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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. emlékeztet arra, hogy a biztonságos, fenntartható és versenyképes energia, továbbá a 
hatékony belső összeköttetésekkel rendelkező, integrált és megbízható energiahálózatok 
biztosítása jelenti az egyik legnagyobb jövőbeli kihívást az összes uniós régió számára; 
hangsúlyozza, hogy az energiainfrastruktúra korszerűsítése és felújítása, a transzeurópai 
energiahálózatok és a megújuló energiaforrások támogatása, a hazai villamosenergia- és 
gázösszeköttetések fejlesztése és az EU elszigetelt részeinek integrálása az európai 
energiapiacba nélkülözhetetlen feltételei annak, hogy teljesüljenek a „20-20-20” célok és 
az Európa 2020 stratégia célkitűzései; megjegyzi, hogy a rendszerösszekötés szintje 
számos országban nem éri el a 10%-os küszöbértéket; hangsúlyozza, hogy az uniós 
energiapolitikát kontinentális szinten kell koordinálni és meghatározni, valamint hogy a 
szomszédos országokkal összekapcsolt európai hálózatok ösztönöznék a közös európai 
energiapiacon zajló versenyt, és növelnék a tagállamok közötti szolidaritást; úgy véli, 
hogy az Uniónak, a tagállamoknak és a regionális hatóságoknak ezzel összefüggésben 
nemcsak a határokon átnyúló infrastruktúrák fejlesztése érdekében kell együttműködniük, 
hanem az olyan infrastruktúrák tekintetében is, amelyek lehetővé teszik a szállítási 
főútvonalaktól és az azok felé történő szállítást, illetve a nemzeti szintű elosztást; 
hangsúlyozza, hogy a regionális, valamint a helyi hatóságok a nemzeti „egyablakos 
rendszerekkel” együttműködve fontos szerepet játszanak a fenntartható tervezésben, az 
engedélyezési folyamatokban, valamint az energiainfrastruktúra-projektek lakosság 
körében történő népszerűsítésében; 

2. hangsúlyozza, hogy a legnagyobb kihívás abban áll, hogy biztosítsák, hogy a helyi 
nyilvánosság elfogadja az energiainfrastruktúra-projekteket; meggyőződése, hogy a 
nyilvánosság és a döntéshozók beleegyezése és bizalma csak akkor szerezhető meg, ha 
nyílt és átlátható vitákat tartanak az energiainfrastruktúra-projektekre vonatkozó döntések 
felé vezető folyamat során;

3. hangsúlyozza, hogy korszerűsíteni kell az uniós hálózat egészét, továbbá hogy az 
Uniónak a fenti feladat megoldásában támogatnia kell a tagállamokat és a régiókat, 
valamint hogy az összes régiót, a legtávolabbi területeket is be kell vonni minden fázisba 
és minden végrehajtási eljárásba a területi kohézió fenntartásának érdekében; 

4. sürgeti, hogy a Bizottság vizsgálja felül a meglévő energiainfrastruktúrákat, és tegyen 
javaslatokat új infrastruktúrakapacitások kialakítására annak biztosítása érdekében, hogy 
energiainfrastruktúra-politikái minden régió számára megadják a lehetőséget arra, hogy 
fenntartható energiát állíthasson elő és fogyaszthasson; hangsúlyozza, hogy erre 
biztonsági és gazdasági okokból egyaránt szükség van;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy a fűtés- és hűtéságazat számára készítsen nagyratörő 
stratégiát;

6. fenntartja, hogy a regionális energiatermelés fejlesztése az energia-önellátás garantálását 
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szolgáló fontos eszköz Európa különböző részein, különösen a balti-tengeri térségben, 
amely elszigetelt marad, és továbbra is egyetlen beszerzési forrástól függ; megjegyzi, 
hogy a régiók a felhasználható energiaforrások széles választékával rendelkeznek, 
ideértve a természeti erőforrásokkal kapcsolatos lehetőségeket, valamint hogy a jövőben 
azt a célt kell kitűzni, hogy e forrásokat teljes mértékben kiaknázzák az energiatermelés 
diverzifikálása érdekében;

7. megjegyzi, hogy az ERFA jelentős mértékben hozzájárul az energia- és más 
infrastruktúra-projektek finanszírozásához, és kiemeli a kohéziós politika helyi és 
regionális szinten betöltött jelentős szerepét az energiahatékonyság javítása és a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos uniós célok elérése terén;

8. kiemeli, hogy az energiainfrastruktúrákkal kapcsolatos projekteket alapos 
hatásvizsgálatnak kell alávetni, továbbá ki kell dolgozni az energiainfrastruktúrákkal 
kapcsolatos vészhelyzetek esetén meghozandó válaszintézkedéseket tartalmazó megfelelő 
terveket, különösen a környezeti katasztrófák elkerülése érdekében; hangsúlyozza, hogy e 
terveknek előre meg kell határozniuk, hogy műszaki és gazdasági szempontból hogyan 
kezeljék ezeket az eseményeket;

9. hangsúlyozza, hogy a régiók nemzeti és uniós szinten megvalósuló együttműködése 
hozzájárul az energiaszigetek felszámolásához és a belső energiapiac kiteljesítéséhez, 
valamint az energiainfrastruktúra-projektek végrehajtásához;  úgy véli, hogy a kohéziós 
politika európai területi együttműködési célja, valamint a makroregionális stratégiák 
növelhetik az együttműködési lehetőségeket a határokon átnyúló projektek esetén annak 
érdekében, hogy hatékony és intelligens összeköttetések jöjjenek létre a nem megszokott 
helyi és regionális energiaforrások és a nagy energiahálózatok között; hangsúlyozza, 
hogy az infrastruktúraprojektek megfelelő összehangolása a lehető legjobb költség-
haszon arányt biztosíthatja, és maximalizálhatja az uniós alapok hatékonyságát; úgy véli 
ezzel összefüggésben, hogy a regionális együttműködést javítani kell, különösen a 
kialakított prioritások és az európai régiók közötti megfelelő kapcsolat biztosítása 
érdekében;

10. hangsúlyozza az energiahálózatok összekötő kapacitása növelésének fontosságát 
határokon átnyúló szinten, és rámutat, hogy a kitűzött célok, többek között a területi 
kohézió elérése érdekében fontos a szükséges finanszírozás biztosítása;

11. üdvözli az arról szóló határozatot, hogy az „európai érdekű projektek” előtérbe 
helyezésével a 2020-ig tartó időszakban kisebb számú infrastruktúraprioritást állítanak 
középpontba; felszólítja a Bizottságot, hogy a projektek kiválasztásához dolgozzon ki 
pontos kritériumokat, szorosan együttműködve a tagállamokkal, valamint a regionális és 
helyi érintettekkel;

12. rámutat, hogy folytatni kell a belső energiapiac integrációját, különösen az olyan 
projekteket támogatva, amelyek biztosítják, hogy a szomszédos országok jól 
kiegyensúlyozott nemzeti energiaszerkezettel rendelkezzenek;

13. felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy tűzzenek ki kötelező erővel bíró célokat a 
tagállamok közötti összeköttetésekre vonatkozóan, akár szakosodott regionális fórumok, 
akár regionális kezdeményezések révén annak érdekében, hogy könnyebb legyen a 
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tervezés, a végrehajtás, valamint az elfogadott prioritások áttekintése, továbbá hogy 
beruházási tervek és egyedi projektek készüljenek;

14. hangsúlyozza a déli folyosóval kapcsolatos projektek fontosságát, tekintetbe véve az EU 
arra vonatkozó alapvető célját, hogy diverzifikálja energiaellátási útvonalait;

15 kitart a kohéziós politika egységessége mellett, és arra kéri a Bizottságot, hogy 
tartózkodjon az újabb ágazati pénzalapok létrehozásától például az energia- vagy az 
éghajlat-politika területén; arra biztatja a Bizottságot, hogy az energiapolitikával 
kapcsolatos intézkedések meghatározása során merítsen a kohéziós politika 
tapasztalataiból, különös tekintettel a projektek kiválasztására;

