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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

– tekintettel „Az európai zöld megállapodás” című, 2019. december 11-i bizottsági 
közleményre (COM(2019)0640) és az ahhoz kapcsolódó, 2020. január 15-i európai 
parlamenti állásfoglalásra1,

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

– tekintettel az éghajlati és környezeti vészhelyzetről szóló, 2019. november 28-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel „A 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia – Hozzuk 
vissza a természetet az életünkbe!” című 2020. május 20-i bizottsági közleményre 
(COM(2020)0380),

– 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 megújuló forrásokból előállított energia használatának előmozdításáról 
szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvre3,

– tekintettel a tengeri területrendezés keretének létrehozásáról szóló, 2014. július 23-i 
2014/89/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre4,

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács közötti, a 2021–2027. évi időszakra 
vonatkozó Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről szóló, 2021. március 11-i politikai 
megállapodásra,

– tekintettel a „Hidrogénstratégia a klímasemleges Európáért” című, 2020. július 8-i 
bizottsági közleményre (COM(2020)0301), és az ahhoz kapcsolódó, 2021. május 19-i 
európai parlamenti állásfoglalásra5,

– tekintettel az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló, 2014. 
október 22-i 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre6, amelyet hamarosan 
felül kell vizsgálni,

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.
2 HL C 232., 2021.6.16., 28. o.
3 HL L 328., 2018.12.21, 82. o.
4 HL L 257., 2014.8.28., 135. o.
5 Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0241.
6 HL L 307., 2014.10.18, 1. o.
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– tekintettel a „Fenntartható és intelligens mobilitási stratégia – az európai közlekedés 
időtálló pályára állítása” című, 2020. december 9-i bizottsági közleményre 
(COM(2020)0789),

– tekintettel az Európai Parlament Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságának a tengeri 
programozás és az integrált tengerpolitika területén meglévő hatáskörére,

1. üdvözli a Bizottság azon törekvését, hogy 2050-re elérjük a 340 GW tengeri 
megújulóenergia-kapacitást, ami a közlekedési és az idegenforgalmi ágazat sikeres 
dekarbonizációjának kulcsfontosságú eleme; hangsúlyozza, hogy mivel az EU-27 
tengeri megújulóenergia-kapacitása jelenleg épphogy meghaladja a 12 GW-ot, a tengeri 
megújuló energia termelésére alkalmas helyszínek építését jelentősen fel kell gyorsítani, 
és a szükséges területet a lehető leghamarabb meg kell határozni, hogy az építés időben 
elérhesse ezt a célt; úgy véli, hogy a megfizethető tengeri megújulóenergia-termelés, -
tárolás és -elosztás, valamint annak az energiahálózatba való teljes körű csatlakozása és 
integrációja elengedhetetlen előfeltétele az elektromos mobilitás és a tiszta megújuló 
közlekedési üzemanyagok – különösen a hidrogén és az ammónia – széles körű 
elterjedésének; hangsúlyozza ezért, hogy átfogó európai jogi keretre és uniós beruházási 
tervre van szükség, amely az ágazat valamennyi érdekelt fele számára garantálja a 
biztonságot, és tovább növeli az ágazat versenyképességét és – szükség esetén – 
technológiai érettségét, teljes mértékben összhangban az uniós hidrogénstratégiával és a 
hidrogén iránt különösen a közlekedési ágazatból származó kereslet várható erőteljes 
növekedésével; felhívja különösen a tagállamokat, hogy gyorsan és erőteljesen 
fokozzák és segítsék elő a tengeri megújuló energiára irányuló piacvezérelt állami és 
magánberuházásaikat, és ragadják meg különösen a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz által e tekintetben biztosított lehetőséget;

