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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
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;

Or. en

                                               
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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Indokolás
Egyértelműbb szövegezés

Módosítás 2

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. 

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 3

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;

Or. en

Indokolás

E tárgyban nagyobb rugalmasságra van szükség a beruházási prioritások vonatkozásában.
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Módosítás 4

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,

Or. en

Módosítás 5

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,

Or. en


