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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 20 %-os célkitűzés elemzése napjainkban

1. hangsúlyozza, hogy a gazdasági válság az ipari termelés kapacitásának rendkívüli 
csökkenéséhez, a gazdasági növekedés visszaeséséhez és munkaerő-elbocsátáshoz 
vezetett; rámutat, hogy a GDP bármiféle csökkenését már önmagában véve költségnek 
kell tekinteni, amely veszélyezteti az ipari befektetési lehetőségeket; óva int attól az 
általános következtetéstől, hogy a gazdasági válság olcsóbbá tette a 
kibocsátáscsökkentést;

2. megjegyzi, hogy a különböző iparágaktól kapott információk szerint világos jelek 
mutatnak arra, hogy a uniós éghajlat-változási politika meglévő rendelkezései, mint 
például 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;

3. egyetért a Bizottság és a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) feltételezésével, amely 
szerint az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó energiatechnológiákba történő 
beruházás késleltetése később magasabb költségekhez fog vezetni; úgy véli, hogy ha el 
akarjuk érni a 2050-re kitűzött hosszú távú célkitűzést, ahogyan azt 2011. február 4-én 
megerősítette az Európai Tanács, az Uniónak fel kellene gyorsítania az erőfeszítéseit, 
miután 2020-ben eléri a 20%-os kibocsátáscsökkentési célt; üdvözli ezért a Bizottságnak 
a hosszú távú célkitűzések legköltséghatékonyabb módon való eléréséről szóló tervek 
felvázolására irányuló szándékát;

4. 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 részéről a szükséges elkötelezettség és az ambíció hiányának 
köszönhető; 

5. üdvözli, hogy az Unió nagyon jó úton halad a megújuló energiával kapcsolatos, 2020-ra 
kitűzött célok elérése felé; 

6. hangsúlyozza az intelligens hálózatok és az intelligens fogyasztásmérők fontos szerepét a 
megújuló forrásokból előállított villamos energia integrációjában; üdvözli az intelligens 
fogyasztásmérőkkel foglalkozó munkacsoport munkáját, és kéri a Bizottságot, hogy 
mielőbb terjesszen elő ajánlásokat; 

7. megjegyzi, hogy az új infrastrukturális projektek engedélyezési eljárásainak felgyorsítása 
előfeltétele annak, hogy az energiával és éghajlatváltozással kapcsolatos európai 
célkitűzéseket a tervezett menetrend szerint valósítsák meg;

8. rámutat, hogy az a célkitűzés, hogy a GDP 3%-át a kutatásra kell fordítani, a 
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költségeknek a magán- és közszféra kutatási kiadásai közötti 2%–1% arányú megosztását 
feltételezi; megjegyzi, hogy még mindig vannak specifikus problémák a 3%-os célkitűzés 
elérésével kapcsolatban, különösen a magánkutatásokra fordított kiadások területén;  
rámutat, hogy az elkötelezettség hiánya a kutatásfinanszírozás területén akadályozza az 
éghajlatbarát technológiák fejlesztését;

9. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az energiaárak támogatása és a szén-dioxid-kibocsátásra 
vonatkozó korlátozás vagy kvótarendszer hiánya révén bizonyos országok másokkal 
szemben előnyre tesznek szert; hangsúlyozza, hogy mivel ezeknek az országoknak a 
szén-dioxid-kibocsátása nincs korlátozva és ezáltal olcsóbb, előfordulhat, hogy kevésbé 
lesznek hajlandóak csatlakozni egy, az éghajlatváltozással kapcsolatos többoldalú 
megállapodáshoz;

Lehetőségek és eszközök a 20%-os célkitűzés meghaladására

10. felszólít annak az általános elvnek az alkalmazására, amely szerint először mindig a 
kibocsátáscsökkentés szempontjából leginkább költséghatékony lépéseket kell megtenni; 

11. kéri, hogy az energiahatékonyság legyen a jövőbeli éghajlat-változási politika 
intézkedéseinek egyik prioritása; elismeri, hogy az Unió 20%-os energiahatékonysági 
célkitűzésének elérése 2020-ra lehetővé tenné, hogy az EU eleget tegyen a 2020-ra 
vonatkozó 20%-os kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos kötelezettségeinek, sőt túl is 
teljesítse azokat; úgy véli, hogy a Bizottság hatásvizsgálata alapján ez a csökkentési szint 
még mindig a 80–95%-os hosszú távú csökkentési célkitűzéshez vezető költséghatékony 
út része lenne; 

