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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a tengeri megújuló energiára vonatkozó uniós stratégiáról
(2021/2012(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 194. 
cikkére,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye Feleinek 21. 
Konferenciáján (COP21) Párizsban, 2015. december 12-én elfogadott megállapodásra 
(Párizsi Megállapodás),

– tekintettel a „Hidrogénstratégia a klímasemleges Európáért” című, 2020. július 8-i 
bizottsági közleményre (COM(2020)0301),

– tekintettel a „A klímasemleges gazdaság létrehozása: Uniós stratégia az energiarendszer 
integrációjának megteremtéséért” című, 2020. július 8-i bizottsági közleményre 
(COM(2020)0299),

– tekintettel „A tengeri megújuló energiában rejlő lehetőségeknek a klímasemleges jövő 
érdekében való kiaknázását célzó uniós stratégia” című, 2020. november 19-i bizottsági 
közleményre (COM(2020)0741),

– tekintettel a „2020. évi jelentés az energiaunió helyzetéről az energiaunió és az éghajlat-
politika irányításáról szóló (EU) 2018/1999 rendelet értelmében” című, 2020. október 
14-i bizottsági jelentésre (COM(2020)0950),

– tekintettel „Az EU 2030-ra vonatkozó éghajlatvédelmi törekvésének fokozása – 
Beruházás a klímasemleges jövőbe az európai polgárok érdekében” című, 
2020. szeptember 17-i bizottsági közleményre (COM(2020)0562),

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2019. december 11-i bizottsági 
közleményre (COM(2019)0640),

– tekintettel „Új európai iparstratégia” című, 2020. március 10-i bizottsági közleményre 
(COM(2020)0102),

– tekintettel az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK 
és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 
2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv 
módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1999 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre1,

1 HL L 328., 2018.12.21., 1. o.
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– tekintettel a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és 
az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 
714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2013. április 17-i 
347/2013/EU európai parlamenti és tanács rendeletre2 (a TEN-E rendelet),

– tekintettel az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU 
rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre3, amelynek felülvizsgálata jelenleg zajlik,

– tekintettel a megújuló forrásokból előállított energia használatának előmozdításáról 
szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvre4,

– tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról 
szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre5,

– tekintettel az energiatárolással kapcsolatos átfogó európai megközelítésről szóló, 2020. 
július 10-i állásfoglalására6,

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2020. január 15-i állásfoglalására7,

– tekintettel  „Az éghajlatváltozás: európai hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, 
modern, versenyképes és klímasemleges gazdaságról a Párizsi Megállapodással 
összhangban” című, 2019. március 14-i állásfoglalására8,

– tekintettel a tiszta energiákkal kapcsolatos innováció felgyorsításáról szóló, 2018. 
február 6-i állásfoglalására9,

– tekintettel az európai hidrogénstratégiáról szóló, 2021. május 19-i állásfoglalására10,

– tekintettel az energiarendszerek integrációjára vonatkozó uniós stratégiáról szóló, 2021. 
május 19-i állásfoglalására11,

– tekintettel a Halászati Bizottság véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

A. mivel az EU jóváhagyta a Párizsi Megállapodást, valamint az európai zöld 

2 HL L 115., 2013.4.5., 39. o.
3 HL L 348., 2013.12.20., 129. o.
4 HL L 328., 2018.12.20., 82. o.
5 HL L 275., 2003.10.25., 32. o.
6 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0198.
7 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.
8 HL C 23., 2021.1.21., 116. o.
9 HL C 463., 2018.12.21., 10. o.
10 Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0241.
11 Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0240.
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megállapodást és a közelmúltban elfogadott európai klímarendeletet, amely 2030-ig a 
kibocsátások 55 %-os csökkentését tűzte ki célul, valamint kiegészítő célokat a nulla 
nettó uniós szén-dioxid-kibocsátás elérése érdekében legkésőbb 2050-ig, a globális 
éghajlatváltozás hatásai elleni küzdelem érdekében;

