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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemtervéről
(2011/2095(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemterve” című bizottsági közleményre (COM(2011)0112), és az azt 
kísérő munkadokumentumokra (SEC(2011)0288) és (SEC(2011)0289),

– tekintettel „Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20%-ot meghaladó 
mérséklésére irányuló lehetőségek elemzése és a kibocsátásáthelyezés kockázatának 
vizsgálata” című bizottsági közleményre (COM(2010)0265) és annak kísérő 
dokumentumára (SEC(2010)0650),

– tekintettel az Európai Unió éghajlat-változási és energiaügyi csomagjára,

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, valamint a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

A. mivel az Európai Parlament és az Európai Tanács bejelentette azon törekvését, hogy 2050-
ig biztosítani kívánja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 80–95%-kal történő 
csökkentését;

B. mivel az Európai Uniónak konkrét kibocsátáscsökkentési célokban kell megállapodnia, 
hogy alapot és keretet biztosítson a szükséges jogalkotási aktusokhoz és egyéb 
intézkedésekhez;

C. mivel az iparnak – a hosszú távú beruházások végrehajtása érdekében – tisztában kell 
lennie Európa alacsony szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó stratégiájával;

1. elismeri, hogy az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság megvalósítása előnyöket 
jelent a tagállamok számára; ezért támogatja a Bizottságnak az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósítására vonatkozó 
ütemtervét, valamint annak irányát, a 2030-ra, 2040-re, illetve 2050-re elérendő 40, 60,
illetve 80%-os belföldi kibocsátáscsökkentési célkitűzéseket, továbbá a gazdaság- és 
éghajlat-politikára vonatkozó jogalkotási és egyéb kezdeményezések alapjául szolgáló 
ágazatspecifikus mérföldkövek egész sorát;

2. felkéri a Bizottságot, hogy a következő két éven belül terjessze be a 2030-as 
célkitűzésekhez szükséges intézkedéseket, figyelembe véve a sajátos nemzeti 
kapacitásokat és lehetőségeket, valamint az éghajlat-politika terén elért nemzetközi 
előrelépést;

Nemzetközi dimenzió
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3. megjegyzi, hogy gyorsan terjed az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák 
világméretű kifejlesztése és alkalmazása, és Európa jövőbeni versenyképessége a 
beruházások mértékének növekedésétől függ, amelynek tekintetében – a GDP százalékos 
arányában mérve – jelenleg jóval olyan országok mögött kullog, mint például Kína;

A kibocsátáskereskedelmi rendszer 

4. elismeri, hogy az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere az ipari kibocsátások 
csökkentésének és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákkal kapcsolatos 
beruházások ösztönzésének legfőbb eszköze, azt is elismeri azonban, hogy a szén-dioxid-
ár jóval alacsonyabb az eredetileg előre jelzettnél, és nem biztosítja a beruházásokhoz 
szükséges ösztönzést;

5. megjegyzi, hogy a vállalkozások birtokában lévő hatalmas kibocsátásiegység-többlet, 
valamint az energiahatékonyság várható további javulása azt jelenti, hogy csak reformok 
végrehajtása esetén következik majd be a szén-dioxid-árak jelentős helyreállása;

6. felhívja a Bizottságot, hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszer hibáinak korrekciója, 
valamint annak érdekében, hogy az eredetileg tervezettek szerint működhessen, fogadjon 
el intézkedéseket, különösen a következő lépések 2012 vége előtt történő megtétele révén:

a) a kibocsátáskereskedelmi rendszer átalakítása a harmadik szakasz megkezdése előtt, a 
hiány helyreállítása érdekében kibocsátási egységek elkülönítésével, ezáltal lehetővé téve, 
hogy teljesüljön az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákkal kapcsolatos 
beruházásokra irányuló ösztönzők biztosításának eredeti célkitűzése, és megvalósuljanak 
az energiahatékonysági intézkedések, majd ezt követően egy olyan jogalkotási aktus 
előterjesztésével, amely lehetővé teszi az ilyen kibocsátási egységek megszüntetését;

b) jogszabály előterjesztése 2013 vége előtt, hogy a lehető legkorábbi időponttól olyan 
értékre módosítsák az 1,74%-os éves lineáris csökkentési követelményt, amely elegendő a 
2050. évi szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési cél követelményeinek teljesítéséhez;

c) jogszabály előterjesztése a kibocsátási egységek árverésére vonatkozó legalacsonyabb 
ár lehető legkorábbi időponttól történő megállapítása érdekében;

CO2-kibocsátás-áthelyezés

7. felhívja a Bizottságot, hogy tegye közzé a globális szén-dioxid-kibocsátáshoz az EU által 
1990 óta teljesített tényleges hozzájárulással kapcsolatos adatokat, figyelembe véve a 
most már máshol gyártott termékek fogyasztását;

8. felhívja a Bizottságot, hogy készítsen elemzést azokról az ágazatokról, amelyek esetében a 
kibocsátási egységek ingyenes kiosztása nem képes megakadályozni a CO2-kibocsátás-
áthelyezést, és javasolja, hogy a Bizottság terjesszen elő javaslatokat a határokon 
alkalmazandó kiigazító intézkedésekre vonatkozóan, amelyek előírnák ezen ágazatok 
termékeinek importőrei számára ugyanannyi kibocsátási egység megvételét, mint 
amennyire abban az esetben lett volna szükség, ha a termék az EU-ban készült volna;

Energiahatékonyság
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9. felhív a környezetbarát tervezésről szóló irányelv (2009/125/EK) szerinti munka 
felgyorsítására annak érdekében, hogy a legjobban teljesítők szintjéhez közeli végrehajtási 
intézkedéseket, valamint a nem elektromos termékek vonatkozásában is 
minimumkövetelményeket határozzanak meg;

Megújuló energia

10. sürgeti a Bizottságot, hogy ösztönözze a fenntartható biomassza-termelést; hangsúlyozza, 
hogy a bioüzemanyag-használatra vonatkozó uniós célkitűzés nem vezethet aránytalan 
mennyiségű üvegházhatásúgáz-kibocsátáshoz;

Kutatás

11. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az EU versenyképességének előmozdítása 
érdekében a „Horizon 2020” program helyezze előtérbe az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású technológiák fejlesztésének szükségességét;

Szén-dioxid-leválasztás és -tárolás

12. elismeri a szén-dioxid-leválasztási és geológiai tárolási technológia alkalmazásának 
fontosságát, amennyiben a szén-dioxid-kibocsátási célokat a lehető legkisebb költséggel 
akarjuk megvalósítani, és elfogadja, hogy az eljárási késedelmek, a finanszírozási 
hiányosságok és egyes tagállamok részéről az elkötelezettség hiánya valószínűleg 
akadályozzák az Európai Tanács azon céljának elérését, hogy 2015-re 12 CCS 
demonstrációs projekt működjön; felhívja a Bizottságot, hogy tegyen közzé cselekvési 
tervet a szén-dioxid leválasztása és geológiai tárolása vonatkozásában;

Nemzeti és ágazatspecifikus ütemtervek

13. örvendetesnek tartja, hogy egyes uniós tagállamok alacsony szén-dioxid-kibocsátásra 
vonatkozó stratégiákat dolgoztak ki, ugyanakkor felhívja az összes tagállamot, hogy 
legkésőbb 2013 júliusáig állítsa össze a stratégiát; hangsúlyozza, hogy amennyiben 2012 
végéig nem tesz valamennyi tagállam ilyen kötelezettségvállalást, a Bizottságnak 
jogalkotási javaslatokat kell előterjesztenie a stratégiák elkészítésének előírása érdekében;

