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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Tanács energiával foglalkozó, 2011. februári ülésén hangsúlyozta, hogy „A 2020-
ra kitűzött 20 %-os energiahatékonysági célt, amely terén jelenleg elmaradás van, teljesíteni 
kell. Ez határozott fellépést igényel, mert csak így lehet kiaknázni az épületek, a közlekedés, a 
termékek és a termelési folyamatok energiatermelékenységének javításában rejlő jelentős 
potenciált”.

Az energiahatékonyságra irányuló uniós politikának az épületekre kell összpontosítania, 
mivel a házakban, irodákban, boltokban és egyéb épületekben felhasznált energia a végső 
energiafelhasználás 40%-át (és az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 36%-át) teszi ki. Továbbá az 
energiaágazat után a második legnagyobb kihasználatlan költséghatékony lehetőség az 
épületek energiatakarékosságának javításában rejlik.

Az energiatakarékosság javítása szempontjából a lakó- és nem lakóépületekben rejlő 
költséghatékony lehetőség becslések szerint 65 millió tonna olajnak felel meg1, ami a 2011–
2020 közötti időszak esetében mintegy 587 milliárd eurónyi együttes beruházást igényelne. E 
megtakarítás megvalósításához évente mintegy 60 milliárd eurónyi beruházás szükséges.

Az előadó véleményként ezért azt javasolja, hogy a tagállamok és a régiók rugalmasan 
dönthessenek afelől, hogy energiahatékonysági beruházásaikat a közcélú infrastruktúrák 
területén és/vagy a lakásépítési ágazaton belül kívánják-e eszközölni.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a Szerződés 174. cikkének rendelkezése 
szerint az Unió úgy alakítja és folytatja 
tevékenységét, hogy az a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió erősítését 
eredményezze. A Kohéziós Alap ezért 

(1) a Szerződés 174. cikkének rendelkezése 
szerint az Unió úgy alakítja és folytatja 
tevékenységét, hogy az a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió erősítését 
eredményezze. A Kohéziós Alap ezért 

                                               
1 Lásd a Bizottság „Az épületek energiahatékonyságának pénzügyi támogatása” című konzultációs anyagát; 
Eichhammer, W. és mások: Tanulmány az uniós tagállamok, a tagjelölt országok és az EGT-országok 
energiatakarékossági potenciáljáról. 2009; Wesselink, B. és mások: Energiatakarékosság 2020 – Hogyan lehet az 
energiatakarékossági politika hatását megháromszorozni Európában? Jelentés az Európai Éghajlatvédelmi 
Alapítvány számára, 2010
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pénzügyi hozzájárulást nyújt a 
környezetvédelmi projektekhez, valamint a 
közlekedési infrastruktúra területén belül a 
transzeurópai hálózatokhoz kapcsolódó 
projektekhez.

pénzügyi hozzájárulást nyújt a 
környezetvédelmi projektekhez, valamint a 
közlekedési infrastruktúra területén belül a 
transzeurópai hálózatokhoz, továbbá a 
fenntartható fejlődéshez kapcsolódó
területeken induló olyan projektekhez, 
amelyek – pl. az energiahatékonyság és a 
megújuló energiák használata révén –
nyilvánvaló környezeti előnyöket 
kínálnak.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az energiahatékonysági célokat 
legkönnyebben a lehető legtöbb fél 
bevonásával lehet elérni, törekedve 
különböző emelőhatások érvényesítésére, 
a munkahelyteremtésre, valamint a 
zöldebb növekedés előmozdítására, a 
versenyképes és fenntartható Európa 
megteremtésére irányuló célkitűzéssel 
összhangban.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a környezeti beruházásokat, beleértve a 
fenntartható fejlődéssel és az energiával 
összefüggő területeket, amelyek környezeti 
előnyökkel járnak;

a) a környezeti beruházásokat – többek 
között a fenntartható fejlődéssel és az 
energiával összefüggő területeken –, 
amelyek környezeti előnyökkel járnak, és 
hozzájárulnak a CO2-kibocsátások 
csökkentéséhez;