2. hangsúlyozza a tengeri megújuló energia e széles körű elterjedésének fontosságát a 
Párizsi Megállapodás céljainak elérése és az EU azon kötelezettségvállalásának 
fenntartása szempontjából, hogy legkésőbb 2050-ig megvalósítja a nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás célkitűzését, a legfrissebb tudományos bizonyítékoknak 
megfelelően, amint azt az európai zöld megállapodás és a helyreállítási terv is 
megerősíti; hangsúlyozza, hogy az energiamegtakarítások, az energiahatékonyság és a 
megújuló energia a nulla nettó kibocsátású gazdaság elérésének egyik fő eszköze, és 
azokat az energiakínálatra és -keresletre vonatkozó minden tervezés során végre kell 
hajtani; kiemeli ezért, hogy fenntarthatóbb módon kell gazdálkodni a tengeri és part 
menti térséggel a tengeri megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségek kiaknázása 
érdekében;

3. hangsúlyozza a modern, fenntartható és innovatív tengeri kikötők fontosságát a tengeri 
megújulóenergia-berendezések összeszerelése, gyártása és szervizelése szempontjából, 
valamint a kikötői infrastruktúra korszerűsítéséhez szükséges jelentős beruházásokat, 
beleértve a közlekedési terminálokat és a hajókat e szolgáltatások nyújtása érdekében; 
rámutat a tengeri kikötők mint szárazföldi kirakodási pontok szerepére a megújuló 
tengeri energiatermelés és a kapcsolódó logisztika tekintetében, továbbá mint 
megújulóenergia-központok a tengeri villamosenergia-hálózatok összekapcsolása és a 
határokon átnyúló rendszerösszekötők, valamint az elektrolízis, illetve a hidrogén, az 
ammónia és más tiszta alternatív üzemanyagok behozatala, előállítása, tárolása, 
szállítása és elosztása tekintetében; rámutat arra, hogy elő kell segíteni a pénzügyi 
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eszközökhöz való hozzáférést, különösen a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF2) keretében, a kikötői infrastruktúra 
ezen új követelményekhez való hozzáigazításának megkönnyítése, valamint a TEN-T és 
a TEN-E hálózatok közötti szinergiák erősítése érdekében; hangsúlyozza, hogy a 
megújuló tengeri energiához való hozzáférés is hozzájárul a kikötők környezetbarátabbá 
tételéhez, többek között a kikötőben horgonyzó hajók szárazföldi áramellátása (OPS) és 
körforgásos ipari klaszterekként történő fejlesztésük tekintetében;

4. hangsúlyozza azokat a lehetőségeket, amelyeket a tengeri megújuló energia kínálhat a 
part menti régiók számára, egyrészt a turisztikai célú tartózkodások energiával 
kapcsolatos fenntarthatóságának növelésével, másrészt a szezonális gazdasági hatások 
kiegyensúlyozásával, stabil és kiszámítható munkahelyek teremtésével és növekedéssel 
a helyi megújuló tengeri iparágakban, valamint a kis- és középvállalkozásokban (kkv-k) 
egész évben; kiemeli e régiók társadalmi-gazdasági fejlődésének és a helyi part menti 
körforgásos energiaközösségek létrehozásának kapcsolódó lehetőségeit; hangsúlyozza, 
hogy a helyi hatóságok bevonásával strukturált párbeszédre és a tengeri megújuló 
energiákra való igazságos átállásra van szükség, beleértve a munkaerő új kihívásokra 
való felkészítését célzó megfelelő képzést;

5. hangsúlyozza, hogy a legkülső régiók és szigetek továbbra is nagymértékben függnek a 
fosszilis tüzelőanyagok behozatalától, annak ellenére, hogy lehetőségük és gyakran 
különleges földrajzi potenciáljuk volna a megújuló energiaforrások kiaknázására; 
emlékeztet, hogy a szigeteket különösen érinti a tengerszint emelkedése; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat – szoros együttműködésben a helyi és regionális 
hatóságokkal –, hogy fordítsanak különös figyelmet az e területeken zajló, tengeri 
megújuló energia fejlesztésére irányuló kísérleti projektekre és kereskedelmi léptékű 
projektekre, különös tekintettel közlekedési szükségleteikre és idegenforgalmi 
ágazataikra; emlékeztet az Atlanti-óceánban és annak legkülső régióiban a tengeri 
szélenergia hatalmas természeti potenciáljára, valamint a hullám- és árapály-energiában 
rejlő jó természeti potenciálra; felszólít a „Tiszta energia az EU szigeteinek” 
kezdeményezés megerősítésére, különös tekintettel a tengeri megújuló 
energiaforrásokra;

