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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 társadalom számára nyújtott kiszámíthatóság 
érdekében létfontosságú, hogy megállapodás szülessen az Unió hosszú távú politikájáról; 

2. hangsúlyozza, hogy az integrált és versenyképes európai piac 2014-re történő 
megvalósítása érdekében alapvetően fontos a meglévő jogszabályok kellő időben történő, 
pontos és maradéktalan végrehajtása, ideértve a harmadik belső energiapiaci csomag által 
szorgalmazott szabályozási tevékenységet;

3. véleménye szerint nyitott, átlátható, integrált és versenyen alapuló belső energiapiacra van 
szükség a versenyképes energiaárak, az ellátás és a fenntarthatóság biztonsága és a 
megújuló 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;

4. véleménye szerint a kis szén-dioxid-kibocsátású 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 teremthet a megújuló energiaforrások piacán 
tevékenykedő európai kkv-k számára; 

5. rámutat, hogy a szén-dioxid leválasztására, szállítására és tárolására irányuló projektek 
veszélyes hulladékokat hagynak maguk után, amelyek tárolását meg kell oldani; úgy véli, 
hogy a Bizottság túlságosan is támaszkodik erre a technológiára; felszólítja a Bizottságot, 
hogy készítsen félidős értékelő jelentést az európai uniós finanszírozású, szénerőművekre 
vonatkozó, szén-dioxid-leválasztási és -tárolási (CSS) kísérleti technológia eredményeiről;

6. 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;

7. felhívja a figyelmet az Európai energiapolitika című közleményre, amely elismeri, hogy 
az atomenergia hozzájárulhat 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;

8. 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;

9. véleménye szerint tisztázni kell, hogy mit lehet tenni az energiapolitika és a 
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szociálpolitika segítségével; álláspontja szerint a szegénységgel a szociálpolitika 
keretében kell foglalkozni, s nem pedig az energiaárak szabályozásán keresztül.


