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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a 2011–2020-as időszakra vonatkozó új európai energiastratégia felé
(2010/2108(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „A 2011–2020-as időszakra vonatkozó új európai energiastratégia felé” című, 
2010. május 7-én megjelent bizottsági értékelő dokumentumra,

– tekintettel az Európai Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, az „Európai 
Energiapolitika” című 2007. január 10-i bizottsági közleményre (COM(2007)0001), 
valamint az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Az energiaellátás biztonságára és az 
energiapolitikai szolidaritásra vonatkozó európai uniós cselekvési terv” című, az 
energiapolitika második stratégiai felülvizsgálatáról szóló, 2008. november 13-i bizottsági 
közleményre és kísérődokumentumaira (COM(2008)0731), 

– tekintettel  a második energiaügyi stratégiai felülvizsgálatról szóló, 2009. február 3-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló, 
2009. július 13-i 713/2009/EK rendeletből, a villamos energia határokon keresztül történő 
kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 714/2009/EK rendeletből, a 
földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK rendeletből, a villamos 
energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK irányelvből (a villamosenergia-
irányelvből), valamint a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 
2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK 
irányelvből (az NG irányelvből) álló harmadik energiacsomagra2,

– tekintettel a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére 
irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó 
kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i 443/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletből, a megújuló energiaforrásból előállított energia 
támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt 
követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvből, a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatású gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és 
kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/29/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvből, a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra 
vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének 
nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK 
irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0038
2 HL L 211., .2009.8.14., 1. o.
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követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 
93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/30/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvből, a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 
85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK 
és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK 
rendelet módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvből, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2020-ig terjedő időszakra 
szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére 
irányuló tagállami törekvésekről szóló, 2009. április 23-i 2009/406/EK európai parlamenti 
és tanácsi határozatból álló uniós energia- és éghajlatváltozási csomagra1, 

– tekintettel „Az energiával kapcsolatos közös európai politika kialakítása felé” című, 2007. 
szeptember 26-i állásfoglalására2,

– tekintettel a nemzetközi energia-együttműködés jogi keretét meghatározó, 1994. december 
17-i Energia Charta Egyezményre és annak tranzitjegyzőköny-tervezetére,

– tekintettel az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló 
gazdaságélénkítő program létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 663/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre (az európai energiaipari gazdaságélénkítő programra)3,

– tekintettel az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló 
gazdaságélénkítő program létrehozásáról szóló (a 663/2009/EK rendeletet módosító) 
2010. május 31-i bizottsági közleményre (COM(2010)0283),

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett bizottsági jelentésre a Transzeurópai 
Energiahálózatok Program 2007–2009-es időszak alatti végrehajtásáról 
(COM(2010)0203),

– tekintettel a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 
2004/67/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló bizottsági javaslatra (COM(2009)0363)(Vidal-Quadras-jelentés),

– tekintettel az „Energiahatékonysági cselekvési terv: a lehetőségek kihasználása” című 
bizottsági közleményre (COM(2006)0545),

– tekintettel a villamosenergia-ellátás biztonságát és az infrastrukturális beruházások 
védelmét célzó intézkedések előrehaladásáról szóló, a Tanácshoz és az Európai 
Parlamenthez intézett 2010. június 25-i bizottsági jelentésre (COM(2010)0330),

– tekintettel „A 2011–2020-as időszakra vonatkozó új európai energiastratégia felé” című, 
2010. május 21-i bizottsági következtetéstervezetre4,

– tekintettel az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, 
                                               
1 HL L 140., 2009.6.5., 1. o.
2 HL C 219E., 2008.8.28., 206. o.
3 HL L 200., 2009.7.31., 31. o.
4 9744/10
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valamint a 93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 
2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (az energiaszolgáltatási irányelvre)1,

– tekintettel a hasznos hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső energiapiacon való 
támogatásáról és a 92/62/EGK irányelv módosításáról szóló, 2004. február 11-i 
2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (a CHP-irányelvre)2, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 194. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

A. mivel a Lisszaboni Szerződés az Unió egy új korszakát fémjelzi, és mivel a Szerződés 
maradéktalan végrehajtása érdekében céljainkat és stratégiáinkat némiképpen módosítani 
kell,

B. mivel az Uniónak jelenleg az energiával kapcsolatos jogi aktusok és az átfogó stratégiák 
hiányos végrehajtása problémájával kell szembenéznie, amire megoldás lenne, ha a 
Bizottság erős vezető szerepet töltene be,

C. mivel Európa egyre inkább függ a külföldi forrásból importált energiától, különösen ami a 
fosszilis tüzelőanyagokat illeti, 

D. mivel az elkövetkezendő évtizedben különösen az új erőművek és hálózatok tekintetében 
jelentős beruházásokra lesz szükség, és mivel ezek igen hosszú ideig meg fogják határozni 
az energia összetételét, továbbá mivel ez a finanszírozási eszközök újfajta 
diverzifikációját teszik szükségessé,

E. mivel az energiaágazat beruházásai erősen tőkeigényesek, és mivel stabil, hosszú távú 
szabályozási keretet kell kialakítani, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy 
környezeti és gazdasági szempontból megalapozott befektetési döntéseket hozzanak,

