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RÖVID INDOKOLÁS

 BEVEZETÉS

Az Európai Bizottság javaslata két szakpolitikai területtel foglalkozik: egyfelől a gazdasággal, 
másfelől pedig az energiabiztonsággal. Az azonnali fellépés melletti érvelés válasz az Európai 
Tanács Bizottsághoz intézett felhívására, hogy terjesszen elő egy listát konkrét 
projektjavaslatokkal1 az európai gazdaság ösztönzésére, figyelembe véve a megfelelő 
földrajzi egyensúly biztosításának szükségességét és a gyors végrehajtás képességét egyaránt.

A pénzügyi válsággal és a globális recesszióval párhuzamosan Európát súlyosan érintette a 
kőolaj árának ellenőrizhetetlen és rendkívüli ingadozása, valamint az Oroszországból érkező 
földgázellátás súlyos és ismétlődő elakadása. Megállapította emellett, hogy a recesszió 
ellenére egyértelműen biztosítani kell a megújuló energiaforrások technológiai fejlesztésébe 
és kitermelésébe irányuló beruházások folytatását a törekvésekkel arányos tempóban.

A Bizottság beruházási javaslata ennélfogva három pilléren alapszik, éspedig:

 a földgáz- és villamosenergia-hálózat rendszerösszeköttetései,

 a szén-dioxid elkülönítése és tárolása,

 a tengeri szélenergia hasznosítására irányuló projektek.

A javaslat ezért eljárásokat és módszereket dolgoz ki a nagyobb ellátásbiztonságra és 
egyszersmind az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését célzó uniós politika fokozására 
képes európai integrált energiahálózat kialakítására irányuló beruházások pénzügyi 
támogatásához. 
Egy páneurópai, egymással összekapcsolt energiahálózat kialakítása nem új gondolat. Az 
Európai Unió jelenleg is finanszíroz európai érdekű villamosenergia- és földgázhálózati 
infrastruktúra projekteket. A költségvetésből évente megközelítőleg 25 millió eurót nagyrészt 
megvalósíthatósági tanulmányok támogatására költenek. A legtöbb projekt határokon átnyúlik 
vagy több EU tagállamot is érint. A javaslatot e tervezet kiegészítésének kell tekinteni, amely 
pontosan illeszkedik a jelenlegi uniós energiapolitikába.

 AZ ELLÁTÁS BIZTONSÁGA ÉS DIVERZIFIKÁLÁSA, VALAMINT A SZÉN-DIOXID-
KIBOCSÁTÁS ELLENŐRZÉSE

A szén-dioxid-kibocsátás ellenőrzése és az alternatív megújuló energiaforrások fejlesztése 
központi helyet foglal el valamennyi európai politikában. Amennyiben nem fogadnak el 
minden kormányzati szinten realisztikus, gyors és hatékony intézkedéseket, az Unió 2020-ra 
nem lesz képes a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló eltökélt céljai teljesítésére 
vagy a gazdaság helyreállását követően az energetikai ágazata számára a világpiacon 
domináns versenyhelyzet biztosítására. Az energiaforrások uniós megoszlására vetett 
futólagos pillantás egyértelműen rámutat arra, hogy belátható időn belül a szén és 

                                               
1 Európai Tanács, 2008. december 11-12.
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szénszármazékok megmaradnak a villamosenergia-termelés és acélgyártás fő 
energiaforrásának. A széntüzelésű erőművek jelenleg az EU CO2-kibocsátásának 20%-át 
teszik ki és az európai energiaiparban további 40 új széntüzelésű erőmű építése várható az 
elkövetkező öt évben1. Ennek megvalósulásával szemben a szén-dioxid tárolására alkalmas 
technológia nem csupán lehetőség, de megvalósítható és feltétlenül szükséges technológia.

Magától értetődik, hogy a fenntartható villamos energia előállítására alkalmas technológiák –
például szélenergiából és napenergiából – fejlesztését nemhogy folytatni, de gyorsítani kell, 
valamint a rövid- és középtávú sikeres megvalósításra a legnagyobb esélyt ígérő projekteket 
mindenkinek támogatni kell. Ugyanakkor naiv gondolat lenne azt hinni, hogy e technológiák 
képesek lesznek az Unió összes energiaigényét kielégíteni a fenti időkereten belül. Az 
Uniónak igénybe kell vennie az energiatermelő technológiák teljes skáláját. A Bizottság 
javaslata azonnali választ ad az energiapolitikának a jelenlegi körülmények diktálta 
átalakításával és összehangolásával kapcsolatos igények kielégítésére.

A globális és a helyi gazdasági és pénzügyi feltételek igencsak messze vannak attól, hogy elő 
tudnák mozdítani az energiakutatási és infrastrukturális projektekbe való beruházások 
növekedését. Az egész Unió biztonságos jövőbeli energiaellátásának garantálása érdekében 
ugyanakkor általános szintű nemzeti tartalékkészletekre, valamint arra van szükség, hogy az 
energiaforrások olyan helyeken és régiókban is rendelkezésre álljanak, amelyek bármilyen 
okból ellátási vagy hozzáférési gondokkal küszködnek. E megközelítésből szemlélve, 
valamint az egyes tagállamokban a közelmúltban több ízben is megtapasztalt energiahiány 
elkerülése érdekében sürgős fellépésre van szükség az energetikai rendszerek 
összekapcsolására irányuló beruházások támogatásához. 