14. felhívja az érintett iparági csoportokat, hogy készítsenek ágazatspecifikus ütemterveket, 
amelyek meghatározzák, hogy valósíthatók meg az EU alacsony szén-dioxid-kibocsátásra 
vonatkozó célkitűzései, beleértve a szükséges beruházások mértékét és a felhasználandó 
finanszírozási forrásokat;

Villamosenergia-termelés 

15. kitart amellett, hogy el kell kerülni annak a veszélyét, hogy a szén-dioxid-kibocsátások 
magas szinten rögzüljenek; felhívja a Bizottságot, hogy 2013 vége előtt terjesszen elő 
jogszabályt, amely egyértelmű, hosszú távra szóló jelzést ad a befektetőknek annak 
előírásával, hogy 2015-től a villamosenergia-termelés azon új forrásai, amelyek 100 g 
CO2/kWh-nál többet bocsátanak ki, nem kaphatnak működési engedélyt tíz évnél 
hosszabb időre, kivéve, ha kizárólag csúcsidőszakban működő üzemről van szó, amelynek 
működési ideje minden évben az éves szint 10%-ra korlátozódik;
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Ipar

16. ragaszkodik ahhoz, hogy a „zöld gazdaság” számára nyújtandó uniós támogatás ismerje el 
az erőforrás-felhasználás és a szén-dioxid-kibocsátás jelentős csökkentésének 
előmozdítására szolgáló, meglévő iparágak által történő beruházások fontosságát;

Közlekedés

17. örvendetesnek tartja, hogy a gépjárműgyártók 2007 óta a vártnál nagyobb előrehaladást 
értek el a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése terén, és 
hangsúlyozza a további tüzelőanyag-hatékonysági javulás fontosságát; megerősíti, hogy a 
Bizottságnak a közelgő felülvizsgálatának előkészítése során javaslatokat kell tennie arra 
vonatkozóan, hogy miként biztosítható, hogy az új személygépkocsik átlagos szén-dioxid-
kibocsátása megfeleljen az elfogadott 2020-as célnak, azaz hogy a kibocsátás 2020-ra ne 
haladja meg a 95 g/km-t, illetve 2025-re a 70 g/km-t;

Mezőgazdaság

18. felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon konkrét intézkedéseket az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére és a mezőgazdasági földterületek használatából származó 
hatékonyságjavulás népszerűsítésére;

Finanszírozás

19. támogatja a Bizottság által a 2014–2020-as többéves pénzügyi keretre vonatkozóan annak 
érdekében tett javaslatokat, hogy biztosítsanak finanszírozást a beruházások növelésére, 
valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák fejlesztésére és alkalmazására; 
helyesli azt a szándékot, hogy a teljes többéves pénzügyi keret 20%-át fordítsák az 
éghajlatváltozással kapcsolatos finanszírozásra, és ragaszkodik ahhoz, hogy rendelkezés 
szülessen ennek tényleges nyomon követéséről;

Kiegészítő intézkedések

20. felhívja a Bizottságot, hogy 2012 vége előtt terjesszen elő ambiciózus javaslatokat a 
metán és a fluortartalmú gázok kibocsátásának csökkentésére;

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

A beruházások mértékét igen jelentősen növelni kell, ha Európa biztosítani kívánja iparának 
jövőjét. A villamosenergia-ágazatnak – amelynek olyan erőművekről kell döntést hoznia, 
amelyeket még 30–40 év múlva is üzemeltetni szándékoznak – különösen szüksége van a 
lehető legnagyobb mértékű átláthatóságra és bizonyosságra. Az Európai Bizottság által 
összeállított, „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemterve” című közlemény döntéshozatali alapként való jóváhagyása 
hozzá fog járulni ennek biztosításához. Létre fogja hozni az új jogalkotási aktusok és egyéb 
intézkedések keretét, amelyek kialakítják a beruházások jellegét.