B. mivel a nulla nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátású gazdaságra való átálláshoz a tiszta 
energiára való átállásra van szükség, amely biztosítja az ellátás fenntarthatóságát, 
biztonságát és az energia megfizethetőségét;

C. mivel a tengeri megújuló energia, árának drámai csökkenése miatt az egyik legolcsóbb 
energiaforrássá és következésképpen a zöld átállás alapvető elemévé vált, megnyitva az 
utat egy modern, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdaság felé, továbbá az EU 
éghajlat-politikai törekvéseinek egyik legfontosabb pillére lett;

1. hangsúlyozza, hogy a nulla nettó kibocsátású gazdaság megköveteli, hogy a megújuló 
energiát minden eddiginél nagyobb mértékben alkalmazzák; hangsúlyozza, hogy 
amennyiben nem kerül sor további intézkedésekre a tengeri megújuló energia 
alkalmazásának felgyorsítása érdekében, az EU nem lesz képes teljesíteni az éghajlattal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásait;

2. kiemeli, hogy a Bizottság COM(2020)0741 közleményében felvázolt, a tengeri 
megújuló energiára vonatkozó energiatermelési célok értéke az EU valamennyi tengeri 
medencéjében 2030-ig legalább 60 GW, 2050-ra pedig 340 GW; kiemeli, hogy a tengeri 
szélenergia mint energiaforrás versenyképessége tovább fog nőni, és az árak a 
folyamatos fejlesztés és kiépítés révén tovább fognak csökkenni;

3. tudomásul veszi az uniós vállalatok és technológiák versenyelőnyét a tengeri megújuló 
energia ágazatában; hangsúlyozza az ágazat exponenciális növekedési potenciálját és az 
uniós gazdasághoz való hozzájárulását, beleértve a technológia- és rendszerexportot;

Infrastruktúra és hálózatok

Infrastrukturális beruházások

4. hangsúlyozza, hogy sürgősen javítani és bővíteni kell a meglévő infrastruktúrát annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon a tengeri generátoroktól a szárazföldi fogyasztók felé 
irányuló villamosenergia-áramlás fokozása;

5. üdvözli a TEN-E rendelet felülvizsgálatára irányuló bizottsági javaslatot, valamint, 
hogy a javaslat kitér a tengeri megújulóenergia-ágazat szükségleteire és prioritásaira; 
hangsúlyozza, hogy a fenntartható és hatékony átviteli infrastruktúra fejlesztéséhez 
előretekintő beruházásokra van szükség; határozottan úgy véli, hogy a szabályozási 
kereteknek elő kell segíteniük az előzetes beruházásokat;

6. tudomásul veszi a nyílt tengeri áramtermelő létesítmények és az átviteli eszközök 
összekapcsolásának előnyeit a pályázati eljárás során; felkéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tárják fel e teljes körű pályáztatási megközelítésben rejlő 
lehetőségeket, és értékeljék annak alkalmazhatóságát a különböző létesítmények, többek 
között az összekapcsolt hálózatok esetében;
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Együttműködés a tagállamok között;

7. hangsúlyozza, hogy a tengeri energiaforrások hatékony felhasználásának 
maximalizálása érdekében elengedhetetlen a tagállamok közötti együttműködés; 
megjegyzi, hogy a jelenlegi jogi keret nem könnyíti meg kellőképpen ezt az 
együttműködést; határozottan úgy véli, hogy ha nem sikerül fokozni a tagállamok 
közötti együttműködést, az gátolja a tengeri energia kiépítését sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy további késedelem nélkül tegyék meg a szükséges intézkedéseket;

Távfűtés és -hűtés

8. megjegyzi, hogy a tengeri megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia 
hozzájárulhat a távfűtés környezetbarátabbá tételéhez, csökkentve és végső soron 
megszüntetve az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását; kiemeli annak lehetőségét, 
hogy a távfűtésbe a tiszta elektromos áram szolgáltatása keretében, hőszivattyúk révén 
beépítsék a tengeri megújuló energiát;

Kutatás-fejlesztés

9. határozottan úgy véli, hogy az EU-nak és a tagállamoknak támogatniuk kell a többcélú 
rendszerösszekötők kutatását és fejlesztését; hangsúlyozza, hogy hosszú távú keretet 
kell létrehozni a tengeri és szárazföldi piacok hatékony integrálására képes többcélú 
rendszerösszekötők számára; felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a különböző 
berendezések gyártóit egy olyan közös szabvány kidolgozásában, amely biztosítani 
tudja a rendszerösszekötők közötti kompatibilitást és interoperabilitást;

10. határozottan úgy véli, hogy az EU-nak és a tagállamoknak támogatniuk kell az olyan 
úszó tengeri szélerőművekkel, az árapály, a hullámok és az áramlatok kihasználásával 
működő erőművekkel kapcsolatos kutatást és fejlesztést, amelyek hozzáigazíthatók az 
európai tengerfenék eltérő viszonyaihoz;

Engedélyek és tengeri területrendezési tervek

Az engedélyek kiadásának egyszerűsítése

11. megjegyzi, hogy a tengeri megújuló energia iránti óriási érdeklődés egyre több 
engedélyezési kérelmet fog vonzani; felhívja a tagállamokat, hogy sürgősen 
egyszerűsítsék a vonatkozó eljárásokat és hangolják össze erőfeszítéseiket; ösztönzi a 
tagállamokat, hogy támogassák az egyablakos rendszert;

12. Tudomásul veszi a tengeri megújulóenergia-projektek elindításának jelenlegi 
hosszadalmas folyamatát és azt, hogy a 2030-as és 2050-es célok elérése érdekében 
sürgősen fel kell gyorsítani azokat; megjegyzi, hogy a tagállami eljárások és műszaki 
szabványok egyszerűsítése meg fogja könnyíteni a gyorsabb bevezetést; felhívja a 
tagállamokat, hogy fontolják meg az engedélyek kiadására vonatkozó határidők 
bevezetését, beleértve az engedélyeknek a határidők lejártát követő automatikus 
megadását;

A tengeri területrendezési tervek és a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek 
összehangolása
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13. megjegyzi, hogy az északi tengereken a szélenergia-kapacitás a 2050-ra kitűzött célok 
eléréséhez várhatóan a teljes terület 2,8%-át fogja lefedni; hangsúlyozza ezért annak 
lehetőségét, hogy a tengeri megújuló energia helyigénye összeegyeztethető legyen  más 
érdekekkel; határozottan úgy véli, hogy a megújuló energiaforrások fejlesztőinek korai 
bevonása a folyamatba hozzájárul a tengeri területek sikeres elosztásához;

14. megjegyzi, hogy az (EU) 2018/1999 irányelv értelmében a tagállamoknak 2019. 
december 31-ig tengeri területrendezési terveket kellett készíteniük, és kétévenként 
eredményjelentést kell benyújtaniuk; megjegyzi, hogy az (EU) 2014/89 irányelv 
értelmében a tagállamoknak 2021. március 31-ig tengeri területrendezési terveket kellett 
készíteniük; megjegyzi, hogy fennáll annak a kockázata, hogy a nemzeti energia- és 
klímatervek és a tengeri területrendezési tervek összeegyeztethetetlenek a területek 
elosztása tekintetében; hangsúlyozza, hogy sürgősen össze kell hangolni a tengeri 
területrendezésről szóló irányelvet és a nemzeti energia- és klímatervről szóló 
rendeletet, valamint az egyéb vonatkozó uniós jogszabályokat; sürgeti a tagállamokat, 
hogy haladéktalanul hangolják össze és dolgozzák ki a 2030 utáni 230 GW tengeri 
áramtermelési kapacitásra vonatkozó terveket;

Piaci szerkezetátalakítás

15. hangsúlyozza, hogy a tengeri megújuló energia kiépítése a jól megtervezett piaci 
szabályok megfelelő végrehajtásától függ;

