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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalási 
indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. üdvözli az energiaellátás fenntarthatóságát, versenyképességét és biztonságát szolgáló 
európai stratégiáról szóló zöld könyvet;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió elkötelezett az éghajlatváltozás leküzdésének 
célkitűzése, és ennélfogva az iparosodás előtti szintekhez képest bekövetkezett globális 
hőmérsékletnövekedés +2°C-ra történő korlátozása mellett;

3. emlékeztet arra, hogy jogalapra van szükség ahhoz, hogy az energiaügy területén közös 
európai politikát lehessen folytatni, amely a környezet védelmével egyidejűleg garantálni 
fogja a biztonságos, megfizethető és decentralizált, hatékony energiagazdaságot; 
ragaszkodik ahhoz, hogy a szállítás az ilyen fenntartható energiapolitika kulcseleme, és 
ezért azzal teljes körűen foglalkozni kell;

4. sürgeti a Bizottságot, hogy a 25 külön tagállami energiapiaci szabályozó jelenlegi 
helyzetére figyelemmel végezze el minden tagállamban a szabályozók szerepének 
áttekintését, az európai energiapiaci szabályozó lehetséges szükségességének teljes körű 
értékelésével együtt;

5. hangsúlyozza, hogy a fosszilis tüzelőanyagok jelenlegi, energiaelőállításra történő 
felhasználása károsan hat az éghajlatra és mindenekelőtt ezen erőforrások szűkösségéhez 
és kimerüléséhez vezet, függővé téve így a tagállamokat az EU-n kívülről érkező 
energiabehozataltól; ezért kéri, hogy mind az energiahatékonyság, mind pedig a 
fenntartható, versenyképes és biztonságos energiaellátás vonatkozásában javasolt 
cselekvési tervek elégségesen nagy célokat tűzzenek ki maguk elé ahhoz, hogy 2020-ra 
jelenlegi energiafogyasztásunk 20%-os csökkenését eredményezze, és azokhoz nyomon 
követési és ellenőrző mechanizmus társuljon, valamint azok legyenek egymással 
koherensek;

6. hangsúlyozza, hogy az energiabiztonságnak és az éghajlati biztonságnak együtt kell járnia, 
és az energiaellátás diverzifikálására irányuló minden erőfeszítésnek elsőbbséget kell 
adnia az energiahatékonyságnak és az alacsony széndioxid-kibocsátású alternatíváknak, a 
megújuló energiaforrások elsőbbségével;

7. hangsúlyozza, hogy az EU energia- és éghajlati biztonsága jelentős mértékben függ az 
olyan országokban bekövetkező fejleményektől, mint például az USA, Kína, India stb., és 
sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot ezen országoknak az éghajlatváltozás mérséklésébe 
történő bevonására kifejtett erőfeszítéseinek növelésére; úgy véli, hogy fontos 
kezdeményezés lenne a Kínához és Indiához hasonló fejlődő országok pénzügyi 
támogatására a hatékonyabb és alacsony széndioxid kibocsátású energetikai 
technológiákba történő beruházás;
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8. kiemeli, hogy a geotermális energia, valamint a hullámenergia hatalmas lehetőségeket rejt 
az energiaellátás szempontjából még Európában is, és ezért azok kiaknázását élénken 
ösztönözni kell;

9. emlékeztet arra, hogy fontos mind az ipar, mind a polgárok tudatosságát növelni az 
energia ésszerű felhasználásával és az energiapazarlás megelőzésével kapcsolatban, és 
széles körű információs és oktatási kampányok indítására hív fel; felhív továbbá a 
megújuló energiaforrások népszerűsítésére;

10. sürgeti, hogy az európai energiastratégia tűzzön ki nagyra törő célokat az energiamixben 
az alacsony CO2 kibocsátású energiaforrások részesedésének fokozatos növelésére; 
támogatja egy olyan átfogó stratégiai célkitűzés megállapításának elképzelését, mint 
például az EU teljes energiamixe egy minimális szintjének biztonságos és alacsony 
széndioxid kibocsátású energiaforrásokból történő előállításának megcélozása;

11. kiemeli, hogy az EU importált energiától való függőségének már most jelentős hatása van, 
és az továbbra is gyengíteni fogja az EU más politikai területeken történő döntéshozatali 
függetlenségét, amennyiben nem hoznak hathatós intézkedéseket a belföldi 
energiaforrások fejlesztésének és felhasználásának támogatására;

