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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 az éghajlatváltozás globális jelenség, és hatása a világ különböző tájain 
egyenlőtlenül oszlik meg; mivel még a társadalmi-gazdasági vetületek, valamint a 
költségek és hasznok tekintetében is különbségek vannak a fejlődő és a fejlettebb 
országok között;  mivel az éghajlatváltozásra adott válaszoknak ily módon 
alkalmazkodási intézkedéseket, valamint az összes érintett ágazatban egyértelmű és 
átfogó cselekvési terveken keresztül megvalósuló, a fenntartható fejlődés felé vezető utat 
kijelölő stratégiákat is magukban kell foglalniuk,

B. mivel az éghajlatváltozás kiváltó okainak felszámolására irányuló intézkedéseket és a 
hatását mérséklő alkalmazkodási intézkedéseket nem lehet mindig egymástól 
elválasztani; mivel a gumiabroncsok címkézésére, az energiafogyasztási címkézésre és az 
épületek energiateljesítményére irányuló, az energiahatékonysági csomag részeként az 
Unió által nemrégiben előterjesztett jogalkotási kezdeményezések fontos szerepet 
játszanak a CO2-kibocsátás csökkentésében, és azokat a jövőben uniós szinten az új 
energiafogyasztási szokások kialakítására irányuló fellépések részévé kell tenni, 

C. mivel az éghajlatváltozás az energiaágazatban elkerülhetetlen módon hatással lesz mind a 
keresleti, mind a kínálati oldalra; mivel az olyan éghajlati jelenségek, mint az erős esőzés, 
a hőmérséklet emelkedése, a hőhullámok, a szárazság, a komoly viharok, az áradások és a 
tűzvészek jelentős fennakadásokat és károkat tudnak okozni az energiaellátási 
infrastruktúrában, és így közvetlenül befolyásolják az energiatermelést, valamint az 
energia eljuttatását a végfelhasználókhoz,

D. mivel az energiaforrások és -ellátók diverzifikációja fontos elem az energiához való 
egyenlő hozzáférés és a megfelelő energiaellátás biztosítása, valamint a megújuló 
forrásokból származó energiafelhasználás arányának növelésére és a CO2-kibocsátás 
csökkentésére irányuló uniós célkitűzések megvalósítása tekintetében,

E. mivel a hatályos és jövőbeli jogi aktusok, politikák és programok végrehajtásakor és 
módosításakor a Bizottságnak és a tagállamoknak be kell építeniük az alkalmazkodási 
intézkedéseket,

1. tudatában van annak, hogy a kirívó éghajlati jelenségek, a tengerszint várható emelkedése 
és az esőzésben mutatkozó ingadozások még a meglévő infrastrukturális rendszerben is 
alkalmazkodási intézkedések elfogadását teszik szükségessé, amelyek ugyan költségesek 
lesznek, ám kevesebbe fognak kerülni, mint a tétlenségből közép- és hosszú távon eredő 
károk; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy célirányos nemzeti cselekvési tervek 
keretében számoljanak be a költségekről és a források elosztásáról;  

2. rámutat, hogy a katasztrófák elkerülése érdekében új intézkedéseket kell bevezetni az 
összes ipari ágazatban, például fokozottabb biztonsági, energiafelhasználási vagy 
energiatermelési ellenőrzéseket, amelyek kiterjesztik az építkezésre vonatkozó hatályos 
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harmonizált szabványokat, például az épületek, többek között az ipari épületek –
amelyeknek eleget kell tenniük a 97/11/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK 
irányelvnek és a környezeti hatásvizsgálatról (EIA) és a stratégiai környezeti vizsgálatról 
szóló 2001/42/EK irányelvnek – használatának engedélyezésekor alkalmazott Eurocodes-
okat;

3. hangsúlyozza, hogy az energiaellátásra és –hozzáférésre vonatkozó intézkedéseket a 
tagállamok közötti szolidaritás jegyében kell kialakítani, és hogy az EU-nak hozzá kell 
járulnia az energiahatékonyság irányába történő globális stratégiai elmozduláshoz, 
valamint a 2009/28/EK irányelvben említett menetrenddel összhangban megújuló 
energiaforrásokról kell gondoskodnia;  felhívja a tagállamokat, hogy 2010. június 30-ig 
nyújtsák be az uniós modell és kritériumok alapján készített nemzeti cselekvési terveiket;  

4. rámutat, hogy a magán- és közbefektetések különösen az életbe lépő nemzeti 
energiahatékonysági cselekvési terv és a nemzeti megújuló-energia cselekvési terv 
tükrében történő fokozása érdekében az EU-nak és a tagállamoknak meg kell határozniuk 
a partnerekkel folytatott műszaki együttműködéshez nyújtott pénzügyi hozzájárulásukat; 
üdvözli a fenntartható energián alapuló gazdaság kialakítását célzó, energiával 
kapcsolatos kutatáshoz szükséges források minimális emelését ígérő bizottsági 
közleményt;

5. megerősíti, hogy a folyamatban lévő éghajlatváltozás jelentős hatást gyakorol a gazdasági 
fejlődésre, és nagyobb fennakadást is okozhat a gazdasági és társadalmi életben; úgy véli, 
hogy a gazdasági alkalmazkodási intézkedések, többek között a fenntarthatóbb ipari 
termelésre való átállás életbe léptetéséhez elegendő forrást kell biztosítani az 
alkalmazkodási és kockázatkezelési intézkedésekre is, és ezeket az intézkedéseket nem 
lehet pusztán az ETS keretében befolyt bevételekhez kötni, hanem azok számára egyéb, 
alternatív finanszírozási lehetőséget is kell teremteni a privát és a közszféra köréből; 

6. úgy ítéli meg, hogy egy adott ágazatra gyakorolt hatások (az adaptációs döntések 
tekintetében is) gyakran kihatnak más ágazatokra, ezért azt kéri a Bizottságtól, hogy az 
alkalmazkodási intézkedések végrehajtása során vegye figyelembe az ágazatok közötti 
interakciókat;

7. felhívja a Bizottságot, hogy a küszöbön álló nyolcadik keretprogram (FP8) keretében 
vegye fontolóra a nemzetközi együttműködésre fordított finanszírozási keretek tágítását 
mind 

a. a fejlett országok tekintetében, a megújuló technológiák terjedésének előmozdítása 
érdekében;

b. mind pedig a fejlődő országok tekintetében, a legkitettebb régiókat sújtó 
éghajlatváltozás elleni küzdelem támogatása érdekében; 

8. hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos kutatás-fejlesztéshez szükséges 
pénzügyi forrásokat növelni kell, továbbá a környezeti változásokat tükröző adatok jobb 
megosztása érdekében a tagállamokkal közös és világszintű integrált környezeti 
információs rendszert kell kialakítani; a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos projekteket és 
programokat illető kockázatkezelés és alkalmazkodás támogatásának jelentős 
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növeléséhez hasonló egyéb intézkedéseket is fontolóra kell venni;

9. ebben az összefüggésben hangsúlyozza az éghajlatváltozás elleni küzdelemben való 
részvételre irányuló helyi kezdeményezések jelentőségét, és rámutat a bevált gyakorlatok 
megosztása, valamint a megfelelő tájékoztatókampányok – a nemzeti hatóságok és az EU 
által indított kiterjedtebb kezdeményezésekkel összhangban történő – szervezésének 
fontosságára.


