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1. Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség 

Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 

alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a területen, 

amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja erre? Hogyan 

járul majd hozzá a Bizottság stratégiai menetrendjének előmozdításához? Hogyan 

valósítja majd meg a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, és hogyan integrálja a 

nemek közötti egyenlőség szempontjait a tárcájához tartozó valamennyi szakpolitikai 

területbe? Milyen garanciákat tud adni függetlenségére az Európai Parlamentnek, és mi 

módon tudja biztosítani, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli tevékenysége nem 

teszi kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban? 

Észtországban gazdasági és infrastrukturális miniszterként az energiapolitikáért is felelős 

voltam. Bőven volt alkalmam arra, hogy bizonyítsam elkötelezettségemet az európai érdekek 

előmozdítása és az EU további megerősítése iránt. Büszke vagyok arra, hogy 2017-ben aktív 

szerepet vállalhattam a Tanács első, igen sikeres észt elnökségében: részt vehettem az 

elnökség prioritásainak kialakításában, a Tanács üléseinek levezetésében, és a jogalkotási 

tárgyalások során az Európai Parlamenttel folytatott hosszas megbeszéléseken. Megítélésem 

szerint fontos szerepet játszottam a polgárok és az Európai Unió egésze számára fontos ügyek 

sikerre vitelében, többek között a tiszta energiáról szóló jogalkotási csomag esetében is. Úgy 

vélem tehát, hogy megfelelő képességekkel és szakmai tapasztalattal rendelkezem az európai 

biztosi munkához, és az elkövetkezendő öt évben hasznosan tudok hozzájárulni a Bizottság 

tevékenységéhez.  

Motivációmat a hazámban 16 éven át végzett parlamenti képviselői és miniszteri munkámból, 

valamint személyes tapasztalataimból merítem, hiszen egy olyan ország európai polgáraként 

nőttem fel, amely keményen megdolgozott azért, hogy csatlakozhasson az Európai Unióhoz, 

és sokat is nyert az uniós tagsággal.  

Biztosi kinevezésem esetén az Európai Parlament és a Tanács által jóváhagyott uniós 

szakpolitikák és projektek végrehajtása révén fogok hozzájárulni Európa stabilitásához és 

fejlődéséhez. A Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen 2019 júliusában az 

Európai Parlament elé terjesztette a leendő Bizottság számára készített politikai 

iránymutatását, amely iránytűként fog szolgálni a biztosi testület energiaügyekért felelős 

tagjaként végzett munkámhoz.  

Komolyan hiszek abban, hogy a klímasemleges gazdaságra és társadalomra való átállás elsők 

között történő megvalósítása, amely az új Bizottság megbízatásának központi eleme, 

rendkívüli lehetőséget jelent Európa számára. Az energia kulcsfontosságú ebben az 
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átmenetben. Timmermans ügyvezető alelnök-jelölttel és többi kollégámmal meg kell 

terveznünk és az Európai Parlament és a Tanács elé kell terjesztenünk azokat a szakpolitikai 

intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy Európa 2050-re klímasemlegessé váljon.  

Teljes mértékben elkötelezett vagyok a politikai iránymutatások megvalósítása mellett. Az 

Európai Parlamenttel és a Tanáccsal azon fogok munkálkodni, hogy a meghatározott 

prioritások konkrét tevékenységekben öltsenek testet és minden európai polgár hasznára 

váljanak. Mindennapi munkám során az fog vezérelni, hogy olyan Európát alakítsunk ki, 

amely összeköt, integrál és befogad. Ambícióval és bátran kell szembenéznünk az éghajlattal 

és az energiával kapcsolatos kihívásokkal, és minden igényt ki kell szolgálnunk, legyen az 

városi vagy vidéki, északi vagy déli, kelet vagy nyugati. 

Az első női vezetésű Európai Bizottság tagjaként különös figyelmet fogok fordítani a nemek 

közötti egyenlőség megvalósítására. Ezt az elvet az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (EUMSZ) 8. cikke rögzíti, amely szerint „az Unió tevékenységeinek folytatása 

során törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a férfiak és nők közötti 

egyenlőség előmozdítására.” A nemek közötti egyenlőség kiemelt szerepet kapott Ursula von 

der Leyen megválasztott elnök napirendjében, aki elkötelezte magát amellett, hogy a nemek 

szempontjából teljes mértékben kiegyensúlyozott összetételű biztosi testület megalkotásával 

példát mutat ezen a téren. Én ugyanígy szeretnék eljárni a munkatársaim kiválasztása során, 

hogy férfiak és nők egyenlő arányban képviseltessék magukat kabinetemben. Elhatároztam, 

hogy követem az idén februárban indított „Nincs testület nők nélkül” kezdeményezést. A 

nemek közötti egyenlőség érvényesítése ugyanis azt is jelenti, hogy minden új 

kezdeményezés előkészítése során meg kell fontolni, hogy az milyen hatással lehet a nők 

gazdaságban és társadalomban betöltött szerepére. Az energiapolitika területén még sok a 

tennivaló e téren. Az Európai Parlament nemrégiben közzétett tanulmánya szerint például az 

energiaszegénység több nőt érint, mint férfit. Továbbá a legújabb felmérések szerint az 

energiaágazatban a nők átlagos aránya a globális olaj- és gáziparban 22 %, a megújuló 

energiák területén pedig 32 %. Készen állok arra, hogy a Parlamenttel, az érdekelt felekkel és 

a civil szervezetekkel együtt feltérképezzük, hogy ezen miként változhatnánk a jövőben. 

Biztosi feladataimat ugyanúgy a közszolgálat szellemében kívánom ellátni, ahogyan azt 

korábbi politikai szerepeimben is tettem. Ezért máris megígérhetem, hogy kinevezésemtől 

fogva az új feladatkörömben teljes mértékben tiszteletben fogom tartani az Európai Unióról 

szóló szerződés 17. cikkének (3) bekezdésében és az EUMSZ 245. cikkében előírt, 

függetlenséggel, átláthatósággal, pártatlansággal és rendelkezésre állással kapcsolatos 

kötelezettségeket, valamint az EUMSZ 339. cikke szerinti szolgálati titoktartási 

kötelezettséget. A fenti rendelkezésekben, illetve a biztosok magatartási kódexében foglalt 

szakmai etikai szabályoknak mindvégig eleget fogok tenni. 

Személyes kapcsolataim és pénzügyi lépéseim már tagállami miniszterként is vizsgálatok 

kereszttüzében álltak, és mindenre kiterjedő érdekeltségi nyilatkozatot tettem az Európai 

Parlament számára. Vállalom, hogy azt változás esetén haladéktalanul frissítem. Biztosi 

kinevezésem esetén maradéktalanul tiszteletben fogom tartani a Szerződés betűjét és 

szellemét, és különösen azt a kötelezettséget, hogy mindig az európai érdekek védelmében, 

idegen befolyástól mentesen járjak el. Tiszteletben tartom és betartom az európai biztosokra 

vonatkozó magatartási kódex betűjét és szellemét, és biztosi munkám során a lehető 

legnagyobb átláthatóságra és etikai feddhetetlenségre fogok törekedni. 
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2. A portfolió irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel 

Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen 

szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt saját, 

illetve hivatalának tevékenységével kapcsolatban? Milyen konkrét kötelezettségeket 

hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a kibővített együttműködés és a hatékony 

nyomon követés érdekében a Parlament álláspontjai és jogalkotási kezdeményezések 

iránti igényei tekintetében? A tervezett kezdeményezésekkel vagy a folyamatban lévő 

eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, hogy a Parlamentet a Tanáccsal egyenrangúan 

ellássa információval és dokumentumanyaggal? 

Biztosi kinevezésem esetén teljes politikai felelősséget vállalok a hatáskörömbe tartozó 

tevékenységekért, összhangban a Bizottság megválasztott elnöke, von der Leyen asszony 

szeptember 10-én hozzám eljuttatott megbízólevelével. Rendkívül fontosnak tartom a 

kollegialitás elvét, és teljes mértékben együtt fogok működni a biztosi testület többi tagjával. 

Napi munkám során követni fogom az új Bizottság munkamódszereit, amelyek alapja a 

biztosi testület összes tagjára kiterjedő befogadás és lojális együttműködés elve.  

Mivel az energiaügy központi szerepet játszik az európai zöld megállapodás 

megvalósításában, és e terület számos eleme szorosan kapcsolódik egymáshoz, koherens és 

jól megtervezett szakpolitikákat kell alkotnunk, amihez koordinációra és együttműködésre 

van szükség. Szorosan együtt kell működnöm különösen az európai zöld megállapodásért 

felelős ügyvezető alelnök-jelölttel, Frans Timmermans-szal. Aktívan részt fogok venni az 

általa vezetett biztosi csoportban, amely irányítja és koordinálja az európai zöld megállapodás 

terén végzett munkát. Részt kívánok venni azon biztosi projektcsoportokban is, amelyek 

konkrét új kezdeményezések kialakítása érdekében jönnek létre. Törekedni fogok arra, hogy 

az energiapolitikai dimenzió kellő figyelmet kapjon a testületi vitákban, többek között a 

külkapcsolatok terén is, a geopolitikai Bizottság szellemiségével összhangban. Különös 

figyelmet fogok fordítani annak biztosítására, hogy fenntartsuk és maximálisan kiaknázzuk az 

energiával kapcsolatos ügyekkel foglalkozó különböző bizottsági szolgálatok közötti 

szinergiákat, mivel úgy vélem, hogy a siker legjobb garanciája a közös megközelítés. 

Aktív párbeszédet kívánok folytatni a külső érdekelt felekkel, többek között a civil 

társadalommal és a nem kormányzati szervezetekkel, folytatva és lehetőség szerint 

megerősítve az energiaügy területén működő konzultációs mechanizmusokat és fórumokat. 

Kapcsolatban szeretnék állni az uniós polgárokkal is, hogy elősegítsem az Európai Unió és az 

uniós szakpolitikák alaposabb megismerését, különösen hazámban. Megbízatásom első 

felében minden tagállamba el szeretnék látogatni. 