16. úgy véli, hogy a strukturális alapok lehetőséget biztosítanak az energiainfrastruktúrákba 
való egyedi beruházások támogatására; úgy gondolja azonban, hogy az ilyen 
befektetéseknek olyan régiókra kell korlátozódniuk, ahol politikai és földrajzi okokból 
kifolyólag a piac túl nehéz helyzetben van ahhoz, hogy megoldást nyújtson az 
energiaellátás problémáira; felszólít továbbá arra, hogy a strukturális alapoktól származó 
támogatást alapelvként minden esetben a piaci megközelítés elfogadásától és a közös 
finanszírozás elvének való megfeleléstől tegyék függővé; 

17. felszólítja az EU-t, hogy az egységes uniós energiapiac megteremtésének szerves 
részeként támogassa az olyan energiaprojekteket, amelyek nem tudnak 
magánbefektetőket vonzani, de amelyek szükségesek az EU elszigetelt területei 
energiaigényének kielégítésére úgy, hogy e területek rákapcsolódnak az európai 
villamosenergia- és gázhálózatokra; 

18. támogatja az „intelligens városok” innovációs partnerség azonnali elindítását, és felhívja 
a fenntartható városfejlesztést szolgáló tervezési folyamatokban részt vevő, érintett 
partnereket, hogy támogassák és használják ki jobban a JESSICA és az ELENA által a 
fenntartható energiába történő helyi szintű befektetések számára biztosított előnyöket, 
hogy segítsék a városokat és a régiókat megvalósítható beruházási projektek indításában 
az energiahatékonyság, a tisztán égő és megújuló energiaforrások, valamint a fenntartható 
városi közlekedés terén; kiemeli továbbá az Európai Szomszédsági és Partnerségi 
Támogatási Eszköz keretében történő, a szomszédos országokkal való határokon átnyúló 
finanszírozás előnyeit;

19. megjegyzi, hogy a nemzeti szabályozási rendszerek ösztönzői továbbra sem elegendők 
különösen az olyan magasabb kockázatú és innovatív projektekhez, mint az intelligens 
hálózatok; hangsúlyozza, hogy a nemzeti szabályozási keretek kiigazításra szorulnak, és 
ezzel összefüggésben kéri a Bizottságot, járjon utána, hogy a nemzeti szintű jogszabályi 
ösztönzők mennyire kielégítők és megfelelők; felszólítja a Bizottságot, fontolja meg egy 
olyan jutalmazó és ösztönző rendszer bevezetését a tagállamok és a régiók számára, 
amely nemcsak azt segíti elő, hogy az európai érdekeltségű projekteket gyorsabban 
elvégezzék, hanem egyúttal támogatja a technológiai irányultságú beruházásokat és a 
minőségbeli javulást, valamint az innovációt az energiainfrastruktúrák tekintetében;

20. kéri az engedélyezési eljárások felgyorsítását (legfeljebb 5 év) és egyszerűsítését 
(egyablakos rendszer); hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak el kell fogadnia a többszintű 
irányítási megközelítést, és hogy a regionális és helyi intézkedéseknek fontosabb szerepet 
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kell adni bizonyos területeken az európai érdekű projektek meghatározása tekintetében, 
és az energiainfrastruktúrával és -biztonsággal, az ellátási útvonalakkal, az 
energiatermékek előállításának és feldolgozásának helyszíneivel, valamint a tárolással és 
a hulladékkezeléssel kapcsolatos prioritások meghatározása céljából, mivel a helyi és 
regionális hatóságok szükségszerű partnerek, ami a tervezést, a finanszírozást és a 
kommunikációt illeti, és e hatóságokat továbbra is teljes mértékben be kell vonni a 
projektek tervezésének és végrehajtásának összes fázisába (ideértve a prioritások 
meghatározását, a projekttervezést, a döntéshozatalt, az alkalmazást és a finanszírozást, a 
gyakorlati végrehajtást és az értékelést); hangsúlyozza, hogy az engedélyezési eljárások 
bármilyen uniós szintű közelítésének összhangban kell állnia a szubszidiaritás elvével; 
hangsúlyozza a kohéziós politika integrált megközelítését, amely több különböző alapot 
összevon, és felszólítja a Bizottságot, hogy tartsa meg ezt a megközelítést;

