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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 a megújuló energiával kapcsolatos beruházások és ezen energia 
hasznosítása elősegíti az Európai Unió régióinak gazdasági fejlődését, az új innovációkat 
és technológiákat, valamint a fenntartható növekedést; hangsúlyozza továbbá, hogy ez 
biztosítja majd az energiaellátás diverzifikációját, és csökkenti az Unió hagyományos 
energiától való függőségét, miközben új, fenntartható munkahelyeket teremt, valamint 
növeli a versenyképességet és a területi és szociális kohéziót;

2. megállapítja, hogy a megújulóenergiaforrás-ágazatban csaknem félmillió munkahelyet 
teremtettek, valamint a megújuló energiaforrások fokozott térnyerésével 2030-ig ezen 
ágazatban további hárommillió munkahely jöhet létre;

3. felhívja a tagállamokat, hogy folytassák a megújuló energiába és az 
energiakonvergenciába való beruházásokat, és sajnálattal figyeli azt a tendenciát, hogy a 
megújuló energiákra vonatkozó ösztönzőket a környezeti és társadalmi-gazdasági 
szempontból kevésbé fenntartható energiaforrások javára szűkítik;

4. úgy véli, hogy az Unió regionális politikája fontos szerepet játszik a megújulóenergia-
termelés és az energiahatékonyság Európa-szerte történő előmozdításában, valamint a 
villamosenergia-szolgáltatás és az energiatovábbítási szolgáltatások területén; pozitívan 
értékeli, hogy a megújuló energia használatának elősegítésére szánt kohéziós és regionális 
politikai erőfeszítések időszakról időszakra bővülnek abból a célból, hogy a megújuló 
energiaforrások teljes mértékben hozzájáruljanak az uniós energiapolitikai célokhoz, és 
hogy az energiával kapcsolatos uniós célkitűzéseket Unió-szerte végrehajtsák; különösen 
fontosnak tartja, hogy az európai politika arra irányuljon, hogy a finanszírozási arány a 
következő, 2014 és 2020 közötti időszakban elegendő legyen; úgy véli, hogy a megújuló 
energia tekintetében fontos ambiciózus célokat megfogalmazni a 2020 utáni időre a 
megújuló és a tiszta energia előállításának ösztönzésére;

5. úgy ítéli meg, hogy a megújuló energiaforrások által kínált előnyök teljes mértékű 
kihasználásