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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az energiahatékonysági cselekvési terv felülvizsgálatáról
(2010/2107(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság „Energiahatékonysági cselekvési terv: a lehetőségek kihasználása” 
című, 2006. október 19-i közleményére (COM(2006)0545), 

– tekintettel a Bizottság 2008. január 23-i „2020-ra 20-20% – Az éghajlatváltozásból 
származó lehetőségek Európa számára” című közleményére (COM(2008)0030), 

– tekintettel a Bizottság „Energiahatékonyság: a 20%-os cél elérése” című, 2008. november 
13-i közleményére (COM(2008)0772),

– tekintettel a Bizottság „Európai Energiapolitika” című 2007. január 10-i közleményére 
(COM(2007)0001), valamint a Bizottság „Az energiaellátás biztonságára és az 
energiapolitikai szolidaritásra vonatkozó európai uniós cselekvési terv” című, 2008. 
november 13-i közleményére és a közleményhez mellékelt dokumentumokra 
(COM(2008)0731),

– 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 program)1,

– tekintettel az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, 
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 irányelv)2,

– tekintettel az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának 
címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 
2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre3,

– tekintettel az épületek energiateljesítményéről szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre4,

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

– tekintettel a „Cégautók adóztatása. Támogatások, jólét és gazdaság” című, a Bizottság 
felkérésére készített független tanulmányra5,

                                               
1 HL L 200., 2009.7.31., 31. o.
2 HL L 114., 2006.4.27., 64. o.
3 HL L 153., 2010.6.18., 1. o. 
4 HL L 153., 2010.6.18., 13. o. 
5 Copenhagen Economics, 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxa
tion_paper_22_en.pdf
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– tekintettel a második energiaügyi stratégiai felülvizsgálatról szóló, 2009. február 3-i 
állásfoglalására1,

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

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

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

A. mivel az energiatakarékosság a CO2  és más kibocsátások csökkentésének 
legköltséghatékonyabb és leggyorsabb módja, ezért az energiahatékonyságnak bármilyen 
jövőbeni uniós stratégia, különösen a 2020-as stratégia központi prioritásának kell ennie,

B. mivel az energiatakarékosság gazdasági előnyökkel jár; mivel az uniós energiabehozatal 
nő, és 2007-ben 332 milliárd eurót tett ki, továbbá a Bizottság adatai szerint az 
energiamegtakarításból származó haszon háztartásonként évente meghaladhatja az 1000 
eurót2 is, valamint az energiahatékonysági cél sikeres megvalósításával az EU kb. 100 
milliárd eurót takaríthat meg, és évi 800 millió tonnával csökkentheti a károsanyag-
kibocsátást3,

C. mivel fokozni kell az erőfeszítéseket a 20%-os energiahatékonysági cél 2020-ra történő 
megvalósítása érdekében, és mivel a cél elérése felé vezető folyamat ellenőrzése nem 
megfelelő,

D. mivel az energiahatékonyságba való befektetések megtérülési ideje rövid, és a 
befektetések olyan új munkahelyeket teremtenek a vidéki és a városi területeken, amelyek 
nagy részét – különösen az építőiparban, illetve a kkv-kban – nem lehet kiszervezni,

E. mivel az energiahatékonyági intézkedések pénzügyi ösztönzése céljából az állami alapok 
feltöltődő pénzügyi eszközökben való felhasználása költségvetési megszorítások idején 
azzal az előnnyel jár, hogy hosszabb időn át lehetővé válik ezen alapok nagy részének 
fenntartása, 

F. mivel a fokozott energiafogyasztást a keresleti oldal gerjesztette, és határozottan szükség 
van az energiahatékonyabb termékeket sújtó piaci korlátok legyőzésére,

G. mivel az EU-ban az épületekre esik az energiafogyasztás 40%-a és az üvegházhatást 
előidéző gázkibocsátások 36%-a4, továbbá mivel az építőipar az uniós GDP 12%-át 
előállítva az EU gazdaságának jelentős részét képviseli,

H. mivel az ipari villanymotorok világszerte az előállított villamos energia 30–40%-át 
használják fel, és mivel az adott motorrendszerek megfelelő optimalizálása elsősorban a 
sebesség szabályozásával az elfogyasztott energia 30–60%-át megtakaríthatja,

