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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az éghajlat- és energiapolitika 2030-ra szóló keretéről

(2013/2135(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság „Az éghajlat- és energiapolitika 2030-ra szóló kerete” című zöld 
könyvére (COM(2013)0169),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 191., 192. 
és 194. cikkére,

– tekintettel a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló, 
2010. október 20-i 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

– tekintettel az energiahatékonyságról szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre, 

– tekintettel a Bizottság „Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához –
Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé” című fehér 
könyvére (COM(2011)0144) és „Az egységes európai közlekedési térség 
megvalósításához vezető útitervről – Egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési 
rendszer felé” című, 2011. december 15-i európai parlamenti állásfoglalásra1,

– tekintettel „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő
megvalósításának ütemterve” című bizottsági közleményre (COM(2011)0112) és az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő
megvalósításának ütemtervéről szóló, 2012. március 15-i európai parlamenti 
állásfoglalásra2,

– tekintettel „Az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve” című bizottsági 
közleményre (COM(2011)0571) és az erőforrás-hatékony Európáról szóló, 2012. május 
24-i európai parlamenti állásfoglalásra3,

– tekintettel a palagáz- és palaolaj-kitermelés környezetre gyakorolt hatásáról szóló, 2012. 
november 21-i állásfoglalására4,

– tekintettel a palagáz és palaolaj ipari, energetikai és egyéb szempontjairól szóló, 2012. 
november 21-i állásfoglalására5,

– tekintettel a dohai (katari) éghajlat-változási konferenciáról (COP18) szóló, 2012. 

                                               
1 Elfogadott szövegek, 2011.12.15., P7_TA(2011)0584.
2 Elfogadott szövegek, 2012.3.15., P7_TA(2012)0086.
3 Elfogadott szövegek, 2012.5.24., P7_TA(2012)0223.
4 Elfogadott szövegek, 2012.11.21., P7_TA(2012)0443.
5 Elfogadott szövegek, 2012.11.21., P7_TA(2012)0444.
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november 22-i állásfoglalására1,

– tekintettel a „2050-ig szóló energiaügyi ütemterv” című bizottsági közleményre 
(COM(2011)0885) és „a 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv: egy energiagazdag jövő” 
című, 2013. március 14-i európai parlamenti állásfoglalásra2,

– tekintettel a „Megújuló energia: az európai energiapiac egyik meghatározó tényezője” 
című bizottsági közleményre (COM(2012)0271) és a megújuló energia tekintetében az 
európai energiapiacon fennálló jelenlegi kihívásokról és esélyekről szóló, 2013. május 21-
i európai parlamenti állásfoglalásra3,

– tekintettel a belső energiapiac működőképessé tételéről szóló bizottsági közleményre 
(COM(2012)0663) és a belső energiapiac működőképessé tételéről szóló, 2013. 
szeptember 10-i európai parlamenti állásfoglalásra4,

– tekintettel „Az európai szén-dioxid-piac helyzete 2012-ben” című bizottsági jelentésre 
(COM(2012)0652),

– tekintettel „Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós 
stratégia” című bizottsági közleményre (COM(2013)0216),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel az eljárási szabályzat 51. cikke alapján a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 
által folytatott közös tanácskozásokra,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és az 
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság és a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

A. mivel az ellátás biztonsága, a versenyképesség és az éghajlati célkitűzések az EU számára 
rendkívül fontosak, elválaszthatatlanul összekapcsolódnak és egyforma súllyal kell velük 
foglalkozni;

B. mivel ezt az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) is elismeri, amikor úgy 
rendelkezik, hogy az Unió energiapolitikájának a célja többek között az energiapiac 
működésének biztosítása, az ellátás biztonsága, az energiahatékonyság, az 
energiatakarékosság, a megújuló energiaforrások és az energiahálózatok összekapcsolása;

C. mivel a nemzetközi közösség a 2009-es koppenhágai csúcstalálkozón kötelezettséget 
vállalt arra, hogy a XXI. század során a globális felmelegedést 2 °C-ra korlátozza;

D. mivel az Eurostat számadatai azt mutatják, hogy az EU 1990 és 2011 között 16,97%-kal 
csökkentette szén-dioxid-kibocsátásait, és e téren jó úton halad a 2020-ra kitűzött céljának 

                                               
1 Elfogadott szövegek, 2012.11.22., P7_TA(2012)0452.
2 Elfogadott szövegek, 2013.3.14., P7_TA(2013)0088.
3 Elfogadott szövegek, 2013.5.21., P7_TA(2013)0201.
4 Elfogadott szövegek, 2013.9.10., P7_TA(2013)0344.
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elérése felé;

