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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az európai stratégiai energiatechnológiai tervről
(2008/2005(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság „Európai stratégiai energiatechnológiai terv (SET-terv): Egy kis 
szén-dioxid-kibocsátású jövő felé” című közleményére (COM(2007)0723),

– tekintettel a fent említett közleményt kísérő teljes hatásvizsgálatra (SEC(2007)1508),

– tekintettel a Bizottság „2020-ra 20-20% – Az éghajlatváltozásból származó lehetőségek 
Európa számára” című közleményére (COM(2008)0030),

 tekintettel az EU éghajlatváltozásra és megújuló energiára vonatkozó 2020-as 
célkitűzéseihez kapcsolódó végrehajtási intézkedések csomagjának hatásvizsgálatára
(SEC(2008)0085),

 tekintettel a Bizottság „A fosszilis tüzelőanyagokból történő fenntartható villamosenergia-
termelés rövid időn belüli demonstrációjának támogatása” című közleményére 
(COM(2008)0013),

 tekintettel a Bizottság „Európai energiapolitika” című közleményére (COM(2007)0001),

 tekintettel a megújuló forrásokból előállított energia támogatásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatra (COM(2008)0019),

 tekintettel a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei 
Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése 
tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatra (COM(2008)0016),

 tekintettel a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK és a 2006/12/EK irányelv és 
az 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatra (COM(2008)0018),

 tekintettel az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007-2013) szóló, 2006. december 
18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra1,

 tekintettel az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési 
tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2011) végrehajtására 

                                               
1 HL L 412., 2006.12.30., 1. o.
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irányuló egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/976/Euratom tanácsi 
határozatra1,

 tekintettel a versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) létrehozásáról 
szóló, 2006. október 24-i 1639/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra2,

 tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról 
szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2007)0571),

 tekintettel a megújuló energiáról szóló európai útitervről szóló 2007. szeptember 25-i 
állásfoglalására3,

 tekintettel az „Az energiahatékonysági cselekvési terv: a lehetőségek kihasználása” című
2008. január 31-i állásfoglalására4,

 tekintettel a globális energiahatékonysági és megújuló energia alapról szóló 2008. március 
13-i állásfoglalására5,

 tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről szóló 2008. március 11-i 
álláspontjára6,

 tekintettel a 2007. március 8–9-i brüsszeli Európai Tanács elnökségi következtetéseire,

 tekintettel a 2008. február 28-i Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanács európai 
stratégiai energiatechnológiai tervre vonatkozó következtetéseire,

 tekintettel a 2008. március 13–14-i brüsszeli Európai Tanács elnökségi következtetéseire,

 tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

 tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére,

A. mivel a Parlament, a Tanács és a Bizottság egymást követő bejelentéseikben 
hangsúlyozták, hogy az éghajlatváltozás kezelése, az energiabiztonság javítása és a 
versenyképes gazdaság szavatolása prioritást képez az EU számára,

B. mivel az éghajlatváltozás miatti fenyegetés tovább fokozódik, és a poznani 14. éghajlat-
változási konferencia (COP14) és a koppenhágai 15. éghajlat-változási konferencia 
(COP15) kritikus jelentőségű lesz az éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodás 
elérése szempontjából, amely a Kiotói Jegyzőkönyv rendszerének helyébe léphet,

                                               
1 HL L 400., 2006.12.30., 404. o.
2 HL L 310., 2006.11.9., 15. o.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0406.
4 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0033.
5 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0096.
6 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0081.
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C. mivel az EU fosszilis tüzelőanyagok behozatalától való függősége 2030-ra a teljes 
fogyasztás 65%-ára emelkedhet,

D. mivel a Bizottság becslése szerint az EU-nak 2020-ra évi 70 milliárd EUR-ba fog kerülni, 
hogy elérje az EU üvegházhatást okozó gázok kibocsátására és megújuló energiára 
vonatkozó célkitűzéseit,

E. mivel a hetedik keretprogram (FP7) a hétéves programozási időszakra elosztva mindössze 
2,3 milliárd EUR-t utal ki az energiakutatás számára,

F. mivel az 1980-as évek óta az EU-ban jelentősen csökkentek az állami és magán 
energiakutatási költségvetések,

A stratégiai energiatechnológiai terv szükségessége

1. üdvözli az európai stratégiai energiatechnológiai tervet (SET-terv); úgy véli, hogy az 
európai energiatechnológiai politika alapvető az EU energiára és éghajlatváltozásra 
vonatkozó 2020-as célkitűzéseinek eléréséhez;