F. mivel az energia-infrastruktúrát elsősorban az energiaárakból befolyó összegekből kell 
finanszírozni; mivel bár uniós finanszírozásra ott – különösen a legkevésbé fejlett 
régiókban – is szükség lehet, ahol a piac önmaga nem képes finanszírozni az ilyen jellegű 
beruházásokat,

G. mivel a pénzügyi válságot követő gazdasági válság késlelteti az energiaágazati 
beruházásokat; mivel azonban úgy véli, hogy a válság jó lehetőség is lehet az európai 
reform számára,

H. mivel a fenntartható és dinamikus gazdaságnak arra kell törekednie, hogy elsősorban az 
egységnyi termékre jutó energiahatékonyság fokozása által elválassza a gazdasági 
növekedést az energiafogyasztás növekedésétől;

                                               
1 HL L 114., 2006.4.27., 64. o.
2 HL L 52., 2004.2.21., 50. o.
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Bevezetés: a Lisszaboni Szerződés maradéktalan végrehajtását biztosító stratégia

1. üdvözli „A 2011–2020-as időszakra vonatkozó új európai energiastratégia felé” című 
bizottsági értékelő dokumentumot, amely az EU 2020 stratégia összefüggésében az egyik 
első lépés az átfogó uniós energiapolitika megvalósítása felé;

2. úgy véli, hogy a jövőbeli stratégiáknak a Lisszaboni Szerződésben az egységes 
energiapiacra, az ellátásbiztonságra, a takarékosságra és az energiahálózatok előtérbe 
helyezésére vonatkozólag megjelölt célok megvalósítására kell összpontosítaniuk, és az 
energiaimporttól való függés csökkenését és a hazai energiatermelés növekedését kell 
eredményezniük;

3. hangsúlyozza, hogy a javasolt stratégiát a szolidaritás és a felelősségvállalás – a semelyik 
tagállamot lemaradni vagy elszigetelődni nem hagyó, az Unió biztonságát a tagállamok 
együttes fellépésével garantáló – szellemében valósítsák meg; hangsúlyozza az energiáról 
szóló külön fejezet bevételének fontosságát (az EUMSz. 194. cikke), mivel ez szilárd jogi 
alapot teremtene a közösségi módszeren alapuló uniós fellépés számára;

4. hangsúlyozza, hogy e célok megvalósítása érdekében az Uniónak pontos és átfogó rövid 
távú cselevési tervekkel kísért hosszú távú energiapolitikai elképzelésekre van szüksége;

Az energiapiac működésének biztosítása
5. hangsúlyozza, hogy az európai belső energiapiac létrehozása elengedhetetlen feltétele az 

uniós szakpolitikai célkitűzések megvalósításának; úgy véli, hogy ennek olyan egyértelmű 
jogi kereten kell alapulnia, amelyben a jogi aktusok végrehajtását szigorúan megkövetelik, 
és ahol a Bizottság szükség esetén akár több tagállam ellen is jogsértési eljárást 
kezdeményez az Európai Bíróság előtt;

6. nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a jelenlegi uniós energiaügyi jogszabályokat 
maradéktalanul végre kell hajtani, és meg kell valósítani az uniós energia-célkitűzéseket; 
rámutat a harmadik energiacsomagban előirányzott jogi aktusok gyors végrehajtásának 
szükségességére;

7. felhívja a Bizottságot, hogy amennyiben a tagállamok nem reagálnak megfelelőképpen, az 
egységes piacon belüli teljes és közvetlen végrehajtás érdekében végső megoldásként 
vegye fontolóra az irányelv rendeletként való újbóli beterjesztését;

8. úgy véli, hogy az energiapiaci szabályozók szerepét, valamint a nemzeti szabályozók és a 
Bizottság közötti együttműködést meg kellene erősíteni, különösen a lakossági és a 
nagykereskedelmi piacok tekintetében; rámutat, hogy amennyiben az Európai 
Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség (ACER) és az Átviteli-, illetve 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának (ENTSO) jogköre elégtelennek 
bizonyul az integráltabb regionális és európai energiapiacok létrehozásához, fontolóra kell 
venni jogkörük kiszélesítésének lehetőségét;

9. rámutat, hogy a nagykereskedelmi piacokon fokozottabb átláthatóságra van szükség; 
ebben az összefüggésben üdvözli a Bizottságnak azt a bejelentését, hogy javaslatot fog 
benyújtani a tőzsdei forgalomban részt vevő energiapiacok átláthatósága és integritása 
tekintetében;
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10. emlékeztet az ágazatban 2005-ben végzett bizottsági vizsgálatra; arra szólít fel, hogy 
2012-ben is tartsanak vizsgálatot az energiaágazatban;

11. felkéri a Bizottságot, hogy a kölcsönös megértés fokozása érdekében rendezzen éves 
csúcstalálkozót az energiával foglalkozó nemzeti parlamenti bizottságok és az uniós 
energiapolitikával, jogalkotással és egyéb kapcsolódó témákkal foglalkozó európai 
parlamenti képviselők részvételével;