                                               
1 OJ C 313. E, 2010.3.18., 16. o. 
2 COM(2008) 0772., 4. o. 
3 COM(2008) 0030., 8. o.
4 COM(2008) 0772., 8. o.
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1. A meglévő jogszabályok tiszteletben tartása és végrehajtása

1. felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be értékelést a tagállamok és a Bizottság 
erőfeszítéseinek eredményeiről; úgy véli, ha az értékelés nyomán kiderül, hogy a stratégia 
végrehajtása nem megfelelő, és ennek következtében az EU nem fogja teljesíteni a 2020-
as célt, az EEAP-ba bele kell foglalni a Bizottság arra irányuló elkötelezettségét, hogy 
további uniós intézkedésekre tesz javaslatot, például olyan kötelező érvényű, tagállami 
energiahatékonysági célkitűzésekre, amelyek méltányosak, mérhetők és tekintetbe veszik 
a tagállamok relatív kiindulási helyzetét és nemzeti körülményeit; hangsúlyozza, hogy az 
átláthatóság biztosítása érdekében a módszert az energiafogyasztás abszolút értékű 
csökkentésére kell alapozni;

2. felszólítja a Bizottságot, hogy nagyratörő energiahatékonysági cselekvési tervet terjesszen 
elő, amely összegzi a 2006-os cselekvési terv valamennyi intézkedésével elért 
eredményeket, megerősíti a 2006-os cselekvési tervben szereplő, még folyamatban lévő 
energiahatékonysági intézkedések végrehajtását, és a 2020-as cél teljesítését elősegítő új 
intézkedéseket tartalmaz,

3. felhív az energetikai szolgáltatásokról szóló irányelv (ESD) felülvizsgálatára azzal a 
céllal, hogy bekerüljön az irányelvbe az ún. eredményjelző-tábla megközelítés (rugalmas 
célokkal), amely a tagállamokra bízza, hogy eldöntsék, mely területekre összpontosítják 
erőfeszítéseiket a költséghatékonysággal és a lehetséges energiatakarékossággal 
kapcsolatos feltételezésekből kiindulva; 

4. felszólítja a Bizottságot, hogy térjen ki a nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek és 
végrehajtásuk kritikus értékelésére, amelynek része egy mindenkire nézve kötelező minta 
a jelentéstételhez, a tagállamokra nehezedő terhek csökkentése érdekében vonja össze a 
jelentéstételre vonatkozó kötelezettséget az ESD-re, az energiafogyasztásról szóló 
címkézésre és a környezetbarát tervezésre vonatkozó kötelezettséggel, továbbá értékelje 
és rangsorolja az egyes tagállamok intézkedéseit a rugalmas célokkal kapcsolatos 
megközelítés megfelelő alkalmazása érdekében; 

5. sürgeti a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki átfogó piacfelügyeleti és megfelelés-
ellenőrzési programokat az épületekről, a környezetbarát tervezésről, az 
energiafogyasztást mutató címkézésről, valamint a gumiabroncsok energiahatékonysági 
címkézéséről szóló irányelvek tekintetében, különösen az importra vonatkozóan, és 
felszólítja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon e programok végrehajtását, és szükség 
esetén indítson jogsértési eljárást

6. kéri a Bizottságot, hogy néhány évvel a felülvizsgált irányelv hatálybalépése után 
értékelje a hirdetésekben az energiacímkézési rendszerre való kötelező utalás hatását a 
fogyasztói magatartásra;

2. Energiaipari infrastruktúra (termelés és szállítás)

7. úgy véli, hogy fokozottabban kell összpontosítani a rendszerrel kapcsolatos olyan 
innovációkra, mint az intelligens hálózatok, az intelligens fogyasztásmérés és az 
energiatárolás, amelyek megkönnyíthetik az energiahatékonyságot;
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8. felszólít a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésről (CHP) szóló irányelv 
felülvizsgálatára, hogy előmozdítsa a CHP-t és a távfűtés/-hűtést oly módon, hogy a 
tagállamokat szilárd és kedvező keretszabályozás kialakítására ösztönzi, hogy a CHP 
számára elsődleges hozzáférést biztosít a villamosenergia-hálózathoz és támogatja a CHP 
és a távfűtés épületekben való alkalmazását, továbbá a CHP számára fenntartható 
finanszírozást nyújt stb., a strukturális alapokból finanszírozott városi és vidéki fejlesztési 
projektek esetében a CHP-t a kiválasztási szempontok közé emeli;

