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JAVASLATOK

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

1. felhívja a tagállamokat, hogy az energiaszerkezetben alakítsák át az infrastrukturális 
hálózatokat, amire azért van szükség, hogy teljesítsék az EU által a megújuló 
energiára, az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentésére és az 
energiahatékonyságra vonatkozóan kitűzött célokat; továbbá felhívja a tagállamokat, 
hogy végezzék el az uniós energia-infrastruktúra korszerűsítését az EU egész 
területére kiterjedő ellátási folyosók megvalósítása, intelligens hálózatok kialakítása és 
a földgázellátás biztonságának a földgázhálózatok kiterjesztésével történő biztosítása 
révén, ami előidézhetné az ÜHG-kibocsátás csökkentését;

2. kihangsúlyozza, hogy jelentős beruházásokat kell végrehajtani az energia-
infrastruktúra terén annak érdekében, hogy 2050-ig megvalósítsuk az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaságra vonatkozó célkitűzésünket; megjegyzi, hogy 
amennyiben nem valósulnak meg ezek a beruházások, az sokkal magasabb 
költségekkel járna a környezet minőségének romlása, az emelkedő energiaárak, az 
energiaellátás nagyobb mértékű bizonytalansága és a fokozottabb energiafüggőség, 
valamint a foglalkoztatás és a jólét szempontjából. A beruházások magán- és állami 
forrásokból is finanszírozhatók, míg a pénzügyi tranzakciós adóból (FTT), a 
környezetvédelmi/szén-dioxid-adóból, valamint a felülvizsgált ETS kibocsátási 
egységeinek árverési értékesítéséből származó bevételek a finanszírozási hézagok 
áthidalására és a beruházások növelésére használhatók fel, például 
energiahálózatainknak a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos követelményekhez 
való hozzáigazítására;

3. megjegyzi, hogy az energia-infrastruktúrákhoz jelentős kockázatok kapcsolódnak, 
többek között a működéssel összefüggők (pl. torlódások, folyamatos ellátás), a 
természettel összefüggők (pl. földrengések, árvizek), emberek/politika által 
előidézettek (pl. biztonság, terrorizmus); ezért felszólít arra, hogy a kritikus 
infrastruktúrákról szóló 2008/114/EK irányelv által előírtak szerint az intelligens 
hálózatok fejlesztésére vonatkozó döntéseket költség-haszon mérlegelés alapján 
hozzák meg; javasolja a tagállamoknak, hogy készítsenek kockázati térképet, amely 
eszközül szolgál a döntéshozatalhoz és az intelligens hálózatok megvalósításával 
kapcsolatos eredmények figyelemmel kíséréséhez a hálózatok 
összekapcsolhatóságának fejlesztése érdekében;

4. minden energiainfrastruktúra tekintetében a lehető legszigorúbb biztonsági és 
környezetvédelmi előírások – többek között a tagállamok közötti együttműködési 
programok segítségével történő – alkalmazására szólít fel a nyilvánosság 
fenntartásainak eloszlatása és az emberek körében való nagyobb mértékű 
elfogadottság előmozdítása érdekében; azt javasolja a tagállamoknak, hogy nyújtsanak 
megfelelő tájékoztatást a polgároknak, a civil társadalomnak, a gazdasági 
szereplőknek és a szociális partnereknek az integrált és megbízható 
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energiahálózatokról, az ellátás biztonságáról, a megújuló energiaforrások bevonásáról, 
valamint tegyék lehetővé a fogyasztók számára, hogy kihasználhassák az új 
technológiák és az intelligens energiafelhasználás előnyeit az energiahatékonyság 
növelése érdekében;

5. felhívja a tagállamokat, hogy korszerűsítsék nemzeti energiahálózataikat és kapcsolják 
össze azokat az európai intelligens szuperhálózattal, ugyanakkor gondoskodjanak 
jelentős energiatároló kapacitásokról az EU-n belül, valamint biztosítsák a stabil és 
biztonságos, megfizethető energiaáramlást; ezen túlmenően hangsúlyozza, hogy 
minden hálózatot úgy kell átalakítani, hogy akadálytalanul lehessen betáplálni a 
megújuló energia segítségével termelt villamos energiát, és hogy az energiaveszteség 
elkerülése érdekében korszerűsítsék a hálózatokat; azt is hangsúlyozza, hogy további 
intézkedéseket kell tenni az elszigetelt területeknek (pl. szigeteknek és 
peremterületeknek) az európai villamosenergia-hálózattal történő összekapcsolása 
érdekében;

6. tudomásul veszi, hogy az energiainfrastruktúra-fejlesztésben (pl. biztosítással 
kapcsolatos szolgáltatások, K+F, technológia, innováció) jelentős lehetőség rejlik a 
zöld munkahelyek létrehozása tekintetében; arra ösztönzi a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy minden egyéb uniós politikába építsék be a munkavállalók zöld 
munkahelyek szempontjából történő átképzésére irányuló politikákat;

7. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a részletesen kidolgozott módszertan gyorsabb és 
átláthatóbb engedélykiadási eljárások révén valósítja meg a kiemelt fontosságú 
projekteket, ugyanakkor felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ennek 
megfelelően igazítsák ki a környezeti hatásvizsgálati és a stratégiai környezeti 
hatásvizsgálati eljárásokat; továbbá hangsúlyozza, hogy fokozni kell a nyilvánosság 
részvételét a döntéshozatali eljárásban, ami növelheti a nyilvánosság bizalmát és a 
létesítmények elfogadottságát.