16. Felszólít a tengeri megújuló energia generálása és átvitele közötti költség-haszon 
megoszlás újraszámítására, biztosítva a megfelelő ösztönzőket és stabil szabályozási 
keretet a fejlesztők számára; hangsúlyozza, hogy a költségek és hasznok elosztásával 
kapcsolatos bizonytalanság visszatartja a vállalatokat attól, hogy tengeri 
megújulóenergia-projekteket indítsanak; felkéri a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel a 
tengeri hibrid projektek költségeinek és hasznának megosztásáról szóló uniós 
iránymutatás közzétételét;

17. felszólít az uniós villamosenergia-piacokat szabályozó jelenlegi szabályozási keret 
felülvizsgálatára a tengeri megújuló energia elterjedésének megkönnyítése és a 
mesterséges kereskedelmi akadályok, rögzített árak, támogatások és egyéb piactorzító 
mechanizmusok felszámolása érdekében, amelyek megakadályozzák a tengeri megújuló 
energiaforrások további sikeres integrációját; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy gondosan elemezzék a meglévő ajánlattételi övezeteket és azok alkalmasságát a 
tengeri megújuló energiaforrások növekvő kapacitásának integrálására; felkéri a 
Bizottságot, hogy egy időtálló modell elemeként azonosítsa azokat a meglévő 
szabályozási mechanizmusokat, amelyek sikeresen előmozdítják a tengeri megújuló 
energiaforrások integrálását a jól működő energiapiacba, ideértve a hibrid projektek és 
az együttműködés új formáinak elősegítését is;

°

° °

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

Az EU csak úgy tudja teljesíteni éghajlat-politikai célkitűzéseit és az európai polgárok felé tett 
ígéreteit, ha az eddiginél sokkal nagyobb mértékben és sokkal gyorsabban integrálja a tengeri 
megújuló energiát energiarendszereibe. Az előadó úgy véli, hogy a tengeri megújuló energia az 
európai zöld átállás kritikus eleme. A 60GW-ot meghaladó tengeri megújulóenergia-
kapacitások 2030-ig történő kiépítésével lehetőségünk nyílik arra, hogy tiszta, olcsó és stabil 
energiaforrást biztosítsunk, amely a zöld átállás alapjaként szolgálhat.

Az EU-nak a zöld megállapodáscsomag keretében nagyon ambiciózus felülvizsgálatokat és 
kezdeményezéseket kell végrehajtania. A szükséges kapacitás kiépítésének sikere érdekében a 
tengeri megújuló energiaforrások kínálatát integrálni lehet és kell is valamennyi vonatkozó 
uniós jogszabályba. felül kell vizsgálni a megújulóenergia-irányelvben foglalt célokat 
magasabb értékek megállapítása érdekében, valamint a kapcsolódó irányítási struktúrát és 
statisztikai átruházásokat.
Az EU zöld átállási terve számos olyan kihívást vet fel, ahol a tengeri megújuló energia képes 
biztosítani a megoldást. Az EU villamosítási erőfeszítéseihez és hidrogénstratégiájához 
bőséges, olcsó és tiszta villamos energiára van szükség. A nehéz tehergépjárművek és a légi 
közlekedés szén-dioxid-mentesítéséhez power-to-X-technológia szükséges, amely szintén a 
megújuló energiaforrásokból előállított villamos energiától függ. A hőszivattyúk segítségével 
a megújuló energiaforrások lehetőséget kínálnak a távfűtés szén-dioxid-mentesítésére. A 
tengeri megújuló energia alapvető eleme a fosszilis tüzelőanyagokról való elmozdulásnak, és 
ezáltal elősegíti a Párizsi Megállapodást által támasztott közös kötelezettségeink teljesítését.

A megújuló energiaforrások tengeri telepítésének aránya azonban az EU-ban jelenleg várhatóan 
épphogy meghaladja az évi 2 GW-ot. Ha 2050-re legalább 300 GW-ot akarunk elérni, a telepítés 
sebességének négyszeresére kell emelkednie. Egy ilyen hatalmas feladat megvalósítása 
nyilvánvalóan nem könnyű. Bár jelentős előrelépést tettünk a helyes irányba, az bizonyos, hogy 
az erőfeszítések eddigi mértéke nem elegendő a 2030-ig elérni kívánt szinthez. Az előadó úgy 
véli, hogy gyorsan és azonnal cselekednünk kell. Ha nem fokozzuk erőfeszítéseinket, nem 
fogjuk elérni a kívánt eredményt. A tengeri megújuló energia kiépítésében, valamint a zöld 
átállást érintő minden más döntésben hangsúlyozni kell a sürgősség szempontját.

Az európai vállalatok világelsők a tengeri megújuló energia terén, és az ágazat ígéretes a 
munkahelyteremtés, a növekedés és az export tekintetében. Ezt az erősséget meg kell tartani és 
tovább kell fejleszteni a tiszta energia iránti növekvő globális kereslet fényében. Európának a 
megújulóenergia-iparban és az ellátási láncokban betöltött vezető szerepének biztosítása 
ígéretes iparpolitikai kilátásokkal kecsegtet. A tiszta energiára vonatkozó határozott európai 
iparpolitika középpontjában a kutatás-fejlesztés, a tesztközpontok és a bevált gyakorlatok EU-
n belüli cseréje terén tett további erőfeszítéseknek kell állniuk.

Piaci feltételek

Az EU-nak stabil, piaci alapú keretet kell biztosítania, amely szabályozási biztonságot és 
egyértelműséget teremt a befektetők számára. A fejlesztőknek, a magánbefektetőknek, a 
nyugdíjalapoknak és a pénzügyi intézményeknek a bevétel fejlesztők és szállításirendszer-
üzemeltetők közötti elosztásával kapcsolatos szabályozási kihívások tekintetében is 
egyértelműségre, következetességre és kiszámíthatóságra van szükségük. Az EU-n belüli eltérő 
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gyakorlatok akadályozzák a tengeri megújuló energiaforrások elterjedését, ezért az eljárások és 
folyamatok további ésszerűsítésére és harmonizálására van szükség. A villamosenergia-piac 
jövőbeli kialakítása során támogatni kell és figyelembe kell venni a jövőbeli tengeri 
fejlesztéseket, beleértve a hibrid projekteket is, és alaposan értékelni kell a teljes uniós 
villamosenergia-piacra gyakorolt hatásokat.

Infrastruktúra

Jelentős beruházásokra van szükség a tengeri hálózatokba, de a szárazföldi hálózatokba is. Az 
európai hálózati infrastruktúra felújítására és korszerűsítésére irányuló európai bizottsági 
stratégia tervezete 530 milliárd EUR összegű beruházást irányoz elő12. Ezek példa nélküli 
nagyságrendű beruházások, amit figyelembe kell venni a vonatkozó jogalkotási aktusokban és 
pénzügyi eszközökben. Az előadó határozottan úgy véli, hogy a TEN-E rendelet felülvizsgálata 
során ezt figyelembe kell venni, és ezzel egyidejűleg elő kell segíteni az ágazatok szükségessé 
vált összekapcsolását, amely integrálja a tengeri megújuló energiaforrásokat a zöld hidrogén, 
az power-to-X-technológia, a tárolás és a távfűtés villamosenergia-rendszereibe és azok 
fejlesztésébe. A tízéves hálózat-fejlesztési terveket ennek megfelelően kell felülvizsgálni. A 
tengeri megújuló energiaforrások határokon átnyúló integrálása a távfűtésbe ígéretes lehetőség 
a fosszilis tüzelőanyagok csökkentésére terén a fűtési ágazatban.