A modern, integrált hálózatok támogatása

12. nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az egész Európai Uniót lefedő, modern elektromos 
hálózat kiépítésében bekövetkező bármilyen késedelem veszélybe sodorhatja a megújuló 
energiaforrások 20%-os arányával kapcsolatos célkitűzés 2020-ig történő teljesítésére és 
az energiahatékonysági célkitűzésekre vonatkozó uniós ambíciók megvalósítását; 
ennélfogva üdvözli, hogy az infrastruktúrára vonatkozó energiastratégia arra összpontosít, 
hogy gyorsítsa az egész Európai Uniót lefedő integrált hálózatok kiépítését;

13. hangsúlyozza, hogy csak egy határokat átszelő, páneurópai energiahálózat mozdíthatja elő 
az egységes belső piac végső kiteljesítését;

14. úgy véli, hogy a TYNDP az uniós elektromos és földgázhálózatok integrálására vonatkozó 
tervét 2020-ra meg kell valósítani és le kell zárni; hangsúlyozza a jobb földgázhálózati 
összeköttetések és a cseppfolyósított földgáz-terminálok (LNG-terminálok) 
létrehozásának szükségességét, mivel ez feloldaná néhány tagállam piaci elszigeteltségét;

15. úgy véli, hogy a Transzeurópai Energiahálózatok (TEN-E) jelenlegi programja nem 
kielégítő, és nem járult hozzá jelentősen a tagállamok közötti összeköttetések 
kiépítéséhez; úgy véli ezért, hogy a javasolt energia-infrastruktúra csomagnak és a TEN-
E-t felváltó programnak:

a) fel kell mérnie az energia-infrastruktúrával kapcsolatos engedélyek problémáját és 
fel kell számolnia a bürokratikus akadályokat;

b) elsőbbséget évező projekteket és feltételrendszert kell kijelölnie a belső energiapiac 
kialakításához szükséges kulcsfontosságú beruházások meghatározása érdekében;

c) egyértelmű feltételeket kell szabnia és iránymutatást kell nyújtania a tagállamoknak 
az energiainfrastruktúrával kapcsolatos állami és uniós finanszírozásról;

d) pénzügyi támogatást kell nyújtania a projektek megvalósítási fázisához,

e) határokon átnyúló költségmegosztási módszert kell kidolgoznia, különösen az 
infrastruktúra és a megújuló források összehangolt fejlesztését illetően;

16. úgy véli, hogy az új pénzügyi tervnek tükröznie kell a 2020-as stratégiában 
megfogalmazott uniós szakpolitikai prioritásokat, vagyis a költségvetés nagyobb 
százalékát kell energiapolitikára, többek között infrastruktúrára előirányozni;

17. úgy véli, hogy az innovatív jellegű pénzügyi eszközök (például a kockázatmegosztási 
eszközök és az állami bankok hitelcsomagjai) fontos szerepet játszhatnak az energia-
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infrastruktúrával és energiahatékonysággal kapcsolatos beruházások finanszírozásában; 
felhívja ezért a Bizottságot, hogy gondoskodjon a hagyományos hitelek ezen újfajta 
hitelcsomagokkal történő fokozatos felváltásáról; határozottan támogatja azt a javaslatot, 
hogy az uniós költségvetést hitelgaranciaként használják a magán és a PPP-beruházások 
ösztönzése érdekében;

18. hangsúlyozza, hogy bizonyos tagállamoknak az infrastruktúra kiépítéséhez – az 
elöregedett erőművek, elektromos hálózatok és ellátó hálózatok felújításához – további 
uniós támogatásra van szükségük, mivel a piac önmagában nem képes finanszírozni 
ezeket;

19. koordinációs mechanizmusok felállítását javasolja annak biztosítása érdekében, hogy az 
elektromos hálózat fejlesztésére irányuló nemzeti ütemezés illeszkedjen a tízéves 
hálózatfejlesztési tervhez;

20. hangsúlyozza, hogy az intelligens hálózatokkal foglalkozó munkacsoport következtetései 
alapján a Bizottságnak uniós szinten kedvező szabályozási keretet kell biztosítania az 
intelligens hálózatok részére, és fejlesztésüket uniós szinten egységes előírásokkal kell 
szabályoznia; az intelligens mérőeszközök terjesztését szolgáló kísérleti projektek 
elindítását javasolja;

21. kéri a Bizottságot, hogy még az év vége előtt készítsen hatáselemzést az uniós és 
nemzetközi földgázpiac jövőjéről, ideértve a már betervezett földgáz-infrastruktúra 
projektek (pl. a Nabucco) és az új LNG-terminálok várható hatását, a palagáz hatását az 
amerikai földgázpiacra és az LNG-import igényre, valamint a palagáz esetleges hatását az 
uniós földgázellátási biztonságára és az árakra;

Az Unió energiahatékonysági potenciáljának fokozottabb kihasználása
22. az energiahatékonyság és az energiatakarékosság bármilyen jövőbeli stratégiában 

alapelemként kell szerepeljen, csakúgy, mint az Unió energiafüggőségének csökkentése, a 
munkahelyteremtés, az éghajlatváltozás elleni küzdelem, az energiaárak emelkedésének 
ellensúlyozása és a forráshatékony gazdaság irányába történő fejlődés;