2. hangsúlyozza, hogy az EU-nak úgy kell elérnie az üvegházhatást okozó gázok 
csökkentésére és a megújuló energiára vonatkozó céljait, hogy eközben fenntartja 
gazdaságának versenyképességét; úgy vélekedik, hogy a kibocsátások visszaszorításával 
járó költségek csökkentéséhez és az EU ipara számára az új piacok megteremtéséhez 
alacsony költségű, kis szén-dioxid-kibocsátású energiatechnológiák kifejlesztésére van 
szükség;

3. úgy vélekedik, hogy új technológiákra van szükség az energiaforrások diverzifikálásához 
és a honos erőforrások felhasználására szolgáló kevésbé szennyező módszerek 
biztosításához is, az energiaellátás biztonságának elősegítése érdekében; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a jobb kiaknázás – akár új technológiák révén megvalósuló –
megkönnyítése érdekében végezze el az EU energiaforrásainak felmérését;

4. úgy vélekedik, hogy a SET-tervnek támogatnia kell az olyan tevékenységeket, amelyek 
előmozdítják az új energiatechnológiák nyilvánosság általi elfogadottságát;

5. úgy vélekedik, hogy az olcsóbb, hatékonyabb, kis szén-dioxid-kibocsátású technológiák 
kritikus jelentőségűek az éghajlatváltozásra vonatkozó új nemzetközi megállapodás 
eléréséhez, amely a Kiotói Jegyzőkönyv rendszerének helyébe léphet,

Összehangolás és stratégiai tervezés

6. hangsúlyozza, hogy a különféle szinteken és a különböző partnerek körében a stratégiai 
energiatechnológiák összehangolására van szükség; hangsúlyozza annak szükségességét 
is, hogy az összehangolás javításakor – például az Európai Közösség irányítócsoportján és 
az európai energiakutatási szövetségen keresztül – elkerüljék a túlzott bürokráciát, és 
biztosítsák az egyszerűséget és világosságot;
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7. megjegyzi, hogy a keretprogramok keretében kidolgozott eszközök (ERA-NET-ek, 
kiválósági hálózatok, európai technológiai platformok) felhasználhatók az európai 
energiatechnológiai információs rendszer támogatására;

8. hangsúlyozza annak elengedhetetlen fontosságát, hogy a harmadik országokkal – köztük a 
fejlett, fejlődő és felemelkedőben lévő gazdaságokkal rendelkező országokkal – folytatott 
összehangolást is javítsák;

9. felhívja a figyelmet az új kezdeményezések párhuzamosságának és sokszorozódásának 
potenciális kockázatára; felszólítja a Bizottságot annak mérlegelésére, hogy az új európai 
ipari kezdeményezések (EII) hogyan fognak illeszkedni a meglévő programokhoz, 
beleértve az FP7-et, illetve konkrétabban az FP7 keretében eldöntött közös technológiai 
kezdeményezéseket, a versenyképességi és innovációs keretprogramot (CIP) és az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézetet;

10. úgy vélekedik, hogy a transzeurópai energiahálózatok alapvető szerepet játszanak az EU 
stratégiai energiapolitikájában;

Európai ipari kezdeményezések

11. erőteljes meggyőződése, hogy sürgősen növelt támogatásra van szükség a demonstrációs 
és kereskedelmi forgalomba hozatal szakaszában járó kis szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák számára; ezért üdvözli a javasolt európai ipari kezdeményezéseket; 
hangsúlyozza azonban annak szükségességét, hogy a hosszabb távon szükségessé váló 
technológiákra irányuló K+F támogatását is növeljék;

12. úgy véli, hogy az európai ipari kezdeményezéseknek azokra a területekre kell 
összpontosulniuk, amelyek az EU éghajlatváltozásra és megújuló energiára vonatkozó 
2020-as célkitűzései elérésének segítése és hosszú távon a költségcsökkentés és az 
elterjesztés szempontjából a legnagyobb lehetőséget rejtik;

13. támogatja azt a javaslatot, hogy az európai ipari kezdeményezéseket a meghatározott 
technológiák igényeitől függően különféle módon kell kialakítani; úgy vélekedik, hogy ez 
a rugalmasság lehetővé tenné stratégiai szövetségek kialakítását a tagállamok, helyi és 
regionális kormányok, kutatóközpontok és a magánszektor között konkrét technológiák 
kifejlesztése céljából; felszólítja e szerveket, hogy együttműködve dolgozzanak ki 
sürgősségi kérdésként európai ipari kezdeményezésekre irányuló részletes javaslatokat;

