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JAVASLATOK

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

A. mivel a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) forgatókönyvei szerint a világ energiával 
kapcsolatos szén-dioxid-kibocsátása a 2008-as szinthez képest 2035-re valószínűleg 
21%-kal emelkedik, ha az országok pontosan teljesítik a Koppenhágai Megállapodásban 
vállalt kötelezettségeiket, ami lehetetlenné teszi, hogy a globális felmelegedés 2°C-ra 
korlátozódjon; mivel feltételezhetően a nem OECD-országok lesznek felelősek a világ 
teljes előre jelzett kibocsátásnövekedéséért1,

B. mivel az IEA adatai alapján az Unió a világ szén-dioxid-kibocsátásának csak 13%-ért 
felelős;

C. mivel az ETS-irányelv szerint az európai kibocsátáskereskedelmi rendszernek 
költséghatékony és gazdaságilag hatékony módon kell előmozdítania az üvegházhatást 
okozó gázkibocsátás csökkentését;

A 20 %-os célkitűzés elemzése napjainkban

Iparpolitikai szempontok

1. hangsúlyozza, hogy a gazdasági válság az ipari termelés és a gazdasági növekedés 
jelentős visszaeséséhez és a munkanélküliség növekedéséhez vezetett, egyúttal azonban 
alacsonyabb kibocsátást és csökkenő energiafogyasztást is eredményezett; véleménye 
szerint ezt a kibocsátáscsökkenést nem szabad arra mutató jelnek tekinteni, hogy az Unió 
jó úton halad általános kibocsátáscsökkentési célkitűzéseinek elérése felé; elismeri, hogy 
noha a létesítmények számára előnyös a kibocsátási egységekből rendelkezésre álló 
többlet, a gazdasági válság mindazonáltal hatást gyakorolhatott az ágazat további 
kibocsátáscsökkentésre irányuló beruházási kapacitására;

2. hangsúlyozza, hogy Kína világelső a szélerőművek üzembe helyezésében, hogy a kínai és 
indiai szélturbinagyártók a tíz legnagyobb gyártó között vannak, valamint hogy Kína és 
Tajvan állítja elő jelenleg a nemzetközi piacon eladott legtöbb fényelektromos elemet; 
felszólítja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő e technológiák és az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló ambiciózus célkitűzések eléréséhez 
szükséges új innovatív technológiák Unión belüli ökohatékony fejlesztését és termelését;

3. megjegyzi, hogy a különböző iparágaktól kapott információk szerint világos jelek 
mutatnak arra, hogy a uniós éghajlat-politika meglévő rendelkezései, többek között az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere (ETS), már most is a termelés áthelyezéséhez 
vezetnek, és aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a magasabb szén-dioxid-kibocsátási árak 
fokozhatják ezt a trendet;

Energiapolitikai szempontok
                                               
1 A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 2010. november 9-i, „Kitekintés a világ energetikai helyzetére 2010” 
című jelentése
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4. egyetért a Bizottság és az IEA azon feltételezésével, amely szerint a 
kibocsátáscsökkentésbe és a kapcsolódó energetikai technológiákba történő beruházás 
bármiféle késedelme később magasabb költségekhez fog vezetni; úgy véli, hogy az 
Uniónak fel kell gyorsítania erőfeszítéseit, ha el akarja érni a 2011. február 4-én az 
Európai Tanács által ismételten megerősített, 2050-re kitűzött hosszú távú, 80–95%-os 
csökkentési célkitűzést; üdvözli ezért a Bizottságnak a hosszú távú célkitűzések 
legköltséghatékonyabb és leghatásosabb módon való eléréséről szóló tervek felvázolására 
irányuló szándékát;

5. mélységes aggodalommal tölti el, hogy az Unió a 2020-ra vonatkozó előrejelzésekhez 
képest nem halad jó úton az energiafelhasználás 20%-kal való csökkentésének célja felé, 
ami a tagállamok és az EU részéről a szükséges elkötelezettség, ambíció és beruházások 
hiányának köszönhető; teljes mértékben támogatja a „2011. évi energiahatékonysági 
terv” és „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemterve” című bizottsági közleményekből levonható 
következtetéseket, amelyek szerint az energiahatékonysági politikák kulcsfontosságúak a 
szén-dioxid-kibocsátás további csökkentése szempontjából; felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy az energiahatékonyságot célzó intézkedések –
különösen az épületek, a városi fűtőrendszerek és közlekedés területén – kapjanak 
nagyobb pénzügyi támogatást a következő többéves pénzügyi keretben; helyteleníti, hogy 
az energiahatékonyság nem kapott nagyobb hangsúlyt, amikor az Európai Tanács 2011. 
február 4-én megvitatta az energiaprioritásokat;

6. felhívja a figyelmet arra, hogy a jelenlegi 20%-os cél olyan energiamixen alapul, amely 
egyes tagállamok esetében atomenergiát is tartalmaz; üdvözli a Bizottság döntését, hogy 
stressztesztnek vetik alá az uniós atomerőműveket annak érdekében, hogy meghozhassák 
a szükséges intézkedéseket a biztonságosságuk garantálása érdekében; úgy véli, hogy 
néhány tagállam egyes meglévő atomerőművek bezárásáról szóló döntése, valamint az új 
atomerőművek megépítésébe történő megnövekedett beruházás ahhoz vezethet, hogy 
bizonyos tagállamok felülvizsgálják a jelenlegi 20%-os célkitűzés elérésére hozott 
nemzeti intézkedéseket;