23. üdvözli az energiahatékonysági cselekvési terv felülvizsgálatát; felhívja a Bizottságot, 
hogy vegye figyelembe az Európai Parlament véleményét;

24. úgy véli, hogy a jobb energiahatékonyság felé történő elmozdulás során az elsődleges 
energiafelhasználást – többek között az energiaátalakítást, -szállítást, -elosztást és -
szolgáltatást – kell a figyelem középpontjába állítani;

25. az uniós gazdaság versenyképessége fokozásának egyik módjaként támogatja az 
energiahatékonyságot javító, nem adó-alapú egyéb piaci eszközök bevezetését;

26. felhívja a tagállamokat, hogy állapodjanak meg a nemzeti energiahatékonysági és -
takarékossági célkitűzések mérésére, valamint az ezek figyelemmel kísérésére szolgáló 
közös módszerekben; hangsúlyozza, hogy kötelező erejű célkitűzéseket csak akkor lehet 
meghatározni, ha a közös módszerekről megállapodás születik;

27. támogatja a többszintű irányítást és a decentralizált megközelítési módot az 
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energiapolitika és -hatékonyság terén, ideértve az „intelligens város” kezdeményezést; 

28. felkéri a Bizottságot, hogy adjon ki közleményt arról, hogy hogyan lehet a megújuló 
források bevonásával növelni az energiahatékonyságot az Európai Unióban, valamint unió 
szerte közös ösztönző rendszert bevezetni a megújuló források használatára oly módon, 
hogy a megújuló energiákat az Unió azon részein használják, ahol arra a 
legköltséghatékonyabb módon van lehetőség, ezáltal csökkentve az energiaárakat; úgy 
véli, hogy középtávon regionális megújuló energiapiaci csoportokat lehetne létrehozni;

29. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a tagállamok által benyújtott, a megújuló 
energiával kapcsolatos nemzeti cselekvési terveket; kéri a Bizottságot, hogy szükség 
esetén segítsen a tagállamoknak a tervek megfelelőbbé tételében; kéri a Bizottságot, hogy 
az irányelvben említett együttműködési eljárás keretében nyújtson segítséget az azt 
igénylő tagállamoknak; 

Az energiaellátás biztonságának szavatolása 
30. úgy véli, hogy az európai külügyi szolgálattal együttműködésben a Bizottságnak 

gondoskodnia kell arról, hogy energia témákban az Unió egységes álláspontot képviseljen;

31. úgy véli, hogy az Európai Unió területére érkező összes vezeték vagy energiahálózat 
tekintetében átlátható megállapodásokra van szükség, és azoknak a belső piaci szabályok 
alapján kell működniük, ideértve a harmadik fél hozzáférésére és a célállomásra 
vonatkozó záradékokat; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a meglévő és 
felállítandó vezetékek működtetésekor, valamint a kereskedelmi megállapodásokban 
tartsák be az energiára vonatkozó uniós jogi aktusokat, ellenkező esetben lépjen fel a 
jogsértés ellen;

32. felhív az energiaközösség további, az Unióval szomszédos országokra történő 
kiterjesztésére; rámutat, hogy a Bizottságnak meg kell követelnie az energiára vonatkozó 
uniós jogszabályok pontos és fegyelmezett végrehajtását, elsősorban azáltal, hogy az 
uniós finanszírozást a szerződéses kötelezettségek teljesítésétől teszi függővé;

33. úgy véli, hogy a szakpolitikai és műszaki együttműködésre vonatkozó, a szomszédos 
országokkal kötött megállapodásokban szereplő energiafejezetet különösképpen az 
energiahatékonysági programok és a belső piaci szabályok nyomatékosítása révén meg 
kell erősíteni;

34. üdvözli Oroszország visszatértét az Energia Charta Konferencia tárgyalóasztalához; 
felhívja a Bizottságot, hogy munkálkodjon a megállapodás több országra történő 
kiterjesztésén, és hogy az Energia Charta Konferencia égisze alatt igyekezzen tárgyalásos 
úton elérni a megállapodás és jegyzőkönyvei Oroszország általi teljes ratifikálását; 
hangsúlyozza, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodást követően 
Oroszországgal kötendő megállapodás középpontjába az energiát kell állítani, és hogy 
ennek a megállapodásnak kell az egyes tagállamok Oroszországgal fenntartott 
kapcsolatainak alapjául szolgálnia;

35. kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa a földgázellátás biztonságáról szóló rendeletnek a 
hatályba lépést követő maradéktalan érvényesítését, különös tekintettel a korai riasztási 
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mechanizmusokra;

36. felhívja a Bizottságot és az érintett tagállamokat, hogy folytassák a Nabucco projekt 
elnevezésű uniós csővezeték kialakítását, mivel ez jelentősen növelné az Európai Unió 
földgázellátási biztonságát; arra szólít fel, hogy a Nabucco üres társkoordinátori 
álláshelyét mihamarabb töltsék be;