9. hasonlóképpen felszólítja a tagállamokat, hogy a kapcsolt energiatermelés önmagában 
történő támogatása helyett távfűtőrendszerek kiépítésével és helyreállításával támogassák 
a CHP alkalmazását;

10. üdvözli az intelligens hálózatokkal kapcsolatban a Bizottságnál jelenleg zajló munkát, és 
szorgalmazza, hogy a Bizottság közös standardok megállapításával és az egész EU-ban 
érvényes, hosszú távú, stabil, összehangolt szabályozási környezet biztosításával 
támogassa az intelligens hálózatok fejlesztését;

3. Városfejlesztés és épületek

11. hangsúlyozza, hogy támogatni kell azokat a kezdeményezéseket, amelyek az 
energiafogyasztás és az üvegházhatást előidéző gázkibocsátások csökkentése érdekében a 
helyi és regionális szintre koncentrálnak, például a Polgármesterek Szövetsége és az 
intelligens városok kezdeményezéseket;

12. felhívja a Bizottságot, hogy mérje fel, milyen lehetőségek rejlenek a középületekben az 
energiahatékonyság terén, és tegyen javaslatot a tagállamokban található középületek 
energiafogyasztásának csökkentésére vonatkozó kötelező érvényű célokra;

13. meggyőződés, hogy alapvető fontosságú, hogy a hatóságok élen járjanak az 
energiatakarékossági célok teljesítése terén; másrészt elismeri, hogy a meglévő 
költségvetési megszorítások, különösen helyi és regionális szinten gyakran akadályozzák 
a közigazgatási intézményeket abban, hogy a jövőre gondolva beruházzanak; felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy a probléma kezelése érdekében találjanak innovatív 
megoldásokat;

14. úgy véli, hogy az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak példát kell mutatnia azzal, hogy 
épületeiket 2020-ra úgy újítják fel, hogy energiamérlegük megközelítőleg nulla szinten 
legyen;

15. felkéri a Bizottságot, hogy a soron következő innovációs stratégia keretében támogassa az 
épületfelújításokat elősegítő új kezdeményezéseket, például az 
energiahatékony/zérókibocsátású városokban az energiahatékonyság terén megvalósuló 
innovációs partnerségeket;

16. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, támogassák az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványok, a műszaki tanácsadáshoz és segítséghez hozzáférést biztosító egyablakos 
ügyintézés, valamint a regionális, nemzeti és európai szinten rendelkezésre álló pénzügyi 
ösztönzők bevezetését;
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17. kéri a bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a vállalatoknál az energetikai 
átvilágítás szélesebb körű alkalmazását, és dolgozzanak ki mechanizmusokat a kkv-k 
különösen e tekintetben történő segítése érdekében;

18. úgy véli, hogy a Bizottságnak az épületek energiahatékonysági átvilágításáról szóló 
kísérleti tanulmányokat kellene finanszíroznia a lehetséges megtakarítások igazolása 
érdekében, és hogy a piaci szereplőket az energiahatékony megoldásokba való 
befektetésekre kellene ösztönöznie;

19. kéri a Bizottságot, hogy a közvilágítás, a környezetbarát közbeszerzés és az energetikai 
korszerűsítés tekintetében tegyen javaslatot az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményekre; ezzel összefüggésben szorgalmazza, hogy a javaslat határozza 
meg a világítóberendezésekre vonatkozó, 2012-ig megvalósuló közbeszerzések számára 
az e berendezések teljes élettartama alatt felmerülő költségeket;

4. IKT és termékek

20. felszólít az energiafogyasztást mutató címkézésről szóló irányelv gyors és megfelelő 
végrehajtására olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásával, amelyek hatálya 
kiterjed az új, energiával kapcsolatos termékekre; úgy véli, hogy a környezetbarát 
tervezésről szóló irányelv hatályának ki kell terjednie a nagyméretű épületekhez gyártott 
termékekre, az ipari berendezésekre, az épületek integrált világítási rendszereire, a 
szivattyúkra és a hatékony vízfelhasználást elősegítő termékekre, továbbá az irányelvben 
meg kell határozni az épületek energiateljesítményére vonatkozó 
minimumkövetelményeket;

21. felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő külön jogszabályt a termékek erőforrás-
hatékonyságáról;

22. kéri a Bizottságot, mérje fel annak lehetőségét, hogy ki lehet-e terjeszteni az épületek 
energiateljesítményéről szóló irányelv hatályát a nagyméretű épületekre, beleértve a 
termékek környezetbarát tervezésére és különös tekintettel a nagyméretű épületekben 
üzemelő ipari villanymotorokra vonatkozó követelményeket;