7. üdvözli, hogy a közelmúltban benyújtott, megújuló energiára vonatkozó nemzeti 
cselekvési tervek szerint – amennyiben a cselekvési terveket teljes mértékben 
végrehajtják, és javítják a pénzügyi eszközöket – az Unió túlteljesítheti a megújuló 
energiára vonatkozó, 2020-ra kitűzött célokat; felszólítja a Bizottságot, hogy szorosan 
kövesse nyomon a cselekvési tervek végrehajtását, és törekedjen stabil beruházási 
környezet kialakítására a 2020-ig tartó és azon túli időszakban, és munkálkodjon a 
megújuló forrásból származó energia piacának jobb integrációja érdekében; felszólítja a 
Bizottságot, hogy elemezze és adott esetben növelje a megújuló energiára vonatkozó, 
kötelező érvényű, 2020 utáni célkitűzést;

8. szorgalmazza, hogy az EU fokozza a megújuló energia villamosenergia-termelésen belüli 
részarányának növelésére és az intelligens hálózatok feltételeinek kialakítására irányuló 
erőfeszítéseit a mindinkább decentralizált energiatermelés biztosítása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy ennek eléréséhez többet kell beruházni az energetikai 
infrastruktúrával kapcsolatos projektekbe;
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9. megjegyzi, hogy számos piaci és szabályozási akadály következtében sok 
energiatakarékossági lehetőséget még mindig nem használnak ki az Unión belül; felszólít 
a megújuló energia felhasználásával kapcsolatos célkitűzések meghatározására, az 
energiahatékony termékekre és járművekre vonatkozó termékszabványok megalkotására, 
valamint a környezettudatos közbeszerzés előmozdítására;

10. hangsúlyozza az intelligens hálózatok és az intelligens fogyasztásmérők fontos szerepét a 
különböző, többek között megújuló forrásokból előállított villamos energia 
integrációjában; üdvözli az intelligens fogyasztásmérőkkel, valamint a 2009. március 12-
én a CEN, a CENELEC és az ETSI részére kiadott, a nyitott rendszer kifejlesztésének 
érdekében használt mérőműszerekre vonatkozó 441-es számú szabványosítási 
megbízással foglalkozó munkacsoport munkáját, és kéri a Bizottságot, hogy mielőbb 
terjesszen elő ajánlásokat és jogalkotási javaslatokat e munka eredményeinek teljes körű 
hasznosítása érdekében, különös jelentőséget tulajdonítva a szabványok kidolgozásának és 
az intelligens fogyasztásmérőkben rejlő energiatakarékossági potenciálnak; ismételten 
felszólít arra, hogy tegyék szakpolitikai célkitűzéssé, hogy 2015-re az európai otthonok 
50%-a legyen intelligens fogyasztásmérővel felszerelve;1;

11. hangsúlyozza, hogy az információs és kommunikációs technológiák (IKT) javíthatnák a 
közúti közlekedést, és többet tehetnek a biztonságosabb, intelligensebb és 
környezetbarátabb autók használatának előmozdításáért Európában; hangsúlyozza a 
digitális menetrend szerepét, amelynek kiemelt szerepet kell biztosítania az intelligens 
gépjárművekben és közúthálózatokban, valamint a V2V- és V2R-eszközökkel 
kapcsolatos K+F kísérleti projektekben rejlő környezetvédelmi lehetőségeknek;

12. rámutat arra, hogy amint azt az Európai Tanács 2011. február 4-ei következtetései is 
kiemelik, az intelligens hálózatokra vonatkozó műszaki szabványokat legkésőbb 2012 
végéig el kell fogadni;

13. hangsúlyozza, hogy feltétlenül szükség van az IKT-ra vonatkozó szabványosítási politika 
kölcsönös átjárhatóságot megkövetelő piaci fejleményekhez való hozzáigazítására, ami 
elősegíti az elektromos gépjárművekre, intelligens hálózatokra és az intelligens 
fogyasztásmérőkre vonatkozó műszaki szabványokkal kapcsolatos munka felgyorsítását 
annak 2012-ig történő befejezése céljával;

14. megjegyzi, hogy az új és mindenekelőtt energiahatékony és innovatív infrastrukturális
projektek engedélyezési eljárásainak felgyorsítása és a finanszírozás új módjainak 
megtalálása előfeltétele annak, hogy az energiával és éghajlatváltozással kapcsolatos 
európai célkitűzéseket a tervezett menetrend szerint valósítsák meg; hangsúlyozza, hogy 
az új infrastrukturális projekteknek összeegyeztethetőnek kell lenniük a hosszú távú uniós 
energiapolitikával;

15. üdvözli azt a megállapodást, hogy az Európai Gazdaságélénkítési Program energetikai 
projektjeinek le nem kötött pénzeszközeit egy, a megújuló energiával kapcsolatos helyi és 
regionális szintű kezdeményezések támogatását szolgáló célzott pénzügyi eszköz 
létrehozására használják fel; felszólít ezen eszköz közeli figyelemmel kísérésére annak 

                                               
1 Az Európai Parlament „Új európai digitális menetrend: 2015.eu” című, 2010. május 5-i állásfoglalása 
(2009/2225(INI)).
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felmérése érdekében, hogy vajon az ilyen típusú finanszírozás modellként szolgálhat-e a 
jövőben a fenntartható és alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba történő 
beruházások finanszírozására szolgáló pénzügyi eszközökhöz;

Kutatási és innovációs szempontok

16. rámutat arra, hogy az Európa 2020 stratégia azon politikai célkitűzése, amely szerint a 
GDP 3%-át a kutatásra kell fordítani, a költségeknek a magán- (2%) és közszféra (1%) 
közötti megosztását feltételezi; megjegyzi, hogy még mindig vannak sajátos problémák a 
3%-os célkitűzés elérésével kapcsolatban, különösen a magánkutatásokra fordított 
kiadások területén; rámutat arra, hogy az elkötelezettség hiánya a kutatásfinanszírozás 
területén akadályozza a kiemelkedően energiahatékony éghajlatbarát technológiák 
fejlesztését;

17. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az energiaárak támogatása és a szén-dioxid-kibocsátásra 
vonatkozó korlátozás vagy kvótarendszer hiánya miatt egyes Unión kívüli országok 
versenyelőnyre tesznek szert; hangsúlyozza, hogy mivel ezeknek az országoknak a szén-
dioxid-kibocsátása nincs korlátozva és ezáltal olcsóbb, előfordulhat, hogy kevésbé lesznek 
hajlandóak csatlakozni egy többoldalú globális megállapodáshoz a globális felmelegedés 
elleni harc érdekében;

Lehetőségek és eszközök a 20%-os célkitűzés meghaladására

18. felszólít annak az általános elvnek az alkalmazására, amely szerint az Uniónak a 
legköltséghatékonyabb utat kell követnie a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése 
érdekében, támogatva egyúttal az EU hosszú távú éghajlat-politikai céljaival összhangban 
lévő ígéretes innovatív technológiák és beruházások kellő időben történő bevezetését;
véleménye szerint ezen elv megvalósítása során tiszteletben kell tartani a szubszidiaritás 
elvét;

Energetikai intézkedések

19. kéri, hogy az energiahatékonyság legyen a jövőbeli éghajlat-politikai intézkedések 
prioritása; elismeri, hogy a Bizottság 2050-ig szóló ütemterve szerint, ha az EU 
eredményesen végrehajtja jelenlegi politikáit, különösen a 20%-os energiahatékonysági 
célkitűzés 2020-ra történő teljesítését, képes lenne arra, hogy 2020-ra belső kibocsátását 
25%-os vagy ezt meghaladó mértékben csökkentse; úgy véli, hogy a Bizottság 
hatásvizsgálata alapján ez a csökkentési szint még mindig az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának az 1990-es szinthez képest 80–95%-os csökkentésére vonatkozó hosszú 
távú célhoz vezető költséghatékony út része lenne, és hogy a kevésbé ambiciózus 
megközelítés jelentősen nagyobb összköltséggel járna a teljes időszak során;

20. felszólítja a Bizottságot, hogy alakítson ki hatékony jogi keretet az energiamegtakarítási 
célkitűzésekre vonatkozó tagállami kötelezettségvállalások maradéktalan teljesítésének 
biztosítására a nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek Bizottság általi 
jóváhagyására vonatkozó követelmény vagy más intézkedések bevezetésével; felszólítja a 
Bizottságot, hogy mozdítsa elő és kövesse nyomon a nemzeti energiahatékonysági 
cselekvési tervek végrehajtását, és helyezzen kilátásba jogsértési eljárást a teljesítés 
elmulasztása esetén; ezzel összefüggésben emlékeztet az energiahatékonysági cselekvési 
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terv felülvizsgálatáról szóló, 2010. december 15-i állásfoglalására1;

21. úgy véli, hogy az ipari országokban a teljes gazdaságra kiterjedő korlátozásokkal 
párosuló ágazati megközelítések hozzájárulhatnak az éghajlatváltozással kapcsolatos 
tevékenység és a versenyképesség, valamint a gazdasági növekedés összeegyeztetéséhez; 
hangsúlyozza az ipari kibocsátás holisztikus, horizontális ágazati megközelítésének 
fontosságát az iparban, amely hozzáadott értékkel bírna a nemzetközi tárgyalások és a 
szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó európai célkitűzések összefüggésében;

