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JAVASLATOK 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 

Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 

indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

Ipar és versenyképesség 

1. üdvözli az Európai Unió vezető szerepvállalását az éghajlatváltozás mérséklésében és az 

ahhoz való alkalmazkodásban, többek között az ismeretek, kompetenciák és munkahelyek 

teremtését, és az azzal járó növekedést; megjegyzi, hogy égető szükség van egy globális, 

ambiciózus, jogilag kötelező erejű megállapodás megkötésére Párizsban, amely határozott 

kötelezettségvállalást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a kibocsátáscsökkentés az 

Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) 2°C-os forgatókönyvén belül maradjon, 

és kiemeli, hogy az Európai Unió vezető szerepének megtartásához  a megállapodásban 

résztvevő összes fél teljes elköteleződésére szükség lesz; ragaszkodik a rendszeres és 

átlátható, a legkorszerűbb tudományos eredmények, adatok és technológia alapján és a 

hetedik környezetvédelmi cselekvési programmal összhangban végzett eredményességi 

felülvizsgálatokhoz, ideértve a tervezett nemzeti hozzájárulásokat is1; 

2. megjegyzi, hogy az EU jó úton halad afelé, hogy elérje 2020-ra kitűzött céljait az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése és a megújuló energia vonatkozásában, 

továbbá hogy lényeges fejlődés ment végbe az energiahasználat intenzitása terén a 

hatékonyabb épületeknek, termékeknek, gyártási folyamatoknak és gépjárműveknek 

köszönhetően, miközben az európai gazdaság 45%-kal nőtt 1990 óta; kiemeli, hogy az 

úgynevezett 20/20/20-as, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére, a 

megújulóenergia-források hányadának növelésére és az energiafogyasztás csökkentésére 

vonatkozó célok kulcsszerepet játszottak e folyamat elősegítésében, valamint abban, hogy 

a különféle környezetvédelmi iparágakban sikerült több mint 4,2 millió munkahelyet 

megőrizni2 és folyamatos növekedést elérni a válság idején; 

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a párizsi konferencián hatékony, kötelező erejű, 

globális megállapodás szülessen, és rámutat arra, hogy egy ilyen megállapodás 

elmaradása további veszélybe sodorja az EU gazdaságának versenyképességét és a 

kibocsátásáthelyezés kockázatának teszi ki azt; 

4. üdvözli a G7-vezetők arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy ezen évszázad során 

dekarbonizálják a globális gazdaságot, és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 

2050-ig a 2010-es szinthez képest a 40–70%-os tartomány felső részébe eső mértékben 

csökkentsék; 

5. hangsúlyozza, hogy uniós szinten meg kell erősíteni az együttműködést és az 

éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok kezelését, illetve egyértelmű uniós 

alkalmazkodási stratégiát kell kialakítani; a szén-dioxid-kibocsátásra és a megújuló 

energiára vonatkozóan ambiciózus és köztelező célértékek végrehajtását javasolja mind 

                                                 
1 „Jólét bolygónk felélése nélkül” (COM(2012)0710)  
2 Az Eurostat adatai a zöld termékek és szolgáltatások ágazatáról, melyek az Éghajlat- és energiapolitikai keret a 

20202030-as időszakra (COM(2014)0015) című bizottsági közleményben szerepelnek. 
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nemzeti, mind uniós szinten egy fenntartható és biztonságos gazdaság felé történő átmenet 

lehetővé tétele és biztosítása érdekében; 

6. kiemeli, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 191. cikkének (2) bekezdése szerint az 

uniós politika a szennyező fizet elven alapul; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy amennyiben 

más jelentős gazdaságok nem vállalnak hasonló kötelezettségeket az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentése tekintetében, fennmaradnak és szükség esetén meg lesznek 

erősítve a kibocsátásáthelyezési rendelkezések, különösen azok, amelyek magas 

kereskedelmi intenzitású és a termelés során a szén-dioxid-kibocsátás költségeiből magas 

arányban részesedő ágazatokra vonatkoznak; úgy véli azonban, hogy hosszabb távú 

megoldásokat kell találni a kibocsátásáthelyezésre az EU kibocsátáskereskedelmi 

rendszerének közelgő felülvizsgálata keretében vagy a szén-dioxid-kibocsátás határokon 

történő kiigazítását szolgáló rendszer bevezetése révén; elengedhetetlennek tartja a 

kulcsfontosságú európai iparágakban, például az energiaintenzív iparágakban és a 

fenntartható európai agrárgazdaságban és élelmiszertermelési ágazatban a 

kibocsátásáthelyezés elkerülését; elismeri, hogy az élelmiszer-termelési ágazatban 

csökkenteni kell a fosszilis tüzelőanyagoktól való függést; 