Módosítás 4
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) technikai segítségnyújtást a 
városirányítási kapacitások építésének 
fejlesztése terén.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) technikai segítségnyújtást az Európa 
20/20 célkitűzései és bizonyos intelligens 
egyedi megoldások megvalósításához.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A 2003/87/EK irányelv hatálya alá 
tartozó létesítmények esetében az
üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentését;

b) A 2003/87/EK irányelv 1. mellékletének
hatálya alá tartozó tevékenységekből eredő
üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését
elősegítő beruházás;

Indokolás
Egyértelműbb szövegezés

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a lakhatást. c) a lakhatást, kivéve az 
energiahatékonyság és a megújuló 
energiák felhasználásának támogatását. 
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Indokolás

Lásd a 3. cikk (a) bekezdése iii. pontjának módosítását

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. megújuló energiaforrások gyártásának és 
forgalmazásának támogatása;

i. megújuló energiaforrások és 
informatikai technológiák gyártásának és 
forgalmazásának támogatása.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az energiahatékonyság és a megújuló 
energiák felhasználásának támogatása a 
közcélú infrastruktúrákban;

iii. az energiahatékonyság és a megújuló 
energiák felhasználásának támogatása a 
közcélú infrastruktúrákban és a 
lakásépítési ágazatban;

Indokolás

E tárgyban nagyobb rugalmasságra van szükség a beruházási prioritások vonatkozásában.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. intelligens alacsony feszültségű 
elosztórendszerek fejlesztése,

iv. intelligens alacsony és közepes
feszültségű elosztórendszerek fejlesztése,
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont – v alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák támogatása a városi területeken,

v. alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák támogatása valamennyi 
területtípuson, de különösen a városi 
területeken, ideértve a fenntartható városi 
mobilitás, a tiszta városi közlekedés és a 
csökkentést előmozdító alkalmazkodási 
intézkedések támogatását,

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – c pont – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. a vízinfrastruktúra felújításának 
előmozdítása a nagyobb fokú erőforrás-
hatékonyság elérése érdekében, 
különösen a történelmi városokban, ahol 
az elosztás során jelentős mennyiségű víz 
tűnik el a rendszerből.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – c pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a vízágazatban az innováció 
előmozdítása, és a föld alatti vízforrások 
ellenőrzésére szolgáló új technológia 
telepítése.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – c pont – iii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a biológiai sokféleség megóvása, illetve 
helyreállítása, beleértve a zöld 
infrastruktúrákat is,

iii. a biológiai sokféleség megóvása, illetve 
helyreállítása, többek között zöld 
infrastruktúrák és a Natura 2000 révén,

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – c pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a városi környezet javítása, beleértve a 
szennyezett talajú területek helyreállítását 
és a levegőszennyezés csökkentését,

iv. a városi környezet javítása, beleértve a 
szennyezett talajú területek helyreállítását, 
a levegőszennyezés csökkentését, valamint 
a történelmi és kulturális örökség 
védelmét és megőrzését szolgáló 
intézkedéseket,

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – c pont – iv a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv a. környezetvédelmi szolgáltatások 
fejlesztése és támogatása, a környezeti 
teljesítmény és az erőforrás-hatékonyság 
javításának előmozdítása a kkv-knál és az 
állami szektorban,

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a fenntartható közlekedés támogatása és 
a szűk keresztmetszetek eltávolítása az 
alapvető fontosságú hálózati 
infrastruktúrákból az alábbiak 

d) a fenntartható intermodális közlekedés 
és mobilitás támogatása – kiemelten 
kezelve a forgalmi torlódások
megszüntetését és a fenntartható és 
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segítségével: intermodális közlekedési 
infrastruktúrákban a hiányzó, határokon 
átnyúló összeköttetések kiépítését –, az 
alábbiak segítségével:

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az intézményi kapacitás növelése és 
eredményes közigazgatás kialakítás .a 
Kohéziós Alap feladatainak 
végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási 
rendszerek és közszolgáltatások 
eredményességének és intézményi 
kapacitásának megerősítése által.

e) az intézményi kapacitás növelése és 
eredményes közigazgatás kialakítása a 
Kohéziós Alap feladatainak 
végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási 
rendszerek és közszolgáltatások 
eredményességének és intézményi, 
valamint innovációs kapacitásának 
megerősítése által.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
A Bizottság által javasolt szöveg

