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Az erőforrás-hatékony Európa menetrendje

Fenntarthatónak lenni vagy nem lenni

Amikor 2011. október 20-án ismertette az elkeserítő harmadik negyedévi adatokat, a világ 
legnagyobb festékgyártójának vezérigazgatója vállalatai legjelentősebb problémájáról beszélt: 
„az erőforrások árának vészes emelkedéséről”. Az erőforrásköltségek egy éven belül 
ugrásszerűen, 700–800 millió euróval növekedtek, összességében 4 milliárd eurós forgalom 
mellett. Ugyanezen a héten a Bloomberg News nyilvánosságra hozta, hogy az olaj- és gázipari 
vállalatok idén rekordösszeget, 70 milliárd USA-dollárt költenek feltárásra. Kifacsarják a 
bolygónkat, hogy a legnehezebben hozzáférhető helyeken is kinyerjék az erőforrásokat. 
Végső eszközökhöz nyúlnak az Északi-sarkon, a trópusi mélytengerekben és a Déli-sark 
közelében. Ez a két példa érzékelteti az erőforrás-szűkösség és -hatékonyság sürgető 
problémáját.

2050-ben a Föld lakosainak száma hozzávetőleg 9 milliárd lesz. Mindnyájan jobb életre 
fognak törekedni, és jelentős mértékben megnövekszik majd a természeti erőforrások iránti 
kereslet. A FAO szerint az élelmiszer-termelésnek akkorra 70%-os növekedést kell elérnie. 
Amint arra a menetrend is rámutat, ha az erőforrás-felhasználás jelenlegi mértékét vesszük 
alapul, saját fenntartásunkhoz több mint két bolygóra lenne szükségünk.

Saját jólétünk biztosítása, valamint annak érdekében, hogy a jövő nemzedékeinek lehetőséget 
adjunk arra, hogy ugyanazon előnyöket élvezhessék, mint mi, mostantól bolygónk keretein 
belülre kell korlátoznunk működésünket, és gazdasági növekedésünket külön kell 
választanunk erőforrás-felhasználásunktól. Fizikai szempontból vannak korlátai a 
növekedésnek: kifogyóban vannak a gazdaságaink és mindennapi életünk alapjául szolgáló 
erőforrások. Az erőforrások azonban nem csupán a geológiai és egyéb természeti korlátok 
miatt egyre szűkösebbek: a politikai tényezők egyre fontosabb szerepet játszanak. Országok 
zárják le határaikat bizonyos erőforrások miatt, mert saját maguk akarják felhasználni azokat. 
Az erőforrás-felhasználás egyre inkább összekapcsolódik a gazdasági és politikai 
kiszolgáltatottsággal, valamint a hatalomért való küzdelemmel. Ennek következtében 
növekedni fognak a nyersanyagárak, áringadozás alakul ki és a legfontosabb természeti 
erőforrások tekintetében egyre súlyosabb hiányok lesznek tapasztalhatók. A megújuló és nem 
megújuló erőforrások vonatkozásában azonban eltérő kihívásokkal fogunk szembesülni.  Ami 
a megújuló erőforrásokat illeti, a legjelentősebb kihívást az jelenti, hogy az egyenlő 
hozzáférés garantálása mellett biztosítsuk a legnagyobb fenntartható hozamon belüli 
felhasználási szinteket. A nem megújuló erőforrásokkal kapcsolatban fő feladataink közé 
tartozik, hogy megakadályozzuk, hogy teljesen kimerüljenek, vagy túl költségesek legyenek, 
valamint hogy minimálisra csökkentsük a kitermelésükből származó környezeti hatásokat.