37. külön az energia témájában folytatandó párbeszédre hív fel a kaszpi-térségbeli 
országokkal, és üdvözli a kaszpi-tengeri fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos 
előrelépéseket;

38. felhív a DESERTEC és a földközi-tengeri napenergia-terv előmozdítására az észak-afrikai 
térségben felállítandó decentralizált napenergia-erőműveknek és azok hálózati 
csatlakoztatásának támogatásával;

39. úgy véli, hogy hasznos lenne uniós minimumszabályok kidolgozása az atomerőművek 
engedélyezésére és tervezési tanúsítására vonatkozólag;

40. támogatja és ösztönzi a LNG-terminálok létrehozását főleg azokban az országokban, 
amelyek legjobban ki vannak téve a földgázellátás akadozásának;

Az energiával kapcsolatos kutatás, fejlesztés és innováció támogatása 
41. az európai stratégiai energiatechnológiai terv (SET-Plan) végrehajtásának szoros nyomon 

követésére, valamint a magánbefektetések előtti akadályok feltárására szólít fel;

42. támogatja az elektromos energia tárolására szolgáló új, költséghatékony technológiák 
fejlesztését, ideértve a hidrogén- és egyéb üzemanyagcellák – a megújuló energiaforrások 
arányát növelő – használatát;

43. felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze és finanszírozza a nem szokványos hazai 
energiaforrások, köztük a palagáz kiaknázására irányuló uniós kísérleti projekteket; kéri a 
Bizottságot, hogy az Unióban rendelkezésre álló energiaforrások mértékének 
meghatározása érdekében nyújtson segítséget a tagállamoknak geológiai feltárások 
elvégzésében, és arra szólít fel, hogy ez szerepeljen az Unió hosszú távú stratégiájában;

44. úgy véli, hogy középtávon, azaz a nem fosszilis üzemanyagokon alapuló gazdaságra való 
áttérés előtt, a szokványos és a nem szokványos földgázforrások kínálják a leggyorsabb és 
legkönnyebb megoldást a széndioxid-kibocsátás csökkentésére, ezért arra szólítja fel a 
szén-dioxid-leválasztásra és –tárolásra irányuló SET-kezdeményezéseket, hogy 
összpontosítsanak a gázégető erőművekre és egyéb bioüzemanyag-kibocsátásokra is;

45. amint azt a második energiaügyi felülvizsgálat is említi, a szén még mindig alapvető hazai 
energiaforrás, és ezért az Uniónak folytatnia kell a tiszta széntechnológiák – úgymint a 
széngázosítás és a széncseppfolyósítás – terén folytatott kutatásokat;

46. ösztönzi a tagállamok és a Bizottság közötti további együttműködést a biomassza 
fenntartható piacának – a biológiai sokféleséget és az élelmiszer-előállítási kérdéseket is 
figyelembe vevő – megteremtése érdekében bevezetett ösztönzők biztosítása terén;
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47. úgy véli, hogy az energiatechnológiai innováció terén folytatott kutatást és fejlesztést az 
új, nyolcadik kutatási és fejlesztési keretprogram előterébe kell állítani, és ezért az ezen 
alprogramok számára előirányozott források összegét jelentősen növelni kell;

48. emlékeztet arra, hogy az energiával foglalkozó kutatás nem csak az üvegházhatást okozó 
gázok csökkentésében és az ellátás biztonságának fokozásában játszhat szerepet, hanem az 
európai ipar versenyképességét is javíthatja; ebben a tekintetben úgy véli, hogy az Unió 
stratégiai partnereivel (például Kínával, Japánnal, Indiával, Oroszországgal és az Egyesült 
Államokkal) folytatott, az új energiatechnológiai szabványok egységesítésére irányuló 
párbeszéd kulcsfontosságú annak biztosítása érdekében, hogy az európai innovációk 
minden tekintetben értékesíthetők legyenek a világpiacon;

A fogyasztók és állampolgárok számára kínálkozó előnyök az uniós energiapolitika 
középpontjában
49. úgy véli, hogy az intelligens mérőeszközök és az energiaprojektek esetében 

tudatosságfokozó tájékoztatási kampányra van szükség, hogy elmagyarázzák a 
polgároknak azok előnyeit; hangsúlyozza, hogy a lakosság tájékoztatása az intelligens 
mérés nyújtotta előnyökről elengedhetetlen feltétele a sikernek;

50. kéri a Bizottságot, hogy kövesse nyomon a folyamatot és tegyen jelentést az Európai 
Parlamentnek a harmadik belső piaci csomag végrehajtásáról az energiaszegénység 
megelőzése érdekében a tagállamok által hozott intézkedések tekintetében, és emlékezteti 
a tagállamokat a hatályos jogi aktusok által rájuk rótt kötelezettségekre;

51. emlékezteti az energiaipart, hogy a harmadik energiacsomag értelmében kötelessége 
egyértelmű és érthető energiaszámlákat bevezetni; úgy véli, hogy a Bizottság által 
létrehozott lakossági energiafórumon szereplő formanyomtatványokat kellene unió szerte 
bevezetni;

52. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Az energia tekintetében az Európai Unió sok kihívás előtt áll. Ezek teljesítése nem lesz 
könnyű. Az Unió függősége az energiaimporttól egyre nő. Energiarendszerünk jelentős 
beruházásokat igényel, ugyanakkor Európa még mindig a gazdasági válság 
következményeivel küzd. Az energiával kapcsolatos jogszabályok végrehajtása is kudarcba 
fulladt.

