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Módosítás 1
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. emlékeztet arra, hogy a Parlament már 
elfogadta az uniós kohéziós politikának és 
résztvevőinek az új európai 
energiapolitika végrehajtásában betöltött 
szerepéről szóló jelentést, illetve, hogy a 
jelentés energiahatékonysági kérdésekkel 
is foglalkozik;

Or. en

Módosítás 2
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
kulcsfontosságú szerepet fog betölteni azon 
intézkedések végrehajtásában, amelyek 
ahhoz szükségesek, hogy az Unió a 
primerenergia-fogyasztás terén 2020-ig 
elérje a 20%-os megtakarítási célkitűzését;

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
kulcsfontosságú szerepet fog betölteni azon 
intézkedések végrehajtásában, amelyek 
ahhoz szükségesek, hogy az Unió a 
primerenergia-fogyasztás terén 2020-ig 
elérje a 20%-os megtakarítási célkitűzését, 
illetve abban, hogy utat nyisson a további 
energiahatékonyság-javításnak a fenti 
időpont után;

Or. en
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Módosítás 3
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a kohéziós politika 
elsődleges célkitűzése továbbra is az egyes 
régiók közötti gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése marad, és 
úgy ítéli meg, hogy az 
energiahatékonysággal kapcsolatos 
politikáknak nem szabadna e célkitűzés 
útjába állni; hangsúlyozza, hogy az EU 
néhány legszegényebb régiójában mások 
lehetnek a prioritások, és elsődlegesen 
más területeken van szükség beruházásra;

2. megállapítja, hogy a kohéziós politika 
elsődleges célkitűzése továbbra is az egyes 
régiók közötti gazdasági, társadalmi és 
területi egyenlőtlenségek csökkentése 
marad, és úgy ítéli meg, hogy az 
energiahatékonysággal kapcsolatos 
politikák segítik elérni e célkitűzést;

Or. en

Módosítás 4
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a kohéziós politika 
elsődleges célkitűzése továbbra is az egyes 
régiók közötti gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése marad, és 
úgy ítéli meg, hogy az 
energiahatékonysággal kapcsolatos 
politikáknak nem szabadna e célkitűzés 
útjába állni; hangsúlyozza, hogy az EU 
néhány legszegényebb régiójában mások 
lehetnek a prioritások, és elsődlegesen más 
területeken van szükség beruházásra;

2. megállapítja, hogy a kohéziós politika 
elsődleges célkitűzése továbbra is az egyes 
régiók közötti gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése marad, és 
úgy ítéli meg, hogy az 
energiahatékonysággal kapcsolatos 
politikáknak nem szabadna e célkitűzés 
útjába állni; hangsúlyozza, hogy az EU 
néhány legszegényebb régiójában mások 
lehetnek a prioritások, és elsődlegesen más 
területeken van szükség beruházásra; 
kiemeli, hogy a kohéziós politika erőssége 
a rugalmasságában illetve az alapok helyi 
szintű decentralizált kezelésében rejlik;



AM\933727HU.doc 5/18 PE510.482v01-00

HU

Or. en

Módosítás 5
Fiona Hall

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a kohéziós politika 
elsődleges célkitűzése továbbra is az egyes 
régiók közötti gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése marad, és 
úgy ítéli meg, hogy az 
energiahatékonysággal kapcsolatos 
politikáknak nem szabadna e célkitűzés 
útjába állni; hangsúlyozza, hogy az EU 
néhány legszegényebb régiójában mások 
lehetnek a prioritások, és elsődlegesen 
más területeken van szükség beruházásra;

2. megállapítja, hogy a kohéziós politika 
elsődleges célkitűzése továbbra is az egyes 
régiók közötti gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése marad, és 
úgy ítéli meg, hogy az 
energiahatékonysággal kapcsolatos 
politikák támogatják e célkitűzést; 
hangsúlyozza, hogy az EU néhány 
legszegényebb régiója számára fog a 
legtöbb előnnyel járni az 
energiahatékonyságra irányuló beruházás 
és az ezzel járó munkahelyteremtés és 
növekedés;

Or. en

Módosítás 6
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy az energiahatékonyság 
terén eszközölt beruházások elősegíthetik a 
gazdasági növekedést, a foglalkoztatást, az 
innovációt és a háztartásokban 
tapasztalható energiahiány csökkentését, 
tehát kedvező módon járulhatnak hozzá a 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióhoz.