23. felszólítja a Bizottságot, hogy értékelje a jogszabályokat és gondoskodjon arról, hogy a 
jogszabályok vonatkozzanak a termékekre, a rendszerekre és ezek energiafelhasználására, 
továbbá szükségesnek tartja, hogy az uniós polgárok fokozottan tisztában legyenek a 
fogyasztási cikkek és az energiával kapcsolatos termékek energia- és erőforrás-
hatékonyságával; úgy véli, hogy az energiafogyasztás értékelésekor az eszközökre teljes 
egészként kell tekinteni, és nem különálló részenként;

24. üdvözli az intelligens fogyasztásmérőkkel foglalkozó munkacsoportot, és kéri a 
Bizottságot, hogy 2011 előtt nyújtson be ajánlásokat annak érdekében, hogy:

 az intelligens fogyasztásmérést a harmadik energiacsomag ütemtervével összhangban 
hajtsák végre,

 a tagállamok 2011 végére megállapodjanak az intelligens fogyasztásmérők közös 
műszaki jellemzőiben,
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 a Bizottság és a tagállamok a 2020-ra intelligens fogyasztásmérővel felszerelt lakások 
számát illetően konkrét cél tűzzenek ki;

25. felszólítja a Bizottságot, hogy a SET-tervbe foglalja bele az energia- és erőforrás-
hatékonyságot elősegítő termékek és technológia kifejlesztésére és támogatására 
vonatkozó irányvonalat;

5. Közlekedés

26. kéri a Bizottságot, hogy a közlekedésről tegyen közzé egy nagyratörő fehér könyvet annak 
érdekében, hogy ki lehessen dolgozni a fenntartható európai közlekedéspolitikát, amely 
támogatja az energiahatékony új technológiák bevezetését, és csökkenti a fosszilis 
tüzelőanyagoktól, különösen a kőolajtól való függőséget; 

27. felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa az energiahatékonyságot javító innovatív 
eszközök (pl. tehergépkocsik számára spoilerek) kifejlesztését, és fontolja meg kötelezővé 
tételüket, ha költséghatékonynak bizonyulnak;

28. ebben az összefüggésben bátorítja az energiahatékony gumiabroncsok használatát, és kéri 
a Bizottságot, hogy határozzon meg az energiahatékonyságra vonatkozó 
minimumkövetelményeket a hatóságok által beszerzett gépjárművek és gumiabroncsaik 
tekintetében;

29. felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítson keretfeltételeket az elektromos járművek 
fejlesztéséhez, elsősorban ami az infrastruktúrával kapcsolatos szoftverek és a 
töltőállomások standardizálását illeti;

30. megismétli, hogy támogatni kell az intermodális közlekedéssel kapcsolatos megoldásokat, 
valamint az intelligens közlekedési rendszerek fejlesztését annak érdekében, hogy a 
közlekedési ágazatban energiát lehessen megtakarítani (ideértve a forgalmi torlódással 
kapcsolatos díjakat, a közlekedésirányítási információs technológiákat, a vasúti 
infrastruktúrát stb.)

31. kéri a tagállamokat, hogy töröljék el az olyan adórendszereket, amelyek a nem 
üzemanyag-hatékony gépjárművek vásárlását ösztönzik1;

6. Ösztönzők és finanszírozás

32. felszólítja a Bizottságot, tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet létrehozni 
a feltöltődő pénzügyi eszközök uniós keretét az olyan kiegészítő energiahatékonysági 
intézkedések elősegítése érdekében, amelyek támogatják a már létező sikeres nemzeti 
rendszereket és elosztási csatornákat (például kockázatmegosztás révén), és amelyek 
bátorítják a tagállamokban az energiahatékonysági programok kidolgozását és javítását;

33. úgy véli, hogy a fenti keretnek figyelembe kell vennie az állami pénzügyi közvetítők által 
nyújtott, meglévő feltöltődő pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tapasztalatokat, magába 
kell foglalnia a meglévő uniós alapokat, valamint a keretet úgy kell kidolgozni, hogy 

                                               
1 22. számú tanulmány az adózásról Cégautók adóztatása. Támogatások, jólét és gazdaság.
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vonzzon más állami vagy magánalapot annak érdekében, hogy a lehető legerősebb 
ösztönző hatást fejtse ki, és nagyszámú végső kedvezményezett javára támogassa a 
pénzügyi programokat;