Teljes mértékben tisztában vagyok a Parlament és a Tanács közötti egyenlő bánásmód, 

valamint a Parlament és a Bizottság közötti szoros politikai kapcsolat fontosságával. 

Különösen ügyelni fogok annak biztosítására, hogy a két intézmény között 2010-ben létrejött 

keretmegállapodás idevágó rendelkezései teljes mértékben megvalósuljanak az irányításom 

alá tartozó területen.  

Volt parlamenti képviselőként nagyra értékelem az Európai Parlamenttel folytatott 

demokratikus párbeszédet. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az Európai Parlamentet 

proaktívan bevonjuk a politikai döntéshozatal és a jogalkotási folyamat valamennyi 

szakaszába, ideértve a háromoldalú egyeztető üléseket is, és készen állok arra, hogy az 

Európai Parlamentnek bármikor beszámoljak. Biztosítani fogom az Európai Parlament 
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rendszeresen tájékoztatását a portfoliómon belüli aktuális ügyekről. Szorosan együtt fogok 

működni az érintett bizottságokkal, és aktívan részt veszek azon állásfoglalások 

előkészítésében, amelyek jogalkotási aktusok előterjesztésére szólítják fel a Bizottságot.  

Ursula von der Leyen, a Bizottság megválasztott elnöke támogatja az Európai Parlament 

jogalkotási kezdeményezési jogát. Elkötelezett az iránt, hogy a parlamenti tagok többségével 

elfogadott állásfoglalásokra a Bizottság jogalkotási aktusok formájában adjon választ, 

maradéktalanul tiszteletben tartva az arányosság, a szubszidiaritás és a minőségi jogalkotás 

elvét. Magam is messzemenően támogatom ezt a célkitűzést, és minden szakaszban együtt 

fogok működni a Parlamenttel az EUMSZ 225. cikke szerinti állásfoglalások megvitatása 

során. 

Az átláthatóság a jelenlegi Bizottság prioritásai között szerepel. A Bizottság alkalmazandó 

szabályaival összhangban az átláthatóságot szolgáló honlapokon nyilvánosságra fogok hozni 

minden olyan esetet, amikor szakmai szervezetekkel vagy független személyekkel lépek 

kapcsolatba, vagy találkozón veszek részt bármilyen, az uniós szakpolitikai döntéshozatalhoz 

és végrehajtáshoz kapcsolódó ügyben. Átlátható módon, a lojalitás, a kölcsönös bizalom és 

együttműködés szellemében fogok együttműködni a Parlamenttel. 

 

3a. Melyek azok a fő prioritások, amelyeket követni kíván az energiaunió mind az öt 

dimenziójának (energiabiztonság; belső energiapiac; energiahatékonyság; 

dekarbonizáció; kutatás, innováció és versenyképesség) teljes körű megvalósítása 

érdekében? 

Az energiaunió szilárd alapot jelent ahhoz, hogy megbízatásom ideje alatt Ursula von der 

Leyen megválasztott elnök politikai iránymutatásával összhangban előre vigyük az 

energiapolitikát. Megfelelő egyensúlyt biztosít a fenntarthatóság, az ellátás biztonsága és a 

megfizethetőség között, ezáltal Unió-szerte biztosítva támogatottságát és a polgárok 

szerepvállalásának erősítését. Arra fogok törekedni, hogy fenntartsuk ezt az egyensúlyt, és az 

európai zöld megállapodás keretében folytassuk a munkát az energiaunió öt dimenziójában. 

Azon fogok munkálkodni, hogy az energiarendszer dekarbonizációja minden polgár és 

minden régió számára előnyös legyen. Az európaiak számára megfizethető, biztonságos, 

megbízható és tiszta energiát kell biztosítanunk. 

Első prioritásom az lesz, hogy az Európai Parlamenttel és a tagállamokkal szoros 

együttműködésben az energiauniót mind az öt dimenziójában kiteljesítsem.  

Az elmúlt években egyértelmű előrelépés történt e tekintetben, ami az Európai Parlament és a 

tagállamok támogatása nélkül nem lett volna lehetséges. Új jogszabályokat és 

keretrendszereket hagytak jóvá a gazdasági, társadalmi, környezeti és ipari kérdések 

megoldására. Ebben az összefüggésben az energiaunió irányítása kulcsfontosságú eszköz 

annak biztosításához, hogy a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek révén az 

energiaunió mind az öt dimenziójában eredményeket mutathassunk fel, és legfőképpen ahhoz, 

hogy elérjük a megújuló energiára és az energiahatékonyságra vonatkozó kiemelt céljainkat. 

Az Európai Parlament és a Tanács a nemzeti tervek, az elért eredményekről szóló jelentések 

és az energiaunió helyzetéről szóló éves jelentések alapján követi nyomon a munkát, de ezek 

lehetőséget nyújtanak a bevált módszerek Unión belüli és a tagállamok közötti megosztására, 

és keretet biztosítanak továbbá a polgárokkal és az érdekelt felekkel folytatott párbeszédhez 

is. Továbbra is biztosítanunk kell a tagállamok közötti regionális együttműködést, valamint az 

érdekelt felek és a polgárok aktív bevonását.  
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Az energiaunió mind az öt dimenziójának megvalósítása az energiaügyi vívmányok, és 

különösen a „Tiszta energia minden európainak” csomag teljes körű végrehajtására 

támaszkodik. A belső energiapiacon a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi villamosenergia-

piacokra vonatkozó új szabályoknak az a céljuk, hogy biztosítsák törekvéseink 

költséghatékony megvalósítását és a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását, és ahhoz 

nemzeti és nemzetek közötti fellépésre van szükség. Az egyik fontos példa a határokon 

átnyúló villamosenergia-kereskedelem megerősítése mind a fogyasztók, mind az ellátás 

biztonsága érdekében. Ezt szorosan nyomon kell majd követni annak biztosításához, hogy a 

piac számára rendelkezésre álló rendszerösszekötő kapacitás maximális kiaknázása érdekében 

a tagállamok eleget tegyenek az új villamosenergia-rendeletben foglalt rendelkezéseknek.  

A nyitott és versenyképes európai piacok jelentik a leghatékonyabb módját annak, hogy 

elérhető áron karbonszegény energiát biztosíthassunk. Az energiaszolgáltatók közötti, 

határokon átnyúló tisztességes versenyen, a fogyasztói tudatosság megerősítésén és a 

megújuló energiaforrások integrálásán alapuló, jól működő villamosenergia- és gázpiacok 

hozzájárulnak ahhoz, hogy dekarbonizált, versenyképes és innovatív energiaágazatot 

valósítsunk meg. Ahhoz, hogy mindez a fogyasztók számára még előnyösebb legyen, 

pótolnunk kell az energiarendszer hiányzó láncszemeit és foglalkoznunk kell a piacainkon 

megjelenő új tendenciákkal. 

Az új villamosenergia-rendelet másik kulcsfontosságú rendelkezése az, hogy a 

kapacitásallokációs mechanizmusokban meg kell szüntetni azon indokolatlan támogatásokat, 

amelyeket a legnagyobb mértékű szén-dioxid-kibocsátást okozó fosszilis tüzelőanyaggal 

működő erőműveknek nyújtunk. Ez ugyancsak elő fogja segíteni az átmenetet, ugyanakkor 

viszont szoros nyomon követést igényel. Az energiaellátás biztonságáról szóló jogszabályok 

összefüggésében figyelemmel fogom kísérni a határokon átnyúló szolidaritási rendelkezések 

teljes körű végrehajtását is.  

Fokoznom kell az energiaágazat dekarbonizációját szorgalmazó fellépésünket. A tiszta 

energiáról szóló csomag már szilárd alapot biztosít a fellépéshez, a Bizottság pedig az 

energiaunió helyzetéről szóló éves közlemény révén követi nyomon az előrelépést, és hívja fel 

a figyelmet azokra a területekre, ahol további fellépésre van szükség, akár uniós szinten, akár 

a tagállamokban. E nyomon követés alapján, valamint tekintettel arra az átfogó tervre, amely 

szerint 2021-ig felelős módon 55 %-ra növelné az EU 2030-ra kitűzött célértékét, értékelni 

fogom, hogy felül kell-e vizsgálni energiaügyi jogszabályainkat. 

Prioritásként fogom kezelni, hogy az energiahatékonyság elsődlegességének elve mindenütt 

érvényesüljön. Meg fogom vizsgálni, hogy miként lehetne javítani az épületek 

energiahatékonyságát és növelni a felújítási arányt. Emellett kezdeményezéseket fogok 

javasolni a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek és az elért eredményekről szóló 

jelentések képezte új, szilárd tudásalapra építve. E tekintetben ösztönözni fogom a 

villamosenergia-, az építőipari, a fűtési és hűtési, a közlekedési és az ipari ágazat intelligens 

integrációját.  

Értékelni fogom, hogy a gáz, ideértve az olyan szén-dioxid-mentes gázokat is, mint például a 

hidrogén, milyen szerepet játszik a klímasemleges gazdaságra való átállásban.  

Az energiaunió nem teljesedhetne ki a kutatás, az innováció és a versenyképesség terén való 

további előrehaladás nélkül. E téren fontos lesz, hogy szakpolitikáinkat jobban 

összehangoljuk a tagállamokkal a tiszta technológiák – például a tárolás, a hidrogén és az 

akkumulátorok – továbbfejlesztése érdekében, és azért, hogy azok támogassák Európa 
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versenyképességét azáltal, hogy az értéklánc jelentős része az Unión belül marad. A testület 

többi tagjával együtt meg fogom vizsgálni, hogy a kutatás és az innováció terén miként 

biztosíthatnánk az Unió vezető szerepét a tiszta energiára való átállás támogatásában. Tovább 

fogom vizsgálni a stratégiai energiatechnológiai tervben rejlő lehetőségeket.  

Ezeken a prioritásokon túl nemzetközi szinten is ki kell aknáznunk az energiaunió nyújtotta 

előnyöket, a Párizsi Megállapodással összehangban folytatnunk kell a tiszta energiára való 

átállást, eközben pedig ösztönöznünk kell a többi fő kibocsátót ambícióik növelésére, 

valamint lehetőséget kell teremtenünk a harmadik országokba irányuló európai 

energiaberuházásokra. Az Unió energiabiztonsága érdekében még jobban meg kell 

erősítenünk az energiaunió külső dimenzióját, és ezzel összefüggésben meg fogom vizsgálni, 

hogy a földgázellátási források hogyan diverzifikálhatók versenyképes árakon, különösen a 

cseppfolyósított földgáz nyújtotta lehetőségek kihasználásával. 

