített új 
személygépjárművek CO2 kibocsátásának 140g/kg-ra való korlátozására. Ezt a célkitűzést 
2008-ig (az európai autógyártók esetében, ACEA) és 2009-ig (a japán és koreai autógyártók 
esetében JAMA et KAMA) kell megvalósítani 
 
Annak ellenére, hogy a 15-ök Uniójában eladott új személygépjárművek átlagos CO2 
kibocsátása 1995 és 2003 között 12,3%-al (gázolaj) és 9,5%-al (benzin) csökkent, a legutolsó 
értékelések kimutatták, hogy az autógyártók nem tudták valamennyi vállalásukat tartani. A 
Co2/km átlagos szintje még mindig 20 g-val fölötte van a korábban 140g/km-ben rögzített 
célkitűzésnek. Az előrehaladás ezen hiánya az új személygépjárművek motorja nagyobb 
súlyának és a kiegészítő berendezések (pl.: légkondícionálás) energiafogyasztásának 
tulajdonítható. Ezek a berendezések még nem mennek át az üzemanyag-fogyasztást mérő  
hatékonysági teszteken. Egyebekben pedig az utóbbi években a terepjárók eladása nőtt az 
energiahatékonyabb járművek hátrányára. 
 
Következésképpen uniós célok megvalósítása érdekében elengedhetetlennek tűnik, hogy az 
autógyártók megújítsák és megerősítsék a Co2 kibocsátás 2010-ig 120g/km-re történő 
csökkentésére irányuló közösségi célkitűzések vonatkozásában vállalt kötelezettségüket az. 
Egyébként pedig a tehergépjárművek CO2 kibocsátásának csökkentésére vonatkozó hasonló 
kötelezettségvállalás jelentős mértékben hozzájárulna a közúti közlekedés környezet iránti 
tiszteletének javulásához.    
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Energetikai hozam a közlekedési ágazazban   
 
Az Európai Parlament Közlekedési Bizottsága (TRAN) 2006 márciusában véleményt fogadott el 
az Ipari Bizottság (ITRE) részére az Energiahatékonyságról szóló Zöld Könyvre vonatközóan13. 
A TRAN Bizottság úgy véli, hogy az energiahatékonyságnak a Közlekedéspolitikáról szóló 
Fehér Könyv felülvizsgálatára vonatkozó viták vezérelvét kell képeznie, és ezért úgy véli, hogy 
a CO2 kibocsátást a kitűzött felére kell csökkenteni, ami drasztikusabb a Zöld Könyvben 
foglaltaknál (a CO2 kibocsátás 100-80g/km-re történő csökkentése 2020-ig). Egyúttal kiemelte, 
hogy az energiahatékonyság a közlekedési és mobilitási rendszerek integrált megvalósítását 
követeli meg, valamint a Parlament által már elfogadott jogszabályok zömének tényleges 
végrehajtását.  
 
Fiskális intézkedések bevezetése  
 
A személygépjárművek CO2 csökkentésére irányuló közösségi stratégia fontos kiegészítését 
képezhetik fiskális intézkedések is, amelyek ösztönzést nyújthatnak a kevesebb üzemanyaggal 
működő gépjárművek irányába. A Bizottság előterjesztett egy irányelvtervezetet14, amely a 
személygépjármű-adók számítási szabályait a széndioxid kibocsátásuk alapján határozza meg.  
A TRAN Bizottság támogatta a Bizottság tervezetét, és ugyanakkor több módosítást is 
elfogadott annak érdekében, hogy ne csak a széndioxid kibocsátás szolsáljon alapul, hanem az 
üzemanyag-fogyasztás és a szennyezőanyag-kibocsátás is. 
 
A CARS 21 magas szintű csoport kijelentette, hogy az érdekeltek többsége a fiskális 
intézkedések harmonizációját részesíteni előnyben a tagállamok közötti piaci torzulások 
elkerülése érdekében.a déclaré que la grande majorité des intéressés préféraient l’harmonisation 
des mesures fiscales afin d’éviter toute distorsion de marché entre les États membres.  
 