6. emlékeztet, hogy a tengeri megújuló energia további fejlesztésének szükségessége 
valamennyi európai tengeri medencére érvényes, és hogy a tengeri megújuló 
energiaforrásokban széles körben kiaknázatlan lehetőségekkel rendelkező területek – 
például a Földközi-tenger, a Balti-tenger és a Fekete-tenger – kiemelt figyelmet 
igényelnek, többek között olyan innovatív technológiák kutatásának finanszírozása és 
fejlesztése révén, mint az úszó tengeri szélenergia, a napenergia, a hullám- és árapály-
energia, valamint a tengeri zöld hidrogén előállítása, hogy a szükséges technológiai 
adaptációkat rövid távon kísérleti fázisba lehessen léptetni, majd fel lehessen gyorsítani, 
miközben az élvonalbeli szereplőknek, például az Északi-tengernek tovább kell 
fejlődniük és meg kell védeniük vezető globális pozíciójukat Európa egészének javára; 
úgy véli, hogy az Európai Uniónak minden tőle telhetőt meg kell tennie annak 
érdekében, hogy megőrizze vezető szerepét a szélenergia terén;

7. hangsúlyozza, hogy az éghajlatvédelmi átállás megvalósításához szükséges 
villamosenergia-termelés jelentős növekedése fényében fel kell gyorsítani a tengeri 
szélenergia hatékony tárolási technológiáival kapcsolatos kutatásokat és beruházásokat 
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az időjárástól való függőség problémájának megoldása és az energiahálózat 
ellátásbiztonságának növelése érdekében;

8. üdvözli a tengeri megújuló energia bevezetésére és a tengeri medencénkénti 
hálózattervezésre vonatkozó keretek kidolgozására irányuló bizottsági javaslatot, 
bevonva a különböző uniós országokat, és szinergiákat téve lehetővé a meglévő vagy 
tervezett rendszerösszekötőkkel és a nemzeti tengeri hálózatok csatlakoztatásával; 
felhívja a Bizottságot, hogy segítse elő a tengeri medencénkénti átfogó hatásvizsgálatok 
kidolgozását a megfelelő tengeri területek elhelyezkedésének, a tengeri biológiai 
sokféleségre gyakorolt hatásnak, a környezetnek és az idegenforgalmi tevékenységnek, 
a berendezések költségeinek és termelési kapacitásának, valamint a hálózati 
infrastruktúra költségeinek értékelése és azonosítása érdekében;

9. hangsúlyozza, hogy bár a befektetőknek viselniük kell a piaci kockázatot azokon a 
piacokon, ahol a tengeri megújuló energiaforrások bevezetése korai szakaszban van, 
mint például a földközi-tengeri térségben, a magas kockázat és az alacsony bevételek 
kompenzálhatók olyan támogatási rendszerek révén, mint a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz és a küszöbön álló CEF2 annak biztosítása érdekében, hogy a 
tengeri megújulóenergia-projektekbe történő beruházások rövid- és középtávon 
megtörténjenek, és hogy ezek a projektek közép- és hosszú távon növekedjenek; 
emlékeztet, hogy az állami és a magánszektor közötti együttműködés biztosítása 
érdekében fontosak a koherens és összehangolt erőfeszítések a nemzeti és uniós 
beruházási stratégiákban, elősegítve az innovatív technológiák gyártását, telepítését és 
forgalmazását;

10. kiemeli az északi-tengeri energetikai együttműködés fontosságát a közös tengeri 
területrendezés és az integrált partiövezet-gazdálkodás szempontjából, amely túlmutat a 
nemzeti határokon, és hangsúlyozza, hogy az Egyesült Királyságot is be kell vonni; 
felhívja ezért a Bizottságot és a tagállamokat, hogy építésük és karbantartásuk során 
terjesszék ki a kutatásra, fejlesztésre és innovációra irányuló erőfeszítéseket az úszó 
szélerőművekre és a kapcsolódó közlekedési kihívásokra, és mérjék fel egy 
nagyszabású projektre vonatkozó közös európai érdeket szolgáló fontos projektek 
létrehozásának megvalósíthatóságát;

