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JAVASLATOK 

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 

módosításokat: 

1. hangsúlyozza, hogy a COP21 világosan kiemelte a városok és régiók kulcsfontosságú 

szerepét az energetikai átmenetben, továbbá hozzájárulásukat az éghajlatváltozás elleni 

küzdelemhez; hangsúlyozza a kohéziós politika kulcsfontosságú szerepét a 

megújulóenergia-irányelv és az energiaunió céljainak elérésében; 

2. úgy vélekedik, hogy a megújuló energiafajták sajátosságai, lehetséges alkalmazásuk több 

szinten, számos tevékenységi ágazatban és rendszerben – a legkisebbtől a legátfogóbbig – 

azt eredményezik, hogy az európai régiók, városaik, és városi, városkörnyéki és vidéki 

térségeik a tiszta és kevés szén-dioxidot és egyéb szennyező anyagot kibocsátó 

társadalmak kialakulásához vezető út központi állomásai; megjegyzi, hogy a regionális 

szintű megújuló energiaforrásokat hatékonyabban kellene kiaknázni; kiemeli, hogy a 

megújuló energiaforrások felhasználásának növekedése azt a célt szolgálja, hogy ezek az 

energiaforrások megfizethetőbbek legyenek, és hogy több munkahely jöjjön létre a zöld 

ágazatban; 

3. emlékeztet arra, hogy az egyes nem megújuló energiaforrásoktól való függőségnek az 

éghajlat-változási hatások mellett kétségtelenül vannak geopolitikai és biztonsági 

összefüggései is; 

4. véleménye szerint az ERFA és a Kohéziós Alap hozzájárulhat a 2009/28/EK irányelvben 

és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretben 

megfogalmazott célkitűzések teljesüléséhez, valamint a megújulóenergia-generálással 

kapcsolatos kutatás és innováció finanszírozásához, támogatva ugyanakkor a 

munkahelyteremtést és a gazdasági növekedést is; kiemeli, hogy a kohéziós politikában 

fontos szerepet játszik a tematikus koncentráció, amelynek elő kell segítenie a 

beruházásoknak a karbonszegény gazdaság – többek között a megújuló energiaforrások – 

felé történő irányítását, különös tekintettel „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdasági modellre való áttérés támogatása minden szektorban” elnevezésű tematikus 

célkitűzés kiemelkedő szerepére; felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek nagyobb 

erőfeszítéseket az e célra rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségek lehető 

leghatékonyabb felhasználása érdekében; emlékeztet az ERFA és a kohéziós alap a 

háztartások, középületek és vállalkozások energiahatékonyságával és a megújuló 

energiaforrások körükben történő felhasználásával kapcsolatos projektek 

támogathatóságát alátámasztó közös rendelkezéseire, és úgy véli, hogy a regionális 

energiapiac integrációja, amely az ilyen támogatásokból megvalósítható, a kohéziós 

politika fontos hozzájárulása lenne e tekintetben; 

5. rámutat a megújuló energiaforrások az energiaszerkezetben képviselt arányának 

növelésére fordított uniós pénzeszközök szoros és részletes ellenőrzésének fontosságára 

egy olyan adatbázis összeállítása érdekében, amely lehetővé teszi a jövőbeli stratégiák 

értékelését, valamint a finanszírozás nyomon követését és hatékonyságának vizsgálatát; 

6. rámutat a Kohéziós Alapból a távhőszolgáltatásokra nyújtott támogatásokra, és üdvözli, 
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hogy ebben az ágazatban is egyre nagyobb mértékben használják a megújuló 

energiaforrásokat a fosszilis tüzelőanyagok helyett; 

7. csalódást keltőnek tartja, hogy a megújuló energiaforrások vonatkozásában biztosított 

támogatás, amely 2007-2013 között a kohéziós alapok 1,1%-át tette ki, 2014 és 2020 

között ugyanezen alapoknak csupán 1,4%-ra emelkedett; ezért rámutat arra, hogy 

kohéziós alapokban benne rejlik a lehetőség, hogy nagyobb mértékben járuljanak hozzá a 

2009/28/EK irányelv szerinti célok eléréséhez; 

8. megjegyzi, hogy egyes tagállamokban – amelyek még messze vannak attól, hogy elérjék 

az irányelv szerinti célokat – az esb-alapok megújuló energiaforrások fejlesztése 