EGYSÉG NÉV

Környezet

Szilárd 
hulladék

tonna Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás

Vízellátás személyek Jobb vízellátásban részesülő további népesség
m3 A vízellátó rendszerek szivárgásának becsült csökkenése

Szennyvízkeze
lés

lakosegyenért
ék

A javított szennyvízkezelésben részesülő további 
népesség

Kockázatmege
lőzés és -
kezelés

személyek Árvízvédelmi intézkedések előnyeiben részesülő 
népesség

személyek Az erdőtűz elleni védelem és más védelmi intézkedések 
előnyeiben részesülő népesség
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Talajrehabilitá
ció

hektár A rehabilitált talaj összterülete

Talajlezáródás hektár Változás a fejlődés miatt lezáródott talajban

Természet és a 
biológiai 

sokféleség

hektár Jobb védettségi helyzetű élőhelyek területe

Energia és 
éghajlatváltozá

s
Megújuló 

energiaforráso
k

MW További kapacitás megújuló energia előállítására

Energiahatéko
nyság

háztartások Jobb energiafogyasztási besorolással rendelkező 
háztartások száma

kWh/év A középületek elsődleges energiafogyasztásának 
csökkentése

felhasználók Az intelligens energiahálózatokhoz csatlakozott további 
energiafogyasztók

Üvegházhatást 
okozó gázok 
csökkentése

tonna CO2-
egyenérték

Az üvegházhatást okozó gázok becsült csökkenése CO2-
egyenértéken

Közlekedés
Vasút km Az új vasútvonal teljes hossza

km A felújított vagy korszerűsített vasútvonal teljes hossza
Utak km Az újonnan épített utak teljes hossza

km A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza
Városi 

közlekedés
utas út A támogatott városi tömegközlekedési szolgáltatást 

igénybe vevő utasok utazásai számának növekedése
Belföldi vízi 

utak
tonna-km A fejlesztett belvízi hajóutakon szállított szállítmány 

növekedése
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Módosítás

EGYSÉG NÉV
Környezet

Szilárd 
hulladék

tonna Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás

Vízellátás személyek Jobb vízellátásban részesülő további népesség
m3 A vízellátó rendszerek szivárgásának becsült csökkenése

Szennyvízkeze
lés

lakosegyenért
ék

A javított szennyvízkezelésben részesülő további 
népesség

Környezetvédel
mi 

szolgáltatások

Szám A környezetiteljesítmény-szolgáltatások előnyeiben 
részesülő kkv-k és közhatóságok száma

Kockázatmegel
őzés és -
kezelés

személyek Árvízvédelmi intézkedések előnyeiben részesülő 
népesség

személyek Az erdőtűz elleni védelem és más védelmi intézkedések 
előnyeiben részesülő népesség

Talajrehabilitá
ció

hektár A rehabilitált talaj összterülete

Talajlezáródás hektár Változás a fejlődés miatt lezáródott talajban
Természet és a 

biológiai 
sokféleség

hektár Jobb védettségi helyzetű élőhelyek területe

Energia és 
éghajlatváltozá

s
Megújuló 

energiaforráso
k

MW További kapacitás megújuló energia előállítására

% A megújuló forrásokból nyert energia aránya a végső 
energiafogyasztásban

Energiahatéko
nyság

háztartások Jobb energiafogyasztási besorolással rendelkező 
háztartások száma

kWh/év A középületek elsődleges energiafogyasztásának 
csökkentése

tonna 
olajegyenérté

k

Bruttó energiafogyasztás ágazatonként

felhasználók Az intelligens energiahálózatokhoz csatlakozott további 
energiafogyasztók

Üvegházhatást 
okozó gázok 
csökkentése

tonna CO2-
egyenérték

Az üvegházhatást okozó gázok becsült csökkenése CO2-
egyenértéken
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Közlekedés
Vasút km Az új vasútvonal teljes hossza

km A felújított vagy korszerűsített vasútvonal teljes hossza
Utak km Az újonnan épített utak teljes hossza

km A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza
Városi 

közlekedés
utas út A támogatott városi tömegközlekedési szolgáltatást 

igénybe vevő utasok utazásai számának növekedése
Belföldi vízi 

utak
tonna-km A fejlesztett belvízi hajóutakon szállított szállítmány 

növekedése
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