E. mivel a Nemzetközi Energia Ügynökség becslései szerint az EU az üvegházhatású gázok 
(ÜHG) globális kibocsátásainak csak 11%-áért felelős, és ez az arány a jövőben tovább 
fog csökkenni, ezért egyoldalú fellépéssel az EU ugyan csak korlátozottan képes a 
globális kibocsátások csökkentésére, de jelentős szerep vár rá; mivel – ami egy 2015-ös 
kötelező párizsi megállapodás elérését illeti – az EU-nak ezért világos álláspontot kell 
meghatároznia;

F. mivel a befektetőknek és az iparágaknak szükségük van egy világos, hosszú távú uniós 
éghajlat- és energiapolitikai keretre, amely magasabb szintű bizonyosságot nyújt, hogy 
ösztönözze a hosszú távú magánberuházást, és csökkentse az ezzel járó kockázatot;

G. mivel a Bizottság 2050-ig szóló, az Európai Parlament által jóváhagyott energiaügyi 
ütemterve kimondja, hogy az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások és az 
energia-infrastruktúrák olyan lépések, amelyeket „nem bánhatunk meg”, és hogy 
megfelelő eszközöket és szakpolitikákat kell számításba venni, hogy erősödjön az európai 
versenyképesség;

H. mivel az EU 2011-ben 573 milliárd eurót költött fosszilis tüzelőanyagok behozatalára, és 
az energiaimporttól való függősége várhatóan tovább fog nőni;

I. mivel a tanulmányok azt jelzik, hogy a hálózatok korszerűsítése a legjobb módszer a belső
piac fejlesztésére, az energiaköltségek csökkentésére és az ipar versenyképességének 
fellendítésére;

Célok

1. üdvözli az éghajlat- és energiapolitika 2030-ra szóló keretétéről szóló bizottsági zöld 
könyvet, és számít arra, hogy az Európai Tanács reális, de ambiciózus válaszlépésekkel 
foglalkozik ezekkel a kérdésekkel;

2. felkéri a Bizottságot, hogy alkalmazzon többoldalú megközelítést, és ennek 
eredményességét és költséghatékonyságát növelje olyan összehangolt, koherens 
szakpolitikákkal, amelyek egyenlő mértékben foglalkoznak olyan kérdésekkel, mint 
például a versenyképesség, az energiabiztonság és az éghajlati célkitűzések (pl. az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentése, megújuló energiaforrások és 
energiahatékonyság);

3. felhívja az Európai Tanácsot, hogy tartsa fenn az uniós szinten elért előrehaladást, és a 
2030-ra szóló uniós szakpolitikákhoz tűzzön ki ambiciózus, de reális célokat, figyelembe 
véve a gazdasági, társadalmi, környezeti, nemzetközi és technológiai összefüggéseket, 
továbbá alakítson ki világos, stabil, hosszú távú és költséghatékony keretet az ipar és a 
befektetők számára;

4. azon a véleményen van, hogy a támogatási rendszerek jobb felhasználás esetén megfelelő
eszközt jelenthetnek a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság fejlesztésének 
ösztönzéséhez; úgy véli, hogy a Bizottságnak e tekintetben fontos szerepe, hogy 
útmutatást adjon;
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5. megállapítja, hogy a megújuló energiaforrások némelyikét most már érett 
energiaforrásnak kell tekintetni, ezért idővel ki kell vezetni az ezekre szóló támogatást, 
hogy újra el lehessen osztani a kutatás-fejlesztési (K+F) programokra és a még nem 
költséghatékony megújuló energiaforrásokra; kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, 
hogyan hat a megújuló energiaforrások elsőbbségi elosztása az általános 
energiaköltségekre;

6. hangsúlyozza, hogy a jobb energiahatékonyság és az energiatakarékosság meghatározó 
szerepet fog játszani az energiaszektor széntelenítésében;

7. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki jobb módszereket és eszközöket az előrehaladás
kiszámítására és nyomon követésére, hogy ennek segítségével az energiahatékonyságra 
vonatkozóan következetesebb uniós megközelítést lehessen kialakítani; véleménye szerint 
többet kell tenni annak érdekében, hogy az uniós iparágak segítséget kapjanak az 
energiaintenzitásuk további csökkentéséhez;

