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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. tekintettel arra, hogy az Európai Unió energiához való viszonya, az energiák 
rendelkezésre állása és használati módja tekintetében a XXI. század közepe előtt radikális 
változások következnek be, és ha az Unió azt kívánja, hogy ez az átalakulás a társadalom 
számára elfogadható áron és sikerrel menjen végbe, akkor nagyon jelentős kutatási 
erőfeszítéseket kell tennie, többek közt abból a célból, hogy a technológiát érthetőbbé 
tegye a polgárok számára,

B. tekintettel arra, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését illetően 
az energiahatékonyság javítása az egyik olyan intézkedés, amely a legjobb költség/haszon 
arányt mutatja,

C. tekintettel az energiatechnológiai témájú kutatási és fejlesztési tevékenységekbe való 
magán és állami beruházás kiemelt fontosságára, valamint arra, hogy az uniós 
energiakutatásba fektetett magán és állami pénzeszközök a legutóbbi olajválság óta 
egyértelműn csökkentek,

1. üdvözli a Bizottság közleményét és arra ösztönzi a Bizottságot, hogy növelje az európai 
energiatechnológiai kutatás jobb összehangolására irányuló erőfeszítéseit, és ebben a 
tekintetben örömmel fogadja a Bizottság által bemutatott európai stratégiai 
energiatechnológiai tervet (SET terv), valamint a különböző érdekelt felek részvételével 
tartott konzultációra irányuló eljárást;

2. sajnálja, hogy a SET terv a kínálatot középpontba állító intézkedéseket helyezi előtérbe, és 
nem foglalkozik az olyan, például az energiatakarékosságra és az energiahatékonyságra 
irányuló intézkedésekkel, amelyek segítségével csökkenteni lehetne az energia keresletet;

3. üdvözli az európai ipari kezdeményezések elindítását, ugyanakkor sajnálatának ad hangot 
azzal kapcsolatban, hogy a Bizottság ezek közt nem állít fel egyértelmű fontossági 
sorrendet; türelmetlenül várja a SET terv finanszírozásával kapcsolatos bizottsági 
közleményt;

4. felszólít e kezdeményezések közti fontossági sorrend felállítására annak érdekében, hogy 
az intézkedések elsősorban azokra irányuljanak, amelyekről bebizonyosodott, hogy 
képesek rövid távon csökkenteni a kibocsátásokat, tekintettel a 2020-ra legalább 20%-os 
kibocsátás-csökkentésre vonatkozó célkitűzésekre, ugyanakkor az esetlegesen olyan 
technológiák támogatására irányuló intézkedésekről sem szabad elfeledkezni, amelyek 
képesek ugyanezt hosszú távon biztosítani, a 2050-es célkitűzések elérése érdekében;

5. kéri, hogy a különféle kezdeményezések közti prioritások meghatározásakor vegyék 
tekintetbe az egyes technológiák életciklusát és környezeti hatásait; kéri, hogy a 
technológiai különbségek csökkentése érdekében vegyék tervbe e technológiáknak a 
fejlődő gazdaságok részére történő átadását;
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6. úgy véli, hogy az energiahatékonyság mint olyan nem kap teret a közleményben, holott 
központi helyet kellene elfoglalnia, és ösztönzi a Bizottságot, hogy vegye fel az 
energiahatékonyságot az európai ipari kezdeményezések közé;

7. felkéri a Bizottságot, hogy a kezdeményezések kialakításánál legyen tekintettel az egyes 
technológiák használatával járó környezetszennyezési és közegészségügyi kockázatokra, 
különös tekintettel az esetleges széndioxid-kibocsátásra és a radioaktív hulladékok 
tárolására; az új energiatechnológiák társadalmi elfogadottságának elősegítése érdekében 
javasolja a társadalmi szereplők véleményének meghallgatását;

8. úgy véli, hogy fontos az (úgy emberi mint pénzügyi) erőforrások jobb kihasználása és 
globális szintű növelése a jövő tiszta technológiáinak gyorsabb kifejlesztése és 
alkalmazása érdekében; véleménye szerint a tagállamoknak legalább akkora 
erőfeszítéseket kellene tenniük, mint a 80-as évek energiaválságára adott 
válaszintézkedéseik idején.
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