21. kéri a Bizottságot, hogy a költséghatékonyság és a nyilvánosság beleegyezése 
szempontjából vizsgálja meg, előnyösebb-e a meglévő energiafolyosók korszerűsítése és 
fejlesztése, mint újak kialakítása; kéri továbbá a régiók rendszerösszekötő képességeinek 
felmérését;

22. úgy véli, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet felerősíti az igényt az energetikai ügyek 
integrált megközelítésének elfogadására, megfelelően figyelembe véve gazdasági, 
környezeti és társadalmi aspektusaikat is; rámutat, hogy tekintetbe kell venni kedvező és 
kedvezőtlen mellékhatásaikat is annak biztosítása érdekében, hogy közép- és hosszú 
távon minden európai polgár hozzáférjen a biztonságos, fenntartható és megfizethető 
energiához;

23. emlékeztet, hogy a 3. energiacsomag kötelezi a díjtételekről döntő szabályozókat, hogy 
nemcsak a tagállamukban jelentkező előnyök, hanem az egész Unió javát szolgáló 
előnyök alapján értékeljék a beruházásokat; sürgeti az ACER-t, biztosítsa, hogy tagjai 
vegyék figyelembe e kötelezettséget, és kéri a Bizottságot, vegyen fontolóra 
kompenzációs mechanizmusokat azokban az esetekben, amikor a költségeket és a 
nyereségeket nem lehet méltányosan elosztani a díjtételek kiszabásával, és a 
kompenzációt az érintett városok és régiók között ossza el;

24. felkéri a Bizottságot annak biztosítására, hogy az infrastrukturális beruházások 
finanszírozása piaci alapú legyen a versenytorzulások megakadályozása és a téves 
beruházási ösztönzők, valamint a tagállamok közötti indokolatlan fluktuációk elkerülése 
érdekében azzal a feltétellel, hogy ugyanakkor biztosítja a közérdek védelmét is, 
különösen helyi és regionális szinten, valamint a különleges földrajzi helyzetű 
területeken, azaz a szigeteken, a hegyvidékeken és a gyéren lakott régiókban, korlátozott 
mértékű állami finanszírozás révén, amelynek következtében létrejön a pénzügyi 
eszközök magánbefektetéseket ösztönző innovatív kombinációja;

25. felhívja a figyelmet a fenti régiók problémáira, amely régiók kevés piaci szereplővel 
rendelkeznek, és ennek következtében infrastruktúráik fejlesztése és megújítása lassú; 
sajnálja, hogy emiatt nem érvényesül minden esetben a „felhasználó fizet” elve, és ezért 
úgy véli, hogy az ilyen esetekben még szükség lehet közfinanszírozásra annak érdekében, 
hogy kiépüljön az ahhoz szükséges infrastruktúra, hogy e nemzeti és regionális 
energiapiacok az európai energiapiac részeként kialakulhassanak; kéri a Bizottságot, 
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hogy vizsgálja felül az állami támogatás ezzel kapcsolatos szabályait, és ha szükséges, 
tegyen javaslatokat e szabályok módosítására, hogy a tagállamok ösztönözhessék az 
infrastruktúra korszerűsítését;

26. felszólítja a Bizottságot, hogy adjon ki olyan új iránymutatást a projektek állami 
finanszírozásáról és az állami támogatásokról szóló, jelenleg hatályos jogszabályokról, 
amely egyértelmű kritériumokat állapít meg az energiainfrastruktúrák közfinanszírozása 
tekintetében; hangsúlyozza, hogy a dokumentumot az Energiaügyi Főigazgatóságnak, a 
Versenypolitikai Főigazgatóságnak és a Regionális Politikai Főigazgatóságnak közösen 
kell kidolgoznia az egymásnak ellentmondó bizottsági szabályok elkerülése érdekében;

27. kéri, hogy mielőtt elindulnak a határokon átnyúló projektek, vagy továbbfejlesztik őket, 
kerüljön sor olyan intézkedésekre, amelyek biztosítják a nemzetközi megállapodásoknak, 
például az Espoo-egyezménynek való megfelelést, és felhívja a figyelmet az 
energiahálózatok expanziójával összefüggésben a szorosabb együttműködés 
elősegítésének szükségességére, különösen Oroszország és Fehéroroszország, illetve a 
balti államok között, és ezzel kapcsolatban az EU és Oroszország közötti energetikai 
párbeszéd fejlesztésének fontosságára, különös tekintettel az uniós tagállamok és régiók 
energiabiztonságával kapcsolatos cél elérésére;

