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

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;

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. 

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;

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

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;

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; 

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

10. felhívja a Bizottságot, hogy haladéktalanul hajtsa végre a Számvevőszék arra irányuló 
ajánlásait, hogy a Bizottság az energiahatékonysági intézkedéseknek a kohéziós 
forrásokból történő finanszírozásakor végezzen megfelelő igényfelmérést, a 
támogatásokat rendszeresen kövesse nyomon, és használjon összehasonlítható 
teljesítménymutatókat, valamint alkalmazzon átlátható projekt-kiválasztási kritériumokat 
és az egységnyi energiamegtakarítás költségére vonatkozó előírásokat, továbbá határozza 
meg a leghosszabb elfogadható egyszerű megtérülési időt.