11. úgy véli, hogy az Uniónak és tagállamainak geostratégiai megállapodásokat kell 
kidolgozniuk a tengeri energiainfrastruktúrára vonatkozóan a szomszédos földrajzi 
régiókkal, különösen a Nyugat-Balkánnal, valamint a Földközi-tenger déli és keleti 
medencéivel;

12. hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem – többek között a tengeri 
energia felhasználása révén – létfontosságú a globális felmelegedésnek a tengeri vízi 
ökoszisztémákra, a növekvő vízhőmérsékletekre és az óceánok elsavasodására, a 
vízáramok megváltozására, a halak élőhelyeinek zsugorodására, valamint a tengeri és 
édesvízi fajok termékenységére gyakorolt pusztító hatásainak korlátozása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy a közlekedési és idegenforgalmi ágazatban a tengeri megújuló 
energia iránti drasztikusan növekvő igény kielégíthető az EU biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos stratégiájának teljes körű betartása mellett, mivel például a tengeri 
szélenergia-iparnak a 2030-as éghajlat-politikai cél eléréséhez szükséges növekedése 
érdekében a becslések szerint az európai tengeri térség kevesebb mint 3%-ára lesz 
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szükség; elismeri a tengeri szélenergia tengeri környezetre gyakorolt potenciálisan káros 
hatásait; hangsúlyozza, hogy az észszerűen megtervezett és megépített tengeri 
szélerőműparkok megépítésüket követően előnyösek is lehetnek a tenger biológiai 
sokfélesége szempontjából; emlékeztet ezért, hogy a tengeri szélenergia-termelés 
erőteljes bővítéséhez intelligens megközelítésre van szükség annak biztosítása 
érdekében, hogy az érintett területeken már folyó tevékenységekkel együtt létezzen, 
valamint a lehető legkisebb kárt tegye a környezetben;

13. emlékeztet a tengeri területrendezés keretének létrehozásáról szóló, 2014. július 23-i 
2014/89/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv megfelelő alkalmazásának 
fontosságára, hangsúlyozza, hogy a tervezésnek olyan hosszú távú jövőképet kell 
biztosítania, amely összeegyezteti a tengeri megújuló energiát más tevékenységekkel, 
például a halászattal oly módon, hogy mindenki részt vegyen az európai tengeri térség 
fenntartható fejlődésében, figyelembe véve a biológiai sokféleség és más tengeri 
erőforrások védelmét; úgy véli, hogy tekintettel a tengeri szállítás és a tengeri kikötők 
kritikus szerepére, a tengeri megújuló energia fejlesztésének figyelembe kell vennie a 
biztonságos tengeri útvonalakhoz és folyosókhoz, hajózási csatornákhoz és a kikötők 
körüli horgonyzó területekhez való hozzáférés szükségességét; hangsúlyozza ezért, 
hogy már a korai szakaszban konzultálni kell a kikötőt üzemeltető szervekkel és az 
érintett érdekelt felekkel, és prioritásként kell kezelni a tagállamok közötti két- és 
többoldalú tengeri területrendezési együttműködést a hajózás biztonságának és 
folyamatos működésének garantálása érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy az 
Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel együttműködve dolgozzon ki 
iránymutatásokat a tengeri szélerőműparkokban és építőipari hajókon történő hajózás 
biztonságára vonatkozóan; aggodalommal állapítja meg, hogy számos tagállam nem 
készítette el tengeri területrendezési tervét a 2014/89/EU irányelvben meghatározott 
2021. március 31-i határidőig, és ösztönzi a Bizottságot, hogy ellenőrizze azok 
összhangját a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervekkel és különösen a tengeri 
energia fejlesztésére vonatkozó rendelkezésekkel.
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