3. rámutat, hogy az energiahatékonyság 
terén eszközölt beruházások elősegíthetik a 
gazdasági növekedést, a foglalkoztatást, az 
innovációt és a háztartásokban 
tapasztalható energiahiány csökkentését, 
tehát kedvező módon járulhatnak hozzá a 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióhoz. hangsúlyozza, hogy a 
források elosztását az arányosság, a 
költséghatékonyság és a gazdasági 
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hatékonyság elvére kell alapozni, és nem 
növelheti az igazgatási terheket;

Or. en

Módosítás 7
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy az energiahatékonyság 
terén eszközölt beruházások elősegíthetik a 
gazdasági növekedést, a foglalkoztatást, az 
innovációt és a háztartásokban 
tapasztalható energiahiány csökkentését, 
tehát kedvező módon járulhatnak hozzá a 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióhoz.

3. rámutat, hogy az energiahatékonyság 
terén eszközölt beruházások elősegíthetik a 
gazdasági növekedést, a foglalkoztatást –
különösen helyi és regionális szinten –, az 
innovációt és a háztartásokban 
tapasztalható energiahiány csökkentését, 
tehát kedvező módon járulhatnak hozzá a 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióhoz.

Or. ro

Módosítás 8
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy az energiahatékonyság 
terén eszközölt beruházások elősegíthetik a 
gazdasági növekedést, a foglalkoztatást, az 
innovációt és a háztartásokban 
tapasztalható energiahiány csökkentését, 
tehát kedvező módon járulhatnak hozzá a 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióhoz.

3. rámutat, hogy az energiahatékonyság 
terén eszközölt beruházások elősegítik a 
gazdasági növekedést, a foglalkoztatást, az 
innovációt, az energiafüggetlenséget és a 
háztartásokban tapasztalható energiahiány 
csökkentését, tehát kedvező módon 
járulhatnak hozzá a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióhoz.

Or. en
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Módosítás 9
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. 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;

Or. en

Módosítás 10
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak 
nem szabadna megvárniuk a 2010/31/EU 
irányelv végrehajtásának végső 
határidejét, és új, energiahatékonyabb 
alapanyagokba és technológiákba kellene 
beruházniuk a munkahelyteremtés, az 
ipar újbóli fellendülése és az uniós régiók 
jobb versenyképessége érdekében;

Or. ro

Módosítás 11
Fiona Hall

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megállapítja, hogy a nemzeti 
energiahatékonysági tervekről és 
végrehajtásukról a nemzeti reformtervek 
és az EU gazdasági szemesztere keretében 
kell jelentést tenni az energiahatékonysági 
intézkedések kedvező gazdasági hatásának 
értékelése érdekében; 

Or. en

Módosítás 12
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. kiemeli azokat a lehetséges előnyöket, 
amelyek a helyi szintű fenntartható 
energiahatékonysági beruházásokat 
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támogató JESSICA és ELENA 
kezdeményezések keretében állnak 
rendelkezésre, a célból, hogy segítsék a 
városokat és a régiókat 
energiahatékonyságra irányuló, 
megvalósítható beruházási projektek 
indításában, továbbá felszólít e 
kezdeményezések elősegítésére;

Or. en

Módosítás 13
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. kiemelten fontosnak tartja, hogy a 
strukturális alapokat, a Kohéziós Alapot 
és az egyéb pénzügyi és támogatási 
eszközöket az energiahatékonyság 
finanszírozására lehessen használni, 
elsősorban a lakásépítési ágazatban; 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy az energiahatékonysági 
szolgáltatások támogatására 
rendelkezésre álló pénzügyi eszközökről, 
ösztönzőkről, támogatásokról és 
kölcsönökről tegyenek közzé egyértelmű 
és könnyen hozzáférhető információkat;

Or. en

Módosítás 14
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. hangsúlyozza, hogy az 
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energiahatékonyság szempontját fontos 
beépíteni azokba az intelligens 
szakosodásra irányuló kutatási és 
innovációs stratégiákba, amelyeket a 
tagállamoknak és a régióknak kell majd 
kidolgozniuk annak érdekében, hogy 
hozzájussanak a jövőbeli kohéziós politika 
keretében nyújtható innovációs 
forrásokhoz;

Or. en

Módosítás 15
Daniel Caspary

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggodalmát fejezi ki az olyan 
országokban – többek között Bulgáriában 
– bekövetkezett fejlemények miatt, ahol a 
magas energiaárak társadalmi 
nyugtalanságot váltottak ki, és 
szorgalmazza olyan célzott intézkedések 
bevezetését, amelyek megfizethetővé 
teszik az energiát az átlagpolgárok 
számára;

