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JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza, hogy az energiahatékonysági intézkedések költséghatékony módon növelik 
a gazdasági versenyképességet, az ellátás biztonságát, csökkentik a szén-dioxid-
kibocsátást, munkahelyeket teremtenek és csökkentik az üzemanyaghiányt; 
aggodalommal tölti el, hogy számos tagállamban kevesen veszik igénybe az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap energiahatékonysági intézkedésekre vonatkozó támogatását; 
sürgeti a tagállamokat, hogy működési programjaikban horizontális prioritásként jelenjen 
meg az energiahatékonyság; felkéri a Bizottságot, valamint a nemzeti és a regionális 
hatóságokat, hogy egyszerűsítsék a strukturális alapok energiahatékonysági 
intézkedésekre, mint például a jobb regionális és helyi szintű információáramlás 
biztosítására, valamint egyablakos ügyintézés létrehozására történő felhasználását; 

2. elismeri, hogy az energiahatékonyság megvalósítása előtt álló egyik legnagyobb akadályt 
helyi és regionális szinten az előzetes beruházás szükséges volta jelenti; meggyőződése, 
hogy bármely uniós szinten hozott intézkedésnek megfelelően figyelembe kell vennie az 
önkormányzatoknál és az egyes régiókban jelentkező hatásokat és költségvetési 
megszorításokat; ezért ajánlja a Bizottságnak, hogy az energiaügyi fejlesztési 
iránymutatások kidolgozásához folytasson konzultációt a helyi és regionális 
képviselőkkel, valamint biztosítson pénzügyi támogatást a létező energiaforrásokat és a 
strukturális alapokat felhasználó innovatív programok révén a helyi és regionális szintű 
programok számára;

3. hangsúlyozza, hogy a helyi és regionális hatóságok szintjén műszaki segítségnyújtást és 
pénzügyi tervezést kell kialakítani annak érdekében, hogy támogassák a helyi érintetteket 
projektjeik elindításában, például az EBB „ELENA” műszaki segítségnyújtási eszközének 
és az energetikai szolgáltató vállalatok tapasztalatai kiaknázásának révén;

4. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió energiatakarékossági lehetőségei megvalósításának 
egyik kulcsa az uniós jogszabályok tagállamok általi végrehajtása például olyan 
kérdésekben, mint az épületek energiateljesítménye, az energiafogyasztási címkézés és a 
környezetbarát tervezés; felkéri a Bizottságot, hogy aktívan támogassa és ellenőrizze a 
végrehajtási folyamatot;

5. megjegyzi, hogy számos akadály létezik helyi és regionális szinten, különösen a lakossági 
szektorban, például a finanszírozás költségei és a hosszú visszafizetési időszakok, a bérlők 
és a tulajdonosok számára létrehozott külön ösztönzők vagy a többlakásos épületekben 
szükséges bonyolult tárgyalások eredményeképpen; sürgeti az említett akadályok 
megszüntetését célzó innovatív és költséghatékony megoldások kidolgozását, például 
kerületi felújítási terveket, pénzügyi ösztönzőket és technikai támogatást;

6. hangsúlyozza a regionális és helyi hatóságok energiahatékonysági célok megvalósítása 
terén betöltött kulcsfontosságú szerepét, és ezért támogatja a többszintű, decentralizált 
megközelítési módot az energiapolitika és -hatékonyság terén, ideértve a Polgármesterek 
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Szövetségét és az „intelligens város” kezdeményezést; hangsúlyozza a városokra és 
régiókra vonatkozó, alulról építkező uniós energiapolitikai megközelítés jelentőségét, 
amelynek célja a tiszta és energiahatékony beruházások előmozdítása; hangsúlyozza, hogy 
a jövőbeli kohéziós politika és az Európa 2020 stratégia összehangolása a helyi és 
regionális fejlődést elősegítő, kulcsfontosságú megvalósítási mechanizmust biztosít, 
amely intelligens, gazdasági szempontból versenyképes, fenntartható növekedést 
eredményez a tagállamokban, régiókban és városokban. 

7. megjegyzi, hogy jelentős különbségek tapasztalhatók az európai régiók között, ami nem 
teszi lehetővé kötelező energiahatékonysági célok kitűzését, amelyek a kkv-kra is 
aránytalan terheket rónának; ezért azt javasolja, hogy folyamatosan felügyeljék a meglévő 
jogszabályok végrehajtását, és nem teljesítés esetén indítsanak jogsértési eljárást;

8. tudomásul veszi, hogy az energiahatékonyságra vonatkozó politikák az energiafogyasztás 
csökkentése tekintetében eddig nem vették kellőképpen figyelembe a társadalmi 
elfogadásra vonatkozó tényezőket; hangsúlyozza, hogy az energiahatékonyság mérése 
sikerének szempontjából nem csupán a felhasználók magatartása meghatározó, hanem a 
fogyasztók bizalmának megerősítése is; kéri, hogy a jövőbeli energiahatékonysági 
cselekvési terv a társadalmi elfogadás erősítése érdekében tartalmazzon további támogató 
intézkedéseket; hangsúlyozza, hogy a helyi és regionális szintek kulcsfontosságú szerepet 
játszanak a konszenzus kialakítása tekintetében;

9. felszólítja a Bizottságot, hogy vezessen be az energiaszegénység leküzdésére irányuló 
intézkedéseket, amelyeken keresztül Európa a legszegényebb háztartásokat célozza meg, 
és hogy aktívan támogassa a lakások energiahatékonyságának megvalósítását és 
finanszírozását;

10. rámutat arra, hogy a vállalkozások innovációs erőfeszítéseik révén kiemelkedő szerepet 
játszanak az energiatakarékosságra vonatkozó intézkedések kidolgozása és megvalósítása 
terén; reméli, hogy a strukturális finanszírozás az energiahatékonyság terén folyó 
projektekben történő aktív részvételre ösztönzi majd a vállalkozásokat;

11. felszólítja a Bizottságot, hogy az uniós jogszabályok optimális végrehajtása és a 
szinergiák elsősorban a fogyasztókért történő kiaknázása érdekében a meglévő európai 
jogszabályokat, például a környezetbarát tervezésről szóló irányelvet és az 
energiafogyasztást mutató címkézésről szóló irányelvet ne kiterjessze, hanem vonja össze.
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