7. hangsúlyozza, hogy a megállapodásnak számolnia kell az élelmezésbiztonság 

biztosításának párhuzamos globális célkitűzésével is; 

8. hangsúlyozza, hogy a fellépésbeli késedelmek növelni fogják az éghajlatváltozás 

enyhítésével és a hozzá való alkalmazkodással kapcsolatos költségeket és leszűkítik a 

rendelkezésre álló technológiai lehetőségek tárházát; véleménye szerint a korai fellépés 

pozitívan hat az európai iparágak és energiatermelők hosszú távú versenyképességére; 

9. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy az EU iparágai és az energiaágazat közötti egyenlő 

versenyfeltételek fenntartása érdekében erősítse a kapcsolatot – az ETS hatékonyságát 

fokozó átfogó, strukturális, a 2020 utáni időszakra vonatkozó reform előtt vagy után –az 

EU ETS  és más kibocsátás-kereskedelmi rendszerek között azzal a céllal, hogy a jövőben 

egy világméretű kibocsátáskereskedelmi piacot hozzon létre, amellyel költséghatékony 

módon jelentősen csökkenthető volna a globális kibocsátás, az ipar versenyképessége 

pedig javulna; felszólítja a Bizottságot, hogy hozzon létre védintézkedéseket annak 

biztosítására, hogy az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének más 

kibocsátáskereskedelmi rendszerekhez történő kapcsolása ne ássa alá az EU 

kibocsátáskereskedelmi rendszerét,  e tekintetben üdvözli a kibocsátáskereskedelmi 

rendszerek és egyéb árképző mechanizmusok globális fejlődését, amelyek négy 

kontinensen 17 kibocsátáskereskedelmi rendszert ölelnek fel, és a globális GDP 40%-át 

teszik ki, továbbá hozzájárulnak az Unióból származó kibocsátásáthelyezés kockázatának 

csökkentéséhez; rámutat, hogy a vállalatok költségeinek csökkentése és egyenlő 

versenyfeltételek kialakítása révén egy globális kereskedelmi rendszer biztosíthatja a 

globális éghajlati célkitűzések megerősítéséhez szükséges eszközöket; 

10. felszólítja a Bizottságot, hogy a harmadik országokból behozott, energiaintenzív árukra 

fizetendő többletdíjak előírásával tartsa fenn a tisztességes versenyt az uniós piacon, hogy 

ellensúlyozza az uniós gyártók szén-dioxid-kibocsátási díjak megfizetése miatt felmerülő 

többletköltségeit; 

11. hangsúlyozza, hogy hosszú távon biztosítani kell a kibocsátáskereskedelmi egységek 

árának stabilitását és kiszámítható szabályozási környezetet kell kialakítani, amely a 
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beruházásokat az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása csökkentésének irányába 

mozdítja el és elősegíti az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra történő átállást; 

12. ragaszkodik a környezetre káros támogatások , többek között a fosszilis tüzelőanyagok 

támogatásának megszüntetéséhez, amelyek torzítják a versenyt és a belső energiapiacot, a 

nemzetközi együttműködés ellen hatnak és akadályozzák az innovációt; konkrét lépésekre 

szólít fel, többek között arra, hogy a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának 

megszüntetésére irányuló ütemterv legyen része a megállapodásnak; megjegyzi továbbá, 

hogy támogatni és ösztönözni kell az olyan vállalkozásokra irányuló beruházásokat, 

amelyek pozitív megközelítést tanúsítanak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 

csökkentésével kapcsolatban, elismeri tehát, hogy a támogatások – amennyiben helyesen 

használják azokat – segítik a fenntartható gazdaság fejlődését; 

A klímabarát technológiák fejlesztésének és alkalmazásának támogatása 

13. rámutat, hogy fontos annak mérlegelése, hogy a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség 

csökkentése révén mennyiben lehet a gazdaságot kevésbé szén-dioxid-intenzívvé tenni; 

úgy véli, hogy ennek az értékelésnek műszaki és tudományos tanulmányokon kell 

alapulnia és ugyanarra az időkeretre kell vonatkoznia, mint a meghatározott csökkentési 

céloknak; úgy véli, hogy az EU-nak példát kell mutatnia egyrészt saját kezdeményezései, 

másrészt pedig a nemzetközi partnereivel való együttműködés előmozdítása révén; 

14. hangsúlyozza, hogy az intézkedések elmaradása komoly következményekkel jár, hiszen az 

