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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a megújuló energia tekintetében az európai energiapiacon fennálló jelenlegi kihívásokról 
és esélyekről
(2012/2259(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a „Megújuló energia: az európai energiapiac egyik meghatározó tényezője” 
című bizottsági közleményre és a kapcsolódó munkadokumentumokra (COM(2012)0271),

– tekintettel az EUMSZ 194. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervről szóló bizottsági közleményre 
(COM(2011)0885),

– tekintettel 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 irányelvre,

– tekintettel a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló, 
2011. október 25-i 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

– tekintettel 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 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

– tekintettel a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

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

A. mivel rövid, közép- és hosszú távon nő a megújuló energia európai energiaszerkezeten 
belüli részaránya;

B. mivel az energiapolitikának mindig egyensúlyt kell tartania az ellátásbiztonság, a 
gazdaságosság és a környezeti fenntarthatóság céljai között;

C. mivel – a belső piac megvalósításával kapcsolatos, tagállamok közötti szolidaritás 
szellemében, és szem előtt tartva a környezet megóvásának és javításának szükségességét 
– az uniós energiapolitika célja többek között az új és megújuló energiaforrások 
fejlesztésének előmozdítása;

D. mivel az energiaszerkezet megválasztása az európai Szerződések értelmében a tagállamok 
hatáskörébe tartozik;
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E. mivel a jelenlegi állás szerint az EU jó úton van azon céljának elérése felé, hogy 2020-ig 
az energia 20 százalékát megújuló energiaforrásokból nyerje;

F. mivel az európai gazdasági és adósságválságot még nem sikerült leküzdeni, és az 
államháztartások nagy kihívások előtt állnak;

G. mivel a befektetőknek 2020 után is biztonságra és folytonosságra van szükségük jövőbeni 
beruházásaikhoz;

A megújuló energia használhatósága

1. egyetért a Bizottsággal abban, hogy Európában a megújuló energiaforrások a jövőben az 
energiaellátás egyre nagyobb hányadát fogják kitenni, a villamosenergia-ellátás és a fűtés, 
illetve hűtés terén, valamint a közlekedési ágazatban egyaránt, és csökkenteni fogják 
Európa hagyományos energiahordozóktól való függőségét;

2. hangsúlyozza, hogy az európai ipar versenyképességéhez nélkülözhetetlen a biztos, 
megfizethető és környezetbarát energiaellátás; ezért rámutat, hogy az energiaellátási 
rendszert – a megújuló energiaforrások részarányát növelve – költséghatékonyan kell 
átalakítani, úgy, hogy az egyidejűleg ne sértse az ellátás biztonságát;

3. megállapítja, hogy a megújuló energiaforrások tagállamokon belüli támogatása jelenleg 
egymástól elkülönülten és rendkívül különböző igazgatási keretfeltételek mellett történik, 
és hogy a természetes adottságok révén a különböző tagállamok eltérő fejlődési 
lehetőségekkel rendelkeznek;

4. megállapítja, hogy a megújuló energia társadalmi és politikai elfogadottsága nem 
egyforma, és jelentős különbségek mutatkoznak abban a tekintetben, hogy mennyiben 
állnak rendelkezésre állami és magánforrások a megújuló energiaforrások támogatására;

5. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy piacgazdasági szempontból a megújuló 
energiaforrásoknak még csak egy része versenyképes az energiapiacon, miközben más 
technológiák is közelítenek a piaci árakhoz; egyetért a Bizottsággal abban, hogy minden 
lehetséges eszközt be kell vetni a költségek csökkentése érdekében, hogy a megújuló 
energiaforrások piacgazdasági szempontból versenyképesek legyenek;

A megújuló energia az európai belső energiapiacon 

6. megjegyzi, hogy 2014-ig meg kell valósítani a villamos energia és a gáz belső piacát; 
üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy rövidesen jelentést tesz a belső energiapiac 
megvalósításának állásáról;

7. megállapítja, hogy a megújuló energiaforrásokra vonatkozóan az Európai Unión belül 
létező, mintegy 170 különböző támogatási mechanizmus jelentősen csökkenti a határokon 
átnyúló villamosenergia-kereskedelem hatékonyságát, mivel bebetonozza, sőt fokozza a 
meglévő egyenlőtlenségeket, és ezáltal a belső energiapiac megvalósítása ellen hat;

8. megjegyzi, hogy a belső energiapiac megvalósulásának legnagyobb haszonélvezői a 
fogyasztók; támogatja a Bizottság véleményét, amely szerint a megújuló energiaforrások 
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esetében is biztosítani kell a versenyt, mert az innováció terén történő előrelépéseket és az 
árcsökkentéseket legjobban a verseny ösztönzi;

9. aggodalommal veszi tudomásul, hogy a 2009/28/EK irányelvvel létrehozott 
együttműködési mechanizmusokat mindeddig alig alkalmazták; utal a Bizottság azon 
felismeréseire, amelyek szerint a meglévő együttműködési lehetőségek jobb kihasználása 
jelentős haszonnal járna; üdvözli a Bizottság azon bejelentését, hogy iránymutatásokat 
dolgoz ki az Unión belüli együttműködésre vonatkozóan; felszólítja a tagállamokat, hogy 
éljenek jobban az együttműködési lehetőségekkel, és építsék ki az egymás közötti 
kommunikációt;