 

3b. Milyen konkrét jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezéseket – köztük pénzügyi 

eszközöket – kíván előterjeszteni mandátuma keretében, különösen az új Bizottság első 

100 napján benyújtandó „európai zöld megállapodás” részeként? Mi lenne e 

kezdeményezések fő tartalma és ütemezése?  

Az európai zöld megállapodásért felelős ügyvezető alelnök irányítása alatt hozzá fogok járulni 

az európai zöld megállapodáshoz tartozó biztosok csoportjának munkájához, valamint 

együttműködöm a biztosi testület többi tagjával.  

Mivel az EU üvegházhatásúgáz-kibocsátásának mintegy 75 %-a az energiának tulajdonítható, 

az energiapolitika központi szerepet fog betölteni az európai zöld megállapodás lényeges 

részét képező éghajlat-politikai célok elérésében. A megállapodás átfogó keretet biztosít az 

elkövetkező években megvalósítandó éghajlat- és energiapolitikákhoz. Feladataim közé 

tartozik majd annak biztosítása, hogy az energiaágazat fokozatos dekarbonizációja lehetővé 

tegye a klímasemlegességi célkitűzés teljesítését, mindeközben pedig biztosítsa az ellátás 

biztonságát és a megfizethetőséget. Az energia- és éghajlat-politikák az energiakínálat és -

kereslet környezeti lábnyomát is javíthatják, például a levegőminőség javításához való 

hozzájárulás révén. 

Először is, a Bizottságnak az első 100 napon belül ütemtervet kell kidolgoznia a 

klímasemlegesség 2050-ig történő megvalósítására. E terv központi eleme egy európai 

éghajlat-politikai jogszabály lesz, amely rögzíti az uniós jogban a 2050. évi 

klímasemlegességi célt. Ezt a Méltányos Átalakítási Alapról szóló jogalkotási javaslat egészíti 

ki. Aktívan hozzá fogok járulni az említett javaslatok kidolgozásához, Frans Timmermans 

ügyvezető alelnök-jelölt irányítása és koordinációja mellett. 

Nagy jelentőséget tulajdonítok annak, hogy a klímasemlegességre való áttérés mindenki 

számára igazságos átmenet legyen. Nem minden tagállam és régió indul ugyanonnan, és nem 

lesznek mindannyian egyformán érintettek. Az átállás nehezebb és költségesebb lesz azoknak, 

akik nagymértékben támaszkodnak a szénre vagy a nagy kibocsátású iparágakra, valamint 

azoknak a szigeteknek, amelyeknek fel kell hagyniuk a fosszilis tüzelőanyagokból történő 

villamosenergia-előállítással.  

Az átmenet során senkit sem hagyhatunk magunk mögött. Ez előfeltétele annak is, hogy 

szélesebb körű konszenzust alakítsunk ki a klímasemlegességi célkitűzés tekintetében. A 

Méltányos Átalakítási Alapnak ezért az lesz a célja, hogy támogassa a leginkább érintett 
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régiókat a szerkezetátalakítási stratégiák kidolgozásában olyan célzott projektek 

finanszírozásával, amelyek elősegítik a karbonszegény technológiákra történő átállást, és 

tompítják annak társadalmi és gazdasági hatását. 

Továbbá, a Bizottság megválasztott elnöke átfogó tervet kíván előterjeszteni arra, hogy 2030-

ra felelős módon 50 %-ra és akár 55 %-ra emelje az Európai Unió üvegházhatásúgáz-

kibocsátásának csökkentésére vonatkozó célértékét. Ez közvetlenül kapcsolódik az 

energiaágazathoz és szakpolitikáinkhoz.  

A nagyobb ambíciókhoz valószínűleg nagyobb összegű beruházásokra lesz szükség, a 

megújuló energia nagyobb részarányával és további energiahatékonysági erőfeszítésekkel. 

Ezért részletes hatásvizsgálatot kell folytatni arról, hogy az európai zöld megállapodás 

ambiciózusabb célkitűzéseinek fényében szükség van-e a jogszabályok felülvizsgálatára. 

Ennek érdekében arra fogom kérni az irányításom alá tartozó szolgálatokat, hogy kezdjenek 

nagyszabású hatásvizsgálati eljárást, többek között a végleges nemzeti energia- és éghajlat-

politikai tervek és azok ambícióinak értékelése révén, különösen tekintettel a megújuló 

energiaforrások és az energiahatékonyság jelenlegi, 2030-ra vonatkozó célértékeire.  

Ezzel párhuzamosan biztosítani kívánom az energiacsomag teljes körű végrehajtását. A 

Bizottság megbízatási idejének első felében el kívánok látogatni a fővárosokba, hogy ott 

párbeszédet folytassak a tagállamokkal a végrehajtás bevált módszereinek azonosítása és 

megosztása céljából, többek között az energetikai átalakulásnak a végleges nemzeti energia- 

és éghajlat-politikai tervekben azonosított kulcsfontosságú elemei tekintetében. 

Amint ezek az építőelemek helyükre kerülnek, megbízatásom ideje alatt további 

kezdeményezések kidolgozásával járulok hozzá az európai zöld megállapodáshoz. Úgy 

vélem, hogy a jól működő, integrált piacok és az energiahatékonyság kulcsfontosságú 

eszközök lesznek a klímasemlegesség előmozdításában, amint azt a 3a. kérdésre adott 

válaszban is jeleztem. 

Kollégáimmal együttműködve törekedni fogok arra is, hogy a Fenntartható Európa beruházási 

terv és a zöld finanszírozási stratégia az energiaágazat igényeivel összhangban mozdítsa elő 

az átmenetet. Az „Intelligens finanszírozás – intelligens épületek” kezdeményezés és más 

energiahatékonysági eszközök (pl. az Európai Energiahatékonysági Alap, az 

energiahatékonyság magánfinanszírozási eszközei) tanulságaira építve hozzá fogok járulni a 

következő többéves pénzügyi keret szerinti új finanszírozási eszközök, különösen az 

InvestEU végrehajtásához. Az új finanszírozási eszközöknek a kkv-kra is összpontosítaniuk 

kell, és elő kell segíteniük az energetikai szolgáltató vállalatok piacát. 

A villamosenergia-, az építőipari, a fűtési és hűtési, a közlekedési és az ipari ágazatok 

intelligens integrációjának elősegítése lehetőséget nyújt arra, hogy a gazdaság egészében 

felgyorsítsuk a tiszta energia bevezetését. E lehetőség kiaknázása érdekében elő fogom 

mozdítani a villamosenergia-, a fűtési, a közlekedési és az ipari ágazat intelligens 

integrációját.  

A termelési kapacitás megfelelőségének biztosítása érdekében kötelezettséget vállalok arra, 

hogy szorosan együtt fogok működni a tagállamokkal, többek között a magas szintű 

csoportokban, amelyek erősíteni fogják a nemzeti energia- és éghajlat-politikai terveken 

alapuló regionális együttműködést. Az európai zöld megállapodás átfogó célkitűzéseinek 

elérése érdekében ki fogom aknázni a regionális együttműködés különböző csoportjai közötti 

szinergiákat.  
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A 2030-ig megvalósítandó ambiciózusabb kibocsátáscsökkentési célkitűzés az 

energiahálózatok kiépítésének és korszerűsítésének felgyorsításával jár.  

Együtt fogok működni a biztosi testület többi tagjával a körforgásos gazdaságra vonatkozó 

cselekvési tervet illetően, különösen az építőipart érintő és a stratégiai tisztaenergia-

technológiákkal kapcsolatos kérdéseket illetően, ideértve a környezettudatos tervezést és az 

energiacímkézést is. 

Ahogy azt fent már említettem, fel fogom mérni, hogy a gáz milyen szerepet játszik a 

karbonsemleges gazdaságra való átállásban és az energiaellátás biztonságában, valamint meg 

fogom vizsgálni, hogy miként biztosíthatnánk mindenki, és különösen a fogyasztók számára 

előnyös, jól működő földgázpiacokat.  

Megbízatásom során kiemelt területként fogom kezelni a kiszolgáltatott fogyasztók védelmét 

és az energiaszegénység leküzdését. E célok szorosan összefüggésben állnak azzal, hogy egy 

olyan gazdaságot kívánunk teremteni, amely az emberek érdekeit szolgálja, valamint 

elkötelezettek vagyunk a szegénység elleni küzdelem és a szociális jogok európai pillérének 

teljes körű megvalósítása iránt.  

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák ágazatának versenyképessége kiemelt 

figyelmet érdemel, különösen az európai ipar jövőjére vonatkozó hosszú távú stratégia 

keretében. Határozott energia- és klímadiplomáciát fogok folytatni a zöld megállapodás 

nemzetközi dimenzióján, mégpedig úgy, hogy kétoldalú energiapolitikai párbeszédeket 

kezdeményezek a nagy kibocsátókkal, valamint előmozdítom az EU-vezette tisztaenergia-

technológiák harmadik országokban történő alkalmazását. 

 

3c. Hogyan fogja konkrétan alkalmazni az „egy be, egy ki” elvet az energiaunióhoz 

tartozó jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban?  

A Bizottság új eszközt fog kidolgozni az „egy be, egy ki” elv megvalósítására. Ennek 

értelmében ha egy új jogalkotási javaslat valamilyen új terhet ró az emberekre és a 

vállalkozásokra, egyúttal meg is kell szüntetnie egy azzal azonos súlyú, uniós szinten az adott 

szakpolitikai területen fennálló terhet. Ezt a szakpolitika egészében fogjuk alkalmazni, 

messzebbre tekintve az új terheket jelentő egyes jogszabályoknál. Mindez biztosítani fogja, 

hogy az átfogó szakpolitikai célkitűzéseket hatékonyan, a lehető legkevesebb teher mellett 

valósítsuk meg, és a Bizottságnak mindig meglegyen a mozgástere a kellő fellépésre. 