éghajlatváltozás a világ valamennyi régióját különbözőképpen érinti, melynek 

következtében  migrációs áramlások jönnek létre, emberek halnak meg és gazdasági, 

környezeti és szociális károk keletkeznek; kiemeli, hogy a hosszú távú politikai 

döntéseket tudományos bizonyítékokra kell építeni, és hangsúlyozza, hogy a 

kötelezettségvállalásoknak komoly tudományos ajánlásokon kell alapulniuk; kiemeli, 

hogy a kutatás, fejlesztés és a tiszta és megújuló energiát biztosító innovációs 

tevékenységek, illetve az energiahatékonyság megvalósulása érdekében tett összehangolt 

globális politikai és pénzügyi erőfeszítés elengedhetetlen az éghajlatváltozással 

kapcsolatos célkitűzések eléréséhez és az uniós zöld gazdasági ágazatok növekedésének 

ösztönzéséhez, az ágazatban dolgozó szakképzett munkaerő számának növeléséhez, 

valamint a tudás és a bevált gyakorlatok elősegítéséhez, annak biztosítása mellett, hogy a 

munkaerő „igazságos átállása” minőségi munkahelyeket teremtsen; hangsúlyozza, hogy 

uniós és globális szinten meg kell erősíteni a koordinációt és az éghajlatváltozással 

kapcsolatos kockázatok kezelését, illetve egyértelmű uniós alkalmazkodási stratégiát kell 

kialakítani; 

15. hangsúlyozza, hogy az EU-nak fokoznia kell erőfeszítéseit a legkevésbé fejlett országokba 

irányuló technológiatranszfer terén, ugyanakkor tiszteletben kell tartania a szellemi 

jogokhoz fűződő jelenleg érvényben lévő jogokat; 

16. megjegyzi, hogy az innovációt egy piaci alapú gazdaságban különféle módokon lehet 

ösztönözni; kéri, hogy a Bizottság értékelje az élenjáró vállalatok elismerésére szolgáló 

különböző mechanizmusokat, amelyek eltérő mértékben képesek az innováció 

ösztönzésére és a technológiák nemzetközi szinten történő átadásának és alkalmazásának 

előmozdítására; 

17. úgy véli, hogy a tiszta energetikai technológiák fokozottabb használata ott, ahol a 

legnagyobb hatást tudják elérni, az erős innovációs kapacitások kiépítésétől és 
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fenntartásától függ a fejlett és a fejlődő országokban egyaránt; 

18. megjegyzi, hogy a kibocsátások elvárt csökkentése az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

technológiák fokozott fejlesztésének és használatának függvénye; 

19. elismeri, hogy a technológiai kapacitások kiépítése megfelelő finanszírozási 

mechanizmusokat igényel; hangsúlyozza, hogy a fejlődő országokban finanszírozást kell 

biztosítani az éghajlatvédelmi fellépéseknek és megismétli a Bizottság felhívását konkrét 

kötelezettségvállalásokra annak érdekében, hogy a legszegényebb és legsebezhetőbb 

országok elsőbbséget élvezzenek az Éghajlat-változási Alapból történő támogatások 

esetében; támogatja továbbá a különböző – állami és magán, kétoldalú és többoldalú –

forrásokból származó finanszírozás közös igénybevételére irányuló intézkedéseket; 

felszólítja a Bizottságot annak a lehetőségnek a mérlegelésére, hogy az EU ETS-ből 

valamennyi kibocsátási egységet különítsenek el a legkevésbé fejlett országok 

éghajlatváltozás hatásait enyhítő és az azokhoz való alkalmazkodást segítő 

intézkedéseinek finanszírozására; 

20. kéri, hogy teljes mértékben ismerjék el és támogassák az Éghajlat-változási Technológiai 

Központ és Hálózat (CTCN) és a Technológiai Végrehajtó Bizottság szerepét az 

éghajlatváltozás hatásait enyhítő és az ahhoz való alkalmazkodást biztosító technológiai 

fejlődés megkönnyítésében; 

Tudományos kutatás, technológiafejlesztés és innováció, beleértve az űrpolitikát is 

21. hangsúlyozza, hogy az innováció ösztönzése a technológiák és az üzleti modellek terén 

hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez és a kibocsátáscsökkentéshez is; hangsúlyozza, 

hogy a technológia nem automatikusan vezet alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátáshoz, 

hogy egyértelmű politikai jelzésekre van szükség, beleértve az új technológiák és üzleti 

modellek előtt álló piaci és szabályozási korlátok csökkentését és a jól célzott állami 

kiadásokat is; a tagállamokat az állami kutatásba és az energiaszektor fejlesztésébe való 

fokozott beruházásokra buzdítja az erőforrás-hatékony és alacsony szén-dioxid-

kibocsátású technológiák következő hullámának elindítása érdekében; 

