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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. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika kulcsfontosságú eszköz a „20-20-20” célkitűzés 
2020-ig való teljesítése, valamint a magas energiahatékonyságú és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású európai gazdaság elérésére irányuló közép- és hosszú távú, koherens stratégia 
megteremtése szempontjából; megállapítja, hogy az energiahatékonyság növelését és a 
megújuló energiák használatának előmozdítását célzó programok előrehaladása elmarad a 
tervezettől;

2. kéri a Bizottságot, hogy azonosítsa azokat az akadályokat, amelyek ezen alapoknak az 
energiagazdálkodás terén történő nagyobb arányú felhasználását gátolják, és terjesszen elő 
további intézkedéseket a jelenlegi helyzet orvoslása érdekében;

3. tekintettel az EU kohéziós politikájának és pénzügyi keretének felülvizsgálatára, kéri a 
Bizottságot, hogy az energiatakarékosság automatikusan épüljön be a strukturális és 
kohéziós alapokhoz való hozzáférés feltételei közé, és hogy különítsen el forrásokat annak 
érdekében, hogy növekedjen az energiahatékonyságra és a decentralizált megújuló 
energiára irányuló projekteket támogató alapok részaránya;

4. elismeri, hogy a források hatékony felhasználásának számos társadalmi és gazdasági 
előnye van, különösen a nem áttelepíthető munkahelyek teremtése vidéki és városi 
környezetben egyaránt, és különösen hasznos a kis- és középvállalkozások számára;

5. hangsúlyozza, hogy az információs és kommunikációs technológiák (IKT) fontos szerepet 
töltenek be az energiahatékonyság, valamint az EU társadalmi, gazdasági és területi 
kohéziójának előmozdításában;

6. megállapítja, hogy a digitális gazdaság terén a beruházások egyenlőtlenül alakulnak; kéri 
a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az innováció ösztönzése érdekében növeljék az IKT 
támogatására szolgáló forrásokat, és növeljék erőfeszítéseiket a nyitott és versenyképes, 
nagysebességű, az Internethez mint univerzális szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító új 
hálózatokba történő befektetések előmozdítása érdekében, csökkentve az európai polgárok 
közötti digitális szakadékot.