Garantálni fogom, hogy ez az elv az energiaügyi menetrend kulcsfontosságú elemévé váljon. 

Ebben a szellemben történt már néhány lépés az energiaunió irányításáról és az éghajlati 

fellépésről szóló rendelettel. A nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek bevezetése 

hozzájárult a tagállamokra jelenleg háruló energia- és éghajlat-politikai tervezési 

követelmények, valamint a Bizottság ellenőrzési kötelezettségeinek integrálásához és 

egyszerűsítéséhez, csökkentve ezáltal az aránytalan adminisztratív terheket. 

A terhek csökkentésének egyik konkrét területe az energiaügyi és éghajlat-politikai 

jelentéstételi kötelezettségeké. Amint azt legutóbb az energiaunió irányításáról szóló rendelet 

is jól példázza, célunk továbbra is az, hogy az energiaügy, az éghajlat-politika és az 

energiaunióval kapcsolatos egyéb szakpolitikák területén észszerűsítsük az uniós 

jogszabályokból fakadó jelentéstételi kötelezettségeket, ezáltal pedig még nagyobb fokú 

egyszerűsítést érjünk el. A Bizottság együtt fog működni a tagállamokkal annak biztosítása 
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érdekében is, hogy a „Tiszta energia minden európainak” jogszabálycsomag átültetésekor ne 

generáljanak szükségtelen adminisztratív terheket.  

A fenti példákkal összhangban az „egy be, egy ki” elvet az energiaunióval kapcsolatos 

bármely új jogalkotási javaslat vezérelveként fogom tekinteni az energiapolitikák további 

integrációjának és az energiaügyi vívmányok általános következetességének biztosítása 

érdekében. Jogalkotási javaslataink bizonyítékon fognak alapulni, azokról széleskörű 

egyeztetéseket fogunk folytatni, hatásvizsgálatnak fogjuk alávetni, valamint a független 

Szabályozói Ellenőrzési Testülettel is meg fogjuk vizsgáltatni. Javaslataink tiszteletben fogják 

tartani az arányosság és a szubszidiaritás elvét, és jól fogják mutatni az uniós fellépés 

egyértelmű előnyeit. 

 

3d. Hogyan fogja biztosítani továbbá az energiaügy területén meglévő jogszabályok, 

különösen a „Tiszta energia minden európainak” csomag teljes körű és hatékony 

végrehajtását? Milyen konkrét eszközöket és intézkedéseket fog alkalmazni az uniós 

vívmányok tagállamok általi végrehajtásának és érvényesítésének biztosítására? 

Az energiaunió és az európai zöld megállapodás sikere szempontjából kulcsfontosságú az 

energiaügyi vívmányok összességének maradéktalan és megfelelő végrehajtása. A 

Bizottságnak, mint a Szerződések őrének, nyomon kell követnie a teljes körű és megfelelő 

végrehajtást. Kötelezettséget vállalok arra, hogy folyamatos támogatást és iránymutatást 

nyújtok a tagállamoknak az energiaügyi vívmányok egészének végrehajtásához, és 

végrehajtási intézkedéseket hozok – szükség esetén kötelezettségszegési eljárásokat is indítva 

– annak biztosítására, hogy a tagállamok maradéktalanul végrehajtsák az energiaügyi 

jogszabályokat és megfeleljenek az uniós jognak. 

A „Tiszta energia minden európainak” csomag és az energiabiztonsági csomag több, 

nemrégiben hatályba lépett irányelvből és rendeletből áll. E jogalkotási csomagok 

végrehajtásának lehetővé kell tennie az energia- és éghajlat-politikákon belüli potenciális 

szinergiák kiaknázását a tagállamokkal való együttműködés szellemében; ösztönöznie kell a 

megújuló energiaforrások költséghatékony alkalmazását, ezzel egyidejűleg pedig a tudatos 

fogyasztói magatartást is elő kell mozdítania; ösztönöznie kell továbbá az energiafogyasztás 

és a gázimport csökkentésére, valamint az új munkahelyek teremtésére irányuló 

erőfeszítéseket. A nagykereskedelmi és kiskereskedelmi piacokra vonatkozó új szabályok 

alkalmasak arra, hogy biztosítsák törekvéseink költséghatékony elérését, ezzel egyidejűleg 

pedig a fogyasztók aktívabb szerepvállalását. Az energiaunió és az éghajlat-politika integrált 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek révén történő irányítása átfogó eszközt biztosít az 

átmenet irányításához és nyomon követéséhez, valamint ahhoz, hogy a tagállamokkal 

folytatott együttműködés szellemében a lehető legjobban kiaknázhassuk az energia- és 

éghajlat-politikákban rejlő szinergiákat. Az energiabiztonságot más jogalkotási 

kezdeményezések is erősítették, mint például a földgázellátás biztonságáról és a 

villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészültségről szóló rendeletek. 

Míg a rendeletek a hatálybalépésük időpontjától kezdve közvetlenül alkalmazandók a 

tagállamokban, az irányelvek adott határidőn belüli átültetést írnak elő a tagállamok számára. 

Tekintettel a tiszta energiáról szóló csomag jelentőségére, a Bizottság a csomag 

hatálybalépésétől kezdve segítséget nyújt a tagállamoknak ahhoz, hogy azt az átültetési 

időszak lejárta előtt a lehető legjobban végrehajtsák. Munkatársaim és jómagam a jövőben is 

rendszeres információcserét fogok folytatni a tagállamokkal a nemzeti energia- és éghajlat-
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politikai tervek végrehajtásával kapcsolatos bevált gyakorlatok előmozdítása, valamint az 

energia- és éghajlat-politikai jogszabályok szilárd átültetésének biztosítása érdekében.  

Mind politikai, mind technikai szinten támogatást fogok biztosítani a tagállamok számára 

összehangolt fellépések, rendszeres találkozók, végrehajtási útmutatások és folyamatos 

párbeszédek révén. Ez különösen is igaz lesz az energiaunió irányításáról szóló rendelet 

vonatkozásában, amely a csomag központi elemét képezi. A rendelet a 2030-as célok elérését 

kívánja biztosítani, ezért támogatni fogom, hogy az irányításom alá tartozó szolgálatok 

technikai munkacsoport keretében továbbra is találkozzanak a tagállamokkal. Így tettünk 

akkor is, amikor a tervek kidolgozásához kívántunk segítséget nyújtani a tagállamoknak, és 

így fogunk tenni azért is, hogy szorosan végig kísérjük a tervek végrehajtását. Ily módon a 

tagállamok megoszthatják egymással bevált módszereiket, és részletes iránymutatást 

kaphatnak a Bizottságtól a rendelet valamennyi rendelkezésével kapcsolatban.  

Minden fővárosba el kívánok látogatni egyrészt az energiaügyi vívmányok teljes körű és 

hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében, másrészt azért, hogy előmozdítsam a bevált 

módszerek megosztását a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek hatékony szakpolitikai 

eszközökkel és a teljes energiarendszer integrált megközelítésével történő végrehajtását 

illetően. 

A tagállamokkal folytatott szoros párbeszédhez fel fogom használni a nemzeti energia- és 

éghajlat-politikai terveket és az energiaunió helyzetéről szóló rendszeres jelentéseket. 

Szorosan nyomon fogom követni a 2030-ra kitűzött célok elérését, és ezekről rendszeresen 

tájékoztatni fogom az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

 

3e. Hogyan fogja biztosítani, hogy az energiahatékonyságra, a megújuló 

energiaforrásokra és a villamosenergia-hálózatok összekapcsolására vonatkozó 2030-as 

célok megvalósuljanak? 

Az ambíció és a megvalósítás biztosítása, a különböző szakpolitikák közötti szinergiák 

feltérképezése, valamint szakpolitikáink végrehajtása során a tagállamokkal folytatott szoros 

együttműködés lesznek azok a kulcsfontosságú elvek, amelyek biztosítják az Unió 2030-as 

céljainak sikeres megvalósítását. Az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról szóló 

rendelet meghatározza, hogy ezeket az elveket miként tudjuk a gyakorlatba is átültetni az 

energiaágazat és a gazdaság tágabb értelemben vett átalakításának megtervezése, végrehajtása 

és nyomon követése révén. E folyamatnak az a célja, hogy meghatározza a megfelelő célokat, 

szakpolitikákat és intézkedéseket ahhoz, hogy az Unió mind az öt dimenzióban teljesíthesse 

az energiaunió célkitűzéseit, és különösen a 2030-ra kitűzött energia- és éghajlat-politikai 

célokat. Mind a Parlament, mind a Tanács egyértelmű szerepet játszik e célok politikai 

nyomon követésében.  

Az irányítási folyamat egyik fontos eszközét képező nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

tervek eddig soha nem látott lehetőséget kínálnak számunkra ahhoz, hogy közösen jobban 

feltérképezzük a szakpolitikai területek közötti szinergiákat, és egy tényleg összkormányzati 

és össztársadalmi megközelítést alkalmazzunk. Az energiahatékonyságra, a megújuló 

energiaforrásokra és a villamosenergia-hálózatok összekapcsolására vonatkozó 2030-as célok 

tekintetében egyértelműek ezek a szinergiák. Minél kevesebb energiát fogyasztunk, annál 

kevesebb energiatermelési kapacitást kell telepítenünk. Minél összekapcsoltabbak és minél 

versenyképesebbek a villamosenergia-piacok, annál jobban tudjuk Unió-szerte irányítani a 

megújuló energiaforrások használatát és biztosítani a fogyasztók számára az ebből fakadó 
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előnyöket. Ezért teljes mértékben elkötelezett vagyok aziránt, hogy a 2030-as uniós célok 

elérése érdekében a tagállamokkal együtt továbbra is kövessük ezt az összkormányzati 

megközelítést.  

A nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek tagállamok által benyújtott tervezetei 

meghatározzák a tagállamok stratégiáit arra vonatkozóan, hogy miként szándékoznak 

hozzájárulni az EU 2030-as célkitűzéseinek eléréséhez és az energiaunió egyéb dimenzióihoz. 