28. hangsúlyozza a magánszektorral és a pénzügyi intézményekkel, különösen az Európai 
Beruházási Bankkal és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal való szorosabb és 
hatékonyabb együttműködés fontosságát a szükséges finanszírozás biztosítása érdekében, 
különösen az elsődleges fontosságú, határokon átnyúló projektek számára; felszólítja a 
Bizottságot, hogy találjon más innovatív pénzügyi eszközöket, és segítse elő a köz- és 
magánszféra közötti partnerségek kialakításának támogatását, amely partnerségekhez a 
helyi, regionális és nemzeti hatóságok ösztönzőket nyújtanak, valamint biztosítják a 
szükséges jogi keretet és politikai támogatást; hangsúlyozza, hogy a helyi és regionális 
hatóságok szintjén ki kell alakítani a műszaki segítségnyújtást és a pénzügyi tervezést 
annak érdekében, hogy támogassák a helyi szereplők energiahatékonysági projektjeit, 
például az EBB „ELENA” műszaki segítségnyújtási eszköze és az energetikai szolgáltató 
vállalatok tapasztalatai kiaknázásának révén, amennyiben energiahatékonysági 
infrastruktúráról van szó;

29. rámutat, hogy a szigeteket és a hegyvidékeket a helyzetükből adódó földrajzi akadályok 
miatt rendkívül nehéz az unós energiahálózatba integrálni; felszólítja ezért a Bizottságot, 
hogy vegye figyelembe a régiókban fennálló eltérő körülményeket, és kifejezetten azokra 
a régiókra összpontosítson, amelyek sajátos földrajzi és demográfiai tulajdonságokkal 
rendelkeznek, mint például a szigetek, a hegyvidékek és a gyéren lakott területek annak 
érdekében, hogy megvalósuljon az energiaforrások fokozott diverzifikációja és a 
megújuló energiaforrások támogatása, és így csökkenjen az importált energiától való 
függés; szorgalmazza, hogy a Bizottság 2020-as energiainfrastruktúra-prioritásai közé 
vegye fel a szigetek energetikai rendszerének sajátos helyzetét;

30. felhívja a figyelmet, hogy kiemelten kell kezelni és támogatni kell a megújuló 
energiaforrások infrastruktúráját, különösen az intelligens, decentralizált, az 
energiahatékonyság ösztönzésével párosított energiainfrastruktúrákat a fosszilis 
tüzelőanyagoktól való függés és a szennyező kibocsátások csökkentése érdekében; 
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rámutat e tekintetben a regionális fejlődés szempontjából a megújulóenergia-termelésben 
rejlő, a régió sajátosságaitól függő, óriási gazdasági lehetőségekre; ezzel összefüggésben 
felhívja a figyelmet a megújuló energiaforrásokra és a velük kapcsolatos lehetőségekre a 
különböző európai régiókban, valamint arra, hogy e területeket el kell látni megfelelően 
összekapcsolt intelligens hálózattal és elegendő termelési kapacitással; hangsúlyozza 
továbbá, hogy a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projektek csak akkor lehetnek 
sikeresek, ha a nemzeti szállítóhálózatok elég korszerűek az új típusú energia 
szállításához; e tekintetben bátorítja az Alpok régiójában és az északi országokban a 
hálózatok összekapcsolását vízerőművekkel;

31. tekintettel arra, hogy fejlődési potenciáljuk szempontjából mennyire fontosak a régiók 
fenntartható energiára vonatkozó stratégiái, hangsúlyozza, hogy létre kell hozni a 
régiókban alkalmazott bevált gyakorlatok cseréjének fórumát, figyelembe véve a 
megújuló energiaforrásokra, energiatakarékosságra és energiahatékonyságra szakosodott 
települések és régiók sikeres példáit; ezzel összefüggésben konzultációs és értékelési 
rendszer kialakítását kéri az infrastruktúra nyilvánosság általi elfogadását szolgáló bevált 
gyakorlatok és tudnivalók megismerése és – ha lehetséges – átvétele érdekében;
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