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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervről 
(2012/2103(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság „2050-ig szóló energiaügyi ütemterv” című közleményére és az 
ahhoz kapcsolódó munkadokumentumokra (COM(2011)0885),

– tekintettel a fotovoltaikus energiát előállító üzemek által a legelőkre gyakorolt hatásról 
szóló állásfoglalásra irányuló indítványra (B7-0186/2012),

– tekintettel a hullámerőművek építéséről szóló állásfoglalásra irányuló indítványra (B7-
0192/2012), 

– tekintettel az „Energiapolitikai együttműködés kezdeményezése a határainkon túli 
partnerekkel: a biztonságos, fenntartható és versenyképes energiaellátás stratégiai 
megközelítése” című dokumentumról szóló, 2012. június 12-i állásfoglalására1,

– tekintettel az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemtervéről szóló, 2012. március 15-i állásfoglalására 
(2011/2095(INI))2,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság, illetve a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére 
(A7-0000/2012),

A 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv célkitűzései

1. elismeri, hogy a tagállamok számára előnyös, ha közösen munkálkodnak az 
energiarendszer átalakítása érdekében, aminek azonnal el kell kezdődnie; ezért támogatja 
a Bizottság 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervét az energiapolitikai vonatkozású 
jogalkotási és egyéb kezdeményezésekre irányuló javaslatok alapjaként, amelyek célja 
egy szakpolitikai keret kialakítása a 2030-ig terjedő időszakra, mérföldköveket és célokat 
is beleértve; megjegyzi, hogy a 2050-ig elérendő energiaügyi célok megállapítása 
páneurópai irányítást feltételez; az Unió szellemében olyan stratégiát követ, amely 
lehetővé teszi, hogy a tagállamok együttműködjenek, és ne saját akaratuk elfojtását lássák 
az ütemtervben;

2. megjegyzi, hogy a 2030-ig és 2050-ig terjedő időszakra javasolt stratégiák nem 
determinisztikus jellegűek, hanem sokkal inkább egy konstruktív párbeszéd alapjául 
szolgálnak az iparághoz, a kutatáshoz és az energetikához kapcsolódó kérdésekben; 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0238.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0086.
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3. rámutat az Unió energiapolitikájának fontosságára a pénzügyi válság közepette; 
hangsúlyozza az energia által az uniós növekedés és versenyképesség ösztönzésében 
betöltött lehetséges szerepet; felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 2020 utáni 
időszakra szóló stratégiákra, és ismertesse az európai energiapolitika 2030-ig szóló 
szakpolitikai keretét; arra ösztönzi a tagállamokat, hogy fokozzák az Unió 
energiapolitikája terén 2020-ig elérendő jelenlegi célokra irányuló folyamatos 
erőfeszítéseiket;

4. hangsúlyozza, hogy az egyértelmű szakpolitika és szabályozási keret serkenti az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátáshoz kapcsolódó energetikai beruházásokhoz szükséges 
befektetéseket; nyomatékosítja az Unió energiabiztonságának és gazdasági 
versenyképességének növelésére összpontosító energiastratégia fontosságát, mindezt 
olyan intézkedések révén megvalósítva, mint például az ellátási útvonalak és források 
diverzifikálása, valamint az energiahatékonyság;

5. emlékeztet arra, hogy saját energiaszerkezetük meghatározása az egyes tagállamok 
hatáskörét képezi; elismeri, hogy a 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv kiegészíti az 
energiaellátás korszerűsítésére irányuló nemzeti, regionális és helyi erőfeszítéseket; ezért 
elismeri a tagállamok együttműködésének szükségességét közös célkitűzések alapján, 
valamint az Unió által betöltendő fontos szerepet; sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, 
hogy a továbbiakban is törekedjenek olyan opciók megvalósítására, amelyek révén 
gazdaságilag hatékony, biztonságos és fenntartható módon teljesíthető a szén-dioxid-
mentesítési célkitűzés, valamint folytassák arra irányuló erőfeszítéseiket, hogy teljes 
körűen kiaknázzák a költséghatékony energiamegtakarításban rejlő lehetőségeket, amit 
többek között a rendelkezésre álló uniós pénzügyi eszközök is támogatnak; ugyanakkor 
elismeri egy összehangolt és – adott esetben – közös európai megközelítés kialakításának 
előnyeit;

6. elismeri az energiaügyi ütemtervben foglalt következtetéseket, amelyek szerint az 
energiaágazat uniós léptékű átalakítása technikai és gazdasági szempontból is 
megvalósítható, hosszú távon pedig kevesebb költséggel járhat, mint a jelenlegi 
szakpolitikák bizonyos feltételezéseken alapuló folytatása;

Egy hosszú távú stratégia alapvető elemei

7. elismeri a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervben foglalt következtetéseket, amelyek 
szerint hasonlóságok figyelhetők meg a vizsgált forgatókönyvek keretében az Unió 
energiarendszerének átalakítása érdekében meghozandó intézkedések között, függetlenül 
attól, hogy konkrétan melyik útvonal kiválasztására kerül sor az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású energiarendszer 2050-ig történő eléréséhez; úgy véli, hogy a megújuló 
energia, az energiahatékonyság és az energiainfrastruktúra olyan opciók, amelyeket 
semmilyen körülmények között nem fogunk megbánni;

8. elismeri, hogy a megújuló energia magasabb részaránya a 2020 utáni időszakban egy 
fenntarthatóbb energiarendszer kulcsfontosságú szempontját képezi; továbbá elismeri, 
hogy a bizottsági közleményben vizsgált valamennyi szén-dioxid-mentesítési 
forgatókönyv a teljes bruttó energiafogyasztást tekintve az uniós energiaszerkezeten belül 
a megújuló energia részarányának mintegy 30%-os növekedését feltételezi 2030-ra;
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9. hangsúlyozza, hogy a fokozott energiahatékonyság és energiamegtakarítás 
elengedhetetlen szerepet játszik majd az energiarendszer átalakításában, valamint hogy a 
2020-ig szóló célkitűzések elérése fontos alapot szolgáltat a 2050-ig terjedő időszakban 
elért további előrehaladáshoz; e tekintetben azt ajánlja, hogy az energiahatékonyságot 
foglalják bele a tagállamok nemzeti oktatási tanterveibe;

10. hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van új, intelligens és rugalmas infrastruktúrára – az 
intelligens hálózatokat és intelligens fogyasztásmérőket is ideértve –, valamint egy teljes 
mértékben integrált hálózati tervezésre annak érdekében, hogy egyebek mellett Unió-
szerte egyesíthessék a helyi és távolabbi megújuló energiaforrásokat, ami már eddig is 
szükségesnek bizonyult; továbbá hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van olyan 
mechanizmusok létrehozására, amelyek lehetővé teszik a közös érdekű infrastrukturális 
projektek uniós finanszírozását;

Megújuló energia

11. hangsúlyozza, hogy a megújulóenergia-politika fokozottan európai megközelítése közép-
és hosszú távon kulcsfontosságú; arra ösztönzi a tagállamokat, hogy működjenek együtt 
annak érdekében, hogy optimalizálják a megújuló energiaforrások részarányának 
növeléséhez fűződő költséghatékonyságot, és gondoskodjanak arról, hogy a befektetések 
olyan területekre irányulnak, ahol a legnagyobb eredményesség és hatékonyság érhető el, 
a tagállamok egyéni sajátosságainak figyelembevételével; ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza a Bizottság fontos szerepét e folyamatok elősegítőjeként; rámutat arra, hogy 
a megújuló energiaforrások hosszú távon központi helyre kerülnek majd az európai 
energiaszerkezeten belül, ahogy a technológiai fejlesztések szakaszából áttérnek a 
tömegtermelésre és a tömeges bevezetésre, a kisebb léptéktől a nagyobb felé haladnak – a 
helyi és a távolabbi források egyesítésével –, a támogatásoktól pedig a verseny felé 
mozdulnak el; hangsúlyozza, hogy a megújuló energiaforrások változó természete 
szakpolitikai kiigazításokat tesz szükségessé a nagyobb fokú piaci integráció elérése 
érdekében; nyomatékosítja a támogatási rendszerek fokozatos megszüntetésének 
szükségességét, ahogy a technológiák és ellátási láncok egyre fejlettebbé válnak, és 
sikerül orvosolni a piaci hibákat;

