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Közös válasz az energiaügyi kihívásokra az európai energiaközösség segítségével 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bevezetés 
 
 
Annak ellenére, hogy az elmúlt években fontos fejlemények történtek, illetve a szabályozói 
tevékenység jelentıs fokozódása volt tapasztalható, az uniós energiapolitika továbbra sem képes 
egyszerre megvalósítani fı célkitőzéseit, amelyek az alábbiak: biztosítani az energiához méltányos és 
stabil áron való hozzáférést, megırizni az EU iparának versenyképességét, garantálni az energiaellátás 
biztonságát minden európai polgár számára, akárhol is élnek, illetve elımozdítani az energia 
fenntartható termelését, szállítását, elosztását, tárolását és fogyasztását, azaz határozottan elindulni az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalom felé vezetı úton. 
 
Az energiapolitikát túlságosan gyakran tekintik a tisztán nemzeti érdek és a nemzeti függetlenség 
rendkívül érzékeny kérdésének. A tagállamok politikailag, gazdaságilag és mőszakilag is minden 
eddiginél erısebben függenek egymástól az energia terén. A megtorpanásnak vagy bármiféle 
meghátrálásnak messzemenı káros következményei lehetnek. Az egyoldalú nemzeti szintő döntések 
növelik az eltérések kockázatát, és áremelkedést vagy áringadozást okozhatnak a regionális 
energiatermelésben és fogyasztásban, hogy csak e két területet említsük. Mint azt a közelmúltban 
tapasztaltuk, ára van annak, ha az európai országok önálló döntéseket hoznak az energiaellátás terén. 
Meg kell ezért szüntetni a nemzeti különutak közötti konfliktust. Napjainkban egyetlen európai ország 
sem képes önmagában arra, hogy megfizethetı energia megbízható szolgáltatásáról gondoskodjon 
polgárai számára. 
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Olyan újfajta megközelítésre van szükség, amelynek célja az európai energiaügyi integráció és 
szolidaritás elmélyítése. Az EU Európai Gazdasági és Szociális Bizottsága (EGSZB) és a Notre 
Europe ezért összefogott annak érdekében, hogy továbbfejlesszék a Notre Europe kezdeményezésére 
épülı, egy teljes értékő Európai Energiaközösség létrehozására vonatkozó politikai javaslatukat. Az 
EGSZB és a Notre Europe az alábbi alapvetı célkitőzéseket és az EU által haladéktalanul 
kidolgozandó politikai javaslatokat határozta meg. 
 
 
Egy integrált belsı európai energiapiac megvalósítása 
 
 
1. A piaci feltételek harmonizációja. A belsı piacban rejlı lehetıségeket nem használtuk ki 

maradéktalanul az energiabiztonság javítására, illetve annak érdekében, hogy többletértéket 
biztosítsunk a polgárok számára. Továbbra is jelentıs lehetıségek vannak az EU belsı 
energiapiacának javítására többek között a megújulóenergia-forrásokra vonatkozó 
szabályozás összehangolása, az átviteli kapacitás felosztása, vagy a villamos energia 
kereskedelme segítségével. Biztosítani kell, hogy a szolgáltatók az egész EU-ban egyenlı 
feltételek mellett mőködhessenek. Az átlátható és konzisztens szabályozás alapvetı a 
beruházásbarát környezet kialakításához.  

 
2. A piacok integrálása összekapcsolódásuk javításával. Lehetıvé kell tenni a villamos 

energia hatékony szállítását az EU-ban, illetve azt, hogy az folyamatosan elérhetı legyen ott, 
ahol szükség van rá. A hálózatok kölcsönös összekapcsolásának folyamatát tehát be kell 
fejezni az EU energiapiacainak integrálása, valamint az EU-n belüli energiaellátás 
biztonságának optimalizálása érdekében.  

 
3. Hálózatok közös átfogó tervezése. Különösen a költségvetési megszorítások idején alapvetı, 

hogy a legracionálisabb és legkoherensebb infrastruktúramegoldásokat válasszuk nemzeti és 
európai szinten is. A hálózatok közös tervezésen alapuló összekapcsolása lehetıvé tenné az 
elmozdulást a nemzeti piacok felıl az egységes európai piac irányába. A hálózatok közös 
tervezésének az összes infrastruktúrára vonatkoznia kell, nem pedig csak a határokon 
átnyúlóakra. 