22. hangsúlyozza, hogy a nagyobb energiahatékonyság révén elért energiamegtakarítás 
kínálja a szén-dioxid-kibocsátás további csökkentésének legköltséghatékonyabb módját; 
felhívja a figyelmet a kihasználatlan lehetőségekre az épületek, különösen a már 
megépített épületek életciklusra számított energiateljesítménye, a légi közlekedést is 
magába foglaló közlekedési ágazat, a közbeszerzés, az energiaigényes termékek gyártása, 
valamint az energiaátalakítás és a távfűtést és -hűtést is magába foglaló energiaszállítás 
optimális energiateljesítményének terén;ismételten hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen, 
hogy ezeken a területeken konkrét lépéseket tegyenek, és felhívja a figyelmet a Bendtsen-
jelentés és a Kolarska-Bobiñska-jelentés vonatkozó javaslataira; nyomatékosan 
hangsúlyozza, hogy az energiatakarékossági intézkedéseket mindenekelőtt nemzeti, 
regionális és helyi szinten kell megvalósítani, és hogy az uniós projektekkel kapcsolatban 
kommunikációs stratégiát kell kidolgozni a vállalkozások és a fogyasztók teljes körű 
tájékoztatása érdekében; hangsúlyozza a Bizottság egyes tagállamokra máris pozitív 
hatást kifejtő energiahatékonysági tervében javasolt, az energiaipart érintő 
energiatakarékossági kötelezettségekre vonatkozó rendszer bevezetésében rejlő 
lehetőségeket;

23. felhívja a figyelmet a kkv-kban rejlő energiatakarékossági lehetőségekre, mivel jelenleg 
az európai kkv-k csupán 24%-a hajt végre aktívan intézkedéseket környezetre gyakorolt 
hatásának csökkentése érdekében; hangsúlyozza, hogy míg legalább egy pénzügyi 
tanácsadó jut minden kkv-ra, a kkv-k nem kapnak ilyen tanácsokat az 
energiatakarékossággal és energiahatékonysággal kapcsolatban, és szükségük volna 
környezetvédelmi és energetikai szakértő segítségére is;

24. rámutat arra, hogy a Bizottság szerint közel nyolcmilliárd eurónyi energiahatékonyságra 
szánt uniós forrást még mindig nem vettek igénybe; üdvözli ezért a Bizottság azon 
szándékát, hogy elősegíti és előmozdítja a strukturális alapok energetikával kapcsolatos 
épületfelújítási projektekre történő felhasználását; konkrét kezdeményezéseket vár, 
többek között a finanszírozási rendelkezésekkel kapcsolatban;

25. hangsúlyozza, hogy az Unió éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseinek 
megszigorítása jelentősen megnövelt erőfeszítést és beruházást vonna maga után a 
fenntartható és alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiák, az intelligens 
hálózatok és az energetikai kutatások fejlesztése, valamint az eredmények gyors 
alkalmazása terén; alapvető fontosságúnak tartja, hogy biztosítsák a SET-terv 2013. utáni 
megfelelő finanszírozását; hangsúlyozza, hogy egy olyan energiastratégiának, amely az 
éghajlatváltozással kapcsolatban 20%-ot meghaladó célkitűzést irányoz elő, az összes 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0485.
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éghajlatbarát energiatechnológiára építenie kell;

26. megjegyzi, hogy a Bizottság megállapította, hogy egybillió eurónyi beruházásra lenne 
szükség az energiatermelő kapacitás és az Unió energiaszállítási és -elosztási 
infrastruktúrájának 2020-ra előirányzott minőségi átalakítása területén, amelyet 
elsősorban az energiatarifákból befolyó összegből kell fedezni; felszólít az említett 
beruházások megvalósítására azzal a céllal, hogy kiteljesítsék az ellátás biztonságát 
biztosító összekapcsolt belső energiapiacot, javítsák a megújuló energia európai 
energiarendszerbe való integrációját amellett, hogy figyelembe veszik az egyes országok 
energiaszerkezetének sajátosságait, fokozzák az energiahatékonyságot, és lehetővé teszik 
a fogyasztók számára, hogy ők is részesülhessenek az új technológiák nyújtotta 
előnyökből; hangsúlyozza a tagállamok közötti villamosenergia-hálózati 
rendszerösszekötők szükségességét annak érdekében, hogy teljesen ki lehessen aknázni 
az egyes országokban elsősorban a megújuló energia terén végrehajtott nagyarányú
beruházásokat;

Iparpolitikai intézkedések

27. sürgeti, hogy az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere biztosítsa a hosszú távú 
beruházások biztonságosságát, és gondoskodjon rugalmassági mechanizmusokról a 
gazdasági visszaesés esetén (például a túl sok kibocsátási egység kiosztásának elkerülése 
érdekében);

28. úgy véli, hogy az ágazati megközelítések uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerbe 
történő integrálása az összes részt vevő országban növelni fogja az általános gazdasági 
hatékonyságot; hangsúlyozza, hogy érdemes fontolóra venni az ágazati megközelítések 
további ágazatokra és országokra való kiterjesztésének előnyeit;

29. elismeri, hogy a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése tekintetében – nem csupán az 
energiaágazat területén – egyre nagyobb figyelmet kapnak a szén-dioxid-leválasztási és -
tárolási technológiák, amelyek átmeneti szakaszt jelentenek a hosszú távon fosszilis 
üzemanyagok nélküli energiaellátás felé vezető úton, egyúttal megjegyzi, hogy a szén-
dioxid-leválasztási és -tárolási technológiákba való beruházások gazdasági 
életképességéhez a jelenlegi áraknál jóval magasabb szén-dioxid-kibocsátási árakra lenne 
szükség; hangsúlyozza, hogy a lehetséges szén-dioxid-leválasztási és -tárolási projektek 
átfogó értékeléséhez azok társadalmi elfogadására van szükség; kiemeli, hogy a 
Nemzetközi Energiaügynökség szén-dioxid-leválasztási és -tárolási technológiákra 
vonatkozó ütemterve szerint 2030-ra a szén-dioxid-leválasztási és -tárolási projektek felét 
a gyáripar területén valósítják meg; rámutat arra, hogy az éghajlatváltozással és 
energiával kapcsolatos csomagban a szén-dioxid-leválasztásra és -tárolásra vonatkozó 
rendelkezésekkel összhangban az új széntüzelésű erőművek számára előírt feltételek 
teljesítése a földgáztüzelésű erőművek építése megkezdésének előfeltétele kell, hogy 
legyen; rámutat arra, hogy e technológiák megvalósítása nem hathat az európai ipar 
versenyképességének csökkentése irányába;

30. felhívja a Bizottságot, hogy haladéktalanul tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy 
miképpen tudja az EU a legjobban kiegészíteni az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
intézkedéseit a szén-dioxidtól eltérő gázok, például a világon a leggyorsabban növekvő 
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éghajlat-szennyező anyagnak számító fluorozott szénhidrogének és a HFC-23 
kibocsátásának csökkentését célzó erőfeszítésekkel; felszólítja a Bizottságot, hogy
mozdítsa elő a fluorozott szénhidrogének előállításának a montreali jegyzőkönyvbe 
történő felvételét és harmadik országokkal a HFC-23 hatásának enyhítésére irányuló 
kétoldalú megállapodások megkötését a szén-dioxidtól eltérő gázok kibocsátásának 
csökkentése és a HFC-23 hatásának mérséklése érdekében, költséghatékony módon és a 
jelenlegi szén-dioxid-kibocsátási árakhoz képest nagyságrendileg kevesebb közpénzből;

31. tudomásul veszi az atomenergiának a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez való 
hozzájárulását, tekintve, hogy az EU-ban működő atomerőművek bezárása a kibocsátás 
50%-os növekedéséhez vezetne;

32. megjegyzi, hogy a feketeszén és a barnaszén bányászatának jövője szempontjából nem 
szabad a szén-dioxid-leválasztási és -tárolási technológiát a szén felhasználásának uniós 
gazdaságban történő megőrzése egyetlen lehetőségének tekinteni, és hogy más alacsony 
kibocsátású széntechnológiákat is ki kell fejleszteni és be kell vezetni;

Kutatási és innovációs intézkedések

33. hangsúlyozza, hogy az áttörést jelentő technológiák kifejlesztése és alkalmazása a kulcsa 
az éghajlatváltozással szembeni küzdelemnek, valamint annak, hogy világszerte meg 
lehessen győzni az Unió partnereit arról, hogy a kibocsátáscsökkentés a versenyképesség 
elvesztése és munkahelyek megszűnése nélkül is megvalósítható; létfontosságúnak tartja, 
hogy Európa példát mutasson azáltal, hogy jelentősen növeli az éghajlatbarát és 
energiahatékony ipari technológiák kutatására fordított kiadásokat a kutatási és 
innovációs keretprogram keretében, amelyet megfelelően össze kell hangolni a SET-
tervben felvázolt stratégiai energiatechnológiákkal; hangsúlyozza, hogy Európának 
szüksége van arra, hogy vezető szerepet töltsön be az éghajlat-változási és 
energiahatékonysági technológiákra irányuló kutatásban, és szoros tudományos 
együttműködést építsen ki e téren a nemzetközi partnerekkel, különösen a BRIC-
országokkal és az Egyesült Államokkal;

34. kiemeli a mezőgazdaságban rejlő lehetőségeket, amelyek jelentősen hozzájárulhatnak az 
éghajlatváltozás kezeléséhez és különösen a mezőgazdasági hulladékok fenntartható 
energiatermelés céljaira történő felhasználásában rejlő lehetőségeket, amelyek ezzel 
kiegészítő jövedelemforrást is biztosítanak a mezőgazdasági termelők számára; 
véleménye szerint a KAP-nak a jövőben olyan eszköznek kell lennie, amely segíti a 
tagállamokat a környezeti és éghajlat-változási célok elérésében, és támogatnia kell a 
mezőgazdasági termelőket abban, hogy kiaknázhassák a zöld növekedés által kínált 
előnyöket; úgy véli, hogy a KAP környezetbarát összetevőjét az első pillérbe tartozó 
közvetlen kifizetési rendszer részévé kell tenni a bonyolult adminisztrációs eljárások 
elkerülése, a termelők környezetvédelmi kötelezettségvállalásának ösztönzése és a 
különböző tagállamokban az egységes végrehajtás biztosítása érdekében;