Engedélyezés

Jelenleg a tengeri szélerőműparkok engedélyezésének gyakorlata tagállamonként eltérő, és az 
eljárások egyszerűsítése helyett szükségtelen bürokráciát jelent. A jelenlegi eljárások mellett 
látható, hogy a következő két évben kezdeményezett projektek közül néhány befejezési 
időpontja 2030 után esik. Tekintettel arra, hogy a tengeri megújulóenergia-projektek már most 
is hosszadalmasak, a szükségtelenül hosszadalmas engedélyezési eljárás lerövidítésének 
elmulasztása esetén nem érhetők el a célok.

A tagállamok anélkül nyújtják be tengeri területrendezési terveiket, hogy automatikusan 
egyeztetnék azokat saját nemzeti energia- és éghajlat-politikai terveikkel. Ahhoz, hogy a tengeri 
megújuló energiaforrásokat a szükséges sebességgel telepítsük, e folyamatok észszerűsítése 
minimális elvárás, és fontolóra kell venni a tengeri területrendezési tervről szóló irányelv 
felülvizsgálatát.

A tiszta megújuló energia fejlesztésének és előállításának elsőbbséget kell élveznie. Ellenkező 
esetben éghajlat-politikai célkitűzéseink nem teljesülhetnek. A tiszta megújuló energia 
előállítása olyan prioritás, hogy egy új megközelítésnek meg kell fontolnia a bizonyítási teher 
és az elővigyázatosság elvének megfordítását, előnyben részesítve a tengeri megújuló 
energiaforrások telepítését akár az engedélyezés és az engedélyek rovására is. Meg kell fontolni 
és alkalmazni kell a tömeges engedélyezési és gyorsított eljárásokat, valamint fontolóra kell 
venni egy korlátozott, határozott időre szóló védőháló bevezetését a kérelmek és engedélyek 
terén, hogy a fejlesztők az engedélyekre való, vagy a tagállamok eltérő gyakorlataiból fakadó 
várakozás  nélkül haladhassanak tovább. Fontolóra lehetne venni egy uniós szintű szabályozást 
az engedélyezésről, egyszerűsítve a környezeti hatásvizsgálatot és összehangolva a nemzeti 

12 Európai Bizottság. 2020. november 19. An EU Strategy to harness the potential of offshore renewable energy 
for a climate neutral future (A tengeri megújuló energiában rejlő lehetőségek kiaknázására vonatkozó uniós 
stratégia a klímasemleges jövő érdekében), COM(2020) 741.
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megközelítéseket. Az EU által kijelölt tengeri területek megkönnyíthetik a könnyű 
megközelíthetőséget és az engedélyezést.

Az EU-nak kevesebb mint 10 éve van arra, hogy kiépítsen egy olyan tengeri energiarendszert, 
amely hasonló méretű, mint Belgium, Luxemburg és Hollandia jelenlegi kiépített kapacitása. 
2050-re Németország, Svédország és Norvégia együttes jelenlegi kiépített kapacitásának 
nagyságát kell elérni. Ez az a közös kihívás, amellyel szembe kell néznünk, és nincs 
vesztegetni való idő. Minden egyes perccel, amelyben megmarad a jelenlegi helyzet, egyre 
nehezebbé válik a siker.
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MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, 
AMELYEKTŐL VAGY AKIKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségére készült. 
Az előadó a következő szervezetektől vagy személyektől kapott észrevételeket a 
jelentéstervezet elkészítése során:

Szervezet és/vagy személy
ACER
Andel
BirdLife
Dán Kereskedelmi Kamara
Dán energetikai ágazat
Dán ipari ágazat
Dán Tengerészeti Hatóság
Dán hajózási ágazat
Dán Természetvédelmi Társaság
EDF
EDF Megújuló Energiaforrások
Energinet
ENTSO-E
Equinor
Eurelectric
European Energy
Lebegő erőmű
General Electric 
Greenpeace/CAN Europe
Hitachi ABB Power Grids
Hydrogen Europe
Norlys
Északi-tengeri tanácsadó testület
Ocean Energy Europe
Offshore Wind Foundations Alliance
Ørsted
State of Green
Stiesdal
UK National Grid
Vattenfall
Vestas Wind Systems
WindDenmark
WindEurope
WWF