 

4. Az energiaszerkezet fokozatos „európaivá tétele” az energiapiacok regionális 
integrációján alapulva. Egy adott régióban tagállamok egy csoportja fokozatosan 
egyesíthetné energiaszerkezetét és -infrastruktúráját annak érdekében, hogy megosszák 
egymással a rendelkezésükre álló energiaforrások elınyeit. Egymással összekötött és 
összehangolt hálózataik és piacaik jobb helyzetben lennének ahhoz, hogy kezelni tudják a 
termelés és fogyasztás hullámzásait, illetve kollektív módon jobban hozzá tudnának járulni az 
uniós energiaellátás biztosításához. 
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5. Az uniós szakpolitikának a végfelhasználók szükségleteihez történı alakítása. Az EU 

legitimitása szempontjából alapvetı, hogy kezdeményezéseibıl a tagállamokkal egyeztetve a 
fogyasztók számára kézzelfogható elınyöket kovácsoljon. Az egységes európai energiapiac 
létrehozásával lehetıvé kell tenni, hogy a végfelhasználók szélesebb körbıl választhassanak, 
illetve energiaellátásuk stabilabb és vonzóbb feltételek és árak mellett történjen. A 
fogyasztóknak szabadságot kell biztosítani abban, hogy energiaszolgáltatójukat nemzeti 
határokon átnyúlóan választhassák meg, a tagállamok között pedig nem lehet túlzott mértékő 
eltérés az energiaárakat és más piaci feltételeket illetıen. 

 
6. A fogyasztók jogainak érvényesítése és támogatása. A fogyasztóknak tájékozottabbaknak 

kell lenniük jogaikat illetıen, hogy teljes mértékben kihasználhassák az egységes energiapiac 
által nyújtott elınyöket. Az ezzel kapcsolatos információkról rendszeresen és közvetlenül – 
például az energiaszámláik segítségével – tájékoztatni kell ıket. Az energiaszegénység elleni 
küzdelem alapvetı a jól mőködı társadalomhoz, és így prioritásként kell kezelni. 

 
 
Az ellátásbiztonság garantálása és az EU pozíciójának megszilárdítása külsı partnereivel szemben 
 

7. Az uniós jogszabályok jobb érvényesítése az uniós belsı piacra hatást kifejtı külsı 
energiamegállapodásokban. Ha a harmadik országokkal kötendı ellátási vagy 
infrastruktúramegállapodások kihatnak az egész EU energiaellátására és belsı energiapiacára, 
akkor az Európai Bizottságnak biztosítania kell, hogy az uniós belsı szabályok érvényesek 
legyenek ezekre a külsı megállapodásokra. 

 
8. Egy európai energiaellátási rendszer felé. Az EU-nak közvetlen érdeke főzıdik a 

nemzetközi energiaellátókkal szembeni tárgyalási pozíció megerısítéséhez. Amikor a közös 
fellépés jelenti a leghatékonyabb megoldást, akkor a Tanácsnak meg kell bíznia az Európai 
Bizottságot azzal, hogy az EU nevében tárgyalást folytasson a külsı beszállítókkal és a 
tranzitországokkal, és meg kell vizsgálnia a fosszilis tüzelıanyagok uniós szintő 
beszerzıcsoportjainak felállításával kapcsolatos lehetıségeket. Az EU alkupozíciója sokkal 
jobb lenne, mint az egyes tagállamoké külön-külön. Ez jelentıs mértékben javítaná a 
tagállamok energiaellátását, és ezáltal biztosítaná a szolidaritást és a forrásfelhasználás 
optimalizálását. 

 
9. Hálózatok összekapcsolása és a piacok összehangolása az EU szomszédaival. Az EU-nak 

elı kellene mozdítania az energia továbbításával és átvételével kapcsolatos energiapolitikák 
közös fejlesztését Európa keleti és déli szomszédos országaiban. Ez a szükséges 
összekapcsolódó hálózatok kialakításával és a piacok összehangolásával jár. A közös 
energiapolitikák ilyen elemeinek összhangban kell lenniük az Unió elveivel (az ellátás 
megbízhatósága, a piaci feltételek, az átláthatóság, a kölcsönösség, a fenntartható fejlıdés, az 
energiahatékonyság stb. tekintetében) és a megfelelı régiók társadalmi-gazdasági 
szükségleteivel. 
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10. Az Unió a Mediterrán Térségért és a keleti partnerség lehetıségeinek kihasználása az 

energiaügyi együttmőködés terén. Az EU-nak törekednie kellene az aktív együttmőködésre 
a mediterrán térségért létrehozott Unióval és a keleti partnerséggel annak érdekében, hogy 
támogassa a szomszédos országokat abban, hogy fenntartható forrásokból termeljenek, 
használjanak és exportáljanak energiát, illetve hogy kialakítsák a megfelelı szabályozási 
keretet. Az Európa energiaellátásának biztosításával kapcsolatos célkitőzésnek segítenie kell 
ezeket az országokat abban, hogy kielégítsék saját energiaszükségleteiket és finanszírozzák 
saját beruházásaikat. 