A bioüzemanyagok nagymértékű népszerűsítése  
 
A bio-üzemanyagokról szóló 2003-as irányelv a környzetkímélő üzamanyagok használatának 
jelentős növelését javasolta a közúti közlekedésben. Jelenleg nemzeti intézkedések végrehajtása 
zajlik annak érdekében, hogy a közlekedésben használt fosszilis üzemanyagok (benzin és dízel) 
5,75%-ának bioüzemanyagokkal való helyettesítése érdekében 2010-ig15. Annak ellenére, hogy 
a hidrogénnel működő fűtőanyagelemmel felszerelt gépjárművek kereskedelmi szempotból nem 
életképesek, a biológiai üzemanyagok hozzájárulhatnak a közlekedésből származó széndioxid 
(CO2) kibocsátás növekedésének csökkentéséhez.  
 
Amennyiben fokozatosan csökkentjük a kőolajfogyasztástól való függőségünket, amely jelenleg 
98%, a biológiai üzamanyagok nem csak az üzemanyagellátás diverzifikációjában és 
biztonságának javításában segíthetnek, hanem az Unió egyes mezőgazdasági és vidéki területein 
alternatív jövedelemforrást is jelenthetnek. 
 

                                                 
13  Zöld Könyv: « Az energiahatékonyságról avagy többet kevesebbel », COM (2005) 0265 (Jelentéstevő: M. 

Vincenzi).  
14  Javaslat a Tanács irányelvére a személygépkocsikra vonatkozó adókról, COM (2005) 0261.  
15  2003 és 2004 között a biodízel előállítása 29%-al, a bioetanolé 16%-al nőtt az Unió 25 tagállamában.  

2004-ben Németország volt a legfőbb biodízeltermelő (a termelés 54 %-a), míg Spanyolország volt a legfőbb 
bioetanol termelő (66 %).  
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Az Európai Bizottság nemrég mutatta be a bioüzemanyagokra vonatkozó európai stratégiát16

 a bioüzemanyagok Unióban és a fejlődő országokban történő további népszerűsítése 
érdekében;  

 a bioüzemanyagok széleskörű felhasználására való felkészülés érdekében 
versenyképességük javítása révén az árak szempontjából;  

 a fejlődő országokban (FO) a nyersanyagok és bioüzemanyagok előállításával 
kapcsolatosan létező lehetősgék felderítése érdekében.  

 
Ezt a kezdeményezést a Parlament 2006 márciusban megelégedéssel fogadta, és felhívta az Unió 
valamennyi intézményét, hogy növeljék a biomasszában rejlő lehetőségek kihasználására 
irányuló erőfeszítéseket megfelelő figyelmet fordítva ugyanakkor a környezetvédelmi 
megfontolásokra is. A TRAN Bizottság részéről erre a kezdeményezésre vonatkozóan az ITRE 
Bizottság számára készülő vélemény elfogadása június 19. és 20-ra várható.  
 
Ami a környezet szempontjából jelentkező hátrányokat és előnyöket illeti, az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ) úgy véli, hogy a bioüzemanyagok nem nélkülöznek 
mindenfajta hatást a szénre vonatkozóan és a növénytermesztéssel, betakarítással, trágyázással 
kibocsátások járnak együtt, illetve előállításuk negatív hatással lehet a biodiverzitásra és a 
talajfelhasználásra, ezért nagy megművelhető területeket igényelnek és versenyeznek a talaj 
egyéb célú felhasználásaival (pl. az extenzív növénytermesztés és fásítás). Figyelemmel kell 
lenni a környezetre és a biodiverzitásra gyakorolt ezen hatásokra.  
 
Jelenleg több technológia is kifejlesztés alatt áll annak érdekében, hogy sokkal többféle 
nyersanyagot folyékony bioüzemanyaggá alakítani. A CARS 21 magasszintű csoport a 
bioüzemanyagokat potenciálisan ígéretesnek minősítette és azt ajánlotta, hogy jelentős 
támogatásban részesüljenek.  
 
Átmenet a hidrogénnel működő járművek rendszere felé  

 
A CARS 21 magasszintű csoport azon a véleményen van, hogy a hidrogén energiahordozó és 
így hosszú távon nagy lehetőségeket rejt magában és garanciát jelent. Ennek érdekében 
alapvetően szükséges jelentős erőfeszítést tenni a kutatás és fejlesztés terén.  
 
A TRAN Bizottság állást foglalt a hidrogén és hibrid technológia gépjárművekbe történő 
bevezetésének támogatására vonatkozó cselekvési terv mellett, a jobb energiahatékonyság 
elérése érdekében.  
 