12. a zöld könyvvel összefüggésben üdvözli a Bizottság közelmúltbeli, „a természeti 
erőforrások kezelése és a Bizottság külpolitikai kapcsolataiban lévő konfliktusok közötti 
összefüggésekkel foglalkozó” tanulmány készítésére vonatkozó kezdeményezését, és 
hangsúlyozza különösen az energiaellátás biztonsága és az éghajlati biztonság közötti 
kapcsolatokat;

13. emlékeztet arra, hogy az EU energiájának 40%-át épületekben használják fel, támogatja 
azt az elképzelést, hogy az épületekről szóló jelenlegi irányelvet terjesszék ki minden 
épületre; ezzel összefüggésben kéri a Bizottságot azon lehetőség értékelésére, amely 
szerint az energiahatékonyság területén létrehoznák a „fehér bizonyítványok” egész 
Európára kiterjedő rendszerét;

14. felhív arra, hogy a stratégián belül fordítsanak megfelelő figyelmet a szállítási ágazatra;

15. felhív kötelező célok tűzésére az autókból származó CO2 kibocsátás vonatkozásában, azaz 
2012-re a járművenként és kilométerenként 120 grammos CO2 kibocsátás elérésére; úgy 
véli, hogy ezt követően e célokat kétévente legalább 10g/km-rel kell csökkenteni 
mindaddig, amíg 2020-ban el nem érjük az összes közúti jármű vonatkozásában a 80g/km 
plafonértéket;

16. felhívja a Bizottságot, hogy legkésőbb 2007 tavaszára terjessze be a végrehajtási 
intézkedéseket az energiafelhasználó termékekről (EUP) szóló irányelv (az 
energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények 
megállapításának kereteiről szóló, 2005. július 6-i 2005/32/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, HL L 191., 2005.7.22., 29. o.) keretében a nagy energiamegtakarítási 
lehetőségeket hordozó termékek vonatkozásában;

17. aggasztónak ítéli, hogy az Európai Unió által a megújuló energiaforrások használatának 
fokozása érdekében 2010-ig kitűzött célokat valószínűleg nem fogja az összes tagállam 
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teljesíteni; felhívja a Bizottságot a szükséges intézkedések megtételére annak 
biztosítására, hogy a kitűzött célokat elérik;

18. hangsúlyozza, hogy fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kutatás és technológiai 
demonstráció terén – különösen az új tagállamokban – a megújuló energiaforrások még 
hatékonyabb felhasználásának ösztönzése és fejlesztése érdekében; hangsúlyozza az 
adóösztönzők bevezetésének fontosságát a bioüzemanyagok szállítási ágazatban történő 
felhasználására, ami az Európa Unió egyes vidéki területein alternatív 
jövedelemforrásként is hozzájárulást biztosíthat;

19. szükségét látja ezzel összefüggésben a megújuló energiaforrásokból származó villamos 
energia támogatásának nagyobb mértékű közelítésének és összehangolásának, hogy 
azokat a legjobb természeti feltételekkel rendelkező helyeken használják; hisz abban, 
hogy a jelenlegi ismeretek szerint a hálózatba történő betáplálásra vonatkozó európai 
jogszabály lenne a legjobb lehetőség, de más rendszereket is meg kell fontolni;

20. reméli, hogy a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban a zöld könyvben meghatározott 
útiterv nagyra törőnek fog bizonyulni, hangsúlyt helyez a kutatásra és az elért célok 
értékelésére éves mechanizmust fog tartalmazni;

21. felhív a megújuló forrásokból származó energia hálózatba történő bejuttatási lehetősége 
garantálásának és számára elsőbbség biztosításának megfontolására; összehangolt 
erőfeszítésre hív fel a villamos energia mikro léptékben történő előállítása számára 
kedvezőbb keret megteremtéséhez, illetve általában a villamos energia decentralizált 
előállítása lehetséges előnyeinek megfontolására;

22. felhívja a figyelmet az elsődleges energia iránti nagy igényre és a jelentős megtakarítási 
lehetőségekre az épületek fűtésével kapcsolatban, és ezért támogatja a Piebalg biztos által 
tett bejelentést, miszerint 2006 vége előtt elő fog terjeszteni egy, a környezetbarát fűtési 
rendszerekről szóló irányelvet;