14. erőteljesen támogatja a szél-, a nap- és a bioenergiára, a CO2-befogásra, –szállításra és –
tárolásra, a villamosenergia-rendszerre és atommaghasadásra vonatkozóan javasolt 
európai ipari kezdeményezéseket;

15. úgy vélekedik, hogy az energiahatékonyságnak kiemeltebben kellene szerepelnie a SET-
tervben, mivel ez a terület kínálja középtávon a legnagyobb lehetőséget a költséghatékony 
kibocsátáscsökkentésre; felszólítja a Bizottságot, hogy az európai ipari kezdeményezések 
által felölelt területeket bővítse az energiahatékonysági technológiákkal, beleértve a 
kapcsolt energiatermelést és a poligenerációt;
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16. úgy vélekedik, hogy a szén-dioxid-befogási és –tárolási (CSS) technológia fejlesztése 
kritikus jelentőségű lesz a globális éghajlatváltozás kezelésében; felszólítja a Bizottságot, 
hogy szerepeltesse a javasolt 12 CCS demonstrációs projektet (az úgynevezett 
iránymutató EU-s program) az európai ipari kezdeményezéseken belül; megállapítja, hogy 
a tiszta széntechnológiák támogatása egyszerűbbé és olcsóbbá fogja tenni a CCS 
elterjesztését;

17. megállapítja a kis szén-dioxid-kibocsátású szállítási technológiák fontosságát; felszólítja a 
Bizottságot, hogy értékelje ezeket a technológiákat, és növelje támogatásukat;

Finanszírozás

18. várja a Bizottság új, kis szén-dioxid-kibocsátású technológiák finanszírozásáról szóló 
javasolt közleményét; sajnálja, hogy ezt a közleményt nem a SET-tervvel együtt tették 
közzé;

19. hangsúlyozza, hogy a SET-tervet nem az FP7 és a CIP keretében az energia tekintetében
rendelkezésre bocsátott források átcsoportosításával kellene finanszírozni;

20. úgy vélekedik, hogy az éghajlatváltozás és az energia kérdésének tulajdonított prioritásra 
tekintettel jelentős további EU-s forrásokra van szükség a kis szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák számára, és ezeket sürgősen alkalmazni kell ahhoz, hogy hozzá tudjanak 
járulni az EU 2020-as céljainak eléréséhez;

21. arra biztatja a Bizottságot, hogy sürgősen biztosítson megfelelő finanszírozást és 
támogatást az új, kis szén-dioxid-kibocsátású technológiák K+F-jének, demonstrációjának 
és kereskedelmi forgalomba hozatalának, hogy 2009-től kezdődően az EU 
költségvetéséből legalább 2 milliárd EUR-t fordítsanak az ilyen technológiák 
támogatására az FP7-től és a CIP-től függetlenül, továbbá felszólítja a Bizottságot arra is, 
hogy a 2007–2013-as pénzügyi keret félidős értékelése során terjesszen elő javaslatokat 
további forrásokra;

22. megállapítja, hogy az erőforrásokat az iparral partnerségben kell felhasználni annak 
érdekében, hogy az új, kis szén-dioxid-kibocsátású technológiákba irányuló 
magánszektorbeli befektetéseket még előnyösebbé tegyék; hangsúlyozza a világos hosszú 
távú jövőkép és pénzügyi keret szükségességét, amelyet olyan pénzügyi intézmények 
támogatnak, mint az EBB, hogy kellő biztonságot nyújtsanak a magánszektorbeli 
partnereknek a befektetéshez; hangsúlyozza a kkv-k bevonásának szükségességét, 
különösen a szétszórt energiaellátó rendszerek technológiái esetében;

23. megállapítja, hogy az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének (ETS) javasolt 
felülvizsgálata keretében az árverési bevételek jelentős finanszírozási forrást fognak 
biztosítani az új, kis szén-dioxid-kibocsátású technológiák számára; úgy vélekedik, hogy 
az ETS által érintett vállalkozásokat be kell vonni annak eldöntésébe, hogy ezt a forrást
hogyan hasznosítják;

°



PE404.506v01-00 8/12 PR\714576HU.doc

Külső fordítás

HU

°         °

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Új technológiákra van szükség

Az Európai Bizottság 2008. január 23-án egy javaslatcsomagot indított el, amelynek célja a 
2007-ben az Európai Tanácsban vállalt, alábbi két kulcsfontosságú cél elérése:
 az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának legalább 20%-os csökkentése az EU-ban 

2020-ig;
 az EU energiafogyasztásában a megújuló energiák 20%-os részesedése 2020-ig.

