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RÖVID INDOKOLÁS

Az energiahatékonyság javítása a leggyorsabb a legtartósabb és a leggazdaságosabb eszköz az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére és az energiabiztonság növelésére. Mivel 
az éghajlatváltozás egyre fontosabb helyet foglal el a nemzetközi és az európai napirendi 
pontok között, mindenképpen el kell érni 2020-ig az európai szintű energiafogyasztás 20%-os 
megtakarítására vonatkozó célkitűzést, a tavaszi csúcstalálkozón meghatározottak szerint, ami 
jelentős mértékben hozzájárul majd az üvegházhatású gázok kibocsátásának 2020-ig történő 
20%-os csökkentésére vonatkozó célkitűzés megvalósításához.

Az energiahatékonyság ágazatok tömegét érinti, többek között a közlekedést, az építőipart, a 
berendezéseket, az energia termelését és szállítását. Egyébként az energiahatékonyság 
célkitűzésének eléréséhez a jogalkotási intézkedéseken kívül fejleszteni kell az energia 
szempontjából jobb teljesítményű technológiákat, át kell alakítani a fogyasztási és 
termékhasználati szokásokat, valamint megfelelő gazdasági és pénzügyi ösztönzéseket kell 
létrehozni.

A Bizottság közleménye, melynek címe „Energiahatékonysági cselekvési terv: a lehetőségek 
kihasználása”, fontos előrelépés az energiahatékonysági célkitűzés megvalósítása felé, mivel 
olyan prioritást élvező fellépések sorát tartalmazza, amelyeket mind európai, mind pedig 
nemzeti és helyi szinteken el kell indítani. Hangsúlyozni kell, hogy a 20%-os célkitűzésnek 
több mint a fele elérhető, ha a meglévő jogszabályi rendelkezéseket, úgymint az épületek 
energiateljesítményéről szóló irányelvet teljes körűen alkalmazzák; ez tagállami szinten 
jelentősebb intézkedéseket feltételez, de a Bizottság által végzett ellenőrzéseket is fokozni 
kell.

Ezzel párhuzamosan hangsúlyozandó, hogy elő kell mozdítani az energiahatékonyság terén 
folytatott kutatásokat és az öko-innovációt, amelyek egy új „ipari forradalmat” jelenthetnek –
mivel hozzá fognak járulni a gazdasági növekedéshez, a foglalkoztatás bővüléséhez, a 
versenyképesség növekedéséhez és a lisszaboni stratégia célkitűzéseinek megvalósításához –
és az európai ipar komparatív előnyét képviselhetik.
A közszféra fontos szerepet játszhat az energia szempontjából hatékony termékek és 
szolgáltatások kiválasztásával: példát mutathat, növelheti az energia szempontjából hatékony 
termékek piaci részarányát és mozgósíthatja a polgárokat.

Végül pedig nem hanyagolható el maguknak az európai polgároknak a hozzájárulása, akik 
saját fogyasztási szokásaik megváltoztatásával elsőrendű szerepet játszhatnak az 
energiafogyasztás csökkentésére irányuló célkitűzés megvalósításában. Energia 
szempontjából hatékonyabb termékek és szolgáltatások választásával, valamint az 
energiapazarlás csökkentéséhez való személyes hozzájárulásukkal az európai polgárok az 
energiahatékonyságra vonatkozó erőfeszítés főszereplőinek sorában foglalnak helyet. Ezt 
elismeri a konkrét fellépésekre – úgymint tájékoztató kampányokra és a fogyasztók számára
gazdasági ösztönzőkre – javaslatot tartalmazó cselekvési terv is.
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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság kéri az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy az általa elfogadandó 
állásfoglalási indítványba foglalja bele az alábbi javaslatokat: 

1. üdvözli a Bizottság „Energiahatékonysági cselekvési terv: a lehetőségek kihasználása” 
című közleményét és támogatja az előirányzott, prioritást élvező fellépéseket;

2. üdvözli a 2007 tavaszán megrendezett csúcson vállalt kötelezettséget, amely az 
energiafelhasználás 2020-ig történő 20%-os csökkentésének célkitűzésére irányul, és 
amely párhuzamosan hozzájárul majd az üvegházhatású gázok kibocsátásának 2020-ig 
történő 20%-os csökkentésére vonatkozó célkitűzés eléréséhez; támogatja a csökkentésre 
irányuló köztes célkitűzések létrehozását is;

3. hangsúlyozza, hogy az energiahatékonyságra vonatkozó hatályos közösségi jogszabályok 
alkalmazása és ellenőrzése fele részben hozzájárul majd a célkitűzés megvalósításához; 
felhívja a tagállamokat, hogy racionálisan hasznosítsák az energiahatékonyságra 
vonatkozó nemzeti cselekvési terveket;

4. csatlakozik ahhoz a véleményhez, mely szerint a legjelentősebb megtakarítási lehetőségek 
az építőipart és a közlekedést érintik; kéri tehát, hogy prioritást élvező fellépésekre 
kerüljön sor ezekben az ágazatokban; kéri az épületekre vonatkozó irányelv 
felülvizsgálatát is a hatály kiterjesztése, valamint az uniós szintű minimumszabványok 
belefoglalása céljából;

5. hangsúlyozza a piacon alapuló eszközök (például a „fehér” bizonyítványok), valamint 
azon gazdasági ösztönzők szerepét, amelyek célja az energiahatékonyság elérése és az 
európai versenyképesség fokozása;

6. hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani az energiahatékonyság terén folytatott kutatásokat 
és az öko-innovációt, a befektetések és a bevált gyakorlatok támogatásával, ami 
ösztönözheti a gazdasági növekedést, növelheti a foglalkoztatást, és az európai gazdaság 
komparatív előnyét jelentheti, ily módon hozzájárulva a lisszaboni stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításához;

7. kéri a Bizottságot, hogy hozzon létre energiahatékonysági minimumszabványokat az öko-
koncepcióról szóló irányelv keretében; kéri a címkézésre vonatkozó irányelv 
felülvizsgálatát új termékek abba való felvétele céljából, valamint a két irányelv közötti 
koherencia erősítését oly módon, hogy a mozgósítsák fogyasztókat és megkönnyítsék 
számukra a feladatot, annak érdekében, hogy a szükséges ismeretek birtokában, világos és 
hiánytalan rendszer keretében választhassanak;

8. hangsúlyozza a hatóságok jelentős szerepét az energiahatékonyság előmozdításában és 
támogatja az energiahatékonysági elvárásoknak a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó 
szabályokba történő integrálását.