23. emlékeztet arra, hogy a megújuló energiaforrások néhány esetben már ma is 
versenyképesek és csak indulási támogatást vagy pedig piacra jutásuk akadályainak 
megszüntetését igénylik, valamint hogy amennyiben a magasabb költségek még mindig 
megmaradnak, nagyobb súlyt kell helyezni a más energiaforrásokhoz kapcsolódó olyan 
kockázatokra, mint például a CO2 termelésre és a nyersanyagok politikailag bizonytalan 
régiókból történő behozatalára;

24. emlékeztet arra, hogy az energiaforrások hosszú távú diverzifikálási stratégiájára kedvező 
hatással lesz az egyenlő versenyfeltételek végrehajtása, azaz annak biztosítása, hogy az 
energiaforrások közötti összehasonlítást azok valamennyi externális költségének 
(hulladék, leszerelés, erőforrások kimerülése) internalizálásával és a megfelelő környezeti 
előnyök figyelembe vételével végezzék;

25. felhívja a Bizottságot, hogy mutassa ki érdeklődését mind a megújuló energiaforrásokkal, 
mind az energia-megtakarítással kapcsolatban, és ezeket a politikákat a következő 
programidőszakban (2007-2013) építse be a strukturális és kohéziós alapokból, és 
különösen az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott összes tevékenységbe, 
az Unió valamennyi régióját illetően, kivétel nélkül, figyelembe véve sajátos jellemzőiket;
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26. hangsúlyozza az kibocsátáskereskedelmi irányelv felülvizsgálata tekintetében nagyra 
törőbb célok megteremtésének szükségességét, az éghajlat-változási fejezetben bemutatott 
stratégia részeként;

27. felhívja a Bizottságot, hogy 2010-ben nyújtsa be a 25. bekezdésben javasolt cselekvés 
középtávú értékelését, majd a programidőszak végén készítsen utólagos értékelést;

28. úgy véli, hogy az Európai Unió fellépésének hatását jelentősen megerősítené a
valamennyi iparosodott országnak az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez való 
csatlakozásra történő ösztönzésére irányuló erős külpolitika, valamint az Unió fejlesztési 
politikájába a tiszta és hatékony energiaprogramok nagyobb mértékű beépítése.
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RÖVID INDOKLÁS

Az energiaügyi kérdések a ’70-es évek energiaválsága óta nem szerepeltek ilyen előkelő 
helyen a politika és a társadalom napirendjén. Az energiaágazatban zajló változások 
jelentősek és gyökeresek, és hosszú távon ezek fogják körvonalazni minden ország gazdasági 
útját. Hosszú távú energiatervezés nélkül fennáll a veszélye, hogy az Unió fogja elszenvedni 
az új energiakorszak fáradságos létrejöttéből eredő következményeket.

Társadalmi szinten a társadalmi párbeszéd elsősorban a magas olajárakra összpontosul 
(amelyek nem valószínű, hogy a korábbi évek alacsony szintjére csökkennek). A tiszta 
energia szintjén a szakértők vitája különböző területeken zajlik. A fő ellentmondás abban 
rejlik, hogy az argon termelése elérte-e már a maximumot, illetve elérjük-e a következő 
évtizedben az olaj csúcskitermelését. Ennek a vitának azonban viszonylag korlátozott a 
jelentősége a hosszú távú tervezés szempontjából. A véleménytervezet előadója ezért 
elengedhetetlennek tartja legalább a közös külső energiapolitika kidolgozását.
Európának minden területen küzdenie kell az energiapazarlás ellen. A ’80-as évek elején, 
rögtön a második kőolajválság után Európa hatalmas erőfeszítéseket tett az energia-
megtakarítás érdekében, amelynek eredményeként az OECD országokban az olajfogyasztás 3 
év alatt körülbelül 10%-kal csökkent, ugyanakkor a gazdasági termelés növekedése
fennmaradt. A pazarlás korlátozása és az energia ésszerű felhasználása elkerülhetetlen és 
általános szükségletet jelent, ha az új energiakorszakra való átállást a lehető legkevésbé 
fájdalmas módon kívánjuk elérni, miközben a környezetet is védjük. A magas olaj- és gázárak 
nyomatékosítják az energia ésszerű felhasználására irányuló erőfeszítések szükségességét. Ez 
az erőfeszítés rövid távon 1.000.000 munkahelyet fog teremteni az EU-ban 
(energiafelügyelők, villanyszerelők, épületek szigetelési munkálatai, lakóépületek felújítási 
munkálatai, stb.).