A kibocsátáskereskedelmi rendszer követelményeinek teljesítése szempontjából alapvető lesz 
annak biztosítása, hogy az az eredetileg tervezett jelzéseket adja le a befektetők felé. A 
kibocsátáskereskedelmi rendszer árazási mechanizmusától azt várták, hogy megadja az 
iparnak az azon beruházásokhoz szükséges ösztönzést, amelyek a lehető legalacsonyabb 
költségek mellett biztosíthatják a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését. Mostanra azonban a 
kibocsátási egységek tekintetében többlet keletkezett, ami olyan mértékben csökkentette az 
árat, hogy legfeljebb csekély mértékben befolyásolja a beruházásokat. Ha nem hozunk 
intézkedést a mechanizmus korrekciója érdekében, nem valószínű, hogy az árak újra elérik a 
jogszabály jóváhagyásakor előirányzott szinteket. A kibocsátáskereskedelmi rendszer 
„javításra” szorul.

A globális felmelegedés elleni küzdelem érdekében világméretekben csökkenteni kell a szén-
dioxid-kibocsátást. A legfrissebb mutatók nem túl biztatóak: 2010-ben a kibocsátás 6 
százalékkal növekedett. A szén-dioxid egyre gyorsabb ütemben halmozódik fel a légkörben. 
A globális felmelegedés kézzelfoghatóságával kapcsolatban kétségeknek hangot adó tudósok 
által nemrégiben végzett vizsgálat azt a következtetést vonta le, hogy a hőmérséklet valóban 
az ENSZ éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoportja által becsült mértékben 
emelkedett. Az uniós tagállamok a világelsők között voltak az iparosításban és a fosszilis 
tüzelőanyagok felhasználásának jelentős növelése tekintetében; most pedig kötelességünk, 
hogy élen járjunk szén-dioxid-kibocsátásunk csökkentésével.
Egyesek attól tartanak, hogy az ütemterv, valamint a kibocsátáscsökkentési irányvonal és az 
általa kitűzött mérföldkövek elfogadása hátrányos helyzetbe hozza majd az európai 
versenyképességet – méghozzá csekély haszonért cserébe. Az EU jelenleg az összes szén-
dioxid-kibocsátásnak csupán 11%-át adja, és ha csak mi hozunk intézkedéseket, az nem fogja 
mérsékelni a felmelegedési folyamatot. Az előadó azonban állítja, hogy az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaság fejlesztésével kapcsolatos beruházások erősíteni, és nem rontani 
fogják Európa versenyhelyzetét; valójában úgy véli, hogy ez elengedhetetlen saját védelmünk 
szempontjából. Gyakran felhívják a figyelmet arra, hogy Kína még mindig 70%-ban a szenet 
használja a villamosenergia-termelés forrásaként, ugyanakkor az ország a megújulóenergia-
és atomenergia-fejlesztés terén is világelső. Mostani ötéves terve kiemelt fontosságot 
tulajdonít az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, „zöld” beruházásoknak, mégpedig olyan 
mértékben, amely mellett igencsak eltörpülnek az európai beruházások. Sürgősen 
támogatnunk kell azon technológiákat, amelyek kedvező hatást gyakorolnak, és olyan 
eljárásokba kell befektetnünk, amelyek sokkal hatékonyabb energia- és erőforrás-
felhasználást biztosítanak.