4. aggodalmát fejezi ki az energiaárak 
emelkedése miatt, ami társadalmi 
nyugtalanságot váltott ki, és szorgalmazza 
olyan célzott intézkedések bevezetését, 
amelyek megfizethetővé teszik az energiát 
az átlagpolgárok számára;

Or. de

Módosítás 16
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggodalmát fejezi ki az olyan 
országokban – többek között Bulgáriában –
bekövetkezett fejlemények miatt, ahol a 
magas energiaárak társadalmi 
nyugtalanságot váltottak ki, és 

4. aggodalmát fejezi ki az olyan 
országokban – többek között Bulgáriában –
bekövetkezett fejlemények miatt, ahol a 
magas energiaárak társadalmi 
nyugtalanságot váltottak ki, és 
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szorgalmazza olyan célzott intézkedések 
bevezetését, amelyek megfizethetővé teszik 
az energiát az átlagpolgárok számára;

szorgalmazza célzott energiahatékonysági
intézkedések bevezetését, különösen a 
kohéziós politika keretében, a lakosság
energiaköltségeinek csökkentése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 17
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. különösen hangsúlyozza az 
energiahatékonyságra irányuló 
beruházások lehetséges társadalmi 
előnyeit, mivel azok hozzájárulhatnak a 
szociális szempontból hátrányos 
helyzetűek energiaköltségeinek 
mérsékléséhez;

5. különösen hangsúlyozza az 
energiahatékonyságra irányuló 
beruházások lehetséges társadalmi 
előnyeit, mivel azok hozzájárulhatnak a 
fogyasztók energiaköltségeinek 
mérsékléséhez;

Or. ro

Módosítás 18
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. különösen emlékeztet az Unió teljes 
energiafogyasztásának 40%-át kitevő 
középületek és a lakások terén meglévő 
energiatakarékossági potenciálra, és sürgeti 
a tagállamokat, hogy haladéktalanul 
fogadjanak el hosszú távú, 2020-on 
túlmutató stratégiákat a lakó- és 
kereskedelmi célú épületek felújításába 
történő, az épületállomány 

6. különösen emlékeztet az Unió teljes 
energiafogyasztásának 40%-át és teljes 
CO2-kibocsátásának 36%-át kitevő köz- és 
magántulajdonban lévő, lakó- és 
kereskedelmi célú épületek terén meglévő 
energiatakarékossági potenciálra, és sürgeti 
a tagállamokat, hogy haladéktalanul 
fogadjanak el hosszú távú, 2020-on 
túlmutató stratégiákat a lakó- és 
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energiahatékonyságának javítását célzó 
beruházások ösztönzése céljából a 
2012/27/EU irányelvben foglalt 
követelményeknek megfelelően;

kereskedelmi célú épületek felújításába 
történő, az épületállomány 
energiahatékonyságának javítását célzó 
beruházások ösztönzése céljából a 
2012/27/EU irányelvben foglalt 
követelményeknek megfelelően;

Or. en

Módosítás 19
Fiona Hall

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. különösen emlékeztet az Unió teljes 
energiafogyasztásának 40%-át kitevő 
középületek és a lakások terén meglévő 
energiatakarékossági potenciálra, és sürgeti 
a tagállamokat, hogy haladéktalanul 
fogadjanak el hosszú távú, 2020-on 
túlmutató stratégiákat a lakó- és 
kereskedelmi célú épületek felújításába 
történő, az épületállomány 
energiahatékonyságának javítását célzó 
beruházások ösztönzése céljából a 
2012/27/EU irányelvben foglalt 
követelményeknek megfelelően;

6. különösen emlékeztet az Unió teljes 
energiafogyasztásának 40%-át kitevő 
középületek és a lakások terén meglévő 
energiatakarékossági potenciálra, és sürgeti 
a tagállamokat, hogy haladéktalanul 
fogadjanak el hosszú távú, 2020-on 
túlmutató ambiciózus stratégiákat a lakó-
és kereskedelmi célú épületek teljes körű 
vagy szakaszos teljes körű felújításába 
történő, az épületállomány 
energiahatékonyságának javítását célzó 
beruházások ösztönzése céljából a 
2012/27/EU irányelvben foglalt 
követelményeknek megfelelően;