8. megállapítja, hogy az uniós éghajlat- és energiacsomag egyik sarokköveként az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszernek (EU ETS) képesnek kell lennie arra, hogy ellássa fő
feladatát, az üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentését, és hatékonyan reagáljon a 
gazdasági visszaesésekre és fellendülésekre; emlékeztet arra, hogy az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer fő célkitűzése az üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
csökkentése, és nem az, hogy a befektetőknek kellő ösztönzőket adjon az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású technológiákba való beruházáshoz, mivel ezeket csupán másodlagos 
célnak kell tekinteni, és nem lehet alapul venni annak értékelésekor, hogy a rendszer a 
tervezettnek megfelelően működik-e;

9. megállapítja, hogy az EU-nak olyan, 2030-ra szóló átfogó szakpolitikai keretre van 
szüksége, amely ösztönzi a kibocsátáskereskedelmi rendszeren kívüli ágazatokba való 
befektetést és a hosszú távú széntelenítésüket; ezért felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vizsgálják felül a kibocsátáskereskedelmi rendszeren kívüli célokat, 
ugyanakkor a tagállamoknak hagyják meg a lehetőséget arra, hogy rugalmasan határozzák 
meg saját módszereiket a vállaláselosztási céljaik teljesítésére;

10. úgy véli, hogy a kapcsolt energiatermelésnek fontos szerepe van a jövőbeni 
energiahatékonyság növelésében;

A szakpolitikai eszközök összhangja

11. kéri a tagállamokat a jobb együttműködésre és az uniós szintű párbeszédre, hogy a 
nemzeti intézkedések következetesebbek legyenek;

12. emlékeztet arra, hogy a világos, koherens és következetes szakpolitikai és szabályozási 
keret kulcsfontosságú ahhoz, hogy segítsen ösztönözni a 2050-ig szóló energiaügyi 
ütemtervben meghatározott „nem fogjuk megbánni” technológiákba való, szükséges 
beruházásokat;

13. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az éghajlatra és az energiára vonatkozó 
célkitűzések közötti kölcsönhatásokat, hogy uniós szinten a leghatékonyabb 
szakpolitikákat lehessen elérni, a nemzeti GDP mellett az egyes tagállamok kapacitásait is 
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figyelembe véve;

14. úgy véli, hogy a tagállamokat és a régiókat jobb együttműködésre kell ösztönözni, hogy 
optimalizálják a megújuló energiaforrások terjesztésének hatékonyságát; ezzel 
összefüggésben a Bizottságra fontos szerep vár azon a téren, hogy elősegítse a megújuló 
energiaforrások és a tagállami potenciál koordinálását, pénzügyi támogatását és megfelelő
elemzések készítését;

15. felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy elemzést arról, hogyan lehet fenntarthatóan 
fejleszteni a megújuló energiaforrásokat, figyelembe véve a környezeti hatást, a 
nyersanyagfüggőséggel és az életciklussal kapcsolatos szempontokat, és mindenekelőtt 
arról, hogyan lehet támogatni az olyan stabil megújuló energiaforrásokat, mint a 
vízenergia, a biomassza vagy a geotermikus energia;

16. szorgalmazza, hogy a Bizottság és a tagállamok az erőforrás-hatékonysági programjukat a 
lehető legszélesebb körben építsék be az összes többi szakpolitikájukba;

17. kéri a Bizottságot, hogy mérje fel az energiatakarékosság alakulását az EU-ban;

18. felhívja a Bizottságot, hogy állítson fel könnyen hozzáférhető, online adatbázist az 
erőforrás-hatékonyság terén bevált gyakorlatokról;

Energiabiztonság

19. hangsúlyozza egy olyan energiastratégia fontosságát, amelyben központi helyen szerepel 
az energiabiztonság és az EU gazdasági és ipari versenyképességének fellendítése, a 
munkahelyteremtés, a társadalmi vonatkozások és a környezeti fenntarthatóság, olyan 
intézkedések révén, mint például az ellátási útvonalak, az energiaszállítók és az 
energiaforrások diverzifikálása, valamint a megújuló energiaforrások igénybevételének 
növelése;

20. hangsúlyozza, hogy az ellátás biztonságának végrehajtása során a tagállamoknak 
képesnek kell lenniük arra, hogy minden őshonos energiaforrásukat kihasználják olyan 
szakpolitikáknak megfelelően, amelyek biztosítják ezen erőforrások biztonságos és 
fenntartható feltárását, kitermelését és használatát;

