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JAVASLATOK

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

1. üdvözli azt az általános megközelítést, amely az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés felé történő elmozdulás, valamint az összes ágazatban az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, energiahatékony gazdaságra történő átállás érdekében a kohéziós politikát az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez és kiemelt kezdeményezéseihez kapcsolja; 
emlékeztet ezenkívül a strukturális alapok és a Kohéziós Alap jelentőségére egyrészt e 
rövid és hosszú távú célok elérése tekintetében – a Lisszaboni Szerződésben rögzített, 
tagállamok közötti szolidaritás jegyében –, másrészt az Unió legkevésbé fejlett régiói és a 
legkiszolgáltatottabb háztartások esetében az energiaszegénység elleni küzdelem terén;

2. úgy véli, hogy az európai területi együttműködéssel kapcsolatos kohéziós politikai 
célkitűzés és a makroregionális stratégiák a határokon átnyúló projektek számára nagyobb 
lehetőséget nyújtanak az együttműködésre azzal a céllal, hogy hatékony és intelligens 
kapcsolatok jöhessenek létre a helyi és regionális energiaforrások és a nagy 
energiahálózatok között; hangsúlyozza tehát, hogy hatékony regionális együttműködésre 
van szükség a regionális infrastruktúrával kapcsolatos prioritások meghatározása és a 
közös érdekű projektek megvalósítása terén; hangsúlyozza, hogy szükség van a 
települések és a régiók nemzeti és uniós szinten megvalósuló együttműködésére, ami 
hozzájárulhat az energiaszigetek felszámolásához, a belső energiapiac kiteljesítéséhez, 
valamint az energiainfrastruktúra-projektek végrehajtásához; felszólítja a Bizottságot, 
hogy az ikerintézményi program tapasztalataira építve hozzon létre uniós szintű 
együttműködési programot az uniós források tekintetében a nagy felhasználású és az 
alacsony felhasználású régiók közötti együttműködés javítása, valamint a bevált 
gyakorlatok terjesztésének elősegítése érdekében;

3. kiemeli, hogy a bürokrácia és az egyértelmű eljárások hiánya megnehezítette a strukturális 
alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz való hozzáférést, azokat a szereplőket pedig, akiknek a 
legnagyobb szükségük lenne a belőlük származó forrásokra, eltérítette a támogatás 
igénylésétől; ezért támogatja a szabályok és az eljárások leegyszerűsítését, a bürokrácia 
megszüntetését, valamint a források elosztásának rugalmasabbá tételét uniós és nemzeti 
szinten egyaránt; úgy véli, hogy az egyszerűsítés hozzájárul a források hatékony 
elosztásához, növeli a felhasználási arányokat, csökkenti a hibák számát és lerövidíti a 
kifizetési határidőket, továbbá lehetővé teszi, hogy a legszegényebb tagállamok és régiók 
teljes mértékben ki tudják aknázni a régiók és államok közötti különbségek csökkentésére 
szolgáló pénzügyi eszközöket; úgy véli, hogy egyensúlyt kell találni a szabályok és 
eljárások egyszerűsítése és megerősítése között;

4. hangsúlyozza, hogy a vonatkozó jogi keretekben és a projektek kidolgozásához és 
végrehajtásához felhasználható állami és magánforrások hozzáférési rendszere terén 
fennálló akadályok és szűk keresztmetszetek felszámolása által meg kell szüntetni az 
uniós energiapiac felaprózódását;

5. hangsúlyozza, hogy különbséget kell tenni egyrészt az Európa 2020 stratégia 
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teljesítéséhez hozzájáruló kohéziós politikai célok, másrészt a kohéziós finanszírozásra 
jogosult országokra is hatást gyakorló tágabb uniós energiapolitikai célok között; 
hangsúlyozza, hogy a kohéziós alapok kizárólag akkor használhatók az energiaprojektek 
finanszírozásának kiegészítő forrásaként, ha az adott projekt hozzájárul a kohéziós 
politika céljaihoz;

6. üdvözli az intelligens városokra és közösségekre vonatkozó európai innovációs partnerség 
elindítását, és felszólítja a fenntartható városfejlesztést szolgáló tervezési folyamatokban 
részt vevő, érintett partnereket, hogy támogassák és használják ki jobban a JESSICA és az 
ELENA kezdeményezések által a fenntartható energiába történő helyi szintű befektetések 
számára biztosított előnyöket, ezzel segítve a városokat és a régiókat az életképes 
beruházási projektek indításában az energiahatékonyság, a tisztán égő üzemanyagok és 
megújuló energiaforrások, valamint a fenntartható városi közlekedés terén;

7. hangsúlyozza a kohéziós politika, valamint az arra kijelölt pénzügyi források jelentőségét 
az Unió tagállamai és valamennyi – többek között legkülső – régiója közötti 
energiatárolási és -átviteli infrastruktúra és hálózatok (különösen az intelligens hálózatok 
és elosztórendszerek) teljes körű kiépítése, a belső energiapiac kiteljesítése és működése, a 
megfizethető, biztonságos és fenntartható energiaellátás biztosítása, valamint az Unió 
régiói közötti konvergencia céljának elérése tekintetében, figyelembe véve az egyes 
tagállamokban az európai polgárok igényeit; kiemeli, hogy 2015 után egyetlen régió vagy 
tagállam sem maradhat elszigetelve az európai gáz- és elektromos hálózatoktól, illetve 
nem szenvedhet hátrányt az energiahálózatokhoz történő nem megfelelő kapcsolódás 
miatt;

8. megjegyzi, hogy az energiahatékonysággal és megújuló energiával kapcsolatos 
projekteket finanszírozó programok esetében eddig sikerült kiaknázni a strukturális 
alapokat és a Kohéziós Alapot, ami hozzájárult az uniós szakpolitikai célok eléréséhez;

