Energiapolitika 

Világítás, fűtés, közlekedés, áram, ipari termelés: energia nélkül nem működhetnének ezek a nélkülözhetetlen szolgáltatások, amelyekre az embereknek és a vállalkozásoknak egyaránt szükségük van. Az Európában fellelhető tüzelőanyagok (kőolaj, földgáz és szén) azonban nem megújuló energiaforrások. Jól kell tehát gazdálkodnunk velük, sőt új energiaforrásokat kell kifejlesztenünk. Európa egyre több energiát használ fel, és egyre több energiát importál. Az uniós területek jól tudják, milyen fontos, hogy egységesen lépjenek fel ezen a kiemelten stratégiai fontos területen. Az Európai Unió tehát közös szabályozást fogadott el, és egyetlen irányt követve gondoskodik arról, hogy megfizethető áron, a lehető legkevesebb környezeti szervezéssel elegendő mennyiségű energiához jusson.

Összetett folyamatok.

A számítógépet bekapcsolni vagy külföldre menni magától értetődőnek tűnik – ám e számunkra mindennapi rutinműveletek hátterében összetett folyamatok állnak. a fosszilis energiaforrásokat, így a földgáz, és a kőolajat, a szenet a felszínre kell hoznia, más természeti erőforrásokat, pedig általunk felhasználható – szélerőművek duzzasztóművek, energiává kell alakítani: a fát hővé, a szelet, a víz erejét napfényt illetve napelemek segítségével – energiává. Az energiát ezután el kell szállítani oda, ahol szükség van rá. A termelés pontját a fogyasztás helyétől néha óriási távolságok, szakadékok, földrészek és tengerek választják el.

Rendkívüli technikai, logisztikai és pénzügyi eszközökre van tehát szükség. Az energiaágazat stratégiai fontosságú, hiszen nem tudunk energia nélkül élni. Nélkülözhetetlen, a hideg ellen, ha el kell jutnunk ha világításra van szükségünk, ha védekeznünk kell vagy árut kell szállítanunk valahova, de elengedhetetlen minden gazdasági ágazat a mezőgazdaság, az ipar, a szolgáltatási szektor működéséhez, sőt a tudomány fejlődéséhez is. Életszínvonalunk tartása komoly energiaszükséglettel jár. Természetesen ez környezetszennyezést okoz a légkörben, (a vízben a talajban, éghajlatunkat változásnak kitéve, amelynek hatását, amennyire csak lehet, csökkentenünk kell. 

Az éghajlatváltozás 

Tekintélyes nemzetközi szakértők csodát érdemlően bizonyították, hogy az éghajlatváltozás következményei beláthatatlanok, és a népnek nagy árat kell fizetnie, ha nem sikerül csökkenteni üvegházhatású. Ez különösen érzékenyen érinti az energiaágazatot, mivel az több mint 70%-ban fosszilis tüzelőanyagokra támaszkodik. E tüzelőanyagok elégésekor (CO2 ) szabadul ki a légkörbe, amely a fő üvegházhatású gázok egyike. 

Az országoknak együtt kell fellépniük 

Az európai országok nem most kezdtek el az energetikai ágazat sorsáról gondolkodni. E kérdés fontosságát már közvetlenül a világháború után felismerték, amikor is az Európai Unió alapító atyái elhatározták, hogy „a háború eszközeit a béke szolgálatába” kell állítani, ahogy azt Jean Monnet mondta. Az első európai szerződés szén- és acéltermelésre, illetve a nukleáris energiára vonatkoznak. Az egyik szerződés az Európai Szén- és Acélközösséget hozta létre, amely 1999-ben beépült az uniós energiapolitikába, valamint a másik az Európai Atomenergia-közösséget teremtette meg, és ma még is hatályos. 

Az uniós országok már a hatvanas években gondoltak arra, hogy szolidárisnak kell lenniük, ha energia problémák merülnek fel. A felismerést tett követte: közös stratégiai kőolajkészleteket hozták létre, kidolgozták és a esetén válság követendő eljárást. Manapság az energiapolitika sok más területre is hatással van.

Milyen eszközökkel él az Európai Unió?

Mivel energiatartalékai igencsak számottevőek, az Európai Unió jelenleg kénytelen energiaszükségletének több mint felét importból fedezni. Ráadásul a világpiacok, sőt az egyes külföldi szállító országok által szabott árat is el kell fogadnia. Az egyik leghatékonyabb módszer az energiaszámla csökkentésére, ha kevesebbet fogyasztunk. Ez persze nyilvánvalónak tűnhet. Ám lehetséges-e energiát fogyasztani úgy, hogy közben megőrizzük múltbéli életszínvonalunkat és kényelmünket. 

Takarékosan az energiával 

A válasz: igen, noha az energiafogyasztást csökkenteni nem könnyű. Ésszerűbben, hatékonyabban kell felhasználnunk az energiát. Ha sikerül, többszörös a haszon: nemcsak a szén-dioxid-kibocsátást szoríthatjuk vissza, hanem új különböző munkahelyeket teremthetünk, és költségmegtakarítást importfüggőségünket is azzal, elérhetünk hogy csökkentjük. Lehetőségünk nyílik szakértelmünket másokkal is megosztani. Az energiahatékonyság tehát egyike azoknak a fő céloknak is, amelyeket az Európai Unió 2020-ig meg szeretne valósítani. 

Valódi uniós energiapiac 

A villamos energia és a gáz bizonyára szabadon áramolhat az uniós területet lefedő hálózatokban. A nagy uniós energiapiac minden egyéb termelőt és szolgáltatót versenyhelyzetbe hoz. Ez azt tükrözi, hogy elméletileg bárki és bárhol adhat vehet el vagy villamos energiát, illetve gázt. A cél az, hogy a lehető legkedvezőbb áron minőségi ellátáshoz lehessen jutni. Az 500 000000 fogyasztóból álló piac azonban nem elég fejlett még, mivel számtalan tagállami rendelkezés korlátozza az energiacégek nagy terjeszkedését. Egyes kormányok például rögzítik a kőolaj és a villamos energia árát a vállalkozók részére. Az is megfordul, hogy egyes piaci szereplők jogtalan előnyöket élveznek a hálózati hozzáférés tekintetében, ami elriasztja a befektetőket, mivel a feltételek nem kedvezőek. Ennek következtében későbbre tolódhat az elavult erőművek felújítása. Élénkíteni kell tehát a versenyt, és közös szabályokat kell bevezetni, hogy a hálózatot ugyanazon mindenki feltételekkel használhassa. Az Európai Uniónak hatalmas vezető szerepet kel játszania a közös szabályok miatt.

Megfelelő energiahálózat

A hálózati projektek megkezdéséhez engedélyek Megszerzése azonban még túl sok ideig várat határa. Az Európai Unió ezért ösztönzi az energetikai hálózatok fejlesztését és korszerűsítését, hogy ezzel felgyorsítsa a „hiányzó láncszemek” kiépítését, főleg Európa keleti részén.

Az Európai Unió nem korlátozhatja szerepét a munkák koordinálására, hanem néha pénzügyi támogatást kell nyújtania olyan projektek elindításához, amelyek szükségesek, de kockázatosak ahhoz, hogy a vállalkozások a tagállamok és önállóan valósítsák meg őket. 

A fogyasztók a figyelem középpontjában

Az uniós energiapolitikának bizony egy tulajdonképpen egyetlen egy célja van: a fogyasztók javát alaposan szolgálni – legyen szó akár magánszemélyről, akár kis- vagy nagyvállalkozásról. A fogyasztókat különböző jogok illetik meg, ezekről többet kellene tudniuk ahhoz, hogy teljes mértékben kiaknázhassák a belső nagy energiapiacban rejlő forrásokat. Joguk van például ahhoz, hogy könnyen szolgáltatót válthassanak, hogy egymással és egyértelmű összehasonlítható számlákat és ajánlatokat kapjanak, hogy tájékozódhassanak arról, honnan származik az általuk fogyasztott villamos energia, és mekkora a pillanatnyi fogyasztásuk. Az információs és távközlési technológiák egyre nagyobb szerepet fognak betölteni az energiaszektorban, hogy segítségükkel a vásárlók minél nagyobb mozgásteret kapjanak az piac világában. Csakis uniós szintű szabályozással érhető el, hogy minden fogyasztó egyenlő esélyeket kapjon, és élhessen az iparág által elért méretgazdaságosság előnyeivel. Az Uniónak tehát életbe kell léptetnie a fontos hasznos jogszabályokat, különösen a gáz- és áramfogyasztás-mérőkből származóan adatok megóvása érdekében tárgyában. Óvakodni kell arról is, hogy a fogyasztók hozzájuthassanak energiatakarékos készülékekhez. Tájékozódhassanak azok valós foggyasztásáról, és így a szükséges információk birtokában vásárolhassanak. A vállalkozásoknak lehetőségek kell teremteni arra, hogy a leginkább legolcsóbban és legbiztonságosabban vásárolhassák az energiát. Csakis valódi verseny révén lehet elérni, hogy az energiaárak ne legyenek mesterségesen se túl magasra emelve.

A polgárok biztonsága a legfontosabb?

Az uniós energiapolitikának ez energiatermelés és szállítás biztonságáról is gondoskodnia kell, a javát polgárok hogy igazán szolgálja. Egyértelművé tette a japán fukusimai atomerőmű balesete a nukleáris biztonság fontosságát. Az Európai Uniónak képesnek kell lennie arra, hogy biztosítsa az európai atomerőművek védelmét, és meg kell tudnia áldani, hogy a nukleáris hulladékok kezelése a legszigorúbb előírások betartásával történjen. A Radioaktív szemben a lakosságnak és a nukleáris ágazat iparVállalóinak védelmet nyújtó uniós előírások ma már az Európai Unió egész területét hatályosak. Végezetül Európának továbbra is biztosítania kell, hogy területén a nukleáris anyag kereskedelme ne legyen táptalaja a csempészetnek, és ne járuljon hozzá a nukleáris fegyverek elterjedéséhez. 

Csúcstechnológia a szénmentes energiatermelés szolgálatában 

Európának forradalmasítania nem a technológiát, hogy szén-dioxid-kibocsátás nélkül tudjon energiát termelni. Az Európai Bizottság 2018-ban a szénszegény bio technológiák fejlesztésére vonatkozó Uniós stratégiai terv aktualizálását javasolta. A nemzetközi energiapiacon felmerülő új kihíváson leküzdéséhez az Európai Unió kiemelt figyelmet fordít az energetikai kutatás és innovációra annak érdekében, hogy az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák beépüljenek az energetikai rendszerbe, az új termékek pedig kedvező áron kerüljenek piacra. A terve abban áll, hogy meg kell szólítani az érintett ágazat szektorait, együttműködésre kell ösztönözni őket, és uniós támogatást kell nyújt nekik ilyen irányú tevékenységeikhez. Egyes ipari kezdeményezések az energiatermelésre és az energiaforrásokra – például a bioüzemanyagokra, a szélenergiára, a nukleáris energiára, az üzemanyagcellára és a hidrogén energetikai felhasználására összpontosítanak. Más projektek az energiával való gazdálkodás javítására törekednek „intelligens városok” megteremtésével. További kezdeményezések a szén-dioxid leválasztásával és föld alatti tárolásával, illetve a jövő villamosenergia-hálózatának kigondolásával foglalkoznak. A cél: az új technológiákat megfizethetővé és jövedelmezővé javasolni, hogy belátható időn belül megoldhassák a jelenleg alkalmazott technológiák helyét, azáltal pedig valójában csökkenteni az európai energiaszektor szén-dioxid-kibocsátását. E célok eléréséhez jelentős ráfordításra van szükség, amelynek fedezése európai szinten összehangolt erőfeszítést indokol.