21. hangsúlyozza, hogy mivel az EU a saját energiabiztonsági célját követi, a hangsúlyt át kell 
helyezni a tagállamok közötti kölcsönös energiafüggőség modelljére, amihez biztosítani 
kell az uniós belső energiapiac gyors kiteljesítését; úgy véli továbbá, hogy az északi, déli, 
keleti és nyugati égtájat összekapcsoló uniós szuperhálózati infrastruktúra révén lehetővé 
fog válni, hogy az EU minél jobban kihasználja az egyes tagállamok viszonylagos 
előnyeit, és felszólít a decentralizált és mikroméretű energiatermelés és az intelligens 
energia-infrastruktúrák további támogatására valamennyi tagállamban; hangsúlyozza 
ezért, hogy a tagállamok közötti szoros szakpolitikai koordinációra, valamint közös 
fellépésre, szolidaritásra és átláthatóságra van szükség, tekintettel arra, hogy a nemzeti 
energiapolitikai döntések más tagállamokat is érinthetnek; azt javasolja, hogy kívánatos 
lenne annak meghatározása, hogy az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 
(ACER) szakértelmét és létesítményeit a fenti feladatok elvégzésére lehet-e, illetve miként 
lehet felhasználni;
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22. úgy véli, hogy az egységes piac teljessé tétele előtt álló egyik legfőbb akadály továbbra is 
a belső energiapiaci jog teljes végrehajtásának hiánya; nyomatékosítja a még meglévő
infrastruktúra-szűkületek és piaci hiányosságok megszüntetésének, valamint annak 
fontosságát, hogy ne keletkezzen új akadály a villamosenergia- és gázpiaci integráció 
útjában;

23. hangsúlyozza, hogy az energia végfogyasztói – úgy a magánszemélyek, mint a kkv-k és az 
ipar – vannak a leginkább központi helyen a belső energiapiacon, és nekik alacsonyabb 
energiaárakat, megfelelő védelmet és pontos tájékoztatást kell kapniuk, amihez biztosítani 
kell az információkhoz való könnyű hozzáférést; e célból felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy sürgősen valósítsák meg a belső piacot, az ellátás biztonságát és a 
hálózatok összekapcsolását, amint azt az EUMSZ 194. cikke előírja;

24. megjegyzi, hogy az ellátás biztonságának garantálásához elegendő kapacitással kell 
rendelkezni a csúcsidőszakokban és a (politikai vagy technológiai) nehézségek idején 
jelentkező kereslet ellátásához, és ezért gondoskodni kell a többlet- vagy 
háttérkapacitásról, és ezt fenn kell tartani; rámutat arra, hogy a megújuló energiaforrások 
némelyikének időszakossága miatt tárolási lehetőségre és nagyobb hálózati rugalmasságra 
van szükség;

25. megjegyzi, hogy bizonyos tagállamok elszigetelt energetikai helyzetüknél fogva még 
mindig teljesen el vannak vágva az európai földgáz- és villamosenergia-hálózatoktól, és 
továbbra is magasabb árat fizetnek az energiáért, ami hátrányosan érinti a 
versenyképességüket; rámutat, hogy jelentős infrastrukturális beruházások nélkül nem fog 
teljesülni az Európai Tanácsnak az a kötelezettségvállalása, hogy 2015-re egy tagállam 
sem lehet már elszigetelve az uniós hálózatoktól; pártolja e tekintetben a belső energiapiac 
gyors kiteljesítését;

26. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja ki az energiatárolásban rejlő lehetőséget az EU-ban és a 
terület különféle lehetséges technológiáit;

27. hangsúlyozza, hogy az energia-infrastruktúra korszerűsítése és az energia fejlesztéséhez, 
átviteléhez, elosztásához és tárolásához szükséges új, intelligens és rugalmas 
infrastruktúra építése létfontosságú a stabil, integrált és összekapcsolódó energiapiac 
kialakulásához, és hangsúlyozza, hogy a nagyarányú beruházásoknak a regionális vagy 
akár helyi hálózatokba való beruházásokkal párhuzamosan kell folynia;

Az uniós gazdaság versenyképességének támogatása

28. úgy véli, hogy a nyitott és átlátható belső piac, ahol valamennyi uniós és harmadik 
országbeli vállalat tiszteletben tartja az energia területére vonatkozó uniós vívmányokat, 
segíthet abban, hogy az uniós energiaszállítók erősebb tárgyalási pozícióra tegyenek szert 
külső versenytársaikkal szemben;

