
DT\1008926HU.doc PE522.943v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

6.11.2013

MUNKADOKUMENTUM
az éghajlat- és energiapolitika 2030-ra szóló keretéről
(2013/2135(INI))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadók: Anne Delvaux, Konrad Szymański



PE522.943v01-00 2/2 DT\1008926HU.doc

HU

INDOKOLÁS

a PE521.547v01-00 sz. jelentéstervezethez

Az Európai Parlament ezzel a saját kezdeményezésű jelentéssel az uniós éghajlat- és 
energiapolitikák 2030-ra szóló átfogó keretének kidolgozásával kapcsolatos vitához járul 
hozzá. A Parlament ily módon a 2013. március 27-i zöld könyvre reagál, amellyel a Bizottság 
elindította a 2020 utáni évtizedben folytatandó éghajlat- és energiapolitikáról szóló vitát. 

Míg az Unió 2020-ig egyértelmű kerettel rendelkezik és erőfeszítéseket tett az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére, a megújuló energiaforrások előmozdítására, az 
energiahatékonyság és az ellátás biztonságának javítására, több okból is szükség van a 
következő keret kidolgozásának korai megkezdésére. A 2030-ra szóló keretről való korai 
megállapodás a Bizottság érvelése szerint az energia-infrastruktúrákra jellemző hosszú 
beruházási ciklusok miatt fontos abból a szempontból, hogy világossá kell tenni a 
célkitűzéseket ahhoz, hogy előrelépés történjen az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósítása és az energiabiztonság Unió-szerte való 
biztosítása célkitűzéseinek költséghatékony módon való elérése felé. Továbbá az iparágban 
nagyobb beruházási biztonságra van szükség, és egy szilárd keret segíthetné a vállalatokat a 
beruházásokról szóló döntéshozatalban, valamint a munkahelyteremtésben. Másrészről az új 
keretnek le kell vonnia a jelenlegi politikák tanulságait, és figyelembe kell vennie az uniós, 
illetve nemzetközi szinten végbemenő (például a gazdasági és költségvetési problémákkal, a 
globális energiapiacokkal, az energia költségével és megfizethetőségével, valamint a 
nemzetközi partnereknek az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére vonatkozó 
ambícióival és kötelezettségvállalásaival kapcsolatos) fejleményeket. Továbbá, egy saját 
kezdeményezésű jelentés valószínűleg segítené egy esetleges, az éghajlatváltozás-
mérséklésről szóló, 2015-ben megkötendő nemzetközi megállapodásról szóló uniós 
állásfoglalás előkészítését is. 

A társelőadók azt javasolják, hogy a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság e közös jelentése az Unió 
jövőbeli éghajlati és energiapolitikájának hat központi kérdésére összpontosítson, amelyek a 
következők:

- célok

- a szakpolitikai eszközök összhangja

- az energiabiztonság biztosítása 

- az uniós gazdaság versenyképességének támogatása

- a tagállamok kapacitásbeli különbségeinek figyelembevétele

- az Unió helyzete nemzetközi szinten.