Or. en

Módosítás 20
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. rámutat, hogy 2020. december 31-re 
minden új épületnek közel nulla 
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energiaigényű épületnek kell lennie, és 
hogy e határidő előtt két évvel a 
közintézmények tulajdonában lévő új, 
használatban lévő épületeknek közel nulla 
energiaigényű épületnek kell lenniük;  
ennek megfelelően sürgeti a tagállamokat, 
hogy fokozzák a közel nulla 
energiaigényű épületek számának 
növelésére irányuló nemzeti programok 
kidolgozását, illetve vezessenek be a közel 
nulla energiaigényű épület 
fogalommeghatározására vonatkozó, a 
nemzeti, regionális, illetve helyi szinten 
fennálló helyzetet tükröző 
rendelkezéseket;

Or. ro

Módosítás 21
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza a kohéziós politika, 
valamint az arra elkülönített pénzügyi 
források fontosságát az intelligens 
hálózatok teljes körű kiépítése 
szempontjából, mely hálózatoknak 
köszönhetően a régiókban hatékonyabbak 
lesznek az energiarendszerek, és így 
csökken az energiafogyasztás és az 
energiaveszteség;

Or. en

Módosítás 22
Silvia-Adriana Ţicău
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Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy jelentős mértékben 
növeljék a 2014–2020 közötti pénzügyi 
tervezési időszakra vonatkozó strukturális 
alap előirányzatait, amelyeket a 
tagállamok felhasználhatnak az épületek 
– különösen a lakóépületek –
energiahatékonyságának fokozását célzó 
intézkedésekre;

Or. ro

Módosítás 23
András Gyürk

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felkéri a tagállamokat, hogy teljes 
mértékben használják ki a strukturális 
alapokat és a Kohéziós Alapot az 
energiahatékonyság javítását célzó 
intézkedésekre irányuló beruházások 
ösztönzése érdekében;

7. felhívja a Bizottságot, hogy a meglévő 
alapok célzottabb felhasználása érdekében 
támogassa a tagállamokat igazgatási 
kapacitásaik és információs csatornáik 
fejlesztésében; felkéri a tagállamokat, hogy 
teljes mértékben használják ki a 
strukturális alapokat és a Kohéziós Alapot 
az energiahatékonyság javítását célzó 
intézkedésekre irányuló beruházások 
ösztönzése érdekében;

Or. en

Módosítás 24
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a jövőbeli kohéziós 
politikára irányuló tárgyalás során 
növeljék az energiahatékonysági 
intézkedésekre vonatkozó minimális 
támogatási részarányt;

Or. en

Módosítás 25
Fiona Hall

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felhívja a tagállamokat, hogy 
ösztönözzék az energiahatékonyság 
javítását célzó intézkedésekre irányuló 
pénzügyi eszközök létrehozását a több 
finanszírozási forrásból származó előnyök 
maximalizálása érdekében a 2012/27/EU 
irányelvben foglalt követelményeknek 
megfelelően; felhívja a Bizottságot, hogy 
nyújtson segítséget a tagállamoknak a 
pénzügyi eszközök létrehozásához, és 
ösztönözze a legjobb gyakorlatok cseréjét 
az illetékes nemzeti vagy regionális 
hatóságok vagy szervek között;

8. felhívja a tagállamokat, hogy 
ösztönözzék az energiahatékonyság 
javítását célzó intézkedésekre irányuló 
pénzügyi eszközök létrehozását a több 
finanszírozási forrásból származó előnyök 
maximalizálása érdekében a 2012/27/EU 
irányelvben foglalt követelményeknek 
megfelelően; felhívja a Bizottságot, hogy 
nyújtson segítséget a tagállamoknak a 
pénzügyi eszközök létrehozásához, és 
ösztönözze a legjobb gyakorlatok cseréjét 
az illetékes nemzeti vagy regionális 
hatóságok vagy szervek között; 
hangsúlyozza, hogy az ELENA 
mechanizmushoz hasonló uniós 
programoknak fontos szerepük van a 
regionális és helyi hatóságoknak 
biztosított technikai segítségnyújtásban 
annak érdekében, hogy a 
leghatékonyabban használják fel a 
kohéziós alapokat;

Or. en
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Módosítás 26
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felhívja a tagállamokat, hogy 
ösztönözzék az energiahatékonyság 
javítását célzó intézkedésekre irányuló 
pénzügyi eszközök létrehozását a több 
finanszírozási forrásból származó előnyök 
maximalizálása érdekében a 2012/27/EU 
irányelvben foglalt követelményeknek 
megfelelően; felhívja a Bizottságot, hogy 
nyújtson segítséget a tagállamoknak a 
pénzügyi eszközök létrehozásához, és 
ösztönözze a legjobb gyakorlatok cseréjét 
az illetékes nemzeti vagy regionális 
hatóságok vagy szervek között;