29. felhívja a Bizottságot, hogy kezdjen vizsgálatot, és ebben elemezze az új és 
költséghatékony piaci terveket, hogy a fogyasztók számára ésszerű áron biztosítson 
villamos energiát, és megelőzze a kibocsátásáthelyezést; ezért kéri a Bizottságot, hogy a 
lehető leghamarabb álljon elő további értékeléssel és a további fellépésekre vonatkozó 
javaslatokkal, hogy megelőzze a termelő létesítmények EU-n kívülre telepítése által 
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okozott kibocsátásáthelyezés kockázatát, külön hangsúlyt helyezve a szén-dioxid-
kibocsátást csökkentő további globális fellépés korlátozottsága vagy hiánya esetére szóló 
kiegészítő forgatókönyvekre;

30. megjegyzi, hogy az EU fő világpiaci versenytársai nagy hangsúlyt helyeznek a 
technológiai fejlesztésekre, az innovációra és az ipari eljárások javítására; megjegyzi 
továbbá, hogy a gazdaságaik is sokkal gyorsabb ütemben növekednek, mint az EU; 
levonja azt a következtetést, hogy az EU-nak előtérbe kell helyeznie a kutatás-fejlesztést 
és az innovációt;

31. felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy módszert az EU és fő versenytársai 
versenyképességének felmérésére, amely alapulhat például a költségvetési politikán, a 
kutatás-fejlesztésen, az innováción, az ipari energiaárakon és a szabályozási terheken;

32. nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az EU jövőbeni szakpolitikáinak mindenképpen 
foglalkozniuk kell az uniós gazdaság viszonylagos erősségeivel és gyengeségeivel, 
különös tekintettel azokra az esetleges szabadkereskedelmi megállapodásokra, 
amelyekhez az EU csatlakozik, különösen az USA-val tervezett szabadkereskedelmi 
megállapodás (transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség) fényében, ahol az 
energiaárak jelentősen csökkentek, ugyanakkor az üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
csökkentésére tett erőfeszítések nem mérhetőek össze az EU-ban már elért 
előrehaladással;

A tagállamok kapacitási különbségeinek elismerése

33. üdvözli a Bizottság azon észrevételeit, miszerint az éghajlatra és energiára vonatkozó 
uniós célok eltérően hatnak az egyes tagállamokra és polgáraikra, és ez indokolja egy 
méltányosabb vállaláselosztási alap kidolgozását, figyelembe véve az ország GDP-jét, a 
kibocsátások csökkentésében 1990 óta elért eredményeket, az egy főre jutó 
kibocsátásokat, a gazdasági potenciált és a megújuló energiaforrásokban és 
energiahatékonyságban rejlő potenciált;

34. hangsúlyozza – az EUMSZ 194. cikkével összhangban –, hogy végső soron a tagállamok 
döntenek saját energiaszerkezetükről, és képesnek kell lenniük arra, hogy különböző
módszereket alkalmazzanak és fejlesszenek a környezetbarát, társadalmilag és 
gazdaságilag elfogadható technológiákhoz és energiaforrásokhoz;

35. rámutat, hogy a tervezett intézkedések fő irányvonalának olyan cselekvési forgatókönyvek 
végrehajtására kell koncentrálnia, amelyek figyelembe veszik a tagállamok meglévő
potenciálját, a költséghatékony új technológiák fejlesztésének kilátásait és a javasolt 
politika végrehajtásának globális hatását, hogy az elkövetkező évekre csökkentési 
célkitűzéseket lehessen javasolni;

36. megjegyzi, hogy a tőkéhez való hozzáférés még a nehézipari ágazatokban is gyakran 
akadályozza a tisztább technológiákba való beruházást; ezért kéri a Bizottságot, hogy 
tanulmányozza egy olyan alap létrehozásának lehetőségét, amely hozzásegíthetne a 
beruházások katalizálásához, és a finanszírozása esetleg a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerből származó bevételek egy részéből származna;
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Az EU nemzetközi szinten

37. megjegyzi, hogy a feltörekvő és a fejlett országok némelyike most differenciált éghajlat-
politikában és beruházásokban vesz részt, amibe a saját kibocsátáskereskedelmi 
rendszerük bevezetése is beletartozik; 

38. megjegyzi, hogy fontos, hogy az EU-nak megmaradjon a vezető szerepe, és a tagállamok 
egyhangúlag foglaljanak állást, hogy határozott, védhető közös álláspontot alakítsanak ki 
a 2015-ös párizsi tárgyalásokra, amelyek egy új, kötelező globális éghajlati 
megállapodásra fognak irányulni;

39. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