A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos uniós célkitűzés tekintetében a tervezetek jelentős 

hiányosságokat mutatnak a 2030-as ambíciókat illetően. A tagállamok számos esetben nem 

foglalkoztak megfelelően az energiahálózatok összekapcsolásának 2030-ra kitűzött céljával. 

Ezen értékelés alapján a Bizottság azt ajánlotta a tagállamoknak, hogy a szolidaritás jegyében 

növeljék a 2030-ra kitűzött célok elérésére irányuló ambícióikat. 

Az év végéig hátralévő hónapokban minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy támogassam 

a Tanács elnökségét és a tagállamokat azon igyekezetükben, hogy a nemzeti hozzájárulásokat 

felzárkóztassák az Unió 2030. évi minimumcéljaihoz. A megújuló energiaforrásokra és az 

energiahatékonyságra vonatkozó ambíciók felzárkóztatása tovább csökkentené az 

üvegházhatásúgáz-kibocsátást, és elősegítené az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszeren 

kívüli ágazatokra vonatkozó kötelező nemzeti kibocsátáscsökkentési célok elérését. 

Amennyiben a végleges nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek értékelése továbbra is 

elmaradást és hiányosságot mutat a nemzeti ambíciószinteket támogató szakpolitikák és 

intézkedések terén, intézkedéseket helyezek kilátásba e hiányosságok pótlására.  

A megválasztott elnök által előterjesztett európai zöld megállapodás prioritásainak fényében a 

tagállamoknak újra át kellene gondolniuk, hogy miként lehetne jobban kihasználni a 

kiaknázatlan nemzeti lehetőségeket.  

Ezzel párhuzamosan nyomon fogom követni a 2020-ra kitűzött energiaügyi célok teljesítését, 

ami kulcsfontosságú mérföldkő a 2030 felé vezető úton. Az Unió nem halad jól afelé, hogy 

teljesítse az energiahatékonyság 20 %-os növelésének 2020-as célkitűzését. Jó úton halad 

viszont afelé, hogy teljesítse a megújuló energiaforrásokra vonatkozó 2020-as célkitűzését, és 

a tagállamoknak a megújuló energiákra vonatkozóan a 2020 utáni időszakban is fenn kell 

tartaniuk legalább ezeket a nemzeti célkitűzéseket. Ahhoz, hogy tanulságokat vonhassunk le 

az e célokat támogató szakpolitikáinkból, kérni fogom a szolgálatokat, hogy mielőbb 

készítsenek utólagos értékelést a 2020-as energiahatékonysági és megújuló energiára 

vonatkozó célokat megvalósító szakpolitikákról és intézkedésekről. Ez az értékelés 

párbeszédet indít a tagállamokkal arról, hogy a 2030-as célok fényében miként lehetne 

javítani a végrehajtást, valamint kiegészíti a 2030-ra kitűzött célok teljesítésében mutatkozó 

esetleges hiányosságok kezelését célzó intézkedéseket, a Bizottságnak az elért eredményekről 

készített értékelését, az energiaunió helyzetéről szóló jelentéseket és a 2030-as célok 

eléréséhez szükséges finanszírozással kapcsolatban a befektetőkkel folytatott párbeszédet. A 

következő többéves pénzügyi keretben rendelkezésre álló eszközök támogatni fogják a 2030-

as célkitűzések megvalósítását. 

 

4a. Milyen konkrét kezdeményezéseket tervez az energiaügy terén – különösen az 

energiahatékonysággal és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 2030-as célok 

tekintetében – annak érdekében, hogy teljesüljön az új Európai Bizottság politikai 

iránymutatásaiban megfogalmazott törekvés, miszerint 2030-ig legalább 50%-kal 

csökkenteni kell a kibocsátásokat, és felelős módon növelni kell az Unió 2030-ig elérendő 

55%-os célkitűzését?  
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A 2030-ra vonatkozó jelenlegi célkitűzés a kibocsátások legalább 40 %-kal való csökkentése, 

és az ehhez szükséges jogszabályok már hatályba is léptek. A szóban forgó jogszabályok, 

például az energiahatékonysági irányelv, az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv, a 

megújuló energiaforrásokról szóló irányelv, a közös kötelezettségvállalásról szóló rendelet és 

a kibocsátáskereskedelmi rendszerről szóló irányelv hiánytalan végrehajtásával elérhető, hogy 

2030-ra az EU 28 tagállamában mintegy 45 %-kal csökkenjen az üvegházhatású gázok 

kibocsátása.  

A politikai iránymutatások a kibocsátások legalább 50 %-os csökkentését irányozzák elő 

2030-ra. Ennek teljesítéséhez először is biztosítani kell a „Tiszta energia minden európainak” 

csomag által biztosított meglévő keret teljes körű végrehajtását, többek között a szükséges 

harmadlagos jogi aktusok elfogadását.  

A tagállamok az idei év végéig véglegesítik nemzeti energia- és éghajlat-politikai terveiket. 

Biztosíthatom Önöket afelől, hogy az Európai Bizottság gondoskodni fog erről. A 

tagállamoknak össze kell fogniuk, hogy a lehető legjobban kiaknázhassák a szinergiákat, 

regionális szinten is. Emellett garantálom, hogy értékelni fogjuk a végleges nemzeti energia- 

és éghajlat-politikai tervek ambíciószintjét.  

Ugyanakkor már most is bátorítjuk a tagállamokat arra, hogy fokozzák az 

energiahatékonysággal és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ambícióikat, mivel az 

energiahatékonyságra és a megújuló energiára vonatkozó nemrégiben elfogadott 2030-as 

célkitűzések (legalább 32,5 %, illetve legalább 32 %) minimális célértékek. A Bizottság 

„Összefogás az energiaunió és az éghajlat-politika terén – A tiszta energiára való átállás 

feltételeinek megteremtése” című közleménye és a tagállamoknak címzett kapcsolódó 

ajánlások már adtak iránymutatást a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek 

véglegesítéséhez. A Bizottság azt kérte a tagállamoktól, hogy fokozzák törekvéseiket, és 

tegyék egyértelművé, milyen szakpolitikákat kívánnak alkalmazni céljaik elérése érdekében.  

Mindezen erőfeszítések ellenére azonban valóban szükség lehet a 2030-ra vonatkozó uniós 

célok fokozására. A jelenlegi cél szerint 2030-ig 50 %-kal kell csökkentenünk az 

üvegházhatásúgáz-kibocsátást. Szeretném, ha a hatáskörömbe tartozó szolgálatok elemeznék, 

hogy e cél felelősségteljes módon 55 %-ra való emelése szükségessé teszi-e az energiaügyi 

jogszabályok felülvizsgálatát. Ennek érdekében alaposan fel fogjuk mérni a gazdasági, a 

társadalmi és a környezeti hatásokat, és kimerítő konzultációt folytatunk az érdekelt felekkel, 

természetesen a tagállamok teljes bevonásával.  

A fokozott ambíciókat az energiaágazatnak és más gazdasági ágazatoknak közösen kell 

megvalósítaniuk. Az energiaágazat támogathatja más ágazatok dekarbonizációját, elsősorban 

a tiszta energiával kapcsolatos megoldások révén.  

A villamosenergia-, az építőipari, a fűtési és hűtési, a közlekedési és az ipari ágazat intelligens 

integrációjának (ágazati integráció vagy ágazati összekapcsolás) elősegítésével fel lehetne 

gyorsítani a tiszta energiákra való átállást és az európai gazdaság dekarbonizációját. Ezzel 

egyidejűleg az intelligensebb, decentralizáltabb, digitalizált és nyitottabb energiahálózatok 

lehetővé fogják tenni számunkra, hogy új, fenntartható energiaszolgáltatásokat nyújtsunk a 

tudatos fogyasztóknak. Általánosságban pedig az egyéb kérdésekben említett 

kezdeményezések is hozzá fognak járulni a klímasemlegesség hosszú távú célkitűzésének 

megvalósításához. 
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4b. Hogyan kívánja biztosítani, hogy a megbízólevelében foglaltak szerint Európa 

minden téren az energiahatékonyság elsődlegességének elvét kövesse? 

Az energiahatékonyság elsődlegességének elvét az energiaügyi jogszabályok már előírták. 

Most annak megvalósításán van a sor. A Bizottság megválasztott elnökének 

megbízólevelében az szerepel, hogy biztosítanom kell az energiahatékonyság 

elsődlegességének egyetemes érvényesülését. A teljes energiarendszernek hozzá kell járulnia 

ahhoz, hogy az európai gazdaság úttörő módon klímasemlegessé váljon, és ebben az 

energiahatékonyság elsődlegességének elve döntő szerepet fog játszani.  

Ebben az összefüggésben szeretném megvizsgálni, hogy Európa hogyan tudná jelentősen 

javítani az épületek energiahatékonyságát és növelni a felújítások arányát. A felújítási arány 

növelése kulcsfontosságú az energiaszükséglet és a kibocsátás csökkentéséhez az építőipari 

ágazatban.  

A hatáskörömbe tartozó szolgálatoknak azt is meg kell majd vizsgálniuk, hogy az energiaipari 

infrastruktúrát érintő jövőbeni beruházási döntésekben miként lehet a legjobban érvényre 

juttatni az energiahatékonyság elsődlegességének elvét, illetve hogy az hogyan járulhat hozzá 

a belső energiapiac működéséhez vagy az ellátás biztonságával kapcsolatos problémák 

kezeléséhez.  

Ugyanilyen fontos az energiakeresleti oldal megfelelő vizsgálata, mivel az 

energiahatékonyság javítása sokszor könnyebb és költséghatékonyabb megoldást kínál, 

ráadásul további előnyökkel járhat az európai polgárok egészsége és jólléte szempontjából. 

Ezért az energiarendszereket és a kereslet mérséklésére irányuló intézkedéseket jobban 

figyelembe kell venni olyankor, amikor költséghatékonyabbak lehetnek. 