8. rámutat, hogy a tagállamok az épületek 
energiahatékonyságának fokozását célzó 
intézkedések tekintetében kedvezményes 
héamértéket alkalmazhatnak, amely 
azonban nem lehet kevesebb, mint 5%, és
felhívja a tagállamokat, hogy ösztönözzék 
az energiahatékonyság javítását célzó 
intézkedésekre irányuló pénzügyi eszközök 
létrehozását a több finanszírozási forrásból 
származó előnyök maximalizálása 
érdekében a 2012/27/EU irányelvben 
foglalt követelményeknek megfelelően; 
felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson 
segítséget a tagállamoknak a pénzügyi 
eszközök létrehozásához, és ösztönözze a 
legjobb gyakorlatok cseréjét az illetékes 
nemzeti vagy regionális hatóságok vagy 
szervek között;

Or. ro

Módosítás 27
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. sürgeti a tagállamokat, hogy 
indítsanak tájékoztató kampányokat azon 
– a lakóhely kényelmével és az 
alacsonyabb közüzemi számlákkal 
kapcsolatos – előnyökről, amelyek a 
lakóépületek nagyobb 
energiahatékonyságából származnak; 
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rámutat ugyanakkor, hogy az 
energiahatékonyság fokozását célzó 
intézkedések az épületek, nem pedig az 
egyes egységek (pl. lakások) esetében a 
leghatékonyabbak;

Or. ro

Módosítás 28
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. aggodalmát fejezi ki a Számvevőszék
legfrissebb megállapításai miatt, amelyek 
azt mutatják, hogy az 
energiahatékonyságra irányuló kohéziós 
politikai beruházások nem voltak 
költséghatékonyak;

9. aggodalmát fejezi ki a Számvevőszék
2012. évi, az energiahatékonyságot célzó 
kohéziós beruházások 
költséghatékonyságát vizsgáló, 24, 
kizárólag középületet érintő, Litvániában, 
Olaszországban és a Cseh 
Köztársaságban, négy operatív program 
keretében megvalósuló 
energiahatékonysági beruházási 
projektből álló mintán alapuló 
jelentésének megállapításai miatt, amelyek 
azt mutatják, hogy a programozás és 
finanszírozás terén nem szabtak 
költséghatékony energiahatékonysági 
beruházások végrehajtását lehetővé tevő 
feltételeket; tudomásul veszi a Bizottság 
által a jelentés megállapításaira adott 
válaszát, amelyben arra a következtetésre 
jut, hogy a vizsgált projektek 
mintanagysága nagyon kicsi, valamint 
hogy az egyik projekt a 2000–2006 közötti 
időszakra vonatkozik, és hogy ezek miatt 
az eredmények nem vetíthetők ki a 
szakpolitika egészére; megjegyzi továbbá, 
hogy az energiahatékonysági politika az 
utóbbi években – a négy ellenőrzött 
programra vonatkozó tárgyalások óta –
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jelentős mértékben fejlődött, illetve hogy 
összeférhetetlenség állhat fenn a 
költséghatékonysági megközelítést 
alkalmazó vizsgálat eredményei (amely a 
számvevőszéki jelentés középpontja) és az 
igényfelmérésre összpontosító 
megközelítés között, és hogy az igények 
felmérése eltérő fontossági sorrendhez 
vezethet, valamint hogy fontos a 
középületre vonatkozó beruházásokkal 
kapcsolatban integrált megközelítést 
alkalmazni, és hogy a teljes körű 
felújítások valószínűleg hosszabb távon 
térülnek meg;

Or. en

Módosítás 29
Fiona Hall

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. aggodalmát fejezi ki a Számvevőszék 
legfrissebb megállapításai miatt, amelyek 
azt mutatják, hogy az 
energiahatékonyságra irányuló kohéziós 
politikai beruházások nem voltak 
költséghatékonyak;

9. aggodalmát fejezi ki a Számvevőszék 
legfrissebb megállapításai miatt, amelyek 
azt mutatják, hogy az 
energiahatékonyságra irányuló kohéziós 
politikai beruházások az e célból 
elkülönített alapok helytelen alkalmazása 
és felhasználása miatt nem voltak 
költséghatékonyak;

Or. en