Infrastruktúra és belső energiapiac

12. hangsúlyozza, hogy miközben a tagállamok az energiabiztonsághoz és 
energiafüggőséghez kapcsolódó célt követik, a hangsúlynak egy kölcsönös 
energiafüggőségi modell irányába kell eltolódnia azáltal, hogy biztosítják az Unió belső 
energiapiacának, valamint az észak–déli, illetve kelet–nyugati irányú összeköttetést kínáló 
uniós szuperhálózat infrastruktúrájának gyors kiteljesítését; hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy a tagállamok szakpolitikai és szabályozási fejleményei megszüntessék 
az infrastruktúra terén fennmaradó „szűk keresztmetszeteket”, valamint ne emeljenek új 
akadályokat a villamosenergia- és földgázpiaci, illetve energiapiaci integráció előtt; 
továbbá hangsúlyozza, hogy az egyes nemzeti rendszerek keretében hozott 
energiapolitikai döntéseknek azt is figyelembe kell venniük, hogy az ilyen döntések 
milyen hatással járhatnak más tagállamokra nézve;

13. hangsúlyozza a teljes mértékben integrált piac 2014-ig történő megvalósításának 
szükségességét; megjegyzi, hogy fontos lenne a belső energiapiacra vonatkozó 
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jogszabályok teljes körű végrehajtása valamennyi tagállamban, továbbá hogy szükség van 
annak biztosítására, hogy 2015 után egyetlen tagállam vagy régió se szigetelődjön el az 
európai földgáz- és villamosenergia-hálózatoktól, illetve energiaellátásuk biztonságát ne 
veszélyeztesse a megfelelő összeköttetések hiánya; kiemeli a társadalmi hatás 
figyelembevételének szükségességét, miközben gondoskodnak arról, hogy az energiaárak 
jobban tükrözzék a költségeket;

14. felhívja a figyelmet az új kihívásokra, így például a rugalmas erőforrások szükségességére 
a villamosenergia-termelő rendszeren belül (pl. rugalmas energiatermelés, -tárolás és 
igénykezelés), amelyek a megújuló energiaforrásokból származó változó energiatermelés 
részarányának növekedése nyomán jelentkeznek; hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy megfelelő kapacitás álljon rendelkezésre a villamosenergia-ellátás biztonságának 
garantálása érdekében; e tekintetben hangsúlyozza, hogy a tagállamokban bekövetkező 
szakpolitikai fejleményeknek nem szabad új akadályokat emelniük a villamosenergia- és 
földgázpiaci integráció előtt;

15. aggodalmát fejezi ki a Déli Gázfolyosó befejezését érintő késedelmek miatt; hangsúlyozza 
annak szükségességét, hogy az energiaellátás diverzifikálása révén valósítsák meg az 
energiabiztonságot, valamint kiemeli egy kiegészítő kelet-mediterrán LNG-folyosóban 
rejlő lehetőséget arra, hogy rugalmas energiaforrásként, valamint az Unió belső 
energiapiacán megvalósuló fokozott verseny ösztönzőjeként szolgáljon;

16. emlékeztet arra, hogy a piacoknak a továbbiakban is főszerepet kell vállalniuk az 
energetikai infrastrukturális beruházások finanszírozásában, ugyanakkor elismeri, hogy 
bizonyos projektek esetleg korlátozott köztámogatást igényelnek a magánfinanszírozás 
mozgósításához; hangsúlyozza, hogy az állami forrásokból eszközölt hozzájárulásoknak 
világos és átlátható kritériumokon kell alapulniuk, továbbá nem okozhatják a verseny 
torzulását, és figyelembe kell venniük a fogyasztók érdekeit; 

17. hangsúlyozza az „egyablakos” megközelítés szerepét a bürokrácia csökkentésére irányuló 
uniós egyszerűsítési célkitűzések kiegészítéséként, ezáltal felgyorsítva az engedélyezési 
eljárásokat, és csökkentve az olyan társaságokra háruló adminisztratív terheket, amelyek 
energetikai infrastrukturális fejlesztésre vonatkozó engedélyt kívánnak szerezni, 
mindeközben garantálva az alkalmazandó szabályok és rendeletek tiszteletben tartását; 
felkéri a tagállamokat, hogy e tekintetben vizsgálják felül eljárásaikat;