A problémák megoldása tekintetében a Lisszaboni Szerződés volt az első lépés. A Szerződés 
egyértelműen meghatározza az Unió célkitűzéseit: jól működő belső energiapiac, 
ellátásbiztonság, energiahatékonyság, valamint az energiahálózatok és megújuló
energiaforrások kiaknázásának előtérbe helyezése. Az Unió ma már szilárd jogi kerettel és 
jogalappal (194. cikk) rendelkezik az energiapolitika tekintetében.

A Szerződés az Unió számára egy új korszak kezdete. Eljött az idő, hogy célkitűzéseinket és 
stratégiáinkat a Szerződés maradéktalan végrehajtása szolgálatába állítsuk. Az Európai 
Parlament előadója ezért gondolja, hogy stratégiai irányításra és új energiastratégiára van 
szükség a 194. cikkben említett célok és a 20-20-20-as éghajlati célkitűzések megvalósítása 
érdekében. Az uniós fellépést több ponton is erősíteni lehet. Az egyik lehetőség az uniós 
költségvetési források helyesebb felhasználása energia- és éghajlat-változási politikai célokra. 
Egy másik lehetőség a páneurópai energiahálózatok fejlesztésének és korszerűsítésének 
költséghatékonyabb megoldása, valamint az alacsony szénfelhasználású energiarendszerek 
fejlesztése. Alapvető fontosságú, hogy az uniós energiapolitika belső és külső dimenziója 
közötti szinergiát fokozzuk. Az előadó úgy véli, hogy az uniós szintű energiapolitika 
megvalósítására irányuló határozott politikai akarat megvan.

Az előadó teljes mértékben egyetért a Bizottsággal abban, hogy „az európai energiaügyi 
jogszabályok végrehajtásának jelenlegi helyzete nem kielégítő ”, még a régebbi jogszabályok 
– úgymint a 2003-ban elfogadott második belső energiapiaci csomag – végrehajtásához képest 
sem. A Bizottságnak teljesen igaza van abban, hogy a 2007 óta született végrehajtási 
szakpolitikákra helyezi a hangsúlyt. Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy bár „további 
lépések szükségesek, az intézkedések nem lehetnek hitelesek és hatékonyak, ha a meglévő 
jogszabályokat és programokat nem hajtottuk végre maradéktalanul”.

Stratégiai célkitűzések: Az energiával kapcsolatos új fellépéseknek tükrözniük kell a három 
prioritást élvező uniós energia-célkitűzést:
1. Az alacsony szénfelhasználású energiarendszerek irányába történő elmozdulás (lásd a 

Bizottság első energiaügyi stratégiai felülvizsgálatát és az éghajlatváltozási csomagot). 
2. Az alacsony szénfelhasználású energiarendszerek és gazdaság irányába történő 

elmozdulással párhuzamosan az energiaellátás biztonságának szavatolása az összes 
fogyasztó számára (lásd a Bizottság 2008-as, második energiaügyi stratégiai 
felülvizsgálatát).

3. Annak biztosítása, hogy az előző két célkitűzés erősítse az EU versenyképességét és hogy 
az energia az összes fogyasztóhoz elérhető áron jusson el.

Az első célkitűzést, mint eddig is, kibocsátás-csökkentési célértékekben lehet meghatározni, a 
megújuló energia és a bioüzemanyag az ellátásban játszott aránya tekintetében kitűzött 
alcélkitűzésekkel. Nehéz és szükségtelen pontosan meghatározni az energiaellátás többi 
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összetevőjének (olaj, szén, földgáz, atomenergia) arányát. Azért nehéz, mert ezen 
energiahordozók világpiaci ára fluktuál, és azért szükségtelen, mert a fosszilis tüzelőanyagok 
arányát a megújuló energiaforrások arányától kell függővé tenni, és ezért azt nem kell, és nem 
is lehet előre meghatározni. Az importált fosszilis tüzelőanyagoktól való növekvő függőség 
ellensúlyozása és a széndioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló célkitűzések megvalósítása 
érdekében a megújuló energiaforrások az összes energiafelhasználásban betöltött szerepe 
tekintetében a megújuló energiaforrás fajtájától függetlenül reális célokat lehet kitűzni. 
Általánosságban véve az energiaellátás összetevőinek alakulását a piaci szereplőkre és a 
társaságokra kell hagyni, akik az EU által meghatározott egyértelmű politikák, ösztönzők és a 
büntetések alapján maguk végeznek számításokat.

Az elsődleges cél, az alacsony szénfelhasználású gazdaság megteremtése hosszú távon a 
másodlagos célt, az energiabiztonságot fogja szolgálni, ezzel csökkentve az Unió olaj- és 
földgázimport-szükségletét. Ugyanakkor figyelmet kell fordítani az Unió versenyképességére 
és arra, hogy az uniós ipar és lakosság meg tudja fizetni az energiaárakat.