34. üdvözli ebben a tekintetben a Bizottság javaslatát, hogy az EEGP-rendelet szerinti le nem 
kötött pénzeszközök kerüljenek felhasználásra az energiahatékonyságra és a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó kezdeményezések támogatását szolgáló célzott pénzügyi 
eszköz létrehozatalához, és kéri a Tanácsot, hogy mielőbb fogadja el a javaslatot;

35. hangsúlyozza, hogy javítani kell a meglévő uniós alapok, például az ERFA 
energiahatékonysági intézkedéseket szolgáló felhasználását; kéri a Bizottságot, vizsgálja 
meg, mi akadályozza a strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból származó források 
fenti célra történő nagyobb arányú felhasználását, és javasoljon megfelelő intézkedéseket
az akadályok elhárítása érdekében (például további uniós intézkedéseket a technikai 
segítségnyújtás támogatására);

36. kéri a Bizottságot, hogy erősítse meg a finanszírozási lehetőségeket (például az ELENA-
konstrukciót), továbbá fontolja meg kiegészítő lehetőségek létrehozatalát az Intelligens 
Energia elnevezésű program keretében;

37. felszólítja a Bizottságot, hogy segítse elő azokat az unós intézkedéseket, amelyek célja a 
tapasztalt (nemzeti és nemzetközi) pénzügyi közvetítők által nyújtott technikai segítség 
támogatása annak érdekében, hogy:

 felhívják az irányító hatóságok, valamint az állami és magán pénzintézetek figyelmét 
és bővítsék ismereteiket az energiahatékonysági beruházások támogatását célzó 
finanszírozási stratégiákkal és intézményi követelményekkel kapcsolatban,

 támogassák az állami és magán pénzintézeteket a megfelelő intézkedések és pénzügyi 
eszközök végrehajtásában,

 a fenntartható és hatékony pénzügyi eszközöket oly módon strukturálják, hogy jobb 
legyen a rendelkezésre álló források energiahatékony beruházásokra történő 
felhasználása,

 ösztönözzék a bevált gyakorlatok tapasztalatainak átadását a tagállamok és pénzügyi 
közvetítőik között

38. felszólítja a Bizottságot, hogy fontolja meg olyan hatékony intézkedésekre irányuló 
javaslatok előterjesztését, amelyek az energetikai vállalatokat arra ösztönzik, hogy 
beruházzanak az energiahatékonyságba;

39. megismétli kérését, hogy az európai szomszédságpolitikán belül erősítsék meg az 
energiahatékonysági fejezetet, és szisztematikusan térjenek ki a kérdésre az EU és 
harmadik országok közötti párbeszédek során;

40. felszólítja a Bizottságot, hogy az energiahatékonyságot a 8. kutatási keretprogram egyik 
kulcsfontosságú prioritásaként kezelje, és jelentős eszközöket különítsen el a jelenlegi 
Intelligens Energia programhoz hasonló energiahatékonysági alprogramok számára; 
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hangsúlyozza, hogy az energetika terén a kutatásra, fejlesztésre és demonstrációkra szánt 
forrásokat 2020-ra a jelenlegi szinthez képest meg kell kétszerezni, ideértve a jövőbeni 
uniós költségvetésben különösen a megújuló energiára, az intelligens hálózatokra és az 
energiahatékonyságra elkülönített források jelentős növelését;

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

Bevezetés
Az energiahatékonyság a leginkább költséghatékony és leggyorsabb módja a CO2 - és más 
gázkibocsátás csökkentésének. Hatalmas előnyökkel jár mind a gazdasági növekedés, mind a 
munkahelyteremtés tekintetében. Vidéki és városi területeken egyaránt teremt foglalkoztatási 
lehetőségeket, gyakran kkv-kban, és olyan helyi munkahelyeket hoz létre, amelyeket nem 
lehet kiszervezni. E munkalehetőségek az információs technológia, az építőipar és a 
szolgáltatások terén jönnek létre.
A 2006. évi energiahatékonysági cselekvési terv elfogadása óta sok eredmény született; 
azonban a politikai és gazdasági környezet nagy változásokon ment keresztül. Egyértelműen 
szükséges ezért az uniós energiahatékonysági politika felülvizsgálata és összehangolása a 
jelenlegi prioritásokkal és fejlesztésekkel. A 2006. évi energiahatékonysági cselekvési terv 
eredményeinek és hiányosságainak alapos értékelése kell hogy alapul szolgáljon az uniós 
energiahatékonysági politika felülvizsgálatához. Az energiatakarékosságot szolgáló 
intézkedések bevezetéséhez uniós és nemzeti szinten eszközök széles köre áll rendelkezésre, 
többek között az energiával kapcsolatos termékek címkézése és ökológiai normái, az épületek 
energiafogyasztása és sok más eszköz. Az előadó úgy látja, hogy a döntéshozóknak 
törekedniük kellene azon eszközök változatossá tételére, amelyekkel növelhetik a 27 tagú EU 
energiahatékonyságát, továbbá hogy vannak olyan eszközök, amelyek megfelelőbbek a 
nemzeti szintű alkalmazásra.

