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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság közleményét és hangsúlyozza, hogy konkrét politikai javaslatokra van 
szükség; véleménye szerint az iparág és a fogyasztók számára nyújtott kiszámíthatóság 
érdekében létfontosságú, hogy megállapodás szülessen az Unió hosszú távú politikájáról, 
amint az Európa 2020 stratégia céljai megvalósultak;

2. hangsúlyozza, hogy az integrált és versenyképes európai piac 2014-re történő 
megvalósítása érdekében alapvetően fontos, hogy a tagállamok és a Bizottság a meglévő 
jogszabályokat kellő időben, pontosan és maradéktalanul hajtsák végre, ideértve a 
harmadik belső energiapiaci csomag által szorgalmazott szabályozási tevékenységet, 
illetve az Unió területén működő valamennyi energiaágazati vállalkozás tekintetében 
tisztességes versenyfeltételeket; felhívja a Bizottságot és az Energiaszabályozók 
Együttműködési Ügynökségét (ACER), hogy szigorúbban ellenőrizzék a nemzeti 
végrehajtási intézkedéseket, valamint dolgozzanak ki új üzleti modelleket; 

3. hangsúlyozza a belső energiapiac fontosságát, és kiemeli, hogy továbbra is jelentős 
erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy csökkenni lehessen a harmadik országoktól való 
energiafüggést, és 2050-re az EU önellátóbb legyen és saját termelésből fedezze a 
szükségleteit; felkéri a tagállamokat, hogy hajtsák végre a transzeurópai 
energiahálózatokra vonatkozó iránymutatásokat és biztosítsák az energia uniós szintű 
összekapcsolhatóságát és interoperabilitását; 

4. véleménye szerint nyitott, átlátható, integrált, harmonizált és versenyen alapuló belső 
energiapiacra van szükség a versenyképes energiaárak, az ellátás és a fenntarthatóság 
biztonsága és a megújuló energiaforrások, illetve a nem hagyományos energiaforrások 
hatékony nagybani telepítése eléréséhez, illetve az ilyen piac megteremtése továbbra is 
fontos kihívás valamennyi tagállam számára, üdvözli a belső energiapiac liberalizációját 
mint a villamos energia és a gáz fogyasztói árának csökkenéséhez szükséges lépést, az 
energiapiacok nagyobb átláthatóságának és jobb ellenőrzésének biztosítása mellett, s 
egyúttal versenyképes és a fogyasztó szempontjából tisztességes árak érdekében; e célból 
fontosnak tartja a nemzeti szabályozó hatóságok hatékony működésének, illetve európai 
szintű összehangolásának biztosítását;

5. véleménye szerint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és energiahatékony gazdaságra 
való átállás a fenntarthatóság mellett az energiaellátás biztonsága és a versenyképesség 
európai megteremtéséhez is lehetőséget teremt, valamint az üvegházhatást okozó 
gázkibocsátás csökkentése versenyelőnyt jelenthet az energiához kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások növekvő világpiacán; kiemeli, hogy ez lehetőséget teremt a megújuló 
energiaforrások piacán tevékenykedő európai kkv-k számára, illetve amellett, hogy kiváló 
ösztönzést is nyújt a vállalkozói szellem és az innováció fejlesztéséhez, valamint a 
munkahelyteremtés fontos forrásának is tekinthető;

6. hangsúlyozza, hogy az energiahatékonyság költséghatékony módja annak, hogy Európa 
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elérje energetikai, éghajlati és gazdasági céljait; emlékeztet az energiahatékonyságban 
rejlő hatalmas potenciálra a tekintetben, hogy korlátozza az importált energiától való 
függésünket, és újraindítja gazdaságunkat; elismeri, hogy az energiahatékonyabb 
gazdaságra való áttérés felgyorsítja az innovatív technológiai megoldások elterjedését az 
Unióban, és javítja az uniós ipar versenyképességét, ezáltal előmozdítja a gazdaság 
növekedését és minőségi munkahelyeket teremt az energiahatékonysághoz kapcsolódó 
számos ágazatban;

7. rámutat, hogy támogatni kell a kisléptékű, decentralizált megújulóenergia-termelőket, 
köztük a regionális és helyi hatóságokat a hálózatba való bekapcsolásuk elősegítése 
érdekében, és úgy véli, hogy a továbbiakban is egyszerűsített hozzáférést kell biztosítani a 
regionális és helyi hatóságok számára az Európai Beruházási Bank fenntartható 
energiaforrásokra irányuló finanszírozásához;  

8. rámutat, hogy a megújuló energiaforrások jelenlegi támogatási rendszere a sok különböző 
tagállami programok miatt gazdaságilag nem hatékony; világos politikai keretre szólít fel 
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrásokba történő, gazdaságilag hatékony 
helyi, regionális, nemzeti és uniós szintű beruházások stratégiai előmozdítása érdekében;