Az EU ugyanakkor jelenlegi energiafogyasztásának akár 20%-át is megtakaríthatná az 
épületek, a szállítás és az ipar területén. E megtakarítás fele a meglevő európai jogszabályi 
keret tagállamok általi alkalmazásából fakad. A másik fele az innovatív megoldásokból ered. 
Ezért kérjük az Európai Bizottságot, hogy mutasson minimális toleranciát, ha a tagállamok 
nem alkalmazzák az épületek energiahatékonyságára vonatkozó rendeletet.

A véleménytervezet előadója szerint a 20%-os energia-megtakarítás célkitűzését kötelezővé 
kell tenni a tagállamokra nézve. Ugyanakkor nélkülözhetetlen, hogy az épületekről, a 
villamos energia és a hő kapcsolt előállításáról, az ökológiai szempontokon alapuló 
tervezésről, az energiahatékonyságról, az elektromos készülékek energiafogyasztásának 
címkézéséről szóló meglevő irányelveket minden tagállamban teljes mértékben átültessék és 
alkalmazzák. Felkéri továbbá a Bizottságot, hogy dolgozza ki az épületekben alkalmazott 
légkondicionáló berendezések címkézését.

Figyelembe véve, hogy a középületek szintén részesei az energiapazarlásnak, ezt a kérdést 
folyamatos éves energiaellenőrzésekkel kell kezelni, és az ezekből származó adatokat közzé 
kell tenni, hogy a nyilvános ellenőrzés megvalósíthatóbb legyen. Olyan független intézmény 
létrehozására van szükség, amelynek feladata az energia-megtakarítási terv felügyelése, 
valamint a 20%-os csökkentésre irányuló közösségi célkitűzésből fakadó kötelezettségek 
teljesítésének figyelemmel kísérése és ellenőrzése. A véleménytervezet előadója emellett 
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szükségesnek tartja a fentiek értékelésének éves közzétételét, valamint azt, hogy az Európai 
Bizottság és az Európai Parlament folyamatos tájékoztatása kötelező legyen.

A véleménytervezet előadója üdvözli a szállítási ágazatban az üzemanyag-megtakarítás 
érdekében a hibrid motorok vagy a „STOP and START” motorok révén tett erőfeszítéseket; 
úgy gondolja azonban, hogy ezeket az erőfeszítéseket a gépjárművek egyéb részeire, például a 
légkondicionálásra is ki kellene terjeszteni. Ezért sürgeti, hogy a gépjárműipar az Európai 
Bizottsággal az „önkéntes megállapodások” keretében folytatott konzultációt követően tegyen 
lépéseket az ügyben.

Az EU-nak azonban hasznos eszközök állnak rendelkezésére e politikák európai szintű 
végrehajtásához, és ezek az eszközök a strukturális alapok. A véleménytervezet előadója úgy 
ítéli meg, hogy az épületek építésének vagy az építési ágazatban végzett bármely 
beavatkozásnak a Regionális Alapból történő mindennemű finanszírozása esetén figyelembe 
kell venni az épület energiajellemzőit, valamint a belső energiaforrások (geotermikus –
bioklimatikus, stb.) alkalmazásának lehetőségét.

Ezért felkérik az Európai Bizottságot, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy ne csak 
az ésszerű energiafelhasználás általános igényét építsék be a politikákba, hanem a megújuló 
energiaforrásoknak a strukturális alapok segítségével minden európai régióban történő 
előmozdítását is.

Ily módon segítik a lisszaboni célkitűzéseket, az energiafogyasztás belső piaca megerősödik, 
és ezzel egy időben olyan ágazaton keresztül javul az EU nemzetközi versenyhelyzete, 
amelyben az EU játssza a vezető szerepet.
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Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, 
Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) María del Pilar Ayuso González, Hélène Goudin, Kartika Tamara 
Liotard, Caroline Lucas, Bart Staes

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(178. cikk (2) bekezdés)

Fausto Correia

Megjegyzések (egy nyelven állnak 
rendelkezésre)

...