35. különös fontosságot tulajdonít az energiatakarékosság és a megújuló energia területén az 
európai szabadalmi oltalmi mechanizmusok összehangolásának a továbbra is 
kihasználatlan, értékes szellemi tulajdonhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében; 
hangsúlyozza, hogy prioritást élvező feladatként kell aktiválni a tervezett európai 
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szabadalmat az energiatakarékosság és a megújuló energia területén;

36. hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell a közlekedési ágazat szén-dioxid-kibocsátását 
azáltal, hogy az elektromos járművek számára egy szabványosított európai 
infrastruktúrát, a fosszilis üzemanyagok alternatívájának tekintett fenntartható, második 
generációs bioüzemanyagok használatához pedig több ösztönzőt biztosítanak;

37. úgy véli, hogy az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság irányába történő átmenet 
egyenletessé tétele, illetve a globális szén-dioxid-piac előkészítése révén az ipari 
országokban bevezetett, teljes gazdaságra számított felső határértékekkel párosuló ágazati 
megközelítések is részét képezhetik az éghajlatváltozásra vonatkozó, 2012 utáni 
fellépések nemzetközi keretének;

38. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy az éghajlat-politikát hosszú távú pálya alapján 
határozza meg, és támogatja a középtávú, például 2030-ra szóló célok gondolatát; 
meggyőződése, hogy a reális közép- és hosszú távú célkitűzések világosabb ösztönzőket 
nyújtanak a befektetők számára a fenntartható beruházásokhoz, és hogy a magasabb 
célkiűzések meghatározása a jelenlegi 2020-as kereten belül beruházási szempontból túl 
ambiciózusnak bizonyulhat;

Járulékos előnyök és hatások

39. megjegyzi, hogy a Bizottság felmérése szerint a magasabb csökkentési cél kitűzése 2020-
ig az olaj- és gázimport akár 40 milliárd eurós mérsékléséhez vezetne a 2020-ra becsült 
hordónkénti 88 USD-s olajárral számolva; üdvözli, hogy az Unió energiaimport-
függőségét ezáltal akár 56%-kal is csökkenthetnék;

40. elismeri, hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszerrel kapcsolatban javasolt csökkentési cél 
megemelése – amellett, hogy ösztönzi az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák 
fejlesztését –, ha nem párosul ambiciózus energiahatékonysági intézkedésekkel, a 
villamos energia árának és költségeinek további növekedéséhez vezetne, ami komoly 
problémát jelentene az uniós ipar és a fogyasztók számára; úgy véli, hogy a legfrissebb 
Eurobarométer-felmérés szerint a közvéleményt jelentős mértékben foglalkoztatja a stabil 
és biztonságos energiaárak kérdése; rámutat arra, hogy az ETS-irányelv lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy a nagy villamosenergia-felhasználású ágazatok számára állami 
támogatás révén ellentételezzék a magasabb villamosenergia-árakat;

41. hangsúlyozza az európai versenyképességnek a fenntartható gazdasággá történő 
átalakulás eredményeként az innováció és a fokozott beruházás révén teremtett lehetséges 
növekedését; kiemeli, hogy a nemzetközi versenyképesség tekintetében az 
éghajlatváltozás mérséklésére tett nagyobb uniós erőfeszítések néhány ágazatban 
költségelőnyt teremtenének az Unió nemzetközi versenytársai számára, ugyanakkor az 
éghajlatváltozással kapcsolatos technológiák terén az uniós vállalatokat juttatnák 
versenyelőnyhöz; úgy véli, hogy az Unió érintett ágazatokban működő versenytársai 
számára egy nemzetközi megállapodáshoz való csatlakozás a költségelőnyök feladását 
jelentené, míg az Unió versenyelőnyét ez valószínűleg nem befolyásolná;

42. hangsúlyozza, hogy az éghajlatbarát európai innováció szükséges az erős pozíció 
megtartásához az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák gyorsan növekedő 
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világpiacán, illetve ez lehetővé tenné, hogy az EU versenyképesebb legyen a jelentősebb 
piaci szereplőkkel szemben; hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az innováció 
eredményeinek piaci bevezetését és üzleti hasznosítását Európában; ezért úgy véli, hogy 
megfelelő finanszírozási eszközöket kell elérhetővé tenni a sikeres technológiák uniós 
piacra történő bevezetése érdekében; figyelmeztet a zöld munkahelyek áthelyezésével 
kapcsolatos kockázatokra, mivel a befogadó és fenntartható európai gazdaság létrehozása 
terén tapasztalható késedelem más régiókba terelné el a zöld ágazatok beruházásait és 
munkahelyeit;

43. megjegyzi, hogy az energiafogyasztás 2009-es átmeneti csökkenése ellenére a tagállamok 
gazdaságának talpra állása következtében a jövőben nagyobb lesz az energiafogyasztás, 
így az energiabehozataltól való függés továbbra is nőni fog;

44. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy máris megfigyelhető a fenntartható technológiai 
innovációk áthelyeződése Európából a világ más részeire, így Európa e technológiák és a 
kapcsolódó késztermékek nettó importőrévé válhat; megállapítja, hogy a legújabb 
felmérések szerint a tiszta technológia terén vezető ötven vállalatból huszonnégy ázsiai, 
huszonkettő egyesült államokbeli, három európai és egy kanadai székhelyű; hangsúlyozza, 
hogy a 2010. évi Ernst & Young barométer szerint Kína és az Egyesült Államok a világ 
legvonzóbb régiói a megújuló energiaforrások fejlesztése szempontjából;

45. megjegyzi, hogy Európának most többet kell beruháznia az energiahatékonyságba, ami 
erősíti a helyi gazdaságokat azon helyi munkahelyek támogatása révén, amelyek nem 
szivároghatnak át az alacsonyabb gyártási költségű harmadik országokba;

46. elismeri az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság irányába történő átmenethez 
kapcsolódóan a munkahelyteremtésre és versenyképességre tett hatást, miután az EU 
globális vezető szerepre tesz szert a megújulóenergia-technológiák és 
energiahatékonysági termékek és szolgáltatások terén;

A kibocsátásáthelyezés kockázatának vizsgálata

47. hangsúlyozza, hogy Európa éghajlatváltozás mérséklésére irányuló politikája 
eredményesen mozdítja elő termelési rendszerének környezetbarátabb átalakítását, de ha 
ezt egyoldalúan hatja végre, akkor előfordulhat, hogy környezetvédelmi hatása a 
kibocsátásáthelyezés miatt korlátozott lesz1;

48. rámutat arra, hogy a javasolt teljesítménymérő rendelkezések értelmében a kibocsátási 
tanúsítványok jelentős részét még mindig azoknak az ipari létesítményeknek kell 
megvásárolniuk, amelyek nem fogják teljesíteni a referenciaértékeket, ami olyan 
költségeket generál a nemzetközi versenyben részt vevő uniós vállalatok számára, 
amelyekkel a világ más területein működő versenytársaiknak nem kell megküzdeniük; 
megállapítja, hogy az ETS rugalmas felépítése miatt a vállalatok a fel nem használt 
kibocsátási egységeket átvihetik majd a második szakaszból a harmadik szakaszba;

49. véleménye szerint az ETS teljesítménymérésének figyelembe kell vennie azt is, hogy 

                                               
1 Az euromediterrán éghajlat-változási központ 2011. március 3-i következtetései „Az éghajlatváltozás hatásait 
csökkentő európai politika makrogazdasági hatásai a 20%-os célkitűzésen túl” címmel
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milyen energiaforrások állnak rendelkezésre egy adott tagállamban, és lehetővé kell 
tennie azok kiigazítását az energiaszerkezet és a beszerzési lehetőségek változásakor;

50. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság kibocsátásáthelyezéssel kapcsolatos 
feltételezései nem tükrözték kielégítően a villamosenergia-árakra vonatkozó további 
hatásokat; hangsúlyozza, hogy az Unió villamosenergia-felhasználásának 40%-át az ipar 
teszi ki, amelyet érzékenyen érint a kibocsátásiegység-árak bármiféle változása, mivel a 
villamosenergia-ágazat áthárítja rá a költségeket; rámutat ugyanakkor arra, hogy a 
tagállamok támogatási rendszerek keretében felhasználhatják az árverések bevételét e 
hatások korlátozására;

51. hangsúlyozza, hogy nem létezik a kibocsátásáthelyezésben érintett valamennyi iparágra 
alkalmazható egységes megoldás, és hogy a termék jellege vagy a piac szerkezete 
alapvető fontosságú kritériumok akkor, amikor a rendelkezésre álló eszközök (ingyenes 
kvóta odaítélése, állami támogatás vagy határokon történő kiigazítási mechanizmus) 
közül ki kell választani a megfelelőt;

52. megjegyzi, hogy a szén-dioxid-piaccal kapcsolatos, 2020-ra vonatkozó szén-dioxid-
kibocsátási árak előrejelzései – mint a Bizottság által a 2010. májusi közleményben 
használt, 30%-os hazai csökkentési forgatókönyvön alapuló előrejelzés – jelentősen 
különböznek egymástól, ezért felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be olyan új 
előrejelzést a kibocsátásáthelyezés kockázatának értékelésére, amely figyelembe veszi 
ezeket a forgatókönyveket;

További lehetőségek és kihívások

53. úgy véli, hogy az Unió éghajlatváltozással kapcsolatos politikái következtében esetlegesen 
megváltozó munkaerő- és energiaköltségeknek nem szabad szociális dömpinghez vagy 
kibocsátásáthelyezéshez vezetniük, és felszólítja a Bizottságot, hogy minden ilyen 
kockázatot vizsgáljon meg; ezért felszólítja a többi fejlett és fejlődő országot, hogy 
vállaljanak vagy hajtsanak végre megfelelő, illetve hasonló erőfeszítéseket;

54. felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa egyrészt az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdasággá való átalakulásból eredő munkaerő-piaci követelmények teljesítését szolgáló 
intézkedéseket, másrészt az új ágazatokban alkalmazhatóvá váló dolgozókra vonatkozó 
szerkezetátalakítási intézkedéseket;

