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Kérdőjelek a paksi bővítés körül:
az Energiaklub Brüsszelben tájékoztatja a Bizottság
szakembereit és a diplomatákat
Egyre élénkebben foglalkoztatja az európai döntéshozókat a paksi bővítés ügye. Ezt bizonyítja
az Európai Bizottság döntése is, mellyel a magyar kormánnyal szemben az Euroatomnak adott
igazat, azt kifogásolva, hogy Magyarország kizárólag Oroszországtól importált volna nukleáris
üzemanyagot. Az Energiaklub és a Zöldek európai parlamenti képviselőcsoportja (The
Greens/European Free Alliance) nyilvános meghallgatást szervez az Európai Parlamentben,
Brüsszelben. A „Kérdések a tervezett Paks II beruházás kapcsán” című eseményt a Nuclear
Transparency Watch is támogatja.
Több probléma is van Pakssal
Európa nem „csak” a fűtőanyag-ellátást kifogásolja – kevésbé köztudott, a magyar kormány
által nem kommunikált tény, hogy több kérdésben is folyik eljárás az EU-ban az új paksi
atomerőmű kapcsán. Fontos kérdésekre várnak választ a tender elmaradása miatt a DG Market
and Economy-nál, illetve a tiltott állami támogatás kapcsán a DG Competition-nél. Nem
véletlen, hogy az Európai Parlamentben egy külön tematikus nap keretében vitatják meg a
problémát – európai parlamenti diplomaták, valamint az Európai Bizottságban dolgozó
szakemberek részvételével vizsgálják meg az orosz hitelből finanszírozott Paks II ügyét.
Széles érdeklődés, fontos és elismert nemzetközi résztvevők
Az esemény házigazdája Rebecca Harms, a Zöldek európai parlamenti képviselőcsoportjának
társelnöke, aki fel is szólal majd a rendezvényen. Szintén jelen lesz Jávor Benedek, európai
parlamenti képviselő a meghallgatáson, melynek szakértő résztvevői:
 Ámon Ada, Energiaklub, Magyarország
 Dr. Todor Galev, Centre for the Study of Democracy, Bulgária
 Massimo Garribba, Európai Bizottság – Energiaügyi Főigazgatóság (DG Energy)
 prof. Stephen Thomas, University of Greenwhich, Nagy-Britannia
 Dr. Tóth István János, Korrupciókutató Központ Budapest, Magyarország
Megalapozatlan magyar kormánydöntés, nemzetközi kárveszély
A nyilvános meghallgatáson a szakértők és szakpolitikusok megvizsgálják Paks II hatását az
unió közös energetikai törekvésére, kitérnek az átláthatatlan állami beruházások korrupciós
kockázataira és nukleáris biztonsági következményeire, valamint a várható piactorzító
hatásokra. Fontos téma az orosz függőség és nyomásgyakorlás kérdése, és az Európai
Bizottság álláspontja, melynek alapvető irányát már jelezheti az Euroatom döntésének
megerősítése is.
„Az a szakmai álláspontunk, hogy Paks II elsősorban nem energetikai kérdés – a komplex
problémának egyaránt részei gazdasági, geopolitikai, környezeti és biztonsági kérdések. Sőt, a
paksi bővítés nem is csak Magyarországot érintő téma; pont azért szerveztük ezt a
meghallgatást, mert nem volt még ilyen tematikus feldolgozása a témának Brüsszelben, és be
szeretnénk mutatni azokat a szempontokat, amelyek szerintünk fontosak az EU szemszögéből
is.” - nyilatkozta Ámon Ada, az Energiaklub igazgatója.
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--2015. március 19-én, csütörtökön 9.00-tól élő online közvetítésen lehet bekapcsolódni a
brüsszeli meghallgatásba. A közvetítés IDE kattintva érhető el.
---

Az Energiaklub Magyarországon egyedülálló módon immár több mint 20 éve
dolgozik egy új szemléletmód elterjesztésén. Kutatásainkkal, képzéseinkkel és a
széles körű kommunikációval a célunk, hogy mind az energiát termelők, mind a
felhasználók, vagy éppen a politikai döntéshozók másként viszonyuljanak az
energiához.

