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Bevezetés, célkitűzés 

  Kiindulás: 

Komplex problémakör:  

- Egyenetlen energiaigények és források az Európai Unióban 
(fenntarthatóság kérdése) 

- A fenntarthatóság és az energiagazdálkodás háttérbe helyezése 

- Ezek különválasztása ill. orvoslása 

- Célkitűzés: 

- Az EU központilag előirányzott energiapolitikájának és 
megvalósítási elképzeléseinek vitatása, megértése 

- Az EU megújuló energiapolitikájának hatékonyságának 
vizsgálata 

 

 



 Az energia életünkben 

Az energia:  

- A népesség növekedéssel nő az energiaigény 

- A világ jelenlegi összes E-fogyasztása 14 TW, melyet az 
ökoszférából fedezünk, 3 formában: 

1. Fosszilis energia: kőszén,kőolaj, földgáz 

2. Megújuló energia: nap-szél-víz-geotermikus-biomassza E, 
stb. 

3. Nukleáris energia: maghasadás – atomerőművek 

- Legfőbb E-fogyasztás: ipar, mezőgazdaság, közlekedés, 
háztartás 

- Energiaigény egyenetlen eloszlásának oka:  

- Fejlett és fejlődő államok helyzet 

-  Az energiaforrások egyenetlen eloszlása 

 



Az Európai Unió energiaellátása 

• Az EU elsődleges energiafogyasztása importfüggő 

• Ez a függés nőni fog – 2030-ra 65-58%-ra  

• Az EU energiafogyasztása (2,2) jelentősen meghaladja a 
világátlagét – a regionális energiaigény-különbség ellenére 

• A nagy E-igény oka: a jólét; magas GDP; fejlettség; 
piacgazdaság dominanciája; és a fogyasztási igények és 
szokások. 

• Az E-import elsősorban K-Európából  

származik -> kiszolgáltatottság állapota 

• Megoldást lát: 

A megújuló energia fogyasztás  

növekedésében -> E-függetlenítés javul 

 



A fenntarthatóság és energia 

 A fenntarthatóság definíciója – Brundtland bizottság (1987) 

 

„fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely úgy elégíti ki a jelen 
generáció szükségleteit, hogy nem veszélyezteti a jövő 

generációinak esélyét saját szükségleteinek kielégítésére.” 

 

• 2 formája: szigorú és gyenge -> az EU ezt képviseli: a természeti 
tőkék egymással helyettesíthetők 

• Közgazdaság: a fenntarthatóság = a jólét fenntartása 

• Nagyobb igények és fogyasztás = nagyobb energiaigény! 

• Megdől az állítás -> EU-n belül É- és Ny-Európa ~3x több anyag- 
és energiaigényű, mint Közép- és Kelet Európa  

• Oka: - a fogyasztás és az igények különbözősége 

 - gazdasági fejlettség és történelmi különbségek 
 



Ökológiai lábnyom 

• Mathis Wackernagel -> ÖL bevezetése: 

„Az ökológiai lábnyom azt a termékeny föld- és vízterületet foglalja magában, amely 
szükséges egy adott népesség által igényelt erőforrások előállításához, és elnyeli a 

népesség által termelt hulladékot” 

• ÖL  a fenntarthatóság mérőszáma 

• Energiafedezés: ~86% - fosszilis erőforrás-> legnagyobb ÖL-érték ; 
~9,5% - MEF ; ~4,5% - atomenergia 

• Világ ÖL-érték: 2,6 

• Európai Unió ÖL-értéke: 4,5 (nem EU-s országok: 3,7) 

• Fejlett, gazdag államok=nagy ÖL: növekvő energia kitermelés + 
szennyezés <-> fejlődő, szegény államok=kisebb ÖL: kisebb igény, ám 
a nyugat számára is termel + hulladéklerakás ide -> igazságtalanság, 
ÖL- egyenetlenségek. 

• Túllövés: a gazdaság és népesség túllőtt a Föld eltartóképességén! 

 

 



Az EU energiapolitikája 
• Nincs egy összesített Energiapolitikai dokumentum 
• EU Tanács, 2007: „Integrált éghajlat- és energiapolitika”: 
     3x20% -os célkitűzés 2020-ig: 
 1. ÜHG-k 20%-os mérséklése 
 2. ME-használat 20%-os növekedése 
 3. Energiahatékonyság 20%-os növelése 
• EU célja: import függetlenedés ,energiahatékonyság fejlesztése 
• Eszközei: egységes ill. térségre szabott előírások, jogszabályok 
• Belső piac nyomatékosítása -> az EU minden államban jogszabályoz, 
a MEF-ra történő átállás érdekében 
• MEF hátrányaira is kitér -> regionális erőforrás eltérések, kiépítés 

kérdése, gazdaság és beruházás 
• Közös E-politikai célok: fenntartható fejlődés, gazdaság és társadalmi 

összhang kérdése, ill. kormányok beavatkozásának mérséklése 

Minden országnak ki kell dolgoznia saját energiastruktúráját, 
programpontokban, melyben eleget kell tenniük az országukra előírt 

megújuló energiahasználat mértékének! 
 

 



A megújuló energia helyzete az 
Unióban 

1. Az EU energetikai térképe kiegyenlítetlen 

• Importfüggés növekedik  

• Eltérő versenyképesség -> eltérő regionális energiaforrás 
eloszlás- és fejlesztés; különböző természeti adottságok 

• EU felhívja a figyelmet : 

- az államonkénti legoptimálisabb típusú MEF-használatra -> 
hosszútávú szemlélet 

- Társadalmi tudatosítás, ill. a MEF hátrányok 
tudatosítására 

- Stabil belső piac megteremtésének az előzőek a feltételei  

(pl. ösztönzés: infrastruktúra, társadalmi elfogadottság - 
köztudat) 

 

 



A megújuló energia helyzete az Unióban 

2. A MEF eltérő helyzetének okai a tagállamokban 

• Egyes MEF-ok szankciónálása 

• Eltérő földrajzi és természeti adottságok 

• Eltérő MEF kihasználtság 

• Különböző nemzetközi előírások 

• Eltérő tervezési, engedélyezési kérdések 

• Eltérő környezetszemlélet: eltérő kultúrabeli és társadalmi okok 

• Technológiai kérdések 

• Különböző támogatási és szabályozási rendszerek 

 



Megoldások, intézkedések 

1. Etikai iránymutatás 

• A fogyasztási igények csökkentése -> energiafogyasztás 
mérséklése -> természeti erőforrások és szolgáltatások felé 

• A fenntarthatóság közgazdaságtani szemléletváltása a „nem-
növekedés” irányába 

• Szemléletváltás 

2. Anyagi hozzájárulás – állami és uniós támogatás 

• Megfelelően összekapcsolt MEF -infrastruktúra kiépítése (E-
szállítás) 

• Pályázati alapok: ösztönzés. Pl. Intelligens Európa (IEE) 

• Önkormányzati pályázatok 

 

 



Összegzés 
Bebizonyosodott, hogy:  

- Az energia kikerülhetetlen társadalmunk életéből, része annak 
- Ez kiszolgáltatottságot von maga után <-> E-igényeink nőnek, melyet 

nagyrészt primer forrásokból fedezünk -> E-függés és import 
- Ezt a függést a MEF használatának támogatásában akarja mérsékelni az 

Európai Unió 
- A fenntarthatóság fogalma megdőlt -> túllövés indult el 

Az EU eszközei a MEF támogatásához: 

- előírások, jogszabályok és egységes iránymutatás 
- Támogatások, pályázati alapok, oktatás, informálás 

 Eltérő ME-szektor az Unión belül: 

- Egységesítés kételyeket von -> oka: 
- Az Unión belüli fejlettségi, gazdasági , kulturális és történelmi, ill. 

szemléletbeli különbségek  
- Ám az államok képesek lehetnek teljesíteni a célokat a legoptimálisabb 

energiatípusának és kiépítésének megfelelően, valamint ha a társadalmi 
szemléletmódot –különösen a pazarló nyugati régiókban- jelentős 
mérséklésre  és együttműködésre sarkallják => élhető európai jövő! 



Globális megoldások  Európai Unióra is leszűkíthetők 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


