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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. támogatja a Bizottság azon erőfeszítéseit, amelyek egy, a teljes mértékben fenntartható, 
versenyképes belső piacok, az ellátás biztonsága és a fogyasztói költségek csökkenése és 
az általános hozzáférés felé vezető közös energiapolitikai megközelítésre irányulnak, 
valamint hangsúlyozza, hogy ennek a politikának tartalmaznia kell egy fenntartható, 
koherens, stratégiai és összpontosított szubnacionális komponenst;

2. Sürgeti a Bizottságot, a tagállamokat és más érintett szereplőket, hogy használják ki 
eredményesen a számukra a kohéziós politika által kínált lehetőségeket az energiaellátás 
fenntarthatóságára, versenyképességére és biztonságára vonatkozó európai stratégia 
támogatása érdekében, mind a nemzeti stratégiai referenciakeretben, mind a 2007 és 2013 
közötti időszakra szóló operatív program keretében, továbbá összhangban a Parlamenttel 
közösen elfogadott stratégiai iránymutatásokkal;

3. sürgeti a Bizottságot, hogy foglalja bele az ezen európai stratégiai szerinti javaslatokat a 
negyedik kohéziós jelentés szövegébe, különös figyelemmel a biztonságos energiaellátás 
és a diverzifikált, fenntartható és hatékony energiafelhasználás – mint a gazdasági, 
társadalmi és regionális kohézió kiegészítő indikátora – szerepére; felszólítja a 
Bizottságot, hogy e célból erősítse meg mind az EBB, mind az új kohéziós finanszírozási 
eszközök (JASPERS, JEREMIE és JESSICA) jelenlétét és tevékenységeit az 
energiahatékonysággal és az új megújuló energiák támogatásával foglalkozó 
projektekben; 

4. úgy ítéli meg, hogy először teljes körű értékelést kell készíteni az európai szintű 
energiapolitika körébe tartozó jelenlegi intézkedésekről és gyakorlatról, valamint ezek 
tagállamok általi végrehajtásáról, és csak ezután lehet új szabályokra, illetve 
intézményekre vonatkozó javaslatokkal előállni, amennyiben szükséges;

5. sajnálja, hogy a javaslatban szereplő energiapolitika főként az ellátási oldalra koncentrál, 
és az energiahatékonyság kérdései nem kapnak kellő hangsúlyt a stratégián belül; 
ragaszkodik ahhoz, hogy egy közös energiapolitikában a fenntartható energiahatékonyság 
– melynek révén még ma is valós és mérhető megtakarítások érhetők el – a megújuló és 
decentralizált energiaforrások kérdése egyértelmű elsőbbséget kapjon; különösen a 
közszolgáltatások és a háztartások által használt berendezések és technológiák 
vonatkozásában; fenntartja, hogy egy közös energiapolitikának olyan feltételeket is meg 
kell teremtenie, melyek révén az új, rövid és középtávon alkalmazandó technológiák 
gyorsan és hatékonyabban kihasználhatók;

6. kéri, hogy a regionális dimenzió képezze szerves részét az Unió energiapolitikájának az 
energiatermelés és -fogyasztás EU-szerte történő kiegyensúlyozottabb eloszlása 
érdekében, hogy a gazdasági tevékenységek és a népesség tekintetében jobb eloszlást 
biztosíthassanak;
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7. hangsúlyozza, hogy számos külső és legkülső régió jelentős potenciállal rendelkezik a 
megújuló energiák tekintetében, földrajzi vagy éghajlati adottságaiból adódóan (napfény, 
szél, biomassza, hullámenergia); reméli, hogy jobban ki lehet használni e kiváló 
lehetőséget, különösen a kiotói célkitűzések eléréséhez történő aktív hozzájárulás 
érdekében;

8. hangsúlyozza a helyi és regionális hatóságok által játszott szerep fontosságát, és azt, hogy 
épületek energiateljesítményéről szóló irányelv teljes kihasználásával milyen szerepet 
játszhatnának például az épületek energiateljesítményével kapcsolatos, a megújuló energia 
és az energiatakarékos technológiák e hatóságok által megvalósított és közösségi és 
nemzeti finanszírozásban részesülő projektekben történő alkalmazására vonatkozó 
intézkedések bevezetése és végrehajtása kapcsán; felszólítja a helyi és regionális 
hatóságokat a lehető leginkább energiahatékony infrastruktúrák használatára a 
közvilágítás és a tömegközlekedési rendszerek terén;

9. kéri, hogy a minden olyan európai finanszírozási alap, mint a Strukturális Alapok, az FP7, 
az „Intelligens energia - Európa” és általában valamennyi regionális politikai és a 2007–
2013 időszak tekintetében a kohéziós politikában foglalt finanszírozási támogatási 
intézkedés, illetve az EBB tevékenységeihez kapcsolódóan a helyi és regionális hatóságok 
kapjanak meg minden szükséges támogatást az energiahatékonysági és fenntarthatósági 
intézkedésekkel kapcsolatban; 

10. felszólítja a Bizottságot, hogy egy strukturált párbeszédet követően adjon ki közleményt a 
helyi és regionális hatóságoknak az energiapolitikában játszott szerepéről, különös 
tekintettel az energiahatékonyság, a nem CO2-termelő megújuló és/vagy decentralizált 
energiaforrások, illetve a fenntartható közlekedés és a városi energiapolitika kérdéseire;

11. felszólítja a Bizottságot, hogy nem utolsósorban a múltbéli monopóliummal rendelkező 
szolgáltatók uralkodó helyzetének megszüntetése érdekében, érje el egy jól működő belső 
piac létrejöttét a gáz- és villamosenergia-szolgáltatás számára, amely minden európai 
polgár hasznára válhat; felszólít továbbá a gáz és elektromos áram nemzeti piacai közötti 
kapcsolatépítésre, amely különösen előnyös volna az Unió határrégiói számára.
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