18. arra sürgeti a tagállamokat és a nemzetközi közösséget, hogy őrizzék meg azon oktatási 
intézményeket, amelyek képzett munkaerőt biztosítanak az energiabiztonság, a védelem és 
a hulladékgazdálkodás területén;

Az egyes energiaforrások szerepe

19. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a földgáz elengedhetetlen lesz az energiarendszer 
átalakítása szempontjából, mivel gyors és költséghatékony módja az erősebb szennyezést 
okozó fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentésének, ezáltal mérsékelve az 
üvegházhatású gázok kibocsátását;

20. elismeri a földgáz kulcsfontosságú szerepét az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
energiarendszerre történő átállásban, valamint rugalmas tartalékként és kiegyensúlyozó 
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kapacitásként ott, ahol a megújulóenergiaforrás-ellátás ingadozó;

21. úgy véli, hogy a nem szokványos gázforrások is szerepet játszanak majd az Unió jövőbeli 
energiaszerkezetében, ezért felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a jövőbeli 
energetikai kilátásokkal foglalkozó forgatókönyvek kidolgozásakor a nem szokványos 
gázforrásokkal kapcsolatos fejleményeket is vegyék figyelembe;

22. hangsúlyozza a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás (CCS) fontosságát a 2050-ig terjedő 
időszakban, valamint a szén-dioxid-mentesítés jelentőségét; hangsúlyozza, hogy a CCS-t 
2030-ig meg kell valósítani, amennyiben azt szeretnénk, hogy a fosszilis tüzelőanyagok 
megőrizzék fontos szerepüket az energiaszerkezetben; kiemeli, hogy a CCS több 
nehézipari ágazat szén-dioxid-mentesítése szempontjából is lényeges opció, a 
biomasszával kombinálva pedig akár „negatív szén-dioxid-kibocsátási” értékeket is 
eredményezhet;

23. megállapítja, hogy a hazai energiaforrások optimális, biztonságos és fenntartható 
felhasználása, valamint a kiegyensúlyozott belföldi vagy importált energiaellátáshoz 
szükséges infrastruktúra versenyképessége – a finomítást is ideértve – hozzájárulhat a 
fokozott energiabiztonsághoz;

Globális kihívások az energiaügy terén

24. elismeri, hogy az EU globális kontextusban működik, ugyanakkor emlékeztet a TTE 
Tanácsnak az uniós energiapolitika külső dimenziójának megerősítéséről szóló, 2011. 
novemberi következtetéseire, továbbá arra, hogy a nemzetközi energiaügyi kapcsolatokra 
vonatkozóan tágabb és összehangoltabb uniós megközelítésre van szükség ahhoz, hogy 
kezelni tudják a globális energiaügyi és éghajlat-változási kihívásokat, valamint a 
versenyképességi és kibocsátás-áthelyezési problémákat, illetve fenntartsák és 
előmozdítsák a legmagasabb szintű nukleáris biztonsági előírásokat, egyúttal garantálva a 
biztonságos, megbízható és diverzifikált energiaellátást;

25. hangsúlyozza, hogy alternatív energiaforrások révén garantálni kell az Unió 
energiabiztonságát, valamint csökkenteni kell az importfüggőséget; ezért hangsúlyozza a 
földközi-tengeri és az északi-sarkvidéki kőolaj- és földgázmezők feltárásának egyre 
növekvő fontosságát; úgy véli, hogy sürgős szükség van a tengeri kőolaj- és 
földgázfúrásra vonatkozó uniós szakpolitika kialakítására, ideértve a tagállamok és az 
érintett harmadik országok kizárólagos gazdasági övezeteinek kijelölését is az ENSZ 
Tengerjogi Egyezményével (UNCLOS-egyezmény) összhangban, amelynek valamennyi 
tagállam és az EU – mint olyan – részes fele;

26. hangsúlyozza, hogy a fúrási tevékenységekhez és a kizárólagos gazdasági övezetek 
kijelöléséhez fűződő engedélyezési jogok odaítélése feszültséghez vezet a harmadik 
országokkal, az Uniónak pedig e tekintetben továbbra is határozott álláspontot kell 
képviselnie a politikai színtéren; hangsúlyozza, hogy az energiát fel kell használni a béke, 
az együttműködés és a stabilitás ösztönzésére;