E kezdeményezést felkarolva tehát az EU nemcsak felgyorsítja az energiaellátás 
biztonságához közvetlenül kapcsolódó projektek kidolgozását, de egyben munkahelyeket is 
teremt egy magas szakértelmet igénylő, műszakilag fejlett iparágban, ami valamennyi európai 
régió számára létfontosságú.

 AZ EU ENERGIAELLÁTÁSÁNAK GEOPOLITIKÁJA

A világ egyik legfontosabb olaj-, földgáz- és szénimportőreként az EU a nemzetközi 
energiapiacon kulcsszerepet tölt be2, ugyanakkor az importált energiától való függősége az 
elkövetkező 20 évben hatványozottan fog tovább erősödni. Az Európai Bizottság becslése 
szerint3 amennyiben nem kerül sor intézkedésre, az EU energiafüggősége a 2000-ben mért 
50%-ról 2030-ra 70%-ra fog emelkedni. Az Uniót földgázzal ellátó országok az alábbiak: 
Oroszország (30%), Algéria (25%) és Norvégia (25%), ugyanakkor az oroszországi 
energiaforrásoktól való függőség az előrejelzések szerint 2030-ra 80%-ra fog növekedni.
Történelmi és földrajzi okokból a korábban a szovjet érdekszférába tartozó tagállamokat érinti 
a legérzékenyebben az a következetlenség, ahogyan Oroszország a szerződéses 
kötelezettségeit kezeli4.

Míg a földgázellátás bizonytalanságai Európa-szerte az újságok címlapjain szerepeltek, addig 

                                               
1 Forrás: Éghajlatváltozási cselevési terv
2 Forrás: EurActiv.
3 Zöld könyv az energiaellátás biztonságáról, 2000. november 
4 lásd a 2006 és 2009 telén Bulgáriára, Romániára és Magyarországra gyakorolt hatásokat.
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az Unió közel-keleti kőolaj-behozataltól való függősége a következő 20 évben meg fog 
duplázódni, továbbá az EU szénszükségleteinek 66%-át is importból kell majd fedezni.
Ahogy az Európai Bizottság a fenntartható, versenyképes és biztonságos energiaellátásról 
szóló zöld könyvében is hangsúlyozza, a külső energiaszállítókkal külön-külön tárgyaló, 27 
nemzeti energiapolitika megléte káros a gazdaságra nézve, s a közös külső energiapolitika 
melletti érvek a jelenlegi rendkívüli pénzügyi és gazdasági közegben még kényszerítőbb 
erővel hatnak.

Természetesen a világgazdaságban az elmúlt hónapokban tapasztalt példa nélküli kormányzati 
kiadások szintje mellett rendkívül fontos, hogy a rendelkezésre álló anyagi forrásokat 
pontosan olyan projektekre irányozzák elő, amelyek optimális biztonságot képesek nyújtani 
az ellátásbiztonság szintjén és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének fenntarthatósága 
szempontjából egyaránt.

 A PROJEKTEK KIVÁLASZTÁSA ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI VONATKOZÁSOK

Az Európai Bizottság kijelenti1, hogy a gazdasági válság azonnali befolyásolása érdekében 
rendkívül fontos felsorolni azon projekteket, amelyek azonnal pénzügyi támogatásban 
részesülhetnek. Az Európai Bizottság által választott projektek és azok járulékos költségvetési 
vonzatainak felsorolása a meghatározásból adódóan rendkívül technikai jellegű. A Parlament 
természetesen tehet javaslatot e lista módosítására, de ez főként a bizottsági vagy a tagállami 
kiválasztás során bizonyos okokból meg nem felelt projektek újbóli előterjesztésén alapulna.
Az előadó véleménye szerint egy ilyen eljárás eredménytelen lenne, tekintve, hogy a 
gyorsaság  – mint fentebb hangsúlyoztuk – kulcsfontosságú tényező. Ugyanez nagyrészt 
elmondható az egyes projektekre elkülönített összegekről is. A javasolt összegek kielégítő 
voltának megállapításához szükséges részletes technikai információk hiányában csupán 
ügybuzgóság lenne azok módosítását kívánni.

 KÖVETKEZTETÉS

Tekintettel a fentiekre, a kérdés kezelésének sürgősségére, valamint arra, hogy e jogszabály 
azonnali és gyors végrehajtása az európai gazdaság, az energiaellátás biztonsága és a szén-
dioxid-kibocsátás csökkentése szempontjából egyértelmű előnyökkel járna, az előadó 
határozottan támogatja e javaslat módosítások nélküli elfogadását.

*******

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy javasolja a Bizottság javaslatának jóváhagyását.

                                               
1 Lásd COM (2009) 0035, 7. o.
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