érdekében történő igénybevétele viszonylag szerény mértékű; ösztönzi a nemzeti, 

regionális és helyi hatóságokat – különösen ezekben a tagállamokban –, hogy használják 

ki teljes mértékben az esb-alapok által kínált lehetőségeket, és e tekintetben hangsúlyozza 

a fenntartható energiaügyi intézkedések alulról felfelé irányuló tervezésének és a bevált 

gyakorlatok cseréjének fontosságát; megjegyzi, hogy figyelembe kell venni az uniós 

tagállamok és régiók eltérő igényeit, forrásait és fejlettségi szintjét; 

9. ösztönzi a tagállamokat, hogy szorosabban működjenek együtt céljaik elérése érdekében, 

különösen a megújulóenergia-irányelv értelmében bevezetett együttműködési 

mechanizmusok igénybevételével; 

10. hangsúlyozza, hogy a legkülső régiók, valamint az olyan régiók, amelyek az energetikai 

rendszerekkel csak korlátozott összeköttetéssel vagy semmilyen összeköttetéssel nem 

rendelkeznek („energiaszigetek”), célként tűzhetik ki maguk elé az energetikai önállóság 

elérését, és kiemeli, hogy az energiabiztonság célja mind az európai strukturális és 

beruházási alapok, mind az Európai Stratégiai Beruházási Alap  támogatásával elérhető, 

azt elősegítendő, hogy – figyelembe véve a helyi erőforrásokat – az érintett régiók 

energiapotenciálját teljes körűen ki lehessen aknázni; 

11. úgy véli továbbá, hogy a teljes önellátás és ezáltal az energiabiztonság növelése érdekében 

fontos lenne minden uniós régióban ösztönözni a megújuló forrásokból történő, lehető 

legnagyobb mértékű saját energiatermelést, elsőként a középületek körében; 

12. ösztönzi az európai városokat és régiókat, hogy fokozzák a már létező vagy tervezett   

intézkedéseket, és tegyenek további erőfeszítéseket a tiszta, fenntartható, biztonságos, 

hatékony és energiahatékony közlekedés biztosítására,  megújuló energiaforrásból 

előállított energia felhasználásával, mivel a megújuló energiaforrások 10%-os arányára 

vonatkozó célkitűzés terén tett előrelépés nem teljesen kielégítő; véleménye szerint a 

regionális szinten  kialakított elektromos töltőpont-rendszerekbe való beruházásoknak 

elsőbbséget kell kapniuk valamennyi európai városban és régióban, sajátosságaik és a 

maximálisan környezetbarát városi mobilitás céljának követése során felmerülő 

szükségleteik alapján; sürgeti a megújuló energiával üzemelő tömegközlekedésbe való 

beruházás finanszírozását valamennyi tagállamban, valamint további pénzügyi ösztönzők 

biztosítását helyi és regionális szinten, hogy előnyben részesítsék a városi és 

városkörnyéki területek összeköttetését, valamint a nagyobb mértékű függetlenség, 

versenyképesség, gazdasági növekedés, biztonságosabb közúti közlekedés és jobb 

munkafeltételek előmozdítását; 

13. felhívja a Bizottságot, hogy a közlekedési ágazat érdekében mozgósított esb-alapokkal (70 
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milliárd euró) kapcsolatos mennyiségi mérések végrehajtásával vizsgálják meg, hogy ezek 

az alapok milyen valós hatással járnak az üvegházhatású gázok és a többi szennyező 

anyag csökkentése és a közlekedési ágazatban a modális váltás megvalósítása 

szempontjából; 

14. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy az uniós városfejlesztési 

menetrendben maradéktalanul szerepeljen a tagállamok által a 2009/28/EK irányelv 

értelmében elfogadott, valamint a Tanács által elfogadott 2030-ra elérendő valamennyi 

célkitűzés, amely magában foglal egy a kibocsátás csökkentésére vonatkozó 

követelményt, amely a rugalmasság jegyében megengedi, hogy a tagállamok határozzák 

meg az alkalmazandó költséghatékony megoldásokat; 

15. felhívja a Bizottságot, hogy a 2030 távlatában az éghajlat- és energiapolitikai keret 

értelmében elérendő célokat megfogalmazó új irányelv céljából a tagállamokkal szorosan 

egyeztetve dolgozzon ki nemzeti értékelési mutatókat a szóban forgó tagállamok 

regionális sajátosságai alapján az uniós célpontok e keret alapján való elérése céljából; 

16. felszólítja a Bizottságot és az EBB csoportot, hogy fokozottan támogassák az ESBA és a 

kapcsolódó infrastrukturális és innovációs támogatási keret beruházási platformjait a 

megújuló energia terén jelentős lehetőségekkel rendelkező tagállamokban megvalósuló 

beruházások ösztönzése érdekében. 
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A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ZÁRÓSZAVAZÁSÁNAK 
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