10. hangsúlyozza, hogy a megújuló energiaforrásokat minden tagállamban a lehető 
leghamarabb teljes mértékben integrálni kell az európai belső energiapiacba, és hosszú 
távon el kell látniuk azokat a rendszer stabilitásához szükséges funkciókat és feladatokat, 
amelyeket eddig a hagyományos energiahordozók biztosítottak;

Infrastrukturális követelmények 

11. megállapítja, hogy a megújuló energiaforrásokból származó energia többnyire 
decentralizált, terheléstől távol történő és időjárásfüggő betáplálásához a jelenlegi –
kizárólag hagyományos energiahordozókon alapuló– energiainfrastruktúrától eltérő 
infrastruktúráról kell gondoskodni;

12. megállapítja, hogy az ellátás biztonságának szavatolása érdekében az ingadozó betáplálás 
jellemezte megújuló energiaforrások kiépítése a hagyományos energiatermelésben eddig 
nem létező tartalékkapacitásokat tesz szükségessé; megjegyzi, hogy a tartalékkapacitások 
kiépítése jelentős költségekkel jár; tudomásul veszi, hogy egyre inkább szorgalmazzák 
ennek támogatását, hogy gazdaságilag vonzóbbá váljon a hagyományos tartalékok 
kiépítése vagy fenntartása; elutasítja az energiahordozók közötti szubvenciós versenyt, és 
szorgalmazza az energiapiacnak a piacgazdaság elveihez igazodó kialakítását;

13. hangsúlyozza, hogy a megújuló energiaforrások hatalmas kihívások elé állítják a meglévő 
hálózati infrastruktúrát, amennyiben magas az energiaszerkezeten belüli részarányuk; 
megállapítja, hogy a megújuló energiaforrások megnövekedett betáplálása egyes 
tagállamokban jelentősen csökkenti az ellátás biztonságát; aggódik amiatt, hogy az 
ENTSO-E (Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata) szerint 
az európai energiahálózatokban tapasztalható összes szűk keresztmetszet 80%-a 
közvetlenül vagy közvetve összefügg a megújuló energiaforrások betáplálásával;

14. megállapítja, hogy a megújuló energiaforrások szempontjából legjobb és 
legversenyképesebb helyszínek földrajzilag gyakran jelentős távolságra vannak a 
fogyasztás központjaitól; megállapítja, hogy ezek a helyszínek csak az átviteli hálózatok 
kiépítése után használhatók;

15. megállapítja, hogy a megújuló energiaforrások jelentős kiépítése, valamint időjárásfüggő 
és terheléstől távol történő betáplálása egyes tagállamokban összehangolatlan, határokon 
átnyúló energiaáramlásokat (loop flows) válthat ki, és így az ellátás biztonságának 
fenntartása céljából a terhelésbe való növekvő beavatkozásokat tesz szükségessé, ha a 
kiépítés nem járt együtt a hálózat szükséges kiépítésével; aggódik a hálózati infrastruktúra 
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kiépítésének a tagállamokban tapasztalható helyzete miatt;

16. hangsúlyozza a villamos energia tárolására szolgáló technológiák szükségességét a 
megújuló energiaforrásoknak az energiaellátásba való bevonásához; emlékeztet arra, hogy 
sürgősen további kutatásra van szükség az energiatárolással kapcsolatban;

17. meggyőződése, hogy az ikt a jövő energiaellátásában és a megújuló energiaforrások 
vezérlésében fontosabb szerepet fog játszani; felszólítja a Bizottságot, hogy minél előbb 
terjesszen elő javaslatokat az intelligensebb villamosenergia-hálózatok és mérők 
kiépítésére, támogatására és szabványosítására; hangsúlyozza, hogy ennek során a kínálati 
oldali tervezési biztonság mellett fontos szerepet kell játszania a fogyasztók általi 
elfogadásnak és az adatvédelemnek is;

18. hangsúlyozza, hogy a megújuló energiaforrások további kiépítése tartósan meg fogja 
változtatni a tájképet Európában; megállapítja, hogy a megújuló energia társadalmi 
elfogadottságát csak átlátható területfejlesztési, építési és engedélyezési eljárások révén 
lehet elérni minden érdekelt fél részvételével;

Nemzetközi együttműködés és kereskedelem

19. tudatában van annak, hogy a megújuló energia világpiacai növekednek, és ezáltal pozitív 
hatásokat lehet elérni az árak és a meglévő technológiák továbbfejlesztése tekintetében;

20. hangsúlyozza, hogy a piacon nem fogadható el a verseny engedély nélküli torzítása; 
felszólítja a Bizottságot, hogy a lehető leggyorsabban zárja le a folyamatban lévő 
versenyeljárásokat; hangsúlyozza, hogy a szabad világpiacok kínálják a legjobb 
feltételeket a megújuló energiaforrások használatának növekedéséhez; hangsúlyozza, 
hogy a kereskedelmi korlátozásokat még inkább le kell építeni; felszólítja a Bizottságot, 
hogy ne emeljen új kereskedelmi akadályokat a megújuló energiaforrásokhoz használt 
késztermékek vagy technológiák alkatrészei előtt,