A hidrogénmotorral felszerelt gépjárművek kizárólag vizet bocsátanak ki, következésképpen a 
környezet számára jelentkező előnyök, különösen a helyi levegőminőség tekintetében, 
jelentősek lehetnek. Ami a CO2 kibocsátást és az energiahozamot illeti, hangsúlyozni kell, hogy 
fenntarható módon kell hirdogént előállítani, méghozzá nem szénből vagy gázból, az üvegház 
hatású gázkibocsátás csökkentésére gyakorolt pozitív hatás elérése érdekében.  
 

                                                 
16  COM (2006) 0034. 
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Annak ellenére, hogy a hidrogén alapú gazdaságra való átállás nehéz és hosszú, tekintettel az ár 
és elfogadottság tekintetében jelentkező óriási problémákra, nagyon optimista előrejelzések 
szerint bizonyos körülmények között lehetéges, hogy az OECD országokban eladott, alacsony 
teljesítményű, összes új jármű fele hirdogénnel működjön 2030-ig .17

 
Tiszta közúti járművek népeszerűsítése   
 
A Bizottság javaslata az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a tiszta közúti járművek 
használatának előmozdításáról18 célja a közlekedésben résztvevő tiszta és energetikailag 
hatékony járművek előmozdítása és kötelezi az állami szerveket arra, hogy a gépjárműpark 
megújításakor egy minimum százalékban ilyen járműveket vegyenek.. Ezen intézkedésekre 
abból a célból van szükség, hogy csökkentsék a jelentős energiafogyasztást, CO2 növekedést és 
az importált kőolajtól való függést.    
 
A TRAN Bizottság véleményének elfogadása19 2006. június 20-ra várható.  
 
2.3.2.2. A modális váltás előmozítása  
 
A Közlekedéről szóló fehér könyv a modális váltást fontos prioritásként kezeli. Az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség jelezte, hogy a modális váltás nem minden esetben kívánatos, 
mivel egyes esetekben növelheti a környezeti terhelést, és anélkül ösztönözheti a vasúti 
közlekedést, hogy közben nem csökken a közúti közlekedés volumene. A fehér könyv félidős 
felülvizsgálatáról szóló ASSESS20 jelentés is felhívja a figyelmet arra tényre, hogy a modális 
váltás hasznos lehet, de nem helyettesítheti a jelenlegi és jövőbeli növekvő közlekedési módok 
cselekvését, mint a közúti közlekedés, a személygépjármű közlekedés és a légi közlekedés. Ez a 
második pillér ugyanakkora fontossággal bír, mint az új technológiák előmozdítása és nem 
szabad lebecsülni.  
 
A modális váltás életképes alternatív megoldások keresését jelenti a közúti közlekedés helyett, 
mint a vasút, hajózható víziutak, és a rövid távolságú küldés. Erre vonatkozóan több lényeges 
jogalkotási kezdeményezést is találnuk:  

 A vasútak újraélesztése a jelenleg is hatályos első és második vasúti csomag révén. A 
harmadik vasúti csomag elfogadása még várat magára.  

 A modális váltás életképes alternatív megoldások keresését jelenti a közúti közlekedés 
helyett, mint a vasút, hajózható víziutak, és a rövid távolságú.  

 A közlekedés módosítása olyan programok beindításával, mint a „Marco Polo” vagy a 
leendő „Marco Polo II”. 

 
Ezen intézkedések ellenére is azonban a közúti közlekedés mindig piaci részesedéseket nyer.   
 
Az eurovinyettáról szóló Parlament által elfogadott irányelv 2005 decemberében az úthasználati 
díjak harmonizációját célozta valamennyi tagállamban, ezáltal konszolidálva a belső piacot és 
léterhozva az infrastruktúra fedezéséhez való hozzájárulásra irányuló rendszert, amely a 

                                                 
17  Lásd a munkadokumentumot see IEA/EET Working Paper «Reducing Oil Consumption in Transport»: 

Combining Three Approaches, 2004 április.  
18  COM (2005) 0634. 
19  Jelentéstevő: Helmuth Markov.  
20  ASSESS: Assessment of the contribution of the TEN and other transport policy measures to the mid-term 

implementation of the White Paper on the European Transport Policy for 2010, octobre 2005. 
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„használó fizet” és a „szennyező fizet” elveken alapul. Egyúttal  munkatervet is tartalmazott az 
összes közlekedési eszköz külső költségének internalizálására vonatkozóan is. 
 