12. felszólítja a Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 
energiamegtakarítással kapcsolatos tagállami kötelezettségvállalások maradéktalan 
teljesítésének biztosítására akár egy arra vonatkozó követelmény bevezetésével, hogy a 
nemzeti energiahatékonysági cselekvési terveket jóvá kell hagynia a Bizottságnak, akár 
további rendelkezések által;

13. hangsúlyozza, hogy sok területen az energiatakarékosság és az energiahatékonyság 
kínálja a leginkább költségkímélő lehetőséget a további csökkentésre; felhívja a figyelmet 
a kihasználatlan lehetőségekre az épületek, különösen a már megépített épületek, a 
közlekedési ágazat, a közbeszerzés, valamint az energiatermelés, energiaátalakítás és a 
távfűtést is magába foglaló energiaszállítás energiateljesítményének terén; ismételten 
hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen, hogy ezeken a területeken konkrét lépéseket 
tegyenek, és felhívja a figyelmet a Bendtsen-jelentés vonatkozó javaslataira; 
nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az energiatakarékossági intézkedéseket mindenekelőtt 
nemzeti, regionális és helyi szinten kell megvalósítani; 

14. megjegyzi, hogy a Bizottság megállapította, hogy egy billió eurónyi befektetés lenne 
szükséges az Unió energia-infrastruktúrájának 2020-ra előirányzott minőségi 
átalakításához, amelyet elsősorban az energiaárakból befolyó összegből kell fedezni;  
felszólít az említett befektetések megvalósítására azzal a kettős céllal, hogy kiteljesítsék 
az összekapcsolt belső energiapiacot és jelentősen csökkentsék az európai 
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energiarendszer szén-dioxid-intenzitását; 

15. felszólít az európai kibocsátáskereskedelmi rendszer rugalmasabb alkalmazására annak 
érdekében, hogy jobban figyelembe tudják venni az aktuális gazdasági fejleményeket és 
termelési adatokat ahelyett, hogy az ETS pusztán régebbi adatokra támaszkodna; meg 
van győződve arról, hogy az elosztási szabályoknak biztosítaniuk kell a hosszú távú 
befektetési biztonságot, ugyanakkor gondoskodniuk kell rugalmassági mechanizmusokról 
gazdasági visszaesések esetén (például a túl sok kibocsátási egység kiosztásának 
elkerülése érdekében);

16. felhívja a figyelmet a szén-dioxid-leválasztási és -tárolási (CCS-) technológiák 
fontosságának növekedésére a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében, nem csupán az 
energiaágazat területén; megállapítja, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség CCS-re 
vonatkozó ütemterve szerint 2030-ra a CCS-projektek fele a gyáripar területén fog 
folyni1;

17. 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; alapvetőnek tartja, 
hogy az Unió példaértékűen járjon el és jelentősen növelje az éghajlatbarát és 
energiahatékony ipari technológiákkal kapcsolatos kutatásokra fordított kiadásait a 
kutatási keretprogram keretén belül; 

Járulékos előnyök és hatások

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

19. megjegyzi, hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszerrel kapcsolatban javasolt csökkentési 
cél megemelése a villamosenergia-árak további növekedéséhez vezetne, amely komoly 
problémát jelentene az uniós ipar és a fogyasztók számára;

20. megjegyzi, hogy a nemzetközi versenyképesség tekintetében a nagyobb, az 
éghajlatváltozás mérséklésére tett uniós erőfeszítések költségelőnyt teremtenének az Unió 
nemzetközi versenytársai számára, ugyanakkor az uniós vállalatokat juttatná 
versenyelőnyhöz a éghajlatváltozással kapcsolatos technológiák terén; úgy véli, hogy az 
Unió versenytársai számára egy nemzetközi megállapodásba való beleegyezés a 
költségelőnyök feladását jelentené, míg az Unió versenyelőnyét ez valószínűleg nem 
befolyásolná; ezért kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, vajon az Unió egyoldalú 
elhatározása a üvegházhatást okozó gázkibocsátás 20% fölötti csökkentésére 
ösztönözhetne-e más országokat egy nemzetközi megállapodáshoz való csatlakozásra;

21. hangsúlyozza, hogy az éghajlatbarát európai innováció szükséges az erős pozíció 
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megtartásához az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák gyorsan növekedő 
világpiacán;

22. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy máris megfigyelhető a fenntartható technológiai 
innovációk áthelyeződése Európából a világ más részeire;  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;

A kibocsátásáthelyezés kockázatának vizsgálata

23. megállapítja, hogy az ETS-előírások szerint az iparnak 2020-ra 168 millió tonnával 
kellene csökkentenie a szén-dioxid-kibocsátását; rámutat, hogy a javasolt 
teljesítménymérő rendelkezések értelmében a kibocsátási tanúsítványok jelentős részét 
még mindig meg kell vásárolnia az iparnak, jelentős költségeket generálva ezáltal az 
uniós vállalatok számára, amelyekkel a világ más területein működő versenytársaknak 
nem kell megküzdeniük;

24. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a villamosenergia-árakra vonatkozó további hatásokat 
nem tükrözték kielégítően a Bizottság kibocsátásáthelyezéssel kapcsolatos feltételezései; 
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; 

25. megjegyzi, hogy a szén-dioxid-piaccal kapcsolatos, 2020-ra vonatkozó előrejelzések 
jelentősen különböznek egymástól: a Bizottság számításaiban jelzett 55 €/t CO2 ártól a 
30%-os hazai csökkentési forgatókönyv alapján kalkulált akár 67 €/tCO2 árig terjednek; 
ezért a Bizottság kibocsátásáthelyezési kockázatfelmérésében felvázolt elképzelést 
viszonylag derűlátónak és megbízhatatlannak tartja;

További lehetőségek és kihívások

26. úgy véli, hogy lépéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az Unió éghajlat-változási 
politikái következtében megnövekedő munkaerő- és energiaköltségek ne vezessenek 
szociális dömpinghez vagy kibocsátásáthelyezéshez; ezért amellett érvel, hogy más fejlett 
és fejlődő országoknak is el kellene kötelezniük magukat megfelelő, illetve hasonló 
erőfeszítésekre;

27. hangsúlyozza, hogy a kibocsátásiegység-árak emelkedése a villamosenergia-árak további 
emelkedéséhez vezet; megállapítja, hogy minden egy eurónyi kibocsátásiegységár-
emelkedés több mint kétmilliárd euró többletköltséget eredményez a társadalomnak 
villamosenergia-költségek formájában, aminek 40%-ért az ipar felelős; sürgeti a 
Bizottságot, hogy mielőbb dolgozzon ki útmutatásokat a  villamosenergia-költségek 
kompenzálására;

28. aggodalmát fejezi ki azt illetően, hogy főleg a korlátozottabb szén-dioxid-kibocsátású 
országokból való import volt felelős az európai fogyasztásból eredő szén-dioxid-
kibocsátás 1990 és 2006 közötti növekedésének 47%-ért; kéri a Bizottságot, hogy 
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állapítsa meg, vajon az ilyen trendek folytatódtak-e az ETS alatt, és várható-e az 
erősödésük a harmadik kivitelezési szakasz (20/30%) során;  úgy véli, hogy a hasonló 
szén-dioxid-kibocsátású fogyasztási trendek ellensúlyozására hozott intézkedések, 
feltéve, hogy tisztességesek és megfelelnek a WTO szabályainak, segíthetnék az Unió 
kereskedelmi partnereinek ösztönzését egy nemzetközi megállapodáshoz való 
csatlakozásra;

29. felhívja a Bizottságot, hogy hozza meg a következő gyakorlati intézkedéseket:
 becsülje fel a belföldi kibocsátáscsökkentő politikák hatásait a foglalkoztatásra, 

ideértve az álláslehetőségeket, az átképzési és továbbképzési szükségleteket, valamint 
az oktatási és képzési követelményeket;

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

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

energiahatékonysági intézkedésekre való hatékony felhasználását;
 vezessen be innovatív finanszírozási mechanizmusokat (mint például a feltöltődő 

programok);
 jelöljön meg további alapokat a közép- és kelet-európai tagállamok számára a nem 

ETS-beli ágazatokkal (épületek, közlekedés, mezőgazdaság) kapcsolatos 
intézkedésekre való felhasználásra;

 biztosítson elsőbbséget az éghajlatváltozás és az energia témájának a nyolcadik 
kutatási keretprogramon belül.


