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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. üdvözli a forráshatékonysággal kapcsolatos kiemelt kezdeményezést, amelynek ki kell 
terjednie Európa összes erőforrására, köztük a nyersanyagokra, például a tüzelőanyagokra, 
ásványi anyagokra és fémekre, továbbá az olyan erőforrásokra, mint az élelmiszerek, a talaj, a 
víz, a levegő és a természeti környezet; hangsúlyozza, hogy a politikának elő kell mozdítania 
az erőforrások fenntartható felhasználását, és a területek fenntartható fejlesztésébe történő 
befektetésekre kell összpontosítania annak érdekében, hogy biztosítsa Európában az 
intelligens, fenntartható és mindenkire kiterjedő növekedést, amely hozzájárul az 
energiaellátás biztonságához, az energiahatékonyabb közlekedéshez, mindeközben  
lehetőséget teremt zöld munkahelyek számára, és fokozza az európai vállalkozások 
versenyképességét, valamint javítja a jelen és a jövő generációinak életminőségét és biztosítja 
a generációk közötti szolidaritást;

2. hangsúlyozza, hogy a beruházások középpontjában az energiahatékonyságnak, a megújuló 
energiáknak, az épületek energiahatékonyságának és a tiszta közlekedésnek, továbbá –
különösen a hátrányos helyzetű régiókban – a megújuló energiaforrások számára létrehozandó 
regionális infrastruktúrának kell állnia; felkéri a tagállamokat, hogy a jelenlegi programozási 
időszakban erősítsék meg a strukturális alapok hozzájárulását a fenntartható fejlődéshez, és 
kéri a Bizottságot, hogy gyorsan és bürokráciától mentesen értékelje a módosított operatív 
programokat;

3. rámutat arra, hogy az EU és a nemzeti, regionális és helyi hatóságok erőfeszítései ellenére 
is jelentős zavarok tapasztalhatók az erőforrások megosztása terén; ezért hangsúlyozza, hogy 
a forráshatékony Európa megteremtéséhez helyi, regionális, nemzeti és uniós szinten végre 
kell hajtani a szakpolitikai területek és azok különböző eszközei közötti fokozott koordinációt 
és szinergiákat, megosztva egyúttal a helyi és regionális hatóságok hálózatának kontextusában 
a regionális alapok irányításával kapcsolatos legjobb gyakorlatokat hatékonyságuk biztosítása 
és az erőforrások felhasználására irányuló közös stratégia támogatása érdekében; rámutat arra, 
hogy a regionális politika területén már megvalósult a koordinált és integrált megközelítés; 
megjegyzi, hogy az intézkedések egyeztetésére bizonyos szakpolitikai területek között sor 
kerül, és ezt világos, bizonyítékokon alapuló iránymutatások révén ösztönözni kell;

4. rámutat arra, hogy a regionális politika – hosszú távú fejlesztési programjai, decentralizált 
igazgatási rendszere és az EU fenntartható fejlődésre vonatkozó prioritásainak beépítése miatt 
– kiemelkedő szerepet játszik a források hatékony felhasználását célzó kezdeményezések, 
különösen az épületek energiahatékonysága, a kutatással kapcsolatos beruházások, az 
innováció és a fenntartható fejlődés támogatásában, aminek következtében különösen 
alkalmas a hatékonyabb forrásfelhasználásra vonatkozó cél megvalósítására; az 
eredményalapú politikáról szóló vita tükrében olyan programokat és gyakorlatokat kér, 
amelyek biztosítják, hogy a regionális politikán belül kulcsfontosságúnak tekintsék az 
erőforrások leghatékonyabb felhasználását, és úgy véli, hogy ezeket a prioritásokat a 
regionális politikára vonatkozó jövőbeli jogszabályokban figyelembe kell venni, kiemelve 



PE467.223v02-00 4/6 AD\884576HU.doc

HU

azokat a projekteket, amelyek elősegítik Európában az erőforrás-hatékonyságot;

5. emlékeztet arra, hogy az erőforrások hatékony felhasználása szempontjából rendkívül 
fontos a több régiót és több tagállamot magukba foglaló, közös stratégiák kidolgozása; e 
tekintetben kiemeli az európai területi együttműködés fontosságát az összehangolt stratégiák 
megvalósítása tekintetében, valamint a határokon átnyúló energetikai és környezetvédelmi 
infrastruktúrákkal kapcsolatos beruházások sürgősségét az erőforrások jobb védelme és 
szabad áramlása érdekében; ösztönzi az elsősorban a környezetvédelemre, az ellátásra és az 
energetikai önállóságra összpontosító makroregionális stratégiák kidolgozását;

6. hangsúlyozza, hogy a forráshatékonyságot regionális és helyi szinten kell kezelni – szem 
előtt tartva az európai régiók lehetőségeit, hátrányait és eltérő fejlettségi szintjét –, és a 
regionális és helyi önkormányzatokat, valamint a partnerségi elv alapján, a technikai 
segítségnyújtás keretében megfelelő finanszírozás mellett a civil szervezeteket, polgárokat és 
más érdekelteket közvetlenül be kell vonni a vonatkozó intézkedések kezdeti tervezésébe és 
azt követő végrehajtásába; ez a megközelítés a nyilvánosság figyelmének felhívására irányuló 
stratégiával együtt minden szinten fokozottabb felelősségérzethez és az erőforrás-hatékonyság 
céljaival, valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelemben betöltött szerepével való 
egyértelműbb azonosuláshoz vezetne; hangsúlyozza, hogy a helyi és regionális hatóságoknak 
az energiahatékonyságra vonatkozó intézkedéseiket hozzá kell igazítaniuk az Európa 2020 
stratégiához, és ezeket az intézkedéseket bele kell foglalniuk az összes kiemelt 
kezdeményezést tartalmazó, tágabb területi paktumokba;

7. javasolja a tagállamoknak, hogy a prioritások meghatározásába, az intézkedések 
megtervezésébe és végrehajtásába rögtön a kezdettől fogva vonják be a szubnacionális, 
köztük a helyi szinteket is; a vitákat és a tájékoztatást szolgáló platform biztosítása érdekében 
javasolja továbbá a polgárokkal való konzultációkat, mivel a nyilvánosság alapvető szerepet 
játszik ezen intézkedések végrehajtásában, és az energiahatékony Európa nyújtotta előnyöket 
végeredményben a polgárok élvezik majd;

8. felhívja a figyelmet a közös mutatók meglétének fontosságára, amelyek alapján 
ágazatonként értékelni lehet az elfogadott intézkedések hatását, és lényegesnek tartja, hogy a 
Bizottság részt vegyen e mutatók meghatározásában;

9. rámutat arra, hogy a nemzeti és regionális szintű döntéshozóknak maradéktalanul tisztában
kell lenniük a növekedés és a forrásfelhasználás szétválasztásának fontosságával; felszólít 
minden tagállamot és régiót arra, hogy a hatékony forrásfelhasználás érdekében tegyenek 
további erőfeszítéseket, és támogassák az e témában végzett kutatást és fejlesztést; 
hangsúlyozza ebben az összefüggésben, hogy a célkitűzéseknek megvalósíthatónak, 
költségeiknek pedig ésszerűnek kell lenniük, és a hosszú távú célhoz és az ahhoz vezető úthoz 
kell kapcsolódniuk;

10. úgy véli, hogy a kohéziós politika és programozási ciklusa átláthatósága, a kiadások 
elosztása és a strukturális alapok lehetséges kedvezményezettjeinek tájékoztatása 
alapfeltételek a kohéziós politika átfogó célkitűzéseinek megvalósításához; 

11. hangsúlyozza, hogy az innováció és a kutatás fontos szerepet játszik a fenntarthatóbb 
termelési és fogyasztási módozatok megvalósulásában;
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12. emlékeztet arra, hogy az ERFA-nak továbbra is teljesítenie kell az erőforrások hatékony 
felhasználása és az energiaszegénység elleni küzdelem egymást kiegészítő, kettős 
célkitűzését;

13. hangsúlyozza, hogy a vállalkozók és a fogyasztók egyaránt kezükben tartják a források 
hatékony európai felhasználásának egyik kulcsát;

14. hangsúlyozza, hogy a városi területek energetikai infrastruktúrájával és az 
energiahatékonysággal kapcsolatos projektek tekintetében elő kell mozdítani a JESSICA 
pénzügyi tervezési eszközt.
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