Mindehhez szilárd analitikai alapokra és az energiamegtakarítási potenciál körültekintő 

felmérésére lenne szükség, hogy az energiahatékonyság javítása mint lehetőség technikailag is 

megvalósítható legyen. Több adatra lesz szükségünk, különösen az uniós épületállományra 

vonatkozóan, valamint referenciaértékekre az energiahatékony technológiák, termékek és 

szolgáltatások tekintetében, ezért támogatni fogom munkatársaim információgyűjtésre és -

megosztásra irányuló munkáját. Végezetül szeretném újra hangsúlyozni az 

energiahatékonyság szélesebb körű előnyeit a munkahelyteremtés, a jobb egészség vagy a 

magasabb szintű kényelem tekintetében. Az energiahatékonyságnak a környezetre és az 

éghajlatra gyakorolt hatásokért felelősséget vállaló, tudatos fogyasztói és vállalati magatartás 

részévé kell válnia. 

 

4c. Hogyan fogja biztosítani, hogy a politikai iránymutatásokban említett 2050. évi 

klímasemlegességi célt elérjék, az egyes tagállamok saját energiaszerkezetük 

meghatározására vonatkozó jogának sérelme nélkül? 

Az energiaszerkezet meghatározása a tagállamok szuverén joga, és az EU területén igen 

sokféle energiaszerkezet figyelhető meg. Ezt a rugalmasságot és változatosságot jól tükrözi a 

tagállamok 2020-ra vonatkozó, megújuló energiával és energiahatékonysággal kapcsolatos 

nemzeti cselekvési terveinek, valamint 2030-ra vonatkozó nemzeti energia- és éghajlat-

politikai terveinek sokfélesége.  

A hosszú távú stratégia elemezte, hogy milyen lehetőségek vannak rendszerszinten a nulla 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás felé való elmozdulásra. Az elemzés szerint a tagállamok 
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meghatározhatják saját energiaszerkezetüket a dekarbonizáció és az energetikai átállás 

megvalósítása érdekében, hiszen szabadon választhatnak számos megközelítés, technológia és 

tüzelőanyag-típus között.  

A 2050-re elérendő klímasemlegesség korai megtervezése lehetővé teszi a tagállamok, a 

vállalkozások és a polgárok számára a választást, és hogy útjukat a nemzeti körülményekhez, 

iparuk szerkezetéhez, a rendelkezésükre álló erőforrásokhoz vagy a fogyasztói 

preferenciákhoz igazítsák. A szén-dioxid-nyelők, illetve a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás 

használata még ott is kiegyensúlyozhatja a fennmaradó kibocsátásokat, ahol a teljes 

dekarbonizáció túlságosan költséges vagy nehézségekbe ütközik. 

A „Tiszta energia minden európainak” csomag, a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek, 

valamint a hosszú távú stratégiák végrehajtása terén a tagállamokkal folytatott együttműködés 

során kellően figyelembe fogom venni a nemzeti sajátosságokat. A tagállamok így 

kialakíthatják saját költséghatékony módszerüket a nulla nettó szén-dioxid-kibocsátás 

elérésére.  

4d. Milyen intézkedéseket tervez a tisztább és hatékonyabb energiarendszerre való 

áttérés által leginkább érintett és az áttérés hatásainak leginkább kitett személyek 

támogatására? Milyen konkrét intézkedéseket fog hozni az Unió szénorientált és sok 

szén-dioxidot kibocsátó régióinak az átmenet során való támogatása érdekében? Hogyan 

kívánja összehangolni tevékenységét más tárcákkal ebben az összefüggésben? Hogyan 

fogja biztosítani, hogy az energiaigényes iparágak, mint például az acélipar, a jövőben 

fosszilis energiahordozóktól mentessé váljanak?  

Az európai zöld megállapodáshoz való hozzájárulásom részeként biztosítani fogom, hogy az 

energiaszigetek, valamint a szénorientált és sok szén-dioxidot kibocsátó régiók azon 

közösségei, amelyeket az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra való átállás leginkább érint, 

célzott támogatást kapjanak. Timmermans ügyvezetőalelnök-jelölt koordinálása mellett részt 

fogok venni az Elisa Ferreira biztosjelölt által előterjesztendő Méltányos Átalakítási Alap 

kialakításában és végrehajtásában, amely a klímasemlegességre való átállás egyenlőtlen 

földrajzi hatásait hivatott kezelni. 

A szénorientált és sok szén-dioxidot kibocsátó régiók és az energiaszigetek szempontjából az 

átmenet csak akkor lesz igazságos, ha minden, regionális, nemzeti és európai szinten 

rendelkezésre álló forrást és támogatási eszközt igénybe veszünk. Ezért szorosan együtt fogok 

működni a többi biztossal, különösen a kohéziós politikáért és a reformokért felelős 

biztosjelölttel az európai zöld megállapodás ügyvezetőalelnök-jelöltjének irányítása mellett. 

Szeretném azt is kiemelni, hogy kezelni kell az energiaszegénységet, ami ma már 50 millió 

európai polgárt érint. A „Tiszta energia minden európainak” csomag jogszabályait, különösen 

az energiaunió irányításáról szóló rendeletet és a villamosenergia-irányelvet mihamarabb 

végre kell hajtani. Együtt fogok működni a tagállamokkal annak szavatolása érdekében, hogy 

a nemzeti energia- és éghajlat-politikai terveik kidolgozása és végrehajtása során hatékony 

intézkedéseket hozzanak, és kellő figyelmet fordítsanak az energiaszegénységre. Jó példa 

erre, hogy négy országban energiahatékonysági kötelezettségi rendszereket írtak elő, amelyek 

már egyértelmű célokat fogalmaztak meg e probléma kezelése érdekében. Gondoskodni fogok 

arról is, hogy az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv értelmében megkövetelt 

hosszú távú nemzeti felújítási stratégiák hozzájáruljanak az energiaszegénység mérsékléséhez, 

mivel a jobb energiateljesítményű otthonokban az emberek télen is könnyebben fenntarthatják 

beltéri komfortszintjüket, és még az energiaszámlájuk is csökken. 
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Elő fogom segíteni a bevált gyakorlatok a tagállamok közötti megosztását is, és támogatni 

fogom a helyi hatóságokat; az energiaszegénységgel foglalkozó megfigyelőközpontot pedig 

stabil munkaeszközzé emelem a Polgármesterek Szövetségével való együttműködésben. 

Végezetül figyelemmel fogom kísérni, hogy az éghajlatvédelmi átállás milyen hatást gyakorol 

az energiaigényes iparágakra, és nyomon követem az ágazatok és az energiahatékonysági 

szintek alakulását. Hozzá fogok járulni az energiaadóról szóló irányelv felülvizsgálatára 

irányuló és a határátlépési szén-dioxid-adóval kapcsolatos, Paolo Gentiloni biztosjelölt által 

vezetendő munkához.  

 

5. Milyen konkrét kezdeményezéseket – köztük pénzügyi eszközöket – tervez az 

energiahálózatok összekapcsolásának fokozására a belső energiapiac teljes körű 

megvalósítása és az Unió energiabiztonságának javítása érdekében? 

Egy előretekintő, korszerű, biztonságos és intelligens energiahálózati infrastruktúra 

elengedhetetlen az integrált és versenyképes belső energiapiac megvalósításához, az ellátás 

biztonságához és a megújuló forrásokból származó energia széles körű alkalmazásához. 

Alapvető fontosságú a zöld megállapodás sikeréhez is.  

Az EU-ban 2030-ig több mint 200 milliárd EUR értékű beruházásra lesz szükség a 

villamosenergia-átvitel és -tárolás, valamint az intelligens hálózatok terén. Ez 30 %-kal több, 

mint az előző évtizedben szükséges beruházások. A beruházási igények jelentős 

megemelkedését az okozza, hogy az eddig a fosszilis tüzelőanyagok által uralt ágazatokban – 

például a közlekedésben, valamint a fűtésben és hűtésben – is egyre terjed a villamos energia 

használata.  

A transzeurópai energiahálózatokkal kapcsolatos uniós politika döntő szerepet játszott a 

szükséges projektek és beruházások megvalósulásában, vagyis a jól működő piacok és az 

energiabiztonság alapfeltételeinek megteremtésében. A transzeurópai energiahálózatra (TEN-

E) vonatkozó rendelet, amely a villamosenergia-, a gáz-, az olaj- és a szén-dioxid-hálózatokra 

terjed ki, célirányos megközelítést biztosít a közös érdekű projektek azonosításához és szoros 

regionális együttműködésben történő megvalósításához. A közös érdekű projektek pénzügyi 

támogatásban részesülhetnek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) program 

keretében, amely már számos emblematikus infrastrukturális projekthez biztosította a 

szükséges társfinanszírozást. E finanszírozásnak köszönhetően valósulhattak meg az 

energiabiztonság szempontjából kulcsfontosságú gázinfrastruktúra-projektek, amelyek az 

elkövetkező években zárulnak le. 

A transzeurópai energiainfrastruktúrákkal kapcsolatos szakpolitika fókusza tükrözi a villamos 

energia egyre növekvő szerepét az energiarendszeren belül. 2030-ra a villamosenergia-

termelés felét megújuló energiából fogjuk biztosítani, elősegítve az eddig fosszilis 

tüzelőanyagok által uralt ágazatok dekarbonizációját.  

A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret számos eszközt fog 

biztosítani az energiahálózatokba irányuló beruházások támogatására. Az Európai Parlament 

idén tavasszal részleges politikai megállapodásra jutott két fontos programról, az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszközről és az InvestEU programról, amelyek uniós pénzügyi 

támogatást nyújtanak az összekapcsolt európai energiarendszerhez. A 2021–2027 közötti 

időszakra vonatkozó következő többéves pénzügyi keretben kulcsfontosságú lesz kellően 
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magas költségvetést előirányozni az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz számára. A 

Bizottság 8,65 milliárd eurós keretet javasolt.  

Ezzel összefüggésben végre fogom hajtani az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz új 

elemét, amely 2021-től kezdve a megújuló energia területén megvalósuló, határokon átnyúló 

projekteket fogja támogatni. Az energiaunió irányításáról szóló kerettel összhangban dolgozni 

fogok a megújuló energiaforrások finanszírozási mechanizmusán is. Ezzel egyidejűleg a 

közös érdekű infrastrukturális projektek végrehajtásának felgyorsítása érdekében továbbra is 

biztosítani fogom a Hálózatfinanszírozási Eszköz megbízható irányítását.  