Uniós költségvetési források: A jelenlegi uniós energiapolitika egyik nagy hibája az uniós 
finanszírozás hiánya, noha ez a terület a válság ellenére is kiemelt jelentőséggel bír az uniós 
kormányok és lakosok számára. Amint arra a Bizottság rámutat: „az uniós energiarendszerek 
– hálózatok, előállítás, szállítási kapacitás és tiszta technológiák – fenntartásához milliárdos 
befektetések szükségesek. Az energiastratégia jövőjében ennek kiemelt szerepet kell kapnia.”

Az előadó úgy véli, hogy Európának elő kell teremtenie azokat a forrásokat, amelyekből 
kitűzött céljait, többek között a 20-20-20-célkitűzéseket és a Lisszaboni Szerződés 
energiabiztonságról szóló cikkeit meg tudja valósítani. Az új energiastratégiának több uniós 
költségvetési forrást kell az energia és az éghajlatváltozási politika szolgálatába állítania, és 
ennek már a 2013 utáni pénzügyi tervben mutatkoznia kell.

Az energiapolitikához való uniós hozzájárulás hagyományosan inkább szabályozó, mint 
finanszírozó jellegű volt (kivéve a kutatás-fejlesztési finanszírozást). Az uniós szabályozás az 
energiahálózatokra és az energiatermékekre összpontosított. A belső energiapiacra vonatkozó 
három egymást követő uniós jogalkotási csomag célja az elektromos vezetékek és a földgáz-
vezetékek közötti jelentőségbeli különbségtétel felszámolására, valamint arra irányult, hogy a 
szállítórendszer-üzemeltetőket egész Európa területén univerzális ellátóvá tegye. Az 
elképzelés az volt, hogy ha a szállítórendszer-üzemeltetőket megfelelően ösztönözzük, ők és a 
fogyasztók fogják finanszírozni a szükséges hálózati infrastruktúrát. Azonban világossá vált, 
hogy ez nem történik elég gyorsan ahhoz, hogy a távoli területeken a megújuló energiák 
bekapcsolásához szükséges új hálózati pontokat létrehozza, vagy hogy az intelligens 
hálózatok nagyobb interakciót alakítsanak ki az előállítók és a fogyasztók között és az 
energiaszükségletet jobban kezeljék. Amint arra a Bizottság is figyelmeztet: „a piac nem lesz 
képes finanszírozni az összes infrastrukturális beruházást, különösen ott, ahol a hálózatok 
határokon átnyúló jellege bonyolítja a költségelszámolást a tagállamok között.”

Az előadó úgy véli, hogy a Bizottságnak hozzá kell járulnia az infrastrukturális 
beruházásokhoz. Az egész Unióra kiterjedő, az uniós és regionális energiapiacok integrációját 
és a megújuló energiaforrások felhasználását előmozdító stratégiai infrastruktúrahálózatot kell 
létrehoznia. Az uniós energetikai befektetési igények kielégítésére még a teljes uniós 
költségvetés is kevés, azonban az energia- és éghajlatváltozási politikához való ésszerű 
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költségvetési hozzájárulás:
 közelítené egymáshoz a uniós és a szakpolitikai prioritásokat;
 segítené a közép- és kelet-európai tagállamokat a kibocsátáscsökkentés és a megújuló 

energiaforrások előállításának fokozásában;
 közbelépésszerűen ösztönzőket nyújthatna akkor, amikor a piaci mechanizmusok már 

nem elegendőek az uniós energia-célkitűzések megvalósításához.

Mivel az uniós költségvetés viszonylag kicsi, az előadó úgy véli, hogy az Uniónak meg kell 
próbálnia költségvetését az ösztönzés szolgálatába állítania. Erre lehetőség például az uniós 
költségvetés felhasználása magán- és PPP-befektetések hitelgaranciájának biztosítására, amint 
az az európai gazdasági felépülési terv energiára fordítható forrásai esetében történik. Ezek az 
állami bankok által kínált kockázatmegosztási eszközök és hitelcsomagok fontos szerepet 
tölthetnek be az energia-infrastruktúrával kapcsolatos beruházások finanszírozásában, és 
fokozatosan, innovatív módon átvehetik a hagyományos hitelek szerepét.

A megújuló energiaforrások támogatásának költséghatékonyabbá tétele: Bizonyos 
nemzeti támogatási rendszerek számottevően nagyobbak, mint a teljes uniós ráfordítás. A 
megújuló energiaforrások támogatásának egyik módja lehetne e nemzeti támogatási 
rendszerek összekötése egy páneurópai rendszerben. Ennek érdekében elképzelhető, hogy 
vissza kell térni a megújuló energia páneurópai kereskedelmi rendszerére, illetve a származás 
igazolására vonatkozó eredeti bizottsági javaslathoz.  Ez megteremtené a 
méretgazdaságosságot és oda vinné a beruházást, ahol az a legjobban megtérül. A páneurópai 
megújulóenergia-piac kialakítása felé haladva középtávon az Unió a regionális 
megújulóenergia-piac kialakítására is törekedhet.

Energiahatékonyság: Az érdekelt felek közül az új energiastratégiára sokan úgy tekintenek, 
mint a 20-20-20-as nem kötelező célkitűzések (az energiahatékonyság 2020-ig 20%-kal 
történő javítása) megerősítésének lehetőségére. Az előadó azonban úgy véli, hogy a kötelező 
érvényű energiahatékonysági célkitűzéseket nehéz végrehajtani, ezért a hangsúlyt a még 
meglévő uniós energiatakarékossági lehetőségek jobb kiaknázására kell helyezni. Örvendetes, 
hogy a Bizottság folyamatosan nyomást gyakorol a tagállamokra, hogy javítsák a 2008-ban 
benyújtott nemzeti energiahatékonysági cselekvési terveket, amelyekben, a Bizottság 
véleménye szerint, „még bőven van mit javítani”. 

Innováció: Az EU-nak mindenképpen többet kell tennie a 27 tagállam kutatás-fejlesztési 
tevékenységének összehangolása és potenciáljának maximális kihasználása érdekében. Az 
Unió három dolgot tehet: összehangolhatja és koordinálhatja a kutatást (amint azt az 
energiaipari kezdeményezések program esetén teszi), műszaki és jogi szabványokat írhat elő 
az új technológiák esetében (amint azt a szénmegkötés és -tárolás esetében tette), valamint 
finanszírozást nyújthat (amint azt a kutatási keretprogramokban teszi). Stratégiai 
energiatechnológiai tervében a Bizottság azonban kijelenti, hogy a szénszegény 
technológiákba való állami és magánbefektetésnek 2020-ig bezárólag évente 3 milliárd 
euróról 8 milliárd euróra kell nőniük. Az előadó úgy véli, hogy új módszert kell találni arra, 
hogy hogyan lehet a SET-tervbe történő magánbefektetést növelni, ugyanakkor a figyelmet 
vissza kell irányítani a nyolcadik energetikai kerepprogramra.

Külső energiapolitika: A bizottsági dokumentum számot ad az Unió által a nemzetközi 
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szervezetekkel, külföldi partnerekkel és ellátókkal az energiáról folytatott számos 
párbeszédről. Az energiabiztonság szempontjából legfontosabb külső kezdeményezések a 
következő két területre összpontosítanak:

 az uniós belső energiapiaci szabályok kiterjesztése a szomszédos országokra; 
 az energiaimport forrásainak és útvonalainak diverzifikációja. 

Az előadó úgy véli, hogy az első kezdeményezést az energiaközösség kibővítésén és az 
Oroszországgal az Energia Charta Konferencia égisze alatt, valamint az új partnerségi és 
együttműködési megállapodásról folyó tárgyalások kapcsán fenntartandó szoros 
kapcsolatokon keresztül lehet megvalósítani. Moldovának gratulálni kell, hogy lezárta a 
ratifikációs folyamatot és a földgázra vonatkozó törvényeit az uniós jogszabályokhoz igazítja, 
valamint hogy 2010 májusában csatlakozott az energiaközösséghez. Ukrajna még várat 
magára ebben a feladatban. Ukrajna 2009 decemberében feltételesen csatlakozott az 
energiaközösséghez, de még hozzá kell igazítania a földgázra vonatkozó törvényeit az uniós 
jogszabályokhoz. 

A második területet a földgázt a világ minden részéből Európába importáló új 
cseppfolyósgáz-terminálok létrehozása fogja támogatni. Az LNG-terminálok a földgázimport 
új forrásait és új útvonalait teremtik meg. A Nabucco vezetékhez hasonló projekteken 
keresztül megvalósuló déli folyosó szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy Európába új forrásokból 
és új útvonalakon érkezzen a földgáz. Az előadó dicséretesnek tartja, hogy a Bizottság 
kreatívan próbál gondolkodni „az uniós vásárlóerő megerősítésének lehetséges 
mechanizmusairól”, és hogy keresi az új eszközöket, mint például a kaszpi-tengeri fejlesztési 
együttműködés, amelyen keresztül az európai energiaszükségletek tömörítésével rábírhatja a 
közép-ázsiai földgáz-előállítókat, hogy szállítsanak Európába is.

Az előadó úgy véli, hogy a külső energiasokkoktól való védelem fokozására előirányzott 
finanszírozást általános szabályként az Unión belül, és nem kívül kell felhasználni (ez alól 
talán a Nabucco az egyetlen kivétel).  Az előadó ezt azért gondolja így, mert a határokon 
átnyúló új földgáz-összeköttetés és -tárolás megoldása az Unión belül meghatározó eleme az 
energia-infrastruktúrának, és egyben a tagállamok közötti energiaszolidaritásnak a gyakorlati 
megmutatkozása. A földgázellátás biztonságáról szóló irányelv jelenleg folyó felülvizsgálata 
is elő fogja mozdítani ezt a folyamatot. Az integráltabb földgázpiac létrehozására irányuló 
erőfeszítéseknek folytatódniuk kell az új energiastratégia időszaka alatt is. Az előadó ezért 
reményének ad hangot azt illetően, hogy a Bizottság meg fogja teremteni az energia belső és 
külső aspektusai közötti szinergiát.


