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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 „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 tengeri területrendezés keretének létrehozásáról szóló, 2014. július 23-i 
2014/89/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre2,

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

– tekintettel a „Fenntartható és intelligens mobilitási stratégia – az európai közlekedés 
időtálló pályára állítása” című, 2020. december 9-i bizottsági közleményre 
(COM(2020)0789),

1. üdvözli a Bizottság azon törekvését, hogy 2050-re elérjük a 340 GW tengeri 
megújulóenergia-kapacitást, ami a közlekedés és az idegenforgalom sikeres 
dekarbonizációjának kulcsfontosságú eleme; úgy véli, hogy a 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; felhívja ezért a tagállamokat, hogy gyorsan és erőteljesen 
fokozzák a tengeri megújuló energiára irányuló beruházásaikat, és ragadják meg 
különösen a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz által e tekintetben biztosított 
lehetőséget;

2. hangsúlyozza a modern tengeri kikötők fontosságát a tengeri megújulóenergia-
berendezések összeszerelése, gyártása és szervizelése szempontjából, valamint a kikötői 
infrastruktúra és a hajók e szolgáltatások nyújtása érdekében történő korszerűsítéséhez 
szükséges jelentős beruházásokat; rámutat a tengeri kikötők mint megújulóenergia-
központok szerepére a tengeri villamosenergia-hálózatok összekapcsolásában és 
határokon átnyúló rendszerösszekötőkként, valamint az elektrolízis, illetve a hidrogén 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.
2 HL L 257., 2014.8.28., 135. o.
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és más tiszta alternatív üzemanyagok tárolása és elosztása terén;

3. hangsúlyozza azokat a lehetőségeket, amelyeket a tengeri megújuló energia kínálhat a 
part menti turisztikai 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 és a kis- és 
középvállalkozásokban (kkv-k) egész évben;

4. hangsúlyozza, hogy a legkülső régiók és szigetek továbbra is nagymértékben függnek a 
fosszilis tüzelőanyagok behozatalától, annak ellenére, hogy lehetőségük volna a 
megújuló energiaforrások kiaknázására; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
fordítsanak különös figyelmet a tengeri megújuló energia fejlesztésére e területeken, 
különös tekintettel közlekedési szükségleteikre és idegenforgalmi ágazataikra;

5. 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 – kiemelt figyelmet igényelnek, többek között olyan 
innovatív technológiák révén, mint az úszó tengeri szélenergia, a hullám- és árapály-
energia, miközben az élvonalbeli szereplőknek, például az Északi-tengernek tovább kell 
fejlődniük és meg kell védeniük vezető globális pozíciójukat Európa egészének javára;

6. 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 
szükség.