A nemzeti vasúti piacok fokozatos megnyitásának egyformán kell folytatódnia a tagállamokban. 
Ezzel párhuzamosan a vasúttársaságoknak fokozniuk kell tevékenységüket, vonzóbbá és 
hatákonyabbá kell válniuk. Ezért alapvető, hogy a leendő „Marco Polo II” programokhoz 
hasonló programok ne válhassanak a közös költségvetés csökkentésének áldozatává. A 
vasúttársaságoknak növelniük kell vonzásukat és hatákonyságukat. 
 
2.3.2.3. Az üzemanyagfogyasztás csökkentése a légiközlekedésben  
 
A repülőgépek üzemanyagfogyasztásának hatékonysága az elmúlt 40 évben közel 70%-al nőtt. 
Ennek ellenére a teljes üzemanyagfogyasztás nőtt a légi közlekedés jelentős növekedése miatt. 
Következésképpen a nemzetközi légi közlekedés üvegház hatású gázkibocsátása 73%-al nőtt 
1990 és 2003 között. Amennyiben a növekedés a jelenlegi ütemben folytatódik, az Unió 
repülőtereit érintő nemzetközi repülőjáratokból származó kibocsátás 150%-al nőne 1990-től 
számítva 2010-ig.  
 
A TRAN Bizottság támogatja a Bizottság véleményét, amely szerint a legmegfelelőbb eszköz e 
probléma kezelésére a légi közlekedés bevonása az európai kibocsátások összességébe, 
amelyekkel a kereskednek a kvóta-rendszerben. 21

 
2.3.2.4. A városi területeken  
 
A közlekedésből származó teljes CO2 kibocsátás mintegy 40%-a az európai városokban 
történik, ami azt jelenti, hogy különösen ezeken a területeken széleskörű lehetőségek nyílnak, 
hogy megvalósításra kerüljön a közlekedés energiahatékonysága a következők által: 

 a magas színvonalú tömegközlekedés előmozdítása; 
 a tipikus közlekedési modellekről való átállás a kerékpárra és a gyaloglásra, pl. a 

kerékpárutak hálózatába való befektetések révén.22 
 
Európa a tömegközlekedésre, a kerékpárra és a gyaloglásra való átállás megvalósítása érdekében 
kötelező határidők kitűzésével hozzájárulhat e legjobb gyakorlatokkal kapcsolatos célkitűzéshez 
vagy a fenntartható városi közlekedésre vonatkozó projektekhez.  
 

                                                 
21  Jelentéstevó: J. Hennis-Plasschaert. 
22  A kerékpár népszerűsítésére irányuló politika a városi járműközlekedés csökkentéséhez való hozzájárulás 

szempontjából elég rentábilis eszköz lehet: pl. 1999 és 2002 között Odense városa (150 000 fő lakosság) volt a 
hivatalos nemzeti várros a kerékpárért Dániában . A projekt 50 kezdeményezést fejlesztett ki a kerékpár 
érdekében. A projekt idje alatt Odense lakói 35 millió új utat tettek meg kerékpáron (kb naponta 25 000-ret), 
amelynek a felét korábban autón tették meg.  
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2.4. Regionális politika 
 
2.4.1. Jelenlegi összefüggésrendszer: Kapcsolat ezen ágazat és az energia között 
 
A regionális politika keretében került sor az energia területén megvalósuló tevékenységek közül 
azoknak a vizsgálatára, amelyeket a strukturális alapokból lehetne finanszírozni, és összegzésre 
az ETTMH által 2005-ben készített „területi tendenciák az energiaszolgáltatás és 
energiahálózatok terén és az EU energiapolitikájának területi hatása” c. tanulmány23 politikai 
ajánlásainak eredménye. E fejezet végén rövid leírást adunk a megújuló energiákat támogató 
helyi hálózatokról. 
 