21. hangsúlyozza, hogy megerősített energiapolitikai együttműködésre van szükség az EU-val 
szomszédos államokkal; hangsúlyozza, hogy különösen a Földközi-tenger térségében van 
nagy esély a megújuló energiaforrásokból történő villamosenergia-termelésre; emlékeztet 
az olyan projektekben, mint a Desertec és a Helios, valamint a vízerőművek Norvégiában 
és Svájcban történő további kiépítésében rejlő lehetőségekre;

Innováció, kutatás és fejlesztés

22. megállapítja, hogy Európa a megújuló energiaforrások területén technológiai szempontból 
vezető szerepet tölt be; hangsúlyozza, hogy ehhez különösen a kkv-k járulnak hozzá; 
kiemeli, hogy csak a kutatás és fejlesztés révén történő újítás biztosíthatja az európai 
technológiai vezető szerepet a megújuló energiaforrások technológiájának piacain;

23. aggódik amiatt, hogy a megújuló energiaforrások iparágának egyes részein a kutatás és 
fejlesztés el volt hanyagolva, ami részben gazdasági nehézségekhez vezetett; 
hangsúlyozza a meglévő technológiák továbbfejlesztésébe való beruházások 
szükségességét a versenyképesség megőrzése vagy megteremtése érdekében;
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24. üdvözli a Bizottság azon bejelentését, hogy 2013-ban közleményt terjeszt elő az 
energiatechnológiára vonatkozó politikával kapcsolatban; felszólítja a Bizottságot, hogy 
ennek során összpontosítson a tárolási technológiákra is;

A megújuló energia támogatásának európai kerete 

25. hangsúlyozza, hogy a tagállamok jelenleg megközelítőleg 170 különböző támogatási 
rendszert alkalmaznak; kiemeli, hogy ez a támogatás erőteljes növekedéshez vezetett, a 
támogatási rendszerek azonban részben nagyon drágák, és a fogyasztókat részben 
pénzügyileg jelentősen megterhelik, anélkül, hogy előzetesen választási lehetőséget 
biztosítanának számukra; megállapítja, hogy e támogatások ellenére a megújuló 
energiaforrások eddig csak részterületeken, illetve földrajzi szempontból előnyös helyeken 
versenyképesek a hagyományos termelési módszerekkel szemben;

26. hangsúlyozza, hogy egyes tagállamokban a villamos energia fogyasztói és ipari ára az 
állami befolyás miatt viszonylag magas; emlékeztet arra, hogy 2010-ben az uniós 
háztartások 22%-a aggódott amiatt, hogy áramszámláját nem tudja kifizetni, és feltételezi, 
hogy ez a helyzet időközben élesedhetett; hangsúlyozza, hogy el kell kerülni az 
energiaszegénységet, és az iparág versenyképességét nem szabad akadályozni;

27. óva int attól, hogy a túl magasan megállapított támogatási összegek a túlkompenzálás 
révén elnyomhatják a technológiai előrelépést és akadályozhatják a piaci integrációt, 
mivel csökkentik az innovatívabb és költséghatékonyabb termékek kifejlesztésének 
ösztönzését;

28. üdvözli a Bizottság azon bejelentését, hogy dolgozni fog a bevált gyakorlatokkal 
kapcsolatos iránymutatásokon és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti 
támogatási szabályozások reformján; felszólítja a Bizottságot, hogy ezeket az 
iránymutatásokat a lehető leghamarabb terjessze elő, egyidejűleg meg van győződve 
azonban arról, hogy a bevált gyakorlatokra vonatkozó iránymutatások csak az első lépést 
jelentik, és hogy törekedni kell a nemzeti támogatási rendszerek megszüntetésére, viszont 
nem szabad őket visszamenőleg megváltoztatni vagy felfüggeszteni, mert ez elrettentő 
jeleket közvetítene a befektetők felé;

29. meggyőződése, hogy csak egy európai támogatási rendszer teszi lehetővé a megújuló 
energiaforrásokban rejlő lehetőségek teljes kibontakozását a leginkább költséghatékony 
keretben; döntő előnyöket lát a megújuló energiaforrások technológiai szempontból 
semleges európai piacában, amelyen az energiaellátóknak energiatermelésük előre 
meghatározott részarányát megújuló energiaforrásokból kell fedezniük, és ezt az adott 
részarányt olyan tanúsítványokkal való kereskedés révén is elérhetik, amelyekkel e
tanúsítványok piacán lehet kereskedni; megállapítja, hogy tagállami tapasztalatok azt 
mutatják, hogy az előírások be nem tartása esetén magas bírságok kivetésére van szükség 
a részarányok elérésének biztosításához;

30. felszólítja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő javaslatot egy európai 
támogatási rendszerre, amelyben a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 
tanúsítványok piaca lehetővé teszi a különböző technológiák számára, hogy Európa-szerte 
versenyezzenek egymással;
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31. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