22. elismeri a kutatás és az innováció fontosságát az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, és 

felhív minden felet arra, hogy tegyen meg minden erőfeszítést a kutatók támogatására és 

azon új technológiák előmozdítására, amelyek segíthetnek a kibocsátáscsökkentési célok 

elérésében, az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésében és az ahhoz való 

alkalmazkodásban; 

23. arra buzdítja a Bizottságot, hogy jobban használja ki azt, hogy a Horizont 2020 teljes 

mértékben nyitva áll harmadik országok részvétele előtt, különösen az energia és az 

éghajlatváltozás területén; 

24. úgy véli, hogy az EU űrpolitikája és az abba való beruházás, ideértve az ipari balesetek, az 

erdőirtás, az elsivatagosodás stb. ellenőrzésében fontos szerepet játszó műholdak 

fellövését is, valamint a harmadik országokbeli partnerekkel való együttműködés 

világszerte fontos szerepet játszhat az éghajlatváltozás hatásainak ellenőrzésében és 

kezelésében; 

Energia 
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25. hangsúlyozza, hogy az EU-nak Párizsban erőfeszítést nem kímélve arra kell ösztönöznie a 

feleket, hogy holisztikus megközelítést alkalmazzanak, amely a kibocsátások csökkentését 

az energiahatékonyságon és a megújuló energiákon alapuló új energiamodellel 

kombinálja; 

26. rámutat az energiahatékonyság fokozása és a tiszta energiák használata révén elérhető 

kibocsátáscsökkentésben rejlő hatalmas potenciálra; úgy véli, hogy az energiahasználat 

hatékonyságának maximalizálása az első lépés az energiával kapcsolatos kibocsátások 

csökkentésére, ami ugyanakkor hozzájárul az energiaszegénység enyhítéséhez is; 

27. felszólít a kapcsolódó enyhítő és alkalmazkodást elősegítő folyamatok és projektek által 

érintett helyi közösségek inkluzív részvételére; kiemeli az energiatermelés 

decentralizálásának fontosságát, nevezetesen a helyi szövetkezetek és polgárok 

megújulóenergia-projektjei és a saját termelést és olyan fogyasztást ösztönző 

tevékenységek előmozdítása révén, melyek elősegítik az átmenetet a fosszilis 

tüzelőanyagokon alapuló gazdasági rendszerből a megújuló energiákon alapulóba; 

28. hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes erdőkben a 

szénmegkötés, -tárolás és helyettesítés fokozódása révén hatalmas lehetőségek rejlenek a 

szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére; kiemeli továbbá a bio- és faalapú termékekben, 

különösen a fenntartható bioenergia-ágazatban  rejlő lehetőségeket, továbbá az erdészeti 

és egyéb földhasználatnak a szénmegkötés és -tárolás fenntartásában és növelésében 

betöltött fontos szerepét; hangsúlyozza továbbá, hogy szén-dioxid-leválasztási és -tárolási 

(CCS) technológiával kombinálva, az energiatermelés céljából tüzelőanyagként 

felhasznált biomassza potenciálisan negatív kibocsátást eredményezhet; szorgalmazza, 

hogy például a mezőgazdaságból, a legelő- és az erdőgazdálkodásból származó 

nyersanyagokat ismerjék el és ösztönözzék kibocsátáscsökkentő tulajdonságaikért, és 

ismerjék el, hogy ezek fontos hozzájárulást jelentenek a környezetbarát növekedéshez és a 

gazdaság szén-dioxid-mentesítéséhez; megjegyzi, hogy az erdők teljes szén-dioxid-

kibocsátása 2001 és 2015 között több mint 25%-kal csökkent, elsősorban az erdőirtási 

arány globális csökkenése miatt, ezért felhívja az EU-t, hogy növelje a fejlődő 

országokban az erdőirtás csökkentésére nyújtott nemzetközi finanszírozást; megjegyzi, 

hogy szükség van egy egyszerű, átlátható és koherens elszámolási keretre e tényezők 

kibocsátására és elnyelésére vonatkozóan a LULUCF-ágazatban; 

29. emlékeztet arra, hogy a közlekedés a második legnagyobb üvegházhatást okozó gázokat 

kibocsátó ágazat az energiaipar után; ragaszkodik ahhoz, hogy az érintett ágazat 

kibocsátásának csökkentése érdekében egy sor különböző politikára van szükség, és 

ambiciózusabb uniós kezdeményezések kellenek az alternatív üzemanyagok 

infrastruktúrájának kifejlesztése és használata érdekében, amelyek még inkább ösztönzik 

az újszerű bioüzemanyagok előállítását és használatát, valamint a közlekedés 

villamosításának felgyorsítását; 