2.4.1.1. A strukturális alapokból finanszírozott tevékenységek  
 
Hogyan lehetséges az energiaszükségeletek fejlődésének irányítása a polgárok, a felhasználók és 
a termelők magatartása változásának felgyorsítása által?  Az európai régiók politikai ösztönzése 
jelenti azt a tényezőt, amely meg fogja határozni a problémákat, elsősorban az eljövendő 
generációk számára. E célból az Európai Bizottság állandó ösztönzési politikát akalmaz a 
megújuló energiák érdekében.  
 
A 2000-2006 közötti időszakban a strukturális alapok támogatták a fenntartható fejlődésre 
vonatkozó projektekre irányuló felhívást, különös hangúlyt fektetve két aspektusra: az 
energiahatékonyságra és a felhasznált energiák diverzifikálására.  
 
Az új 2007-2013 közötti tervezési időszakban a hangsúly a megújuló energiák előmozdítására és 
az energiahatékonyságra lesz helyezve. Egyes ilyen jellegú projektek finanszírozása történhez a 
kohéziós alapból és az ERFA-ból a három célnak megfelelően, amelyek a „konvergencia”, a 
„regionális versenyképesség és a foglalkoztatás” és a „területi együttmüködés”.  
 
Az ERFA 
 
A „konvergencia” célkitűzésnek megfelelően az ERFA a fenntartható fejlődés támogatására 
koncentrálná a segítségnyújtást. Ez a célkitűzés többek között az ellátás biztonságához, a 
környezeti megfontolások integrálásához, az energiahatékonyság javításához és a megújuló 
energiák fejlesztéséhez hozzájáruló európai hálózatok fejlesztését tűzi ki célul.  
 
A „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés a fenntartható fejlődésre irányuló 
stratégiákat fogja támogatni, elsősorban az energiahatékonyság, a megújuló energia termelése és 
a hatékony energiagazdálkodási rendszerek kifejlesztése terén.  
 
Az „európai területi együttműködés” célkitűzés többek között a területi elszigetelődés 
csökkentését fogja előmozdítani a határon átnyúló energetikai berendezésekhez és 
rendszerekhez való jobb hozzáréfés támogatása révén.   
 
 

                                                 
23  ETTMH az Európai Területi Tervezési Megfigyelési Hálózat magyar betűszava Ez a megfigyelési hálózat a 

területfejlesztés és -rendezés területén végez tanulmányokat nemzeti, regionális vagy helyi szempontból.  
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A kohéziós alap  
 
Az alap a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos olyan területeken tud beavatkozni, amelyek 
egyértelmű környezeti előnyökkel járnak energiahatékonyság vagy megújuló energiák 
vonatkozásában.  
 
A nukleáris erőművek leszerelését ebből a két alapból nem lehet finanszírozni.  
 
2.4.1.2. A megujuló energiával kapcsolatos politikákat támogató helyi hálózatok  
 
A) Énergie Cités egy non profit egyesület, amely a megújuló energiával kapcsolatos politikák 
mellett elkötelezett, valamint tapasztalataikat és műszaki ismereteiket másokkal megosztani 
kész városi önkormányzatokat tömörít. Több, mint 120 város a tagja (a társulásokat is 
beleértve), ami összességében 25 állam 400 európai városának képviseletét jelenti.  
 
B) Alliance pour le Climat egy városok és városi önkormányzatokból álló európai hálózat, 
amely egyesületet hozott létre a trópusi erdők bennszülött lakosságával az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem céljából. Az egyesület elsősorban az erre irányuló célkitűzések helyi szintű 
diverzifikációjáért küzd. A hálózatnak 1300 tagja van 14 európai országból.  
 
C) Cities for Climate Protection Europe a helyi hatóságok környezeti politikáján keresztül a 
bolygó felmelegedésének visszaszorítása ellen és a városi életkörülmények javításáért küzdő 
világméretű mozgalom európai részlege.  
 
2.4.2. Ajánlások 
 
Főbb ajánlások24, amelyek a regionális politika energiával összefüggő részét érintik. 
 

• A helyi energiaügynökségek létrehozását támogatni kell. Ezen ügynökségek feladata az 
ésszerű energiafelhasználásra vonatkozó tájékoztatás, az energetikai rendszer 
hatékonyságához való hozzájárulás érdekében. A helyi energiaügynökségek az iparban 
és az építőiparban történő ésszerű energiafelhasználás, valamint a helyi megújuló 
energiaforrások elmozdításának kulcsszereplőivé válhatnak.  