9. kiemelten fontosnak tartja, hogy a strukturális alapokat, a Kohéziós Alapot és az egyéb 
pénzügyi és támogatási eszközöket az energiahatékonyság és a megújulóenergia-
felhasználás finanszírozására lehessen használni, elsősorban a lakásépítési ágazatban; 
ezért felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki innovatív pénzügyi 
mechanizmusokat, valamint ösztönzők, támogatások és hitelek nyújtása által segítse elő 
ezen alapoknak az épületek energiahatékonyságával, illetve az energiatermeléssel és -
szállítással kapcsolatos projektek finanszírozására történő helyi és regionális szintű 
felhasználását, továbbá felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az 
energiahatékonysági szolgáltatásokkal kapcsolatos projektek támogatására rendelkezésre 
álló pénzügyi eszközökről, ösztönzőkről, támogatásokról és kölcsönökről tegyenek közzé 
egyértelmű és könnyen hozzáférhető információkat; hangsúlyozza, hogy az új vagy 
meglévő lakóházak energiahatékonyságának javítása és a megújuló energia 
felhasználásának növelése érdekében a strukturális alapok keretén belül tervezett 
intézkedéseknek a tagállamok regionális operatív programjaiban is meg kell jelenniük, 
ezzel biztosítva, hogy a végső döntéseket a régiók szintjén hozzák meg;

10. hangsúlyozza, hogy a megújuló energiaforrások és energiahatékonyság szempontjait 
fontos beépíteni azokba az intelligens specializációra irányuló kutatási és innovációs 
stratégiákba, amelyeket a tagállamoknak és a régióknak kell majd kidolgozniuk annak 
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érdekében, hogy hozzájussanak a jövőbeli kohéziós politika keretében nyújtható 
innovációs forrásokhoz; megállapítja, hogy amennyiben az EU valóban teljesíteni kívánja 
a megújuló energiákra és az energiahatékonyságra vonatkozó céljait, a regionális és helyi 
hatóságok és érdekelt felek kulcsfontosságú szerepet kell játszaniuk az energiaszektor 
legszükségesebb újításainak tényleges alkalmazásában;

11. kiemeli, hogy a kohéziós politikát és az ahhoz rendelt források elosztását hatékonyabban 
kell végrehajtani, az arányosság, a költséghatékonyság és az elszámoltathatóság elve 
alapján; ezért támogatja a pénzügyi eszközök magánszektorbeli befektetések ösztönzésére 
irányuló felhasználását, különösen a nagy energiainfrastruktúrákkal, az 
energiahatékonysággal és a megújuló energiákkal kapcsolatos projektek esetében;

12. hangsúlyozza az energiaprojektekre szánt kohéziós finanszírozás elosztása rendszeres 
felülvizsgálatának jelentőségét annak érdekében, hogy növeljék a felhasználási arányt és a 
forrásokat olyan programokhoz irányítsák, amelyek bizonyítottan felhasználtak már ilyen 
forrásokat, hozzáadott értéket teremtettek és eredményesek voltak;

13. hangsúlyozza a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásában rejlő jelentős 
előnyöket a biztonságos és megbízható, intelligens uniós energiahálózat kiépítéséhez 
szükséges információs és kommunikációs hálózatok megvalósítása terén;

14. egyetért a Bizottság azon véleményével, hogy ösztönözni és növelni kell a pénzügyi 
eszközöknek a kohéziós politika részeként történő felhasználását, szem előtt tartva a 
pénzügyi források jelenlegi szűkösségét, valamint az Európa 2020 stratégia 
megvalósításához szükséges pénzügyi szükségleteket; úgy véli, hogy ezek az eszközök 
hatékonyan és eredményesen képesek támogatni a gazdasági szempontból potenciálisan 
életképes projektekbe történő beruházásokat, és további köz- vagy magánszektorbeli 
társbefektetések mobilizálásával ösztönző hatást gyakorolhatnak az energiaszektor piaci 
hiányosságainak pótlása, és ezzel egyidejűleg a piaci torzulások minimálisra csökkentése 
érdekében; úgy véli, hogy a pénzügyi eszközöket a régiók és a célkedvezményezettek 
sajátos igényeinek megfelelően kell kialakítani, ezáltal jelentősen javítva a helyi 
társadalmi-gazdasági szereplők széles körének finanszírozáshoz való hozzáférését;

15. hangsúlyozza az igazgatási kapacitás növelésének jelentőségét – az adminisztratív terhek 
emelése nélkül – a tagállamokban regionális és helyi szinten, valamint az érdekelt felek 
körében egyaránt, a kohéziós politika keretében az energiával (többek között az 
energiahatékonysággal és a megújuló energiával) kapcsolatos projektekre elkülönített 
források teljes körű és eredményes felhasználása, a strukturális és egyéb alapok közötti 
hatékony szinergiák kialakítása előtti akadályok ledöntése, illetve a politikák eredményes 
kialakításának és végrehajtásának támogatása érdekében; felhívja a tagállamokat, hogy 
tegyenek további erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az uniós alapok kezeléséhez 
képzett személyzetet alkalmazzanak, és meg is tudják tartani őket;

16. üdvözli az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről mint a kohéziós politikát kiegészítő 
további olyan eszközről szóló új javaslatot, amelynek célja az Európa 
energiainfrastruktúráinak modernizálására és kiterjesztésére, és ezáltal az Európa 2020 
stratégia céljainak eléréséhez való hozzájárulásra irányuló befektetések iránti jelentős 
igény kezelése; sürgeti a Bizottságot, hogy a strukturális alapokat és a Kohéziós Alapot a 
lehető legnagyobb mértékben hangolja össze az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközzel.
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