9. fenntartja, hogy az energiaszerkezettel kapcsolatos döntéseknek – még ha tagállami 
hatáskörbe is tartoznak – közös célkitűzéseket kell lehetővé tenniük és adott esetben 
összehangolt európai megközelítést kell rájuk alkalmazni, ellenkező esetben veszélybe 
kerül a javasolt célok elérése, különösen a megújuló energiaforrások kombinálását 
illetően;  rámutat, hogy az energiaipari infrastruktúra szempontjából lehetetlen megjósolni 
megközelítőleg is a beruházási igényeket a 2030-as energiaszerkezet várható alakulásának 
felbecslése nélkül; 

10. hangsúlyozza az energiának az uniós növekedés és a versenyképesség ösztönzésében 
betöltött szerepét; felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 2020 utáni időszakra 
szóló stratégiára, és ismertesse az európai energiapolitika 2030-ig szóló szakpolitikai 
keretét, beleértve az EU 2050-re vonatkozó szén-dioxid-mentesítési célkitűzéseivel 
összeegyeztethető, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére irányuló egységes 
céljára irányuló, hatásvizsgálattal alátámasztott javaslatot is; arra ösztönzi a tagállamokat, 
hogy fokozzák az uniós energiapolitika terén 2020-ig elérendő jelenlegi célokra irányuló 
folyamatos erőfeszítéseiket;

11. létfontosságúnak tartja, hogy az Unió és a tagállamok az energiabiztonság fokozása és az 
energiaellátás korszerűsítése érdekében az infrastrukturális beruházásokra 
összpontosítsanak, szem előtt tartva, hogy az ilyen jellegű beruházásokat hosszú távon a 
leghatékonyabban konkrét szabályozói és adózási intézkedésekkel, illetve a szükséges 
nemzeti közpolitikákkal együtt lehet ösztönözni;

12. rámutat, hogy a szén-dioxid leválasztására, szállítására és tárolására irányuló technológia 
(CCS) hatása továbbra sem ismert; tudomásul veszi a Nemzetközi Energiaügynökség 
(IEA) 2012. évi „Kitekintés a világ energetikai helyzetére” című jelentését, amely kiemeli 
a CCS szerepét az egyes politikai forgatókönyvekben; elismeri, hogy a lakosság körében 
komoly aggodalmakat kelt ez a technológia, és felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen 
félidős értékelő jelentést az uniós finanszírozású, széntüzelésű erőművekre vonatkozó 
kísérleti projektek eredményeiről;
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13. hangsúlyozza a villamos áram-termelők és a fogyasztók közötti kétirányú kommunikációt 
lehetővé tevő az intelligens hálózatok szerepét, és rámutat, hogy e hálózatok révén a 
fogyasztók nyomon követhetik és kiigazíthatják villamosenergia-fogyasztásukat; rámutat, 
hogy erőteljes adatvédelmi és a fogyasztók oktatására irányuló programok – például az 
iskolákban és egyetemeken folyó tájékoztató kampányok – rendkívül fontosak ahhoz, 
hogy az intelligens fogyasztásmérők kézzelfogható hatást gyakoroljanak;  hangsúlyozza, 
hogy a tagállamoknak a fogyasztóvédelmi weblapokon rendelkezésre kell bocsátaniuk a 
vonatkozó információkat, illetve valamennyi érintett szereplőnek – például építőknek, 
építészeknek és a fűtő-, hűtő- és villamosenergia-berendezéseket szolgáltatóknak –
naprakész információkat  kell kapniuk, hogy összehasonlíthassák az árakat és 
szolgáltatásokat, illetve ez alapján a céljaiknak legmegfelelőbb szolgáltatót választhassák 
ki;

14. véleménye szerint elő kell mozdítani az információs és kommunikációs technológiák 
(IKT) szerepét, illetve Európának határozottan el kell köteleznie magát az innováció és a 
kutatás mellett, minthogy az innovatív technológiák fejlesztése elő fogja segíteni a 
biztonság növelését és a beruházások vonzását;

15. felhívja a figyelmet az Európai energiapolitika című közleményre, amely elismeri, hogy 
az atomenergia hozzájárul a versenyképességhez, költséghatékonysághoz, a szén-dioxid 
kibocsátás csökkentéséhez és az ellátás biztonságához; rámutat, hogy az atomenergia 
rövid és hosszabb távon egyaránt alkalmas arra, hogy teljesítse az energetikai és éghajlat-
változási célkitűzéseket, amennyiben a működésükhöz előírt biztonsági követelményeket 
maradéktalanul betartják, figyelembe véve a projektek teljes életciklusát;

16. elismeri, hogy az olyan eszközök, mint például az energiaadók, a szén-dioxid-adók és a 
kibocsátás-kereskedelmi rendszerek kulcsfontosságúak a kibocsátás-csökkentési célok 
költséghatékony elérése érdekében, ugyanakkor úgy véli, hogy a magasabb energiaárak 
következtében ezek végeredményben terheket rónak a fogyasztókra;