Ezek a célok létfontosságú módon járulnak hozzá az éghajlatváltozás kezelésére irányuló 
globális erőfeszítésekhez. 2020 után ahhoz, hogy el lehessen érni az EU-nak azt a célját, hogy 
a globális éghajlatváltozást 2oC-ra korlátozza, az EU-ban 2050-re várhatóan 60–80%-os 
kibocsátáscsökkentésekre lesz szükség. E csökkentések elérése szempontjából kulcsszerepet 
játszik a szén-dioxid-ár bevezetése az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerén keresztül, amely 
valódi áttörést jelentő elképzelés gazdaságunk számára.

Az EU-nak ezeket a célokat olyan módon kell elérnie, amely biztosítja, hogy gazdasága 
versenyképes maradjon. A Bizottság becslése szerint az EU céljainak elérése 2020-ra a GDP 
0,45%-ába, avagy körülbelül évi 70 milliárd EUR-ba fog kerülni. 

Az éghajlatváltozás problémája mellett kihívást jelent az EU energiabiztonságának fenntartása 
az energiabehozataltól való növekvő függésre tekintettel, amely 2030-ra várhatóan 65%-ra 
fog emelkedni. Csak a behozott gázra való támaszkodás 2030-ra várhatóan az ellátás 84%-ára 
fog nőni.

Az e két – környezeti és ellátásbiztonsági – kihívás teljesítése és az EU-s gazdaság 
versenyképességének világszintű megőrzése során alapvető szerepet kell játszania az új 
energiatechnológiák fejlesztésének és alkalmazásának:

 Először is, új technológiákra lesz szükség annak biztosításához, hogy az EU a 
legalacsonyabb költség mellett el tudja érni kibocsátáscsökkentési céljait. Emellett, mivel 
az EU élen jár az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépésben, arra kell törekednie, hogy 
kihasználja ezt a helyzetét, biztosítva, hogy vállalatai vezessék az új, alacsony költségű,
kis szén-dioxid-kibocsátású technológiák és szolgáltatások fejlesztését. Az „éllovasoknak” 
megbízható ösztönzőkre van szükségük ahhoz, hogy áttörést érjenek el a jelenleg használt 
technológia állásában.

 Másodszor, világszerte új technológiákra van szükség. Az EU, amely az üvegházhatást 
okozó gázok világszintű kibocsátásának mintegy 14%-áért felel, egyedül nem tud 
megbirkózni az éghajlatváltozással. A nagy fejlődő országok, mint például Kína és India 
növekedéséből származó kibocsátásnövekedés aggodalomra ad okot. Indiának például 
2020-ig várhatóan kétszeresére nő az energiakereslete. Szorosan együtt kell működni 
ezekkel az országokkal, hogy segítsünk nekik az olyan technológiák bevezetésében, 
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amelyekkel megvalósíthatják a növekedésre vonatkozó elvárásaikat, a kibocsátások 
minimálisra csökkentése mellett.

 Végül az energiabiztonság szempontjából fontosak lesznek az olyan új technológiák, mint 
a megújuló energia és a szén-dioxid-befogás és –tárolás (CCS), valamint az 
energiatermelés hatékonysága és a végfelhasználás hatékonysági megtakarításai
(különösen az energiafogyasztó ipar megtakarításai) – pl. olyan új módszerek 
biztosításával az EU számára, amelyekkel a kibocsátások fokozása nélkül aknázhatók ki a 
honos energiaforrások. Sokkal világosabb elképzelést kell kialakítanunk arról, hogy 
melyek az EU honos energiaforrásai, és hogy ezek az új technológiák alkalmazásával 
hogyan aknázhatók ki jobban.

Nem elégséges az energiatechnológiákba eszközölt befektetés jelenlegi szintje

Összességében, mint a SET-terv világossá teszi, az EU jelenleg – mind a köz-, mind a 
magánszektorban – keveset fektet be az új energiatechnológiákba. A kutatási költségvetések 
az 1980-as évek óta zsugorodnak. Az EU kutatási költségvetései nem játszottak megfelelő 
szerepet a közép- és hosszú távú céljaink jelentette kihívásokban; és nem tükrözik azt a 
prioritást, amelyet a Bizottság, a Tanács és a Parlament ismételt politikai nyilatkozataiban az 
éghajlatváltozás kezelésének tulajdonít.