Ennélfogva az erőforrás-hatékony társadalom kialakítása legalább annyira gazdasági, mint 
környezetvédelmi kérdés. Egyszerűen gazdasági szempontból szükségszerű, hogy az 
erőforrások tekintetében egyre inkább hatékonyak legyünk. És ha ez igaz a gazdaság 
egészére, nyilvánvalóan vállalkozásainkra is érvényes: csak a fenntartható vállalkozásoknak 
lesz jövőjük. Döntő fontosságú, hogy elfogadjuk és teljes mértékben kihasználjuk a nagyobb 
mértékű erőforrás-hatékonyság által biztosított gazdasági lehetőségeket. A jelenlegi gazdasági 
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nehézségek idején az erőforrás-hatékonyság elősegítheti a munkahelyteremtést és az 
egészséges életkörülmények kialakítását, miközben csökkenti az egyre költségesebb 
természeti erőforrásoktól való függőségünket. Egy ilyen jellegű alapvető váltásnak 
szükségszerűen lesznek nyertesei és vesztesei. Ahhoz, hogy ne legyenek vesztesek és 
támogassuk a nyerteseket, ki kell tűznünk céljainkat és meg kell határoznunk a minél 
gyorsabb megvalósításukhoz szükséges politikákat. A termelés mellett a fogyasztásra is 
figyelmet kell fordítanunk. A közeljövő kihívásai közé tartozik, hogy mivel korlátozottak a 
Föld erőforrásai, meg kell változtatni a fogyasztás szerkezetét, beleértve az emberi 
táplálkozást.

Figyelembe kell vennünk, hogy az EU nincs egyedül e feladat megoldásában. A környezeti és 
gazdasági kihívások hatására más országok már erőteljesen fejlesztik erőforrás-
hatékonyságukat. Jelenleg Japán áll az élen: a korábbi csökkentéseken túlmenően a 2000–
2005-ös időszakban 14%-kal mérsékelte erőforrás-felhasználását1. Kína és más országok, 
például India és Brazília szintén megértették a reform gazdasági szükségletét. A 
környezetbarát termékek piaca rendkívüli mértékben kezd növekedni. A környezetvédelmi 
iparágak teljes értékesítését például évi 1,7 trillió euróra becsülik, és ez évente körülbelül 5%-
kal nő. Biztosítanunk kell, hogy az EU és az európai vállalkozások élen járjanak a zöld 
növekedésre való átállásban. A jövőbeni vállalkozások vagy fenntarthatóak lesznek vagy 
egyáltalán nem maradnak meg. Nem az a kérdés, hogy iparágaink fenntarthatóbbakká válnak-
e, hanem hogy elég gyorsan végrehajtják-e ezt az átalakítást ahhoz, hogy nemzetközi szinten 
fennmaradjanak.

A fenyegető erőforrásválság

Tényleg kifogyóban vannak az erőforrások? A foszforról van szó, amely már most is igen 
ritka erőforrás. A múlt század kilencvenes évei óta az Amerikai Egyesült Államok és Kína 
saját maga számára tartja fenn ezt az erőforrást. A többi jelentős készlet Észak-Afrikában 
található, ahol jelenleg zavargások vannak. Az EU-nak biztosítania kell, hogy rendelkezésre 
álljon foszfor, mert e konkrét elem nélkül nem fog fennmaradni az emberiség. Összességében 
ötször annyi foszfort bányászunk ki, mint amennyit az emberek valójában élelmiszer 
formájában elfogyasztanak. Már most is van lehetőség arra, hogy pl. szennyvíziszapból újból 
hasznosítsuk a foszfort, de fel kell gyorsítanunk ezt a folyamatot. Az EU 2020-ra teljesen 
független lehetne a foszforbehozataltól.

Másik példaként a ritkaföldfémeket említhetjük meg, amelyek rendkívül fontosak, ha 
sikeresen végre akarjuk hajtani a fenntartható energiára való átállást. A helyzet paradoxona 
az, hogy a mostani technológiákkal nem lehet kielégíteni a megújuló erőforrásokra vonatkozó 
jelenlegi céljaink eléréséhez elengedhetetlen napelemekhez és a szélerőművekhez szükséges 
ritkaföldfémek iránti keresletet. És ha azt tűzzük ki célul, hogy egyre inkább az elektromos 
autók használatához folyamodunk, a szükséges lítium mennyisége valószínűleg igen jelentős 
mértékben növekedni fog.

A gyakoribb erőforrásokat is a végsőkig kihasználjuk. Lehet, hogy a biológiai sokféleség, a 
szántóföldek (felső talaj) csökkenésének, a víz- és a levegőminőség romlásának közvetlen 

                                               
1 A COM(2011)571 bizottsági közleményt kísérő 1. bizottsági szolgálati munkadokumentum.
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gazdasági költségei még nem tapasztalhatók, de a helyreállítás költségei még a státus quo 
fenntartásával kapcsolatos költségeknél is sokkal magasabbak lennének. A biológiai 
sokféleség olyan sok dolognak az alapját képezi, amelyet természetesnek veszünk. A biológiai 
sokféleség környezeti, gazdasági és társadalmi értékei létfontosságúak a gazdasági és 
technikai fejlődés szempontjából. A halászat és a tenger gyümölcseivel foglalkozó iparágak 
például a termelékenység tekintetében a természetes ökológiai rendszerektől függnek. Hetente 
mégis bolygónk több értékes faja sodródik a kipusztulás szélére a lehetséges következmények 
figyelembevétele nélkül.

Mindezen példák kétségtelenül azt bizonyítják, hogy az EU-nak stratégiai megközelítést kell 
alkalmaznia az együttes gazdasági, környezeti és társadalmi kihívások megoldása érdekében. 
Az erőforrás-hatékonyságra vonatkozó stratégia, a Bizottság egyik kiemelt kezdeményezése, 
ilyen felfogást képvisel. Örömmel fogadjuk ezt a stratégiát, mivel gazdaságunkat 
fenntarthatóvá kell alakítanunk. Ehhez azonban hatékonyabb politikai integrációra, valamint 
arra van szükség, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos szempontokat valamennyi 
szakpolitikában érvényre juttassuk, beleértve a gazdaságpolitikákat is. 

A Bizottság menetrendje az erőforrás-hatékony Európa megteremtéséhez

Az Európai Bizottság jövőképét mindnyájunknak támogatnunk kell: 2050-re az Európai Unió 
gazdasága a növekedést oly módon valósítja meg, hogy tiszteletben tartja az erőforrások 
szűkösségét és bolygónk tűrőképességét, és ezáltal hozzájárul a világgazdaság átalakulásához. 
Gazdaságunk versenyképes, inkluzív és magas életszínvonalat biztosít jóval kisebb 
környezetterhelés mellett. Az erőforrásokkal – nyersanyagokkal, energiával, vízzel, levegővel, 
földterülettel és talajjal – való gazdálkodás fenntartható módon történik. Az 
éghajlatváltozáshoz szükséges célokat sikerült elérni, az ökoszisztéma-szolgáltatásokat és az 
azok alapját képező biológiai sokféleséget sikerült megóvni, megbecsülni és jelentős 
mértékben helyreállítani.

Egyesek arra a következtetésre juthatnak, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos céljaink és 
politikáink elegendőek ahhoz, hogy elinduljunk a fenntarthatósághoz és az említett jövőkép 
megvalósításához vezető úton. Az igazság az, hogy ez nem elegendő. Az erőforrás-
hatékonyság nagyon átfogó elképzelés, amelynek magában kell foglalnia természeti 
erőforrásaink összességét. Ezért a Bizottság helyesen alkalmaz átfogó szemléletet. A 
menetrend a megfelelő kérdésekkel foglalkozik: célul tűzi ki a fenntartható fogyasztás és 
termelés növelését, a hulladék erőforrássá alakítását, a kutatás és az innováció támogatását, a 
környezeti szempontból káros támogatások fokozatos megszüntetését, az ökoszisztéma-
szolgáltatások értékelését és figyelembevételét, a biológiai sokféleség csökkenésével 
kapcsolatos probléma megoldását, a körkörös gazdaság irányába való elmozdulást, a 
megfelelő víz- és levegőminőségi előírások kialakítását, 2050-re a földterület kisajátítás 
növekedésének megakadályozását, az EU tengervizei jó környezeti állapotának elérését, és 
hogy 2015-re a halászat a legnagyobb fenntartható hozamon belül maradjon.

Amint arra a Bizottság helyesen rámutat, az ipari országokban az élelmezésügy, a lakásügy és 
a mobilitás a teljes életciklusra vonatkozó összes környezeti hatás 70–80%-áért felelős. Éppen 
ezért külön figyelmet igényelnek, és holisztikus szemléletet kell alkalmazni az éghajlatról és
energiáról szóló jogszabályok, valamint az összes erőforrás-felhasználásra vonatkozó 
kezdeményezések révén.
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A további lépések

A menetrend elemzése kiváló. Bizonyos területeken azonban tovább kell lépnünk a 
megfogalmazott elképzelés megvalósítása érdekében. Az Európai Bizottság elég óvatosnak 
tűnik az általa előterjesztett politikai eszközök felsorakoztatásában. Az eszközökben nem 
tükröződik ki az elképzeléssel kapcsolatos ambíció. Miközben a menetrend sajnálatos módon 
pontatlanul fogalmaz az alkalmazható jogalkotási eszközökkel kapcsolatban, az európai üzleti 
szféra szerepét illetően sem elég világos az álláspontja. Pedig végül is a szükséges 
változtatásokat nagyrészt vállalkozásaink fogják végrehajtani. Ahhoz, hogy az átmenet elég 
gyorsan végbemenjen, az üzleti szférát sokkal erőteljesebben be kell vonni. Az iparral együtt 
kell kidolgozni egy részletes tervet az átmenetre vonatkozóan, például a jövőbeni, az 
erőforrás-hatékonyság növelésével és az ehhez szükséges átalakításokkal foglalkozó európai 
uniós platform keretében.

Egy másik gyenge pontnak a tagállamok által betöltött szerep tekinthető. Nagy lemaradásban 
vannak az uniós politika végrehajtása és a nemzeti erőforrás-politikák kidolgozása terén. A 
Bizottságnak nagyobb hangsúlyt kell helyeznie erre a problémára. Az egyik megoldás az 
lehet, ha az erőforrás-hatékonyság a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterének 
részévé válik. Az erőforrás-hatékonyság gazdasági jelentősége miatt ez tökéletesen 
illeszkedik a többi kritériumhoz. Ezen túlmenően a Bizottságnak egyértelmű támogatást kell 
nyújtania az erőforrás-hatékonysággal kapcsolatos nemzeti politikák kidolgozása során.

Ezenkívül a munkát terhelő adóztatásról át kell térnünk a környezetvédelmi és az 
erőforrásokon alapuló adók bevezetésére. Ez nem csupán az erőforrás-felhasználás 
tekintetében, hanem adóügyi szempontból is alapvető fontosságú: az elkövetkező években az 
egyre csökkenő adóalap okoz majd problémát a népesség elöregedése miatt, és új bevételi 
forrásokra lesz szükség. A környezeti szempontból káros támogatások fokozatos 
megszüntetésével is komolyan kell foglalkoznunk. Vannak olyan támogatások, amelyek 
duplán terhelik a költségvetésünket: egyrészt a pénz kifizetésekor, másrészt később, hosszú 
távon, a környezeti kár helyreállításakor.

Fontos, hogy minél hamarabb kihasználjuk ezen átmenet összes gazdasági előnyét. A 
Bizottságnak gyorsan olyan javaslatokat kell előterjesztenie, amelyek megteremthetik a zöld 
termékek valódi belső piacát, ami fellendíti majd azon vállalkozásokat, amelyek erőforrás-
hatékonysággal kapcsolatos beruházásokat hajtanak végre. Ez magában foglalja az 
ökocímkerendszerek és a környezetbarát tervezésre vonatkozó követelmények javítását, 
valamint a zöld közbeszerzésekre vonatkozó közös szabályok létrehozását. A környezetbarát 
tervezésre vonatkozó új szabályokkal járó lehetőségek különösen ígéretesnek tűnnek.

Az erőforrás-hatékony Európára való áttérés megvalósításához elengedhetetlenek a 
célkitűzések. A célkitűzéseknek funkcionálisnak és mérhetőnek kell lenniük. Az az ideális, ha 
egyetlen általános célra törekszünk, valamint egy olyan mutatóra, amely az EU egészének 
előrehaladását tükrözi. Lényeges, hogy az EU teljes erőforrás-felhasználását kifejezze, 
beleértve az EU-n kívül felhasználtakat is. A Bizottság helyesen vonja le azt a következtetést, 
hogy az összes szükséges mutató meghatározása előtt még van tennivaló, és ezért üdvözlendő 
a Bizottság által előirányzott, az érdekeltekkel való széles körű konzultáció megtartása. Nem 
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vesztegethetjük azonban az időt, és figyelemre méltó, hogy e tekintetben már sokat tettek a 
tagállamok, valamint például az Eurostat, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és a 
Közös Kutatóközpont. Már rendelkezésre állnak a hulladékra, levegőminőségre, vízre és 
földterületre vonatkozó mutatók. Elengedhetetlen, hogy már most elkezdjük alkalmazni e 
mutatókat a részcélkitűzésekkel kapcsolatos előrehaladás mérésére, amelyeket 2013 helyett 
most is meghatározhatnánk.

Ezzel egyidejűleg el kellene kezdenünk a kísérleti projekteket a körkörös gazdaságra olyan
területeken való áttérés érdekében, ahol a legnagyobb a szükség, és megvannak a lehetőségek, 
mint például a foszfor esetében.

Az Európai Parlament szerepe

Az Európai Parlamentnek meghatározó szerepet kell játszania az erőforrás-hatékony 
Európával és gazdaságunk átalakításával kapcsolatban. Túl kell lépni a rövid távú gazdasági 
előnyöket középpontba helyező hagyományos érdekeken. Ezek a hagyományos érdekek 
azonban nem csupán az üzleti szférában töltenek be időnként konzervatív szerepet. Az 
Európai Bizottságban is figyelemre méltó csatározásokat folytattak arról, hogy milyen helyet 
foglal el az erőforrás-hatékonyság a politikai programban, és magáról az ütemtervről.

Az Európai Parlamentnek felül kell emelkednie ezeken a rövid távú gazdasági előnyökön és a
jövőre kell figyelmet fordítania. Politikusként ez a feladatunk.

Az Európai Parlamentre hárul, hogy felismerje az erőforrás-hatékony Európára való átállás 
felgyorsításának lehetőségeit és határozottan törekedjen ezek kihasználására. Az európai 
parlamenti képviselőknek meg kell győzniük a nemzeti parlamenti képviselőket is a kérdés 
jelentőségéről annak biztosítása érdekében, hogy az nem csak Brüsszelben, hanem a 
tagállamok politikai programjában is előkelő helyet foglaljon el.

Miután a Bizottság széles körű konzultációt folytatott az érdekeltekkel, jómagam pedig 
tárgyaltam az európai vállalkozások, nem kormányzati szervezetek és tagállamok 
képviselőivel, egy következtetés egyértelműen levonható: következetes uniós politikára van 
szükség, valamint világosan meghatározott jövőképre. A világos jövőkép egyértelműen jelzi 
az üzleti szférának a megvalósítandó hosszú távú célokat. A rendelkezésre álló legjobb 
mutatókat és célokat felvonultató következetes európai politika megadja azt a biztonságot, 
amire szükségük van a versenypozíciójuk megtartásához elengedhetetlen beruházások 
végrehajtásához.

Az Európai Parlamentnek nem csupán azáltal kell kimutatnia felelősségét, hogy támogatja az 
erőforrás-hatékony Európa menetrendjét és törekszik a fellépésre ott, ahol már lehetőség van 
erre, hanem a mandátumunk következő éveiben előttünk álló konkrét intézkedések 
mérlegelésekor is. Az agrár-, halászati és regionális politikák folyamatban lévő felülvizsgálata 
természetesen e stratégia részét képezi.  Rendkívül fontos, hogy a közelgő hetedik 
környezetvédelmi cselekvési program az erőforrás-hatékonyság koncepcióját helyezi a 
középpontba, amelyet a következő, a fenntartható fogyasztásról, termelésről és iparpolitikáról 
szóló cselekvési terv továbbfejleszt.
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A Parlamentnek hangsúlyoznia kell az erőforrás-hatékonyság égető szükségességének 
felismerését. Egyszerűen nem becsülhetjük alá, hogy az erőforrások szűkössége mennyire 
fontos szerepet fog játszani jövőbeni jólétünk szempontjából. Ezért uniós és még inkább 
tagállami szinten tovább kell fejlesztenünk a stratégiát, és az erőforrás-hatékonyságot 
következetesen be kell építenünk más politikákba.

___________________