30. hangsúlyozza, hogy a tagállamokkal közösen kidolgozott infrastrukturális beruházásoknak 

elő kell segíteniük az energia határokon átnyúló szabad kereskedelmét; 

31. üdvözli az EU és az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma közötti 

együttműködésre irányuló erőfeszítéseket, különösen az éghajlatváltozással kapcsolatos 

technológiai kutatásokat; úgy véli, hogy nagy lehetőségek rejlenek az EU és a világ más 

vezető gazdaságai közötti további kutatási együttműködésben; hangsúlyozza, hogy az 
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államilag finanszírozott kutatások eredményeinek szabadon hozzáférhetőknek kell 

lenniük; 

32. ragaszkodik ahhoz, hogy az Európai Bizottság használja fel a Polgármesterek Szövetségét 

tárgyalási pozíciójának ismertetésére, mivel a városok, a régiók és a helyi közösségek 

lesznek a kulcsszereplők az éghajlatvédelmi jogszabályok és intézkedések tényleges helyi 

szintű érvényesítésében; 

33. emlékeztet arra, hogy a biogazdaság rendelkezik azzal a potenciállal, hogy az EU-ban és a 

világ többi részén jelentősen hozzájáruljon az újraiparosításhoz és új munkahelyek 

létrehozásához; 

34. megjegyzi, hogy a megállapodásban figyelembe kell venni a földhasználatban, a 

földhasználat-változtatásban és az erdőgazdálkodásban (LULUCF) rejlő potenciált, 

melyek hozzájárulnak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 2030-ig történő, az 

1990. évi szinthez képest legalább 40%-os csökkentésére irányuló uniós cél 

teljesüléséhez;  

35. felszólítja a francia kormányt, hogy jó szándéka jeleként kezdjen komoly tárgyalásokat az 

Európai Parlamenttel az egyetlen székhely érdekében, hogy csökkenteni lehessen az abból 

eredő CO2-kibocsátást, hogy az Európai Parlament Brüsszelben és Strasbourgban is 

székhellyel rendelkezik1; 

36. elismerően nyilatkozik arról, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Kína elkötelezett 

amellett, hogy jelentősebb szerepet játsszon a globális éghajlatváltozás kérdésében; bízik 

abban, hogy ezek a jelek hozzájárulnak majd egy pozitív eredményhez Párizsban, ezt 

szem előtt tartva sürgeti mindkét államot, hogy gondoskodjanak arról, hogy e 

kötelezettségvállalás kézzelfogható eredményekben nyilvánuljon meg; felhívja a 

figyelmet a határozott globális kötelezettségvállalásnak az Unió versenyképességére 

gyakorolt kedvező környezeti, társadalmi és gazdasági hatásaira, és úgy véli, hogy az EU-

nak jelentősebb szerepet kell játszania az éghajlatváltozással kapcsolatos 

kötelezettségvállalások és intézkedések globális rendszerére való áttérés elősegítésében; 

hangsúlyozza, hogy egy ilyen, valamennyi polgár számára valódi, hosszú távú értéket 

teremtő kötelezettségvállalás elősegíti a hosszú távú békére, szolidaritásra és 

fenntarthatóságra törekvő szorosabb nemzetközi kapcsolatokat; sajnálatát fejezi ki amiatt, 

hogy egyes fejlett országok továbbra is növelik egy főre eső kibocsátásukat; 

37. emlékezteti a feleket és magát az ENSZ-t, hogy a magánszemélyek fellépése ugyanolyan 

fontos, mint a kormányok és az intézmények intézkedései; kéri ezért, hogy tájékoztató és 

figyelemfelkeltő kampányok és intézkedések révén tegyenek fokozottabb erőfeszítéseket 

annak érdekében, hogy tájékoztassák a nyilvánosságot és felhívják figyelmüket az 

éghajlatváltozás elleni küzdelemhez való hozzájárulásuk érdekében megtehető kis 

lépésekre és jelentősebb intézkedésekre a fejlett és a fejlődő országokban. 

                                                 
1 A strasbourgi tevékenység CO2-hatása évente legalább 18 884,5 tonna. Az Európai Parlament két székhelyes 

működésének környezeti költségeiről szóló tanulmány (Eco-Logica Ltd., 2007. szeptember) szerint az egyetlen, 

brüsszeli székhelyen való működés elfogadásával az Európai Parlament szerint közel 19 000 tonna szén-dioxid-

kibocsátást lehetne megtakarítani. 
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