27. megállapítja, hogy a sarkvidéki régióban fontos a széles körű együttműködés, különösen 
az euroatlanti térségbe tartozó országok között; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy 
készítse el az Unió sarkvidéki szerepvállalásához fűződő előnyök és kockázatok átfogó 
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értékelését;

28. hangsúlyozza a többi stratégiai energiapartnerrel folytatott együttműködés és párbeszéd 
megerősítésének fontosságát; kiemeli annak jelentőségét, hogy az Unió harmadik felekkel 
szemben egységes álláspontot képviseljen az energiaügyi kérdésekben; hangsúlyozza a 
Bizottság szerepét a tagállami fellépések koordinálása és támogatása terén;

Kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS)

29. elismeri, hogy az ETS az ipari kibocsátások csökkentésének és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású technológiákra irányuló beruházások előmozdításának elsődleges – bár nem 
az egyetlen – eszköze; megjegyzi, hogy az ETS-t tovább kell fejleszteni; megállapítja, 
hogy az ETS változásai szükségessé tennék a villamosenergia-árakra és az energiaintenzív 
iparágak versenyképességére gyakorolt hatások gondos vizsgálatát; felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy az európai iparágak számára segítsék elő az innovatív 
technológiai megoldások kifejlesztését;

30. felszólítja az Uniót, hogy a továbbiakban is vállaljon aktív szerepet az éghajlatváltozással 
kapcsolatos globális egyezményről folytatott nemzetközi tárgyalásokban; azon a 
véleményen van, hogy az éghajlati diplomáciát az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) 
hatáskörébe kell vonni; hangsúlyozza, hogy az Uniónak tisztában kell lennie azzal, hogy 
milyen következményekkel járna egy éghajlatváltozással kapcsolatos globális 
megállapodás elérésének sikertelensége;

Kutatás, új technológiák és alternatív tüzelőanyagok

31. úgy véli, hogy az árak kulcsfontosságú szerepet játszanak az energetikai vonatkozású 
beruházások és az energiatermelés terén; megjegyzi, hogy a megújuló energia 
előmozdítására irányuló különféle tagállami szakpolitikák sikerekről és problémákról 
egyaránt tanúskodnak; azon a véleményen van, hogy a fosszilis tüzelőanyagok 
közelmúltban megfigyelhető viszonylag magas ára előmozdítja a megújuló energia 
fejlesztését; ugyanakkor megjegyzi, hogy egyes tagállamokban a megújuló energia 
pénzügyi támogatás útján történő előmozdítása magas energiaárakat eredményezhet; 

32. úgy véli, hogy miközben Európában az elmúlt években megnövekedett az európai 
energiaszámlák összege, ez a fejlemény az energiahatékonyság és az energiatakarékosság 
bölcs, józan gondolkodáson alapuló megközelítését eredményezte; mindazonáltal úgy 
véli, hogy az ikt-technológiák szerepe energetikai szempontból egyre fontosabb; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza az intelligens fogyasztásmérők szerepét a háztartások és 
vállalkozások energiafogyasztásáról szóló adatok fogyasztók számára történő 
biztosításában;

33. felhívja a Bizottságot, hogy az EU versenyképességének ösztönzése, az álláslehetőségek 
előmozdítása és a fogyasztói magatartás megváltoztatása érdekében biztosítsa, hogy a 
Horizont 2020 és az Innovációs Unió égisze alatt működő európai innovációs 
partnerségek előtérbe helyezzék a különféle alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák kifejlesztésének szükségességét;

34. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az iparág további kutatásokat és fejlesztéseket 
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végezzen a földgáz tengeri közlekedési és repülési ágazatban történő felhasználása terén;

35. támogatja a hűtő- és fűtőrendszerekkel kapcsolatos további kutatásokat az Unió nagyra 
törő politikájának megvalósítása érdekében; felszólítja a hatóságokat, hogy végezzenek 
földfelszín alatti regionális hatásvizsgálatot annak érdekében, hogy optimalizálják a 
forrásoknak a geotermikus energia, a palagáz és más földfelszín alatti erőforrások közötti 
elosztását, ezáltal maximalizálva a társadalom számára kínált előnyöket;

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