 
11. A fejlıdı országok támogatása. Az EU-nak segítenie kell a fejlıdı országokat az 

energetikai infrastruktúrájukba történı beruházásban, különösen a megújuló energiaforrásokat 
illetıen, a fenntartható gazdasági növekedés elımozdítása érdekében. Az is létfontosságú, 
hogy olyan piaci feltételek alakuljanak ki, amelyek ösztönzik a hazai beruházást és 
kereskedelmet, és ugyanakkor biztosítják a lakosság legszegényebb rétegei számára az 
energiához való hozzáférést. 

 
 
Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energetikai rendszerek felé történı átmenet megvalósítása 
2050-ig 
 
 
12. Az európai energetikai átállás koherens és átfogó stratégiájának szükségessége. Az 

éghajlatváltozás és a fosszilis tüzelıanyagok kimerítése gyökeres változásokat kíván meg az 
energiatermelés és –felhasználás módját illetıen. A fenntartható energetikai modellre való 
áttéréshez kulcsfontosságú az alternatív fenntartható energiaforrások és új, alacsony 
kibocsátású technológiák kifejlesztése. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
energiatermelésre való átállásnak egy olyan európai kereten belül kell megtörténnie, amely a 
különféle fenntartható energiaforrások alkalmazását ösztönzi azokban az esetekben, 
amelyekben kedvezı a költség-haszon arány. A rendelkezésre álló pénzügyi erıforrásokat 
egyesíteni kellene annak érdekében, hogy elmozduljunk az alacsony hatékonyságú, tisztán 
nemzeti támogatási mechanizmusoktól. A forrásmegosztás e területeken különösen fontos a 
jelenlegi gazdasági helyzetben. 

 
13. A foglalkoztatás elısegítése. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás 

számottevı változásokat von majd maga után, amelyek egyaránt járhatnak pozitív és negatív 
hatással a munkaerıpiacra. Kialakítandók a megfelelı piaci feltételek, lehetıvé téve a 
munkahelyteremtést az energetikai ágazat szerkezetátalakítási folyamatának részeként. 

 
14. Az európai energetikai ágazat versenyképességének növelése. Az átmenet alkalomként 

használandó fel a tevékenység fokozására, valamint az energiatermelés és –fogyasztás 
részletes felülvizsgálatára. Európa versenyképessége azon is múlik majd, hogy 
megfizethetıek lesznek-e az energiaárak, továbbá hogy képes lesz-e az Unió az innovációra 
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és energetikai technológiáinak exportálására. Az EU-nak és tagállamainak kedvezı 
feltételeket kellene kialakítaniuk az európai szolgáltatók fıbb ipari projektjei számára. Még 
jobban együtt kellene mőködniük energiaszerkezetük tekintetében a megújuló 
energiatermelést (szélenergia, napenergia stb.) és az energiaszállítást (szuper- ill. intelligens 
hálózatok) célzó nagyszabású projekteken keresztül. Energiaszerkezetük fokozatos 
integrációja elıször regionális szinten valósulhatna meg. 

 
 
A civil társadalom bevonása a döntéshozatalba 
 
 
15. Az EU energiapolitikájának a polgárok igényeihez történı alakítása. A téma idıszerőségét és 

relevanciáját az egész társadalom számára az adja, hogy az energia tematikája a lakosság 
maradéktalan részvételét kívánja meg. Az Európai Energiaközösség kialakításában megvan az 
a lehetıség, hogy olyan terv köré fogjuk össze az európaiakat, amely egyértelmő 
értéktöbbletet jelent a számukra. A nagyközönség és a civil társadalom bevonása döntı 
jelentıségő, mivel a polgárok elıtti legitimitás alapvetı fontosságú a szakpolitikai döntések 
hitelességéhez és az elıttünk álló mélyreható változások lakosság általi elfogadásához. 

 

16. Európai civil társadalmi fórum felállítása az energetikai kérdések figyelemmel 
kísérésére. A politikaalkotók, a döntéshozók és az európai civil társadalom között energetikai 
kérdésekrıl folytatandó strukturált párbeszéd hiánya komoly aggodalomra ad okot. A civil 
társadalmat rendszeresen be kellene vonni az energiával kapcsolatos vitákba regionális, 
országos és európai szinten. Az EGSZB és a „Notre Europe” kész e vita uniós szintő 
támogatására egy európai civil társadalmi fórumon keresztül, amely egybegyőjti a fogyasztói 
érdekvédelmi szervezetek, a környezetvédelmi nem kormányzati szervezetek, az ipar, a 
szakszervezetek stb. képviselıit. 