 
• A helyi és nemzeti politikák megkülönböztetése: az energetikai ágazatra, annak 

gazdasági tevékenységre gyakorolt hatására és a lakosság életminőségére vonatkozó 
politikák általában nemzeti szinten és nem regionális szinten kerülnek kidolgozásra.  
Alapvetően fontos e két szint megkülönböztetése a politikák kidolgozása során. Az 
árpolitika nemzeti szintre tartozik, míg a bioüzemanyagokat termelő kultúrák 
támogatására szolgáló ösztönzőket továbbra is regionális szinten kell odaítélni.  

 
• A megújuló energiák fejlesztése: decentralizált jellegük miatt a megújuló energiáknak 

nagyon pozitív hatása lehet a helyi foglalkoztatás és jövedelemtermelés terén. A 
villamosenergia előállítása megújuló energiaforrásokból 2010-ig elérendő célkitűzés.  

                                                 
24  "Az energiaszolgáltatás és energiahálózatok területi tendenciái és az EU energiapolitikájának területi hatásai " , 

ETTMH, 2005.  
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• Mind az üvegház hatású gázok elleni küzdelem, mind a kőolajtól való függőség az 

országok többségében a megújuló energiák helyi fejlesztésére irányuló aktív stratégiát 
követel meg.  
 
Az energiapolitika helyi összefüggései egyértelműen a megújuló energiaforrások 
fejlesztését igénylik, amelyek helyi szinten jövedelmet teremtenek és lehetőségeket a 
vállalkozások és a foglalkoztatás számára. A megújuló energiákkal kapcsolatos stratégia 
ezért nagyon fontos lehet egy policentrikus Európa feltételeinek megteremtésében.  

 
• Az árpolitika rugalmassága: Az ipari és lakossági villamos energia ára országonként 

nagyon különböző. Sok országban az ipari és a lakossági villamos energia árak közötti 
különbség nő. Az energia ára ugyanakkor nem látszik magyarázatot adni sem a 
fogyasztásbeli különbségekre, sem az egyes országok különböző fejlettségére.  

 
Ezek a megállapítások nagyon fontosak az árpolitika számára. Az árpolitikát fel lehet és 
fel kell használni finanszírozási eszközök termelésére, amelyeket olyan területekre lehet 
szánni, mint a megújuló energiák előmozdítása, az energiahatékonyság és a fogyasztók 
tájékoztatási politika.  

 
• A kutatás és fejlesztés előmozdítása az energiahatékonyság és a megújuló energiák 

felhasználása terén. Európa jelentős megújuló energiaforrás tartalékokkal rendelkezik, 
mint pl. a biomassza, a szél, a víz- és napenergia.. Ugyanakkor jelenleg műszaki korlátok 
behatárolják azt a mértéket, ameddig ezt a potenciáli megújuló energiát ki lehet aknázni. 
A szélturbina parkokban folyó villamosenergia termelésnek például a hálózat műszaki 
korlátai szabnak határt.  

 
A megújuló energiák előmozdításának és Európa energiafüggetlenségének legfontosabb 
feladata tehát e korlátok kitolása. Ez különösen kényes kérdés a szigetek és 
legelszigeteltebb területek energiatermelési rendszerei számára, amelyek transzeurópai 
hálózatba történő bekapcsolása lehetetlen, vagy elérhetetlenül drága.  

 
• Egy átfogó keret szükségesség az energiapolitika számára: jelenleg az Unió politikái 

(és gyakran a nemzeti politikák is) „à la carte” jellegűek. A versenyképesség, a 
környezet és a területfejlesztés egymással ellentétes célkitűzéseket is követhettek, ami 
sokszor ellentétes hatásokra vezetett.  

 
Ez teljesen világos, ha az árpolitikát nézzük. Noha az alacsony árú energia olyan vonzó 
erőnek tűnik, amely növeli a Európa versenyképességét  a világpiacokon (és a piacok 
liberalizációja kulcsfontosságú eszköznek bizonyult az árak csökkentése szempontjából), 
mindez egyértelműen magasabb fogyasztási szintet követel meg és kevésbé ösztönöz az 
energiahatékonyságra.  
 
A technológia és a világpiacok jelenlegi helyzetében a magas árak nem ösztönzik a 
fosszilis és nukleáris energia iránti keresletet. A versenyképesség, környezetvédelem és 
területfejlesztés közötti megfelelő egyensúly elérése érdekében egy olyan átfogó keretre 
van szükség, amely egyszerre tűzi ki célul ezt a három célkitűzést, és amely figyelembe 
veszi az aktuális döntések középtávú költségvonzatát.  
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3. KÖVETKEZTETÉSEK 
 
Európa ez energia területén új lendületre talált: az importtól való függőségünk nő; a tartalékok 
egy-két országban koncentrálódnak; az energia iránti kereslet világméretekben növekszik; a 
kőolaj és földgáz ára tovább növekszik; az éghajlat melegszik; Európa még mindig nem hozott 
létre teljes mértékben versenyképes piacokat. 
 
Így néz ki századunk energetikai összefüggésrendszere, amely összefüggésrendszerben a 
strukturális és kohéziós politikák közvetlenül érintettek és szintén hozzájárulhatnak a jövő 
konkrét kihívásaira a megfelelő válaszok megtalálásához. Ráadásul a hatások valamennyi 
európai polgár és valamennyi fogyasztó mindennapi életét érintik. 
 
Az Unió rendelkezik egy sor politikai eszközzel, amelyek szükségesek az új energetikai 
helyzettel való szembenézéshez. Ki kell használni a különböző politikák közötti különböző 
szinergiákat és ugyanakkor egy átfogó kereten belül összehangolt cselekvésre van szükség. 
 
A strukturális és kohéziós politikáknak különböző célokat kell kitűznie, amelyek közül az 
alábbiakat emeljük ki:  
 
Mezőgazdaság: elő kell mozdítani a nem élelmiszercélú növényi kultúrákat (NÉK); 
támogatások révén növelni kell a növényi kultúrákra szánt területeket, kötelező feltételként kell 
bevezetni a megújuló hő termelését, finanszírozni kell a magvakra vonatkozó  kutatásokat; felül 
kell vizsgálni a jogi szabályozást a NÉK-re gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében; létre 
kell hozni egy transzparens és információs rendszert a közönség számára a NÉK előnyeiről; 
harmonizálni kell a termékekre vonatkozó szabályokat és támogatni kell a megújuló 
nyersanyagokat; támogatni kell a bioanyagokra, bioenergiára és bioüzemanyagokra vonatkozó 
kutatás terjesztését és fordítását annak érdekében, hogy európai szinten integrálni lehessen a 
nemzeti K&F tevékenységeket.  
 
Halászat: támogatni kell az üzemanyag-takarékosságot, átmeneti és specifikus eszközöket kell 
létrehozni az üzemanyagárak növekedésével való szembenézésre; fiskális előnyöket kell 
nyújtani a flotta egyes részei számára; prioritásként kell meghatározni az energiahatékonyságot 
a tengeren.  
 
Közlekedés: javítani kell az üzemanyag-fogyasztást a közúti kereskedelemben az autógyártók 
CO2 kibocsátással kapcsolatos vállalásainak megújítása révén; be kell vezetni fiskális 
ösztönzőket; széles körben elő kell mozdítani a bioüzemanyagokat; meg kell teremteni a 
hidrogénnel működő járművek felé történő átmenet kereteit; elő kell mozdítani a „tiszta” 
járműveket; bátorítani kell a modális váltást; csökkenteni kell az üzemanyag-fogyasztást a légi 
közlekedésben és a városi területeken, fejleszteni kell a minőségi tömegközlekedést és az egyéb 
klasszikus közlekedési módokat. 
 
 
Regionális politika: helyi energiaügynökségeket kell létrehozni, lényeges megkülönböztetni a 
nemzeti politikákat a helyi politikáktól azok kidolgozása során. Ez utóbbiaknak a bioüzemanyag 
célú növényi kultúrák iránti ösztönzőkkel kell foglalkozniuk; a megújuló energiák fejlesztése 
hatással lesz a helyi foglalkoztatásra és jövedelmekre; az árpolitikának rugalmasnak kell lennie 
a megújuló energiák előmozdítása érdekében; elő kell mozdítani a kutatást és fejlesztést az 
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energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználása terén, és végül szükség van egy átfogó 
keretre az energiapolitika számára.  
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