Emellett elő szeretném mozdítani az InvestEU lehető legjobb kihasználását az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) sikerére építve, amely közel 6 milliárd EUR összegű 

finanszírozást katalizált transzeurópai energetikai projektek számára.  

Az EBB csoport és az InvestEU program egyéb jövőbeli végrehajtó partnerei döntő szerepet 

fognak játszani a 2030-ra kitűzött éghajlat- és energiapolitikai célok, valamint az 

energiahálózatok összekapcsolására vonatkozó cél elérésében.  

Szorosan együtt fogok működni kollégáimmal, hogy a kohéziós politika keretében 

rendelkezésre álló támogatások a jövőben is a lehető legjobb helyre kerüljenek és 

biztosíthassák a regionális és helyi infrastrukturális projektekhez szükséges finanszírozást. A 

jelenlegi pénzügyi keretben az uniós költségvetésből a kohéziós politika járult hozzá a 

legnagyobb mértékben az energiaágazat fejlesztéséhez.  

Fokozni kívánom a regionális együttműködést, amely egyértelmű hozzáadott értéket képvisel 

a transzeurópai infrastruktúrák fejlesztése terén. A megújuló energiák és az 

energiahatékonyság területén is erősítenünk kell az együttműködést a négy magas szintű 

csoport mindegyikében, azaz: a balti energiapiacok összekapcsolási terve (BEMIP), az északi-

tengeri energetikai együttműködés, a Délnyugat-Európa összeköttetésével foglalkozó magas 

szintű munkacsoport, valamint a közép- és délkelet-európai energetikai összeköttetések 

(CESEC) keretében. Ebben az összefüggésben biztosítani fogom a stratégiai irányítást és a 

koordinációt az olyan, kiemelt fontosságú projektek befejezése érdekében, amilyen például a 

balti államok villamosenergia-rendszereinek szinkronizálása.  

 

6a. Hogyan fognak Ön és szervezeti egységei hatékony koordinációt biztosítani más 

biztosokkal, akiknek szakpolitikai területei hatással vannak az Ön tárcájára, különösen 

az „európai zöld megállapodás” programért felelős ügyvezető alelnökkel, az 

intézményközi kapcsolatokért és a tervezésért felelős alelnökkel (az európai 

akkumulátoripari összefogás és a stratégiai tervezés energiaügyi vonatkozásai 

tekintetében), a belső piacért felelős biztossal (az energiaügyi terület digitalizációja 

kapcsán), a közlekedésért felelős biztossal (az energia és a közlekedés közötti 

szinergiákkal kapcsolatban), az innovációért és az ifjúságért felelős biztossal (az energia 

területén zajló kutatás és innováció vonatkozásában), a gazdaságpolitikai biztossal (az 

energiaadó-irányelv felülvizsgálatával és a határátlépési szén-dioxid-adó kialakításával 

kapcsolatban), valamint a kohézióért és a reformokért felelős biztossal (a méltányos 

átállási alap és a regionális együttműködés vonatkozásában)?  

Rendkívül fontosnak tartom a kollegialitás elvét, és teljes mértékben együtt fogok működni a 

biztosi testület többi tagjával. Napi munkám során követni fogom az új Bizottság 

munkamódszereit, amelyek alapja a biztosi testület minden tagjára kiterjedő befogadás és 
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lojális együttműködés elve. Gondoskodni fogok arról, hogy szolgálataim hatékony és 

eredményes együttműködést folytassanak az energiával kapcsolatos szakpolitikai területekkel 

foglalkozó egyéb szolgálatokkal, mert így garantálható, hogy koherens és jól kidolgozott 

szakpolitikák valósuljanak meg.  

Szorosan együtt fogok működni az európai zöld megállapodásért és az éghajlatpolitikáért 

felelős ügyvezetőalelnök-jelölttel, Frans Timmermans-szal, és a zöld megállapodás 

tekintetében az ő irányítása alatt fogok dolgozni.  

Szintén szorosan együtt fogok működni az intézményközi kapcsolatokért és a tervezésért 

felelős alelnökjelölttel, Maroš Šefčovičcsal az európai akkumulátoripari összefogással 

kapcsolatos munkában, nem feledve a tagállamokat és az érdekelt feleket. Közös munkánk 

során támaszkodni fogok Maroš Šefčovičnak az utóbbi öt évben az energiaunióért felelős 

alelnökként szerzett gazdag tapasztalataira.  

Az energiaágazat digitalizációja tekintetében a belső piacért felelős biztosjelölt Sylvie Goular-

ral fogok együttműködni. A technológiai újítások és az energiaágazat között szoros kapcsolat 

csak erősödött az elmúlt években (gondoljunk a villamos energia, a fűtés, a közlekedés és az 

ipar intelligens integrációjára). Ezért együtt fogunk dolgozni Európa technológiai 

szuverenitásának erősítésén, megfontolva az új technológiákba, például a blokkláncba és a 

mesterséges intelligenciába történő beruházásokat. Az energiaágazat digitalizálásával 

kapcsolatos munka során számítok továbbá Margrethe Vestager, a digitális korra felkészült 

Európáért felelős ügyvezető alelnök- és a versenypolitikáért felelős biztosjelölttel folytatott 

szoros együttműködésre.  

Az intelligens integráció szempontjából alapvető lesz az együttműködés Rovana Plumb 

közlekedésért felelős biztosjelölttel. A fenntartható és intelligens mobilitás a záloga annak, 

hogy a közlekedési ágazat megfeleljen a tiszta, digitális és modern gazdaság 

követelményeinek. Ezért a közúti, a tengeri és a légi közlekedésben ösztönözni fogjuk a 

fenntartható és alternatív közlekedési üzemanyagok szélesebb körű alkalmazását.  

Ahhoz, hogy előrelépés történjen a tiszta energiarendszer felé, elő kell mozdítanunk az 

energiákkal kapcsolatos kutatást és innovációt. Ennek érdekében együtt fogok működni az 

innovációért és az ifjúságért felelős biztosjelölttel, Mariya Gabriellel. A lehető legjobban ki 

fogom használni az Európai horizont programot, különösen az éghajlattal, az energiával és a 

mobilitással kapcsolatos kérdésekben. E cél elérése érdekében nagyon fontos 

együttműködnünk a tagállamokkal, a tudományos közösséggel, a civil társadalommal és a 

más biztosokkal, mert a kutatási, a szakpolitikai és a gazdasági prioritások elválaszthatatlanok 

egymástól.  

A gazdaságpolitikai biztosjelölttel, Paolo Gentilonival együtt részt fogok venni az energiaadó-

irányelv felülvizsgálatában, azt tartva szem előtt, hogy az összhangban legyen a 

klímasemlegességre vonatkozó kötelezettségvállalásokkal és a fosszilis tüzelőanyagokra 

nyújtott támogatások kiiktatásával. Részt fogok venni még a szén-dioxid-kibocsátások 

áthelyezésének elkerülésére irányuló határátlépési CO2-adó kialakításában, amelynek teljes 

mértékben meg kell felelnie a WTO-szabályoknak. Ebben a kontextusban arra is törekedni 

fogok, hogy terjesszük az euró használatát az energiapiacokon, mivel annak ellenére, hogy az 

EU a világ legnagyobb energiaimportőre, az uniós import mintegy 85 %-át még dollárban kell 

fizetni.  
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Az emberek és a régiók a legfontosabb szereplők a tisztább és hatékonyabb energiarendszerre 

való átállásban. Ezért együtt fogok működni Elisa Ferreira kohéziós politikáért és reformokért 

felelős biztosjelölttel az új Méltányos Átalakítási Alap kialakításában és végrehajtásában. Ez 

az alap kifejezetten a döntően ipari, szénorientált és sok szén-dioxidot kibocsátó régiókat, 

valamint a szigeteket hivatott támogatni a „Tiszta energia az EU szigeteinek” 

kezdeményezéssel összhangban. Együtt támogatnunk kell minden olyan regionális 

együttműködési erőfeszítést, ami a piaci integrációt szolgálja, de az energiarendszer 

középpontjába továbbra is a fogyasztókat kell állítanunk. Annak bizonyítása érdekében, hogy 

első számú prioritásunk tényleg a fogyasztók, igénybe fogom venni az Energiaszegénységi 

Megfigyelőközpont segítségét a tagállamok leginkább támogatásra szoruló területeinek 

azonosításához.  

Csapatjátékosként együtt fogok működni a biztosi testület többi tagjával a kollegialitás 

elvével összhangban.  

6b. Személyesen hogyan fogja biztosítani a jogalkotási javaslatok jó minőségét, a 

lobbitevékenységek (melyek az Ön és az Ön szervezeti egységei irányítása alatt állnak) 

teljes átláthatóságát, valamint az összes érdekelt féllel való következetes és 

kiegyensúlyozott konzultációt, figyelembe véve azt is, hogy alapos hatásvizsgálatokat 

kell végezni, különös tekintettel az összes javasolt jogszabály kkv-kra gyakorolt 

hatására? 

Az energiapolitika kialakítását, egyeztetését és végrehajtását teljes mértékben a Bizottság 

megválasztott elnökének politikai iránymutatásaival összhangban tervezem végezni, minvégig 

szem előtt tartva az átláthatóság, az elszámoltathatóság, a kollegialitás és a személyes 

függetlenség elvét.  

Biztosítani fogom, hogy az uniós energiapolitikai jogszabályok hatékonyak, arányosak és 

méltányosak legyenek, és nyílt, inkluzív, átlátható és tényeken alapuló jogalkotási folyamat 

keretében szülessenek, teljes mértékben tiszteletben tartva az arányosság, a szubszidiaritás és 

a minőségi jogalkotás elvét.  

A Bizottság megválasztott elnökének politikai iránymutatásaival összhangban szorosan együtt 

fogok működni Timmermans ügyvezetőalelnök-jelölttel és más kollégáimmal az európai zöld 

megállapodás megvalósítása érdekében. Ehhez úgy fogok hozzájárulni, hogy az 

energiapolitikákat a társadalmi, gazdasági és környezeti hatások alapos vizsgálata alapján 

dolgozzuk ki és terjesztjük elő, azokat a független Szabályozói Ellenőrzési Testület általi 

felülvizsgálatnak vetjük alá, valamint részletesen konzultálunk szakértőkkel és a 

nyilvánossággal is. Javaslataink tiszteletben fogják tartani az arányosság és a szubszidiaritás 

elvét, és jól fogják mutatni az uniós fellépés egyértelmű előnyeit.  

Ahogyan azt a 3. kérdésre adott válaszomban is elmondtam, az energiaunióval kapcsolatos 

bármely új jogalkotási javaslat kapcsán vezérelvnek fogom tekinteni az „egy ki, egy be” elvet, 

így biztosítandó az energiapolitikák további integrációját és az energiaügyi vívmányok 

általános következetességét. 

Arra fogok törekedni, hogy minimálisra csökkentsük a polgárok, a közigazgatási szervek és a 

vállalkozások – különösen a kkv-k – szabályozásból eredő terheit. A hatásvizsgálatainkat 

szükség esetén kkv-teszt fogja kiegészíteni, amely külön konzultációt jelent a kkv-ket 

képviselő érdekelt felekkel. Ennek során azt kell felmérni, hogy egy adott kezdeményezés 
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potenciálisan milyen jellegű és nagyságrendű hatást gyakorol a kkv-kra. Az „egy ki, egy be” 

elv alkalmazása hozzá fog járulni a bürokrácia csökkentésére irányuló célkitűzésünkhöz.  

Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a konzultációk során következetes és 

kiegyensúlyozott módon ki kell kérni valamennyi érdekelt fél véleményét, mert ez alapvető 

fontosságú az energiapolitika kialakítása szempontjából, ami jelentős hatással van az emberek 

és a vállalkozások mindennapjaira. Ennek jegyében aktívan be szeretném vonni és meg 

szeretném hallgatni a külső érdekelt feleket – többek között az energiaágazat fontosabb 

szereplőit, a vállalkozásokat, az ipart, a civil társadalmat és a nem kormányzati szervezeteket. 

Emellett hacsak lehetséges folytatni és erősíteni fogom az energia területén már létező 

konzultációs mechanizmusokat és fórumokat. Ez alapvető fontosságú a méltányos átmenet 

szempontjából, ahhoz, hogy senkit se hagyjunk hátra, a megválasztott elnök felvázolt európai 

éghajlati paktum szellemével összhangban.  

Kötelezettséget vállalok arra, hogy az érdekelt felekkel való kapcsolattartás során alapelvként 

követem a Szerződés függetlenségre, átláthatóságra, pártatlanságra és rendelkezésre állásra 

vonatkozó rendelkezéseit. A 2. kérdésre adott válaszomnak megfelelően az e célt szolgáló 

honlapokon nyilvánosságra fogok hozni minden olyan esetet, amikor szakmai szervezetekkel 

vagy független személyekkel lépek kapcsolatba, vagy találkozón veszek részt bármilyen, az 

uniós szakpolitikai döntéshozatalhoz és végrehajtáshoz kapcsolódó ügyben. Biztosítani 

fogom, hogy kabinetem és az irányításom alá tartozó szolgálatok ugyanezen elvek és 

kötelezettségek alapján viszonyuljanak az érdekelt felekhez, és ezeknek megfelelően járjanak 

el.  

 

7. Hogyan biztosítja Ön és szervezetei egységei a megerősített együttműködést az ITRE 

bizottsággal? Milyen konkrét lépéseket fog tenni annak biztosítása érdekében, hogy az 

ITRE bizottság időben és proaktív módon megkapja ugyanazt az tájékoztatást, mint a 

Tanács és a tagállamok a tervezett jogalkotási kezdeményezések vagy más fontos 

kezdeményezések tekintetében? Hogyan fogja elősegíteni a jogalkotási és nem 

jogalkotási eljárások ITRE bizottság által végzett ellenőrzését, korai szakaszban 

rendelkezésre bocsátva a jogalkotási aktusok, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 

a végrehajtási aktusok előkészítésével kapcsolatos összes szükséges információt, és 

megkönnyítve végrehajtásuk nyomon követését? Hogyan kívánja biztosítani, hogy az 

ITRE bizottság az Ön szakpolitikai területét érintő bármely nemzetközi 

megállapodásról megfelelő tájékoztatást kapjon és a megállapodásban részt vegyen?  

A Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen politikai iránymutatásában célul 

tűzte ki az Európai Parlamenttel fennálló partnerség megerősítését. Ezt a célt minden tőlem 

telhető módon támogatni fogom. A múltban a Bizottság és a Parlament már bizonyította, hogy 

közös elképzelésük egy olyan energiapolitika, amely minden európai számára megfizethető, 

biztonságos, megbízható és tiszta energiát biztosít. Ebben az összefüggésben az Európai 

Parlamenttel és különösen az ITRE bizottsággal folytatott együttműködés továbbra is 

kiemelkedő fontosságú marad, akár jogalkotási, akár nem jogalkotási kérdésekben.  

Az a célom, hogy a Parlament valamennyi tagjával szorosan együttműködjek, és folytassam a 

strukturált párbeszédet az ITRE bizottsággal. Amint azt korábbi válaszaimban említettem, 

mindig szívesen veszek részt parlamenti bizottsági üléseken, mert ezek lehetőséget adnak 

arra, hogy rendszeresen tájékoztassam a tagokat a jogalkotási, a felhatalmazáson alapuló és a 

végrehajtási jogi aktusokról. Ezenkívül bármikor megkereshetnek, ha véleménycserére vagy 
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párbeszédre van szükség. Részt kívánok venni a háromoldalú tárgyalásokon is, elősegítve a 

jogalkotók megállapodását a jogalkotási kezdeményezésekkel kapcsolatban.  

Az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodásban 

foglaltaknak megfelelően garantálom, hogy a Parlament és a Tanács mint társjogalkotók 

közötti egyenlő bánásmód elvét fogom alkalmazni, különösen az információszolgáltatás 

kapcsán.  

Szolgálataimmal együtt biztosítani fogom, hogy a Tanácshoz benyújtandó, tervezett 

jogalkotási és egyéb jelentős kezdeményezésekre vonatkozó valamennyi információt 

ugyanúgy és haladéktalanul megosszuk az ITRE bizottsággal. E tekintetben szoros 

kapcsolatban fogok állni az ITRE bizottság elnökével.  

Ursula von der Leyen, a Bizottság megválasztott elnöke támogatja az Európai Parlament 

jogalkotási kezdeményezési jogát. Elkötelezett az iránt, hogy a parlamenti tagok többségével 

elfogadott állásfoglalásokra a Bizottság jogalkotási aktusok formájában adjon választ, 

maradéktalanul tiszteletben tartva az arányosság, a szubszidiaritás és a minőségi jogalkotás 

elvét. Magam is messzemenően támogatom ezt a célkitűzést, és minden szakaszban együtt 

fogok működni a Parlamenttel az EUMSZ 225. cikke szerinti állásfoglalások megvitatása 

során. 

A felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusokra tekintettel garantálom, hogy az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkét tiszteletben tartjuk. 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy ezeket a rendelkezéseket megfelelően alkalmazzuk a 

Bíróság ítélkezési gyakorlatával összhangban, valamint a Parlament, a Tanács és a Bizottság 

által a közelmúltban elfogadott, a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusok 

közötti elhatárolásra vonatkozó kritériumoknak megfelelően. Megerősítem továbbá az előző 

ciklusban az ITRE bizottsággal kialakított intenzív párbeszédet, különösen a felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok kapcsán. Ez kiterjed az intézményközi megállapodásnak megfelelően a 

Parlamenttel és a Tanáccsal való egyenlő információcserére, és szükség esetén az ITRE 

bizottsággal való véleménycserére. Arról is gondoskodom, hogy szolgálataim meghívják a 

Parlamentet a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat megvitató szakértői csoportok üléseire. 

A három intézmény a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi 

megállapodásban megegyezett arról, hogy a Tanács és a Parlament szakértői szisztematikusan 

részt vehetnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat előkészítő szakértői csoportokban.  

Az Unió hitelességéhez elengedhetetlen, hogy az elfogadott uniós jogszabályokat végre is 

hajtsuk. Ezért teljes mértékben tiszteletben fogom tartani a Bizottság Parlament felé fennálló 

felülvizsgálati és jelentéstételi kötelezettségét, amely lehetővé teszi a Parlament részvételét az 

uniós jogszabályok végrehajtásának nyomon követésében.  

A szakpolitikai területemre vonatkozó nemzetközi megállapodások ügyébe be kívánom vonni 

a Parlamentet, és a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kívánom venni véleményét. E 

tekintetben készen állok arra, hogy személyesen vagy szolgálataim segítségével rendszeresen 

tájékoztassam az ITRE bizottságot a hatáskörömbe tartozó ügyek nemzetközi 

vonatkozásairól. Idetartozik a harmadik országokkal folytatott energiaügyi párbeszéd, az 

Energiaközösség, az Energia Charta Egyezmény, a keleti partnerség és sok minden más is.  

A nemzetközi energiaügyi megállapodások tárgyalásakor teljes mértékben tiszteletben fogom 

tartani a Szerződés vonatkozó rendelkezéseit és a keretmegállapodást. Ez azt jelenti, hogy 

adott esetben tárgyalási megbízásért fordulunk az Európai Unió Tanácsához, illetve kikérjük a 
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Parlament jóváhagyását. A Parlamentet teljes körűen és haladéktalanul tájékoztatni kell az 

eljárásokról.  

Ami az atomenergia témakörét illeti, az Atomenergia-közösség részes fele a Nemzetközi 

Atomenergia-ügynökség égisze alatt kötött valamennyi jelentős nemzetközi egyezménynek, 

és számos nukleáris együttműködési megállapodást kötött harmadik országokkal. Az Európai 

Parlamenttel kialakított gyakorlatnak megfelelően továbbra is tájékoztatni fogjuk az illetékes 

parlamenti bizottságokat az Euratom Szerződés alapján tárgyalt valamennyi nemzetközi 

megállapodásról.  