Az ambiciózus célok kitűzésére pozitív példaként szolgál, hogy az elmúlt néhány évben gyors 
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sikert értünk el az új személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésében. 
Tüzelőanyag-hatékonyságuk javítása a gépkocsivezetők szempontjából hozzájárul az 
üzemanyagköltségek emelkedéséből származó következmények ellentételezéséhez, és az 
uniós jogszabály előterjesztésekor megfogalmazott állításokkal ellentétben az új 
személygépkocsik átlagára reálértékben csökkent. Ezenkívül figyelembe vehetjük például a 
Rolls Royce és más vállalatok által a fokozottabban üzemanyag-hatékony repülőgép-
hajtóművek fejlesztésével kapcsolatban végrehajtott beruházásokat is. Európának 
mindenképpen fejlett, a legkorszerűbb technológiát alkalmazó és magas képzettséget igénylő, 
a szükséges termékeket olyan módon előállító ipar megteremtésére kell törekednie, amely 
kevesebb erőforrást igényel és a gyártás során kevesebb szén-dioxidot bocsát ki. Ez a valódi 
„zöld gazdaság”, amelyre törekszünk.
Egyes energiaintenzív iparágak félelmeiknek adtak hangot a szén-dioxid-kibocsátás 
áthelyezésének veszélye miatt az Európából azért kivonuló vállalkozások esetében, hogy 
elkerüljék a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló intézkedések megtételéből 
származó magasabb költségeket. Az ilyen fejlemények nyilvánvalóan nem tennének jót az 
európai gazdaságnak, és nem segítenék elő az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
globális csökkentését. Ha bizonyítható az ilyen esetek előfordulása, intézkedéseket kell tenni 
az érintett iparágak védelme és kompenzációja érdekében. A bizonyítékok azonban arra 
utalnak, hogy nagyon eltúlozzák a veszélyt. Elővigyázatosnak kell lennünk az ipari 
lobbicsoportokkal, amelyek hamis álindokok alapján próbálhatják igazolni támogatás iránti 
igényüket.
Európának fel kell fognia a helyzet sürgető voltát vagy az a kockázat fenyegeti, hogy elveszti 
a versenyképes gazdaság fenntartásáért folyó versenyt. A döntéshozatal túlságosan gyakran 
lassú, sőt holtpontra jut. Kevesebb beszédre és több tettre van szükség. A problémát egy 
példán szemléltetjük. 2007 márciusában az Európai Tanács határozatot hozott, hogy 2015-re 
mintegy 12, szén-dioxid-leválasztással és geológiai tárolással kapcsolatos demonstrációs 
projektet indít be. Öt évvel később – e jelentésnek a Parlamenthez történő benyújtásakor –
még egyetlen olyan erőmű helyszínét sem jelöltük ki, amelyet pénzügyileg támogatni 
szándékozunk, arról nem is beszélve, hogy a szerződésekre sem írtunk ki pályázatot. Ha 
összevetjük ezt a teljesítményt a Kína által szintén 5 év alatt elért eredményekkel, Európa nem 
jön ki jól az összehasonlításból.
Határozott fellépésre van szükség, ha Európa nem akar lemaradni. Az ütemterv elfogadása, 
valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság kialakítására vonatkozó, ambiciózus 
célok kitűzése lehetőséget biztosít a folyamat ösztönzésére.

Megjegyzések
A jelentéstervezet tartalma a Parlament által kért terjedelmi korlátozások figyelembe vételével 
alakult ki. Az előadónak szándékában áll, hogy jelentős számú módosítással egészíti ki a 
jelentésben szereplő javaslatokat.

Az előadó örömmel fogadta a számos javaslatot európai parlamenti kollégái, különböző 
szervezetek – többek között az Amcham, Business Europe, CAN-Europe, CCSA, Cement 
Industries, CEPI, Client Earth, ECF, E3G, Eurelectric, Eurogas, European Association of 
Aluminium, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, Europia, EWEA, First Solar, GIE, 
Globe International, LCVP, NFU, Pilkingtons, Prince of Wales Corporate Leaders’ Group, 
Sandbag, Shell, Statoil, T&E és a WWF – képviselői, a francia, holland, dán és brit kormány 
képviselői, valamint Michael Grubb professzor, Michela Beltracchi, Poppy Kalesi és Nick 
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Campbell részéről. Külön köszönetét fejezi ki Sarah Deblocknak, Roger Chadwicknek és 
Edwin Koekkoeknek tanácsaikért.

Kizárólag az előadó felelős azon javaslatokért, amelyeket kiválasztott a jelentéstervezetébe.