 
 
Az Európai Unió megfelelı hatáskörrel való ellátása 
 
 
17. Egy európai energiaügyi szolidaritási egyezmény. A Lisszaboni Szerzıdés egyértelmően 

rendelkezik a tagállamok közötti szolidaritásról, ez azonban a jelenlegi intézményi keretben 
írott malaszt maradt. Ugyanakkor az energiaügy egyre inkább politikai kérdéssé válik, és az 
EU ebbe nem szólhat bele. A szolidaritást kézzelfogható formába kell önteni és az európai 
energiapolitika kidolgozásának vezérfonalává kell tenni, megszüntetve ezzel a nemzeti 
szuverenitással összefüggı konfliktusokat. 

 
18. Az EU energiával kapcsolatos pénzügyi forrásainak növelése. Az EU-nak nincsen eszköze 

sem arra, hogy széleskörő fellépéseket finanszírozzon, sem pedig arra, hogy irányítsa az 
energiaforrások megválasztását. Az EU energiával kapcsolatos éves költségvetése 
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jelentéktelen a tagállamok által e téren elköltött összeghez képest. Az uniós költségvetést 
független források felhasználásával kellene növelni, mint például adóügyi eszközökbıl és egy 
olyan alapból, amely európai érdekő, az energetikai infrastruktúrára – így a villamosenergia- 
és gázhálózatokra – irányuló projekteket finanszíroz, és ösztönzi a fenntartható 
energiaforrásokkal és energetikai technológiákkal való diverzifikációt az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású energiaforrásokra vonatkozó közös kutatáson át. 

 
19. Az Európai Bizottság pozíciójának megerısítése. A szakpolitikákra javaslatot tevı és 

azokat koordináló szervként és a közösségi érdekek védelmezıjeként a Bizottságnak kell a 
legfontosabb intézménynek lennie az uniós energiapolitikában, és nagyobb szerepet kell 
betöltenie a koherens, hiteles és eredményes energiapolitika kialakításában, és az Európai 
Energiaközösség alapjainak lefektetésében. 

 
20. Az intézményi keret átdolgozása szükségességének felmérése. 2014-ig értékelést kell 

készíteni arról, hogy megfelelı-e a jelenlegi intézményi keret a közös európai energiapolitika 
ambiciózus célkitőzéseinek eléréséhez. Ha elégtelennek bizonyul, döntést kell hozni arról. 
hogy az Európai Energiaközösség felállítására irányuló javaslatunkat komolyan fontolóra 
vegyék. 

 
 
Összegzés 
 
 
Az energiával összefüggésben az uniós vezetık különös felelısséggel bírnak az eljövendı 
nemzedékekkel szemben. Európa nem várhat tovább, mivel a ma meghozott fıbb energiaügyi 
döntések évtizedekre szóló kötelezettségvállalást vonnak maguk után. Ahhoz, hogy sikeresen 
elıkészítsük a 2050-ig megvalósítandó átállást, most kell meghozni a megfelelı döntéseket, 
amelyekkel Európa elkötelezheti magát a fenntartható fejlıdés mellett, és közösen kidolgozható egy 
új energetikai megállapodás. Az EU érdemi lépést tett, amikor elfogadta az energia- és éghajlatügyi 
csomagot, amely megalapozta e közös jövıképet. Azonban ennél sokkal többre van szükség az 
elképzelés megvalósításához. 
 
A politikai szándék – a civil társadalom támogatásával együtt – létfontosságú, és elı kell, segítse egy 
koherens európai fellépés kialakulását, amely képes megválaszolni a számos különféle energiaügyi 
kihívást. Úgy véljük, hogy a legígéretesebb és egyben legambiciózusabb út egy teljes értékő Európai 
Energiaközösség létrehozása, mely valamennyi kapcsolódó gazdasági, társadalmi, politikai és 
stratégiai szempontot felöleli. Ez maga után vonná az energiapiacok integrációját,                                
a kutatási politikák, a beruházásokra vonatkozó döntések és a szolidaritási mechanizmusok 
összehangolását, valamint a nemzetközi színtéren való egységes fellépés szükségességét.                                                        
Mindez erıteljes nemzetek feletti megközelítést igényel. E közös vállalkozás révén a tagállamok és az 
európai intézmények a lehetı legeredményesebben és legdemokratikusabban alakíthatnák ki az 
európai energiapolitikát. 
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Az európai energiaközösség mindenekelıtt az uniós polgárok problémáira válaszolna, akik 
túlnyomórészt támogatják az elgondolást, amint azt közelmúltbeli közvélemény-kutatásokból is 
kiderült. Az energiaüggyel kapcsolatos pusztán nemzeti fellépés irrelevánssá vált, egy fenntartható, 
rugalmas és jövıorientált energiarendszer európai szinten valósítható meg a legjobban.  
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