
 
Megújuló energia: ambiciózus célok Európa
számára
 
Azért, hogy az EU elérje ambiciózus kibocsátáscsökkentési céljait, a Parlament azon
dolgozik, hogy gyorsítsa a zöldebb alternatívák, például a megújuló energia
felhasználását.
 

A jelenlegi energiaválság, amelyet Oroszország ukrajna elleni agressziója is felerősít,
rávilágított arra, hogy az EU-nak csökkenteni kell az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való
függőségét, valamint biztosítani kell az EU energiaellátását a zöldebb alternatívákra – például a
megújulókra – összpontosítva. Ezzel párhuzamosan a klímaválság leküzdése érdekében az EU
élen szeretne maradni a zöld átmenet terén is.
 
 
Olvasson többet az EU klímaváltozásra adott válaszáról! 
 
Döntés az EU 2030-as céljairól 
Európa ambiciózus klímapolitikai erőfeszítéseit az „Irány az 55%” klímacsomag tartalmazza. Az
EU célja, hogy 2030-ra 55%-kal csökkentse az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátását, és
2050-re klímasemlegessé váljon. 2022 szeptemberében a Parlament a megújuló
energiaforrások arányának 45%-ra emelésére szólított.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/boosting-europe-s-renewable-energy-sector_N01_AFPS_220826_RNEW_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20180703STO07129/az-eu-intezkedesei-a-klimavaltozas-megfekezesere
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20190926STO62270/mit-jelent-a-karbonsemlegesseg-es-hogyan-erheto-el-2050-ig
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220909IPR40134/a-parlament-a-megujulo-energia-terjedese-es-energiamegtakaritas-mellett
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220909IPR40134/a-parlament-a-megujulo-energia-terjedese-es-energiamegtakaritas-mellett
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A Bizottság 2022 májusában bemutatott REPowerEU-terve hangsúlyozza, hogy fel kell
gyorsítani a tiszta energiára való átállást, és fokozatosan meg kell szüntetni az Oroszországból
származó energiaimportot azáltal, hogy 2030-ra 45%-ra növelik a megújuló energiaforrások
arányát az energiatermelésben, az iparban, az épületekben és a közlekedésben.
 
 
Tudjon meg többet az “Irány az 55%!” csomagról és a zöld megállapodásról! 
 
A megújuló energiaforrások arányának növelése az
EU ágazataiban 

A Bizottság a célok frissítését javasolja a következő ágazatokban:
 
 
 

épületek – megújuló energiaforrások aránya 49%-a 2030-ra. 
fűtés és hűtés – a jelenleg ajánlott 1,1 százalékpontos éves emelés legyen kötelező
az EU országaira nézve, 
távfűtés és távhűtés – a megújuló energiaforrások, valamint a hulladékhő és -hideg
felhasználásának ajánlott 2,1 százalékpontos éves növekedése 
ipar  –  a  megújuló  energiaforrások  évi  1,1  százalékpontos  növekedésének  új
mércéje.
 

 
A képviselők támogatják a Bizottság épületekre vonatkozó célkitűzését, de szeretnék 2,3 pontra
emelni a fűtés és hűtés éves emelését. Emellett ambiciózusabb, 1,9 pontos célt szeretnének
elérni az ipar számára. Arra számítanak, hogy a megújuló energiaforrások felhasználása a
közlekedési ágazatban az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 16%-os csökkenését
eredményezi a fejlett bioüzemanyagok nagyobb mértékű felhasználása és a nem biológiai
eredetű megújuló üzemanyagok, például a hidrogén kvótáinak növelése révén.
 
 
 
A képviselők azt szeretnék elérni, hogy az uniós országok: 
 

22,1%
a  m e g ú j u l ó  e n e r g i a f o r r á s o k  r é s z e s e d é s e  a z  E U
energiafogyasztásában 2020-ban. Ez meghaladja a 2020-ra kitűzött
20%-os célt, és 2004 óta több mint duplájára nőtt (9,6%).
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20200618STO81513/europai-zold-megallapodas-uton-egy-klimasemleges-es-fenntarthato-eu-fele
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/energiaunio/20210512STO04004/tiszta-hidrogen-milyen-elonyei-lehetnek-az-eu-ban


- 2025-ig legalább két határon átnyúló projektet dolgozzanak ki a zöld villamos energia
bővítésére
 
- biztosítsák, hogy az újonnan telepített megújuló energia kapacitás legalább 5%-a innovatív
megújuló energiatechnológiából származzon.
 
 
 
Megújulóenergia-célok nemzeti szinten 
 
A táblázat azt mutatja, hogy az uniós országok hogyan teljesítették a 2020-as megújulóenergia-
célokat.
 
 
Megújuló energiaforrásokból származó energia aránya országonként (a teljes
energiafogyasztás %-ában):
 

2016 2020-as cél 2 0 2 0  f i g u r e s
( p e r f o r m a n c e )

Svédország 53.8 49 60.1
Finnország 38.7 38 43.8
Lettország 37.2 40 42.1
Ausztria 33.5 34 36.5
Dánia 32.2 30 31.6
Észtország 28.8 25 30.2
Portugália 28.5 31 34.0
Horvátország 28.3 20 31.0
Litvánia 25.6 23 26.8
Románia 25 24 24.5
Szlovénia 21.3 25 25.0
Bulgária 18.8 16 23.3
Olaszország 17.4 17 20.4
Spanyolország 17.3 20 21.2
EU átlag 17 20 22
Franciaország 16 23 19.1
Görögország 15.2 18 21.7
Csehország 14.9 13 17.3
Németország 14.8 18 19.3
Magyarország 14.2 13 13.9
Szlovákia 12 14 17.3
Lengyelország 11.3 15 16.1
Írország 9.5 16 16.2
Ciprus 9.3 13 16.9

Belgium 8.7 13 13.0
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Forrás: Eurostat
 
 
A tisztább energiát előmozdító uniós intézkedések az épületek, és a háztartási készülékek
energiahatékonyságával és az energiaszegénység kérdésével is foglalkoznak.
 
 
 
Következő lépések 
A Parlament tárgyalói megbeszélésésket kezdenek a Tanáccsal a frissített szabályok végleges
formájáról.
 
 
 
Ez a cikk először 2017 novemberében jelent meg, majd frissítettük, hogy tükrözze a megújuló
energiaforrásokkal kapcsolatos legújabb fejleményeket az EU-ban.
 

Málta 6 10 10.7
Hollandia 6 14 14.0
Luxemburg 5.4 11 11.7

További információ
Tájékoztató a megújulókkal kapcsolatos jogalkotásról (angolul)
Kérdések és válaszok
A jogalkotás folyamata (angolul)
Sajtóközlemény - A képviselők támogatják a megújuló energiaforrások használatát és az
energiamegtakarítást (angolul)
EP Kutatóközpontja - háttéranyag (angolul)
Eurostat - megújuló energia (angolul)
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http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics#Renewable_energy_produced_in_the_EU_increased_by_two_thirds_in_2006-2016
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599278/EPRS_BRI(2017)599278_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/qanda_21_3544
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-the-renewable-energy-directive
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220711IPR35006/meps-back-boost-for-renewables-use-and-energy-savings
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220711IPR35006/meps-back-boost-for-renewables-use-and-energy-savings
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698781/EPRS_BRI(2021)698781_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics

