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energia-iparban” c. nyilatkozat 

dr. Szilágyi József
EVDSZ Elnök



1990 – es bázisadatokhoz képest

2020 – ig

 20 % CO csökkentés

 20 % Megújjúló energia felhasználás

 20 % Energia hatékonyság növelés
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Korábbi energetikai célkitűzések



1990 – es bázisadatokhoz képest

2015 Július, Brüsszel: Nyári csomag:

2030 - ig

 40 % CO csökkentés
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Korábbi energetikai célkitűzések



1990 – es bázisadatokhoz képest

 „Maros Sefcovic, Az Európai Bizottság energia unióért felelős alelnöke így

nyilatkozott: Az energiaunióra vonatkozó stratégiában kötelezettséget

vállaltunk arra nézve, hogy ösztönözzük az európai fogyasztók

felelősségvállalását; egységes, jól működő energia piacot hozzunk létre;

elsőbbséget biztosítunk az energia hatékonyság elvének; és a megújuló

energiaforrások terén az élvonalra törünk. Ma, öt hónappal a stratégia

elfogadását követően, ez a nyári jogalkotási csomag azon politikai

akaratunkról tanúskodik, hogy dekarbonizáljuk a gazdaságot, és arra

ösztönözzük a fogyasztókat, hogy vállaljanak aktív szerepet abban a

folyamatban, ahogyan Európa új energetikai rendszerre tér át. Nemcsak a

fogyasztók szempontjából van szó új irányvonalról, hanem Európa egész

energia rendszere szempontjából is. ”
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1990 – es bázisadatokhoz képest

 „Miguel Arias Canete, az éghajlat-és energia politikáért felelős európai

biztos így nyilatkozott: A tettek többet érnek a szavaknál. A mai napon

nagy előrelépést tettünk afelé, hogy az uniós szinten kitűzött, 2030-ra

elérendő legalább 40%-os kibocsájtás csökkenési cél értéket jogszabály

erőre emeljük. Globális partnereinknek szóló üzenetem tekintettel a

párizsi éghajlat változási konferenciára: az EU betartja nemzetközi

kötelezettség vállalásait. A befektetőknek, a vállalatoknak és az iparnak

szóló üzenetem pedig az: A tiszta energiába invesztáljanak, hiszen ennek

van jövője, és ez az ágazat még növekvőben van. Ezekkel a javaslatokkal

Európa ismét úttörő szerepet vállal, és globálisan kijelöli a kis szén-dioxid-

kibocsálytású társadalomra való átállás irányát. ”
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1990 – es bázisadatokhoz képest

2015 November, Párizs: COP21:

- 2%-kal csökkenteni kell a környezeti hőmérséklet emelkedését. 

- Az „Igazságos Átmenet” fogalma bekerül a megállapodásba a 

szakszervezetek kérésére. 

- Szakszervezetek ragaszkodnak az eddig elértekhez: megfizethetőség, 

fenntarthatóság, szolidaritás, ellátásbiztonság, igazságos szállítás, jogi 

eszközök, nyilvános beruházások, energiához való alapvető emberi jog, 

energia szegénység kiküszöbölése. 
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1990 – es bázisadatokhoz képest

2016 November, Brüsszel: Téli csomag:

2050 – ig

- 40 % CO csökkentés

- 27 % Megújjúló energia felhasználás

- 27 % Energia hatékonyság növelés
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- „Sevkovic csoport” alapot hoz létre. Ide kerül a CO kvóta 2%-a. 

Tervezetten 2150-3200 billió euró fog rendelkezésre állni. De ezt be 

akarják tenni a modernizációs alapba. Ez nem lenne jó. 

- Energia mixre kell a hangsúlyt fektetni az állásfoglalásokban, 

kompromisszumos megállapodás szükséges.

- Nagyon fontos az állásfoglalás kommunikációja az EU-ban.

8

2017 november Brüsszel: 
Állásfoglalás



- 900 ezer új munkahely nemcsak a villamos ipart érinti (építőipar, 

közlekedés, szállítás, gépgyártás „elektromos autók bevezetése, fűtés-

hűtés).

- Elhúzódó folyamat a kifizetések terén, kérdés hogy egyes országok 

hogyan jutnak hozzá. 

- Nemzeti szinteken a kormányoknak hozzá kell járulni az előnyugdíj 

rendszerek kialakításához. 
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2017 november Brüsszel: 
Állásfoglalás



- Ezt csak egy állásfoglalás, nyilatkozat, nem egyezmény, de a kezdő rúgás 

hogy megváltoztassuk az Európai Bizottság véleményét. 

- 2017. december 5. Brüsszel konzultációs vita (EPSU, IndustriAll, 

Eurelectric, sajtó, média). Jó gyakorlatok tapasztalatok megosztása.

- 2017 december 11 Strassburg platform kialakítása.
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2017 november Brüsszel: 
Állásfoglalás
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Ne feledjük!

Együtt erősebbek vagyunk!
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