17. hangsúlyozza, hogy fontos a teljes energiafogyasztás csökkentése és az 
energiahatékonyság növelése a közlekedési ágazatban, köztük a közlekedési tervezésben 
és a tömegközlekedés tagállami szintű támogatásában; hangsúlyozza továbbá, hogy fel 
kell gyorsítani a transzeurópai közlekedési és energiahálózati programok (TEN-T és TEN-
E) keretében folyó megújulóenergia-projekteket;

18. hangsúlyozza a bioüzemanyagokból és egyéb megújuló üzemanyagból származó 
energiára vonatkozó nemzeti célok szerepét, minthogy ezek kulcsfontosságúak a Bizottság 
közleményében lefektetett célok megvalósításához; rámutat, hogy e célok biztonságot 
teremtenek a beruházók számára és elősegítik a megújuló energiaforrások kifejlesztését; 
hangsúlyozza ugyanakkor a hulladékból, maradékanyagokból, és egyéb, nem élelmezési 
célú cellulóz anyagokból előállított második generációs bioüzemanyagok használatának 
ösztönzését;

19. véleménye szerint a tagállamoknak ösztönözniük kell a helyi és regionális hatóságokat a 
megújuló energiaforrásokra vonatkozó cselekvési tervek kidolgozására, illetve 
intézkedniük kell a megújuló energiaforrásokból előállított energia előnyeinek 
tudatosítása érdekében;
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20. véleménye szerint tisztázni kell, hogy mit lehet tenni az energiapolitika és a 
szociálpolitika segítségével; rámutat, hogy a Bizottság által előterjesztett valamennyi 
forgatókönyv az energia és a közlekedés költségeinek növekedésével számol, és e tételek 
a fogyasztók és a kkv-k kiadásainak egyre nagyobb hányadát fogják kitenni; úgy véli, 
hogy a tagállamoknak megfizethető, elérhető és rendelkezésre álló energiát kell 
biztosítaniuk minden polgár, és különösen a társadalom legsebezhetőbb tagjai számára;

21. véleménye szerint az energiatudatosságra való nevelés jelenti a magatartás 
megváltoztatásának kulcsát, illetve a fenntartható fejlődés új modelljének alapkövét; 
sürgeti a Bizottságot, hogy a következő többéves pénzügyi keretben biztosítsa az 
energiatudatosságra való neveléshez szükséges forrásokat;

22. fenntartja, hogy a Bizottságnak a tagállamokkal, a regionális és helyi hatóságokkal, illetve 
a civil társadalom képviselőivel együtt az európai, nemzeti, regionális és helyi médiában 
energiatudatosságra nevelő – többek között interaktív – kampányokat kell rendszeresen 
folytatnia valamennyi polgár, vállalkozás és ipari szövetség világos és átfogó tájékoztatása 
érdekében; elismeri továbbá az igényt, hogy a fiatalabb generációk kulturális 
szemléletváltásba való bevonása érdekében a tájékoztató kampányok az iskolákat és az 
egyetemeket célozzák;

23. elismeri az Unió kötelezettségvállalására, hogy 2050-re az 1990-es szinthez képest 80–
95%-kal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását; kiemeli, hogy sürgős cselekvésre 
van szükség helyi, regionális, nemzeti, nemzetközi és globális szinten annak a feladatnak 
a megfelelő kezelése érdekében, hogy a globális felszíni átlaghőmérséklet növekedését 2 
Celsius-fokra korlátozzák a további káros éghajlatváltozás megakadályozása érdekében;

24. úgy véli, hogy a pénzügyi válságból lehetőséget kellene kovácsolni arra, hogy társadalmi 
fejlődési modellünket egy rendkívül energiahatékony, teljes mértékben megújuló 
energiaforrásokon alapuló és az éghajlatváltozással szemben ellenálló gazdaság felé 
vezessük; hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak javaslatokat kell előterjesztenie az 
üvegházhatású gázok csökkentése, a megújuló energiaforrások előmozdítása és az 
energiahatékonyság növelése által alkotott jelenlegi hármas pillérén nyugvó, 2030-as 
energia- és éghajlatcsomagra;

25. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy az energiarendszer átalakulása valósággá váljon, 
nagyobb figyelmet kell fordítani az energiafelhasználásnak; hangsúlyozza, hogy nagyobb 
prioritást kell adni a keresleti oldal kezelésének annak biztosítása érdekében, hogy a 
technológiák és rendszerek alkalmazása a végfelhasználói oldalon az energiarendszer 
átállását a társadalom számára megfizethető és fenntartható költségen érje el;

26. felhívja a Bizottságot, hogy határozza meg az Unió számára a szomszédjaival folytatott 
kapcsolataiban alkalmazható rövid, közép- és hosszú távú energiapolitikai prioritások 
átfogó körét, a belső energiapiac uniós vívmányokhoz kapcsolódó elvein és normáin 
alapuló, közös jogi térség létrehozása céljából.
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