Energiahatékonysági célkitűzések
Egyre világosabb, hogy az EU nem halad azon az úton, amely a 20%-os cél megvalósításához 
vezet. Az Európai Bizottságtól ebben a kérdésben nem áll rendelkezésre hivatalos 
dokumentum. Míg a kibocsátásokra és a megújuló energiákra vonatkozó célértékek könnyen 
mérhetők, és azokat az Eurostat hivatalosan közzé is teszi, az energiahatékonyságra 
vonatkozó statisztika ugyanakkor ellentmondásos, mivel a PRIMES-modellt gyakran vitatják. 
Ennek ellenére az előadó úgy véli, hogy a Bizottság feladata, hogy statisztikai adatokkal 
szolgáljon az uniós energiapolitika főbb elemeinek alakulásáról.

Épületek
Köztudott, hogy hatalmas lehetőségek rejlenek az épületek energiahatékonyságában. Az 
EPRD nemrég elvégzett átdolgozása jelenleg megnehezíti az újabb átdolgozás megvalósítását. 
Az épületek fontos szerepe azonban más megközelítést követel, olyat, amely összhangban áll 
a szubszidiaritás elvével és nem sérti a magántulajdonhoz való jogot. Tekintetbe kell vennünk 
a megfelelő finanszírozási eszközök kérdését, valamint a szakmai képzések erősítésének, a 
kkv-k információkhoz való hozzáférésének és általában a tudatosság növelésének 
szükségességét. A meglévő épületek felújítására kell koncentrálni, mivel az EU-ban az új 
épületek építésének aránya egyre kisebb, és számos olyan régi épület van, amelyek megfelelő 
helyreállítás esetén a legmagasabb hatékonysági potenciállal rendelkeznek.

Környezetbarát tervezés



PE448.774v03-00 12/12 PR\832028HU.doc

HU

Az előadó általában véve úgy véli, hogy az önkéntes megállapodásokat támogatni kell, 
azonban bizonyos esetekben meg kell határozni minimumnormákat és konkrét célokat annak 
érdekében, hogy a piac energiahatékonyabb irányba mozduljon. A környezetbarát tervezésről 
szóló irányelv uniós szinten a leghatékonyabb eszköz az energiahatékonysági politika 
számára, és a legjobb példa arra, hogy milyen politikák bevezetésére kell törekednie az EU-
nak. A legígéretesebb megközelítés az uniós piacra vonatkozó közös normákon alapul, 
amelyek célja a tagállamok közötti verseny erősítése, képessé téve a tagállamokat a világpiaci 
versenyben való részvételre.

Finanszírozás
A tiszta technológiák esetében át kell hidalni az USA, illetve Kína, másrészt Európa közötti 
szakadékot. Mindkét ország jóval előbbre jár, mint az EU, ami az energiahatékony 
megoldásokat támogató jogalkotási intézkedéseket illeti. Ezért az EU-nak és a tagállamoknak 
támogatniuk kell a finanszírozást növelő intézkedéseket és eszközöket. Európai szintű 
pénzügyi eszközzel kell ösztönözni az energiateljesítményre vonatkozó szerződéseket 
támogató nemzeti energiahatékonysági alapok bevezetését.

Az energiateljesítményre vonatkozó szerződések, amelyekkel a fogyasztó garantált 
energiamegtakarítást vásárol, komoly ösztönzést jelentenek, mivel a beruházás 2-15 éven 
belül megtérül. Ez a modell a kkv-kon belül munkahelyeket hoz létre, csökkenti a fogyasztók 
villanyszámláját, és csökken a kibocsátott gázok mennyisége is.