55. véleménye szerint eredményesebben kellene felhasználni a kohéziós alapokat a megújuló 
energiaforrások, az energiahatékonyság és az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó 
technológiák előmozdítására;

56. hangsúlyozza, hogy a kibocsátási egységek árainak emelkedése a villamosenergia-árak 
további emelkedéséhez vezet; megállapítja, hogy a kibocsátási egységek árának minden
egy eurónyi emelkedése több mint kétmilliárd euró többletköltséget eredményez a 
társadalomnak villamosenergia-költségek formájában, amelynek 40%-ért az ipar felelős; 
felszólítja a Bizottságot, hogy egyeztessen az összes érintett féllel megfelelő, a versenyt 
nem torzító megoldásokat tartalmazó javaslatok előterjesztése céljából;

57. hangsúlyozza, hogy az IEA 2010-es, a világ energiaügyi kilátásaival foglalkozó „World 



AD\866647HU.doc 13/15 PE458.835v02-00

HU

Energy Outlook 2010” című jelentése szerint a 2ºC-os célkitűzést csak a jelenlegi 
kötelezettségvállalások 2020-ig tartó időszakban történő szigorú teljesítésével, a későbbi 
időszakban pedig még határozottabb fellépéssel lehet teljesíteni; ezért felszólítja a 
Bizottságot és az (Európai) Tanácsot, hogy szorgalmazzák a fosszilis üzemanyagokhoz 
nyújtott támogatás G20-ak által elfogadott eltörlésének gyorsabb, nemzetközileg 
összehangolt végrehajtását, és nyújtsanak be ennek megfelelő javaslatokat uniós szinten;

58. e tekintetben emlékeztet az Európa 2020 stratégiáról szóló bizottsági közleményre, amely 
az adóterheknek a munkaerőről az energiafogyasztásra történő áthelyezését 
szorgalmazza; üdvözli az éves növekedési jelentésben tett bejelentést az energiaadókra 
vonatkozó európai keretnek az EU energetikai és éghajlat-változási célkitűzéseivel 
összhangban történő átalakításáról szóló javaslatot;

59. aggodalmát fejezi ki azt illetően, hogy elsősorban a kevésbé szigorú szén-dioxid-
kibocsátási korlátozásokat alkalmazó országokból való behozatal volt felelős a 
fogyasztással összefüggő uniós szén-dioxid-kibocsátás 1990 és 2006 közötti 
növekedésének 47%-áért; megjegyzi, hogy ez független az EU legújabb éghajlat-
politikáitól és különösen az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerétől; mindazonáltal kéri 
a Bizottságot annak vizsgálatára, hogy folytatódtak-e ezek a tendenciák 2006 után is;

60. felhívja a Bizottságot, hogy hozza meg a következő gyakorlati intézkedéseket:
 mérje fel a kibocsátáscsökkentésre irányuló belföldi politikák foglalkoztatásra, többek 

között az álláslehetőségekre gyakorolt hatásait, támogassa az alacsony szén-dioxid-
kibocsátással kapcsolatos tájékozottság javítását, az energiaüggyel kapcsolatos 
átképzési és továbbképzési igényeket, valamint az oktatást és a képzést, különösen a 
kkv-k számára;

 vizsgálja meg, hogy a tagállamok milyen mértékben tesznek eleget azon 
kötelezettségvállalásuknak, amely szerint árverési bevételeik legalább 50%-át az 
éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra irányuló 
intézkedésekre fordítják, és szükség esetén tegyen intézkedésekre irányuló 
javaslatokat;

 elemezze tagállami szinten az EU megnövekedett kibocsátási célkitűzéseinek hatását, 
amint azt a Környezetvédelmi Tanács 2011. március 14-i következtetései is jelezték;

 finanszírozza megfelelően az európai stratégiai energiatechnológiai tervet;
 mozdítsa elő a strukturális alapok és a Kohéziós Alap tagállamok általi, különösen 

energiahatékonysági intézkedésekre való hatékony felhasználását, maradéktalanul 
szem előtt tartva azt az elvet, hogy ezeknek regionális beruházásoknak kell lenniük, és 
csökkenteniük kell az Unión belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeket;

 vezessen be innovatív finanszírozási mechanizmusokat (mint például a feltöltődő 
programok);

 különítsen el további forrásokat a gyengébb és hátrányosabb helyzetű régiók számára 
a nem ETS-beli ágazatokkal (épületek, közlekedés, mezőgazdaság) kapcsolatos 
intézkedésekre;

 a nyolcadik kutatási keretprogramon belül biztosítson elsőbbséget az éghajlatra és az 
energiára, ezen belül az energiahatékonyságra, valamint az éghajlatváltozás okaira és 
az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó kutatásnak; 

 vizsgálja meg, milyen hatással lenne az üvegházhatást okozó gázkibocsátás 20% 
fölötti csökkentésére vonatkozó egyoldalú uniós lépés más országoknak egy 
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nemzetközi megállapodáshoz való csatlakozási hajlandóságára;
 vizsgálja meg a zöld munkahelyek áthelyezése, a csökkenő beruházások és a zöld 

ágazatokban mutatott versenyképesség tekintetében jelentkező esetleges hatásokat.
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