
Az IndustriAll Europe Iparpolitikai Bizottságának és Energia Hálózatának együttes ülése 

2017. április 4-5-én Brüsszelben együttes ülést tartott az IndustriAll Europe Iparpolitikai Bizottsága és 

Energia Hálózata. Az együttes ülés célját bevezetőjében Luc Triangle, a szervezet főtitkára úgy 

fogalmazta meg, hogy az „a témával kapcsolatos korábbi állásfoglalások frissítése”. Az Energia 

Hálózatot (v. Bizottságot) a legutóbbi kongresszus hozta létre, és célja az energia-termelő és 

felhasználó ágazatok számára közös fórum megteremtése. 

Ezután az ülés vezetését Louis Colunga főtitkár helyettes vette át. Corinna Zierold összefoglalta az 

IndustriAll kongresszus óta az energia kérdéssel kapcsolatos tett lépéseit. A legfontosabb esemény a 

november 8-i ülés, ami az EU Bizottság „Téli csomaggal” kapcsolatos bejelentését előzte meg, és 

amire az illetékes biztost is meghívták. Az első állásfoglalás a témában 2014-ben fogadták el, ami 

koherens állásfoglalást követelt a környezet-védelem és energia kérdését illetően. Az IndustriAll 

minden meghallgatáson rész vett, valamint 4 ágazatban workshopokat rendeztek. Ezek egyikéről 

Thomas Nieber számolt be: a résztvevők követelték az energia-intenzív ágazatok támogatását az új 

technológiák bevezetésében, és kifogásolták, hogy kevés szó esik a szociális kérdésekről. Ezek 

kezelését szolgálná a „Just Transition Fund” (JTF; igazságos átmenet alap). Hozzászólásokra és 

Kérdésekre reagálva  Colunga elmondta, hogy az energiatermelő és fogyasztó ágazatoknak nem 

mindig azonos az érdeke, ezt igyekszik ez a rendezvény is enyhíteni. Ugyanakkor, ennek az ülésnek 

nem feladata állást foglalni, az elmondottakat később figyelembe veszik. Jean-Pierre Damm, a 

Bányaipari ÁPB soros elnöke kihangsúlyozta, hogy az IndustriAll-nak világosan ki kell mondania, mit 

gondol a szénről. 

Az EST reformmal kapcsolatosan Mischa Terzyk tartott összefoglaló tájékoztatót a legfrissebb 

fejleményekről, Benjamin Denis az ESZSZ képviseletében elmondta, hogy az energia témája nem csak 

technológiai kérdés, hanem szociális vita is: vannak térségek, ahol csak olyan iparágak működnek, 

amelyek érintettek az ETS-ben. A JTF-fel foglakozó EP meghallgatásokon az ESZSZ részt vett, 

problémaként főleg a jogosultsági kritériumok jelentek meg. A lengyel kormány nem támogatta a JTF 

létrehozását, így nem került napirendre. Az ESZSZ álláspontja a „Winter Package” (téli csomag) 

megállapításaival kapcsolatban a korábbi követelményeket tartalmazza, kiegészítve  ÁPB-k 

javaslataival (szociális indikátorok – nem csak „energia-szegénység”- és a tervezésbe be kell építeni a 

szociális és foglalkoztatási dimenziót is). Elgondolkodtató, hogy  ma már nem Európa a vezető az 

alacsony CO2 kibocsájtású gazdaságba való befektetés területén,hanem Kína. Az USA-ban Trump 

bejelentése a szénbányászat korlátozásának feloldásáról csak elvi jelentőségű, mivel a palagáz 

visszaszorította a szenet. Az EU védővámot és más eszközöket tervez a nagy CO2 kibocsájtással 

gyártott termékek importjánál.  
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