Jelenleg az FP7 keretében az EU töredékét költi energiakutatásra annak, amibe a 2020-as 
célok kerülni fognak (2,3 milliárd EUR, szemben a potenciális 700 milliárd EUR-val). A 
SET-terv nem hajtható végre az FP7 keretében rendelkezésre álló kisösszegű forrás 
felhasználásával, vagy egyszerűen az ipartól, a tagállamoktól, a helyi és regionális 
kormányoktól és pénzügyi intézményektől származó forrásokra vonatkozó önkéntes 
kötelezettségvállalásának bátorításával. Ha azt akarjuk, hogy ezek a szervek több forrásra 
vállaljanak kötelezettséget, akkor azzal kell kezdenünk, hogy az EU szintjén is több forrásra 
vállalunk kötelezettséget.

Ezért egyértelműen indokolt, hogy az EU szintjén lényegesen növeljük az 
energiatechnológiák támogatását. Az energiakutatásra, demonstrációra és kereskedelmi 
forgalomba hozatalra szánt költségvetés további 10 milliárd EUR-val való növelése a 2007–
2013 közötti időszakra szóló pénzügyi terv végéig az adott körülmények között meglehetősen 
szerény hozzájárulásnak tűnne.

A finanszírozás különösen az új technológiák demonstrációs és kereskedelmi forgalomba 
hozatali szakaszában hiányzik. Ez különösen fontos az EU 2020-as céljához szükséges 
technológiák fejlesztéséhez. Valószínűleg szükséges a 2030-as és azon túli technológiák 
fejlesztése szempontjából kulcsszerepet játszó kutatásba eszközölt befektetés növelése is; 
ezért fontos a keretprogramokban is növelni az energiaprioritások finanszírozását.

Sürgős ügyről van szó. Tekintve az új technológiák demonstrációjának és kereskedelmi 
forgalomba hozatalának átfutási idejét, 2020 hamar elérkezik. Azonnal új befektetésekre van 
szükség ahhoz, hogy ezeknek ezen az időtávon hatása lehessen, és hogy valóban segíteni 
tudjuk az energiaipart és az EU teljes gazdaságát.
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Nem szerencsés, hogy az EU költségvetési eljárása nem mozog egy ritmusban a SET-tervvel. 
A Bizottságnak azonban meg kellene vizsgálnia a további források bevetésének lehetőségeit. 
A félidős értékelés is fontos lehetőséget kínál arra, hogy új finanszírozásokra irányuló 
javaslatokat terjesszenek elő, és a Bizottságnak ezt kellene tennie.

Az EU-szintű finanszírozás e megemelt mértéke nem helyettesítheti semelyik egyéb köz- és 
magánszektorbeli finanszírozást. Olyan finanszírozási mechanizmusokat kell kialakítani, 
amelyek emelik a magán és egyéb finanszírozási források értékét, és összegyűjtik ezeket. Az 
EU-finanszírozásnak párban kell működnie a piaci húzó eszközökkel, így például a 
termékszabványokkal és a kibocsátáskereskedelemmel. Az EU-szintű finanszírozás növelése 
azonban növelni fogja valamennyi hatóság és a magánszektor bizalmát a közös munka és a 
befektetés iránt.

A javasolt európai ipari kezdeményezések e tekintetben fontos javaslatot képeznek. A 
Bizottság azt javasolja, hogy ezeknek a kezdeményezéseknek az adott technológia/szektor 
igényeinek megfelelően különböző formát kell ölteniük. Ennek alulról felfelé irányuló 
folyamatként kell megvalósulnia, amelyet az ipar, az érdekelt tagállamok, a regionális és helyi 
kormányzat és/vagy kutatóközpontok javaslatai mozgatnak, annak lehetőségével, hogy az EU-
finanszírozás fontos katalizátorként szolgálhat. Ilyen módon ezek fogják biztosítani az e 
szervek közötti stratégiai szövetségek alapját, és azt a mechanizmust, amelyen belül a 
pénzügyi hozzájárulások összegyűjthetők és összpontosíthatók.

A meglévő támogatás felaprózott és jobb összehangolást igényel

A SET-terv azt is jelzi, hogy a meglévő támogatás felaprózott, és jobb összehangolást igényel. 
A tagállamok új európai közösségi irányítócsoportja és a nemzeti kutatóintézetek új európai 
energiakutatási szövetsége örvendetes. Kritikus jelentőséggel bír a technológiai fejlődésre és 
kapacitásokra vonatkozó új információk biztosítása is, ami szavatolni fogja, hogy minden
partner ugyanazokat a feltevéseket alapul véve dolgozzon, hasonló prioritásokkal. Ez a 
tudásalapú gazdaság első területe, ahol a K+F-fel, a demonstrációval és a kereskedelmi 
forgalomba hozatallal kapcsolatos információkat és tevékenységeket az EU szintjén fogják 
koordinálni. E koordináció sikere alapvetően összefügg a közös EU-s energiapiac és a közös 
EU-s energiapolitika kialakításával.

Létfontosságú, hogy a SET-terv által elindítandó új kezdeményezések inkább csökkentsék, ne 
pedig bővítsék a felaprózódás terét. Ezeknek az új kezdeményezéseknek, például az európai 
ipari kezdeményezéseknek, amennyire csak lehetséges, szoros kapcsolatot kell kiépíteniük a 
meglévő kezdeményezésekkel (pl. az FP7-ben), és el kell kerülniük a párhuzamosságot és az 
ismétlést.

Az is létfontosságú, hogy a SET-terv nem egyszerűen a tagállamok közötti, hanem a harmadik 
országokkal való együttműködést is növeli. Az éghajlatváltozás globális kérdés, és Európa 
hasznot húzhat abból, ha bekapcsolódik a más országokban, köztük az USA-ban tett jelentős 
kutatási erőfeszítésekbe. Ezenfelül ahhoz, hogy kezelni lehessen a globális éghajlatváltozást, a 
technológiákat ott kell majd elterjeszteni, ahol a legköltséghatékonyabban érhetnek el hatást –
például lehetséges, hogy a CCS-t Kínában és Indiában kell majd rendszerbe állítani.



PE404.506v01-00 12/12 PR\714576HU.doc

Külső fordítás

HU

A transzeurópai energiahálózatok fejlesztésének szükségessége világos és nyilvánvaló, és 
nem igényel további tárgyalást.

Gondosan mérlegelni kell a technológiai prioritásokat

A SET-tervre és az európai ipari kezdeményezésekre vonatkozó technológiai prioritásainak 
azonosítása során a Bizottság – helyesen – az európai technológiai platformok által létrehozott 
stratégiai napirendet mérlegelte. Az előadó nagyrészt támogatja a technológiai prioritások 
megválasztását. A SET-tervnek azonban néhány kulcsterületre azonban nagyobb hangsúlyt
kellene fektetnie:

 Először is, sokan észrevételezték az energiatermelés hatékonysága hangsúlyosságának 
hiányát, a kapcsolt energiatermeléssel, a poligenerációval, a végfelhasználás
energiamegtakarításaival és az ipari energiahatékonysággal együtt. Furcsának tűnik, hogy 
az európai ipari kezdeményezések listáján nem szerepel a legnagyobb 
költséghatékonysági lehetőséget kínáló terület.

 Másodszor, nem világos a SET-terv és a 12 iránymutató CCS demonstrációs projekt 
végrehajtására vonatkozó fontos európai uniós kötelezettségvállalás közötti kapcsolat. A 
CCS potenciálisan kritikus jelentőségű mind a globális éghajlatváltozás, mind az EU 
honos energiaforrásainak kiaknázása szempontjából. E demonstrációs projektek 
megkönnyítése ezért rendkívül sürgős ügy. Logikusnak tűnne, ha ezekkel a demonstrációs 
projektekkel egy európai ipari kezdeményezés keretében külön foglalkoznának, különösen 
a fosszilis tüzelőanyagok felhasználása terén a kis szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra 
való áttérés során.

 Harmadszor, a SET-terven belül nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a nyilvánosság általi 
elfogadottságnak. Ahhoz, hogy a technológiákat alkalmazni lehessen, ezeknek a 
nyilvánosság számára elfogadhatónak kell lenniük. Ez a kérdés valamennyi 
kulcsfontosságú ellátási technológiát érinti – de különösen az atomenergiát. A jobb 
tájékoztatás és a nyilvánosság bevonásának szükségességét mind az új, átívelő európai 
közösségi irányítócsoporton, mind az európai energiakutatási szövetségen belül, mind 
pedig az egyes európai ipari kezdeményezéseken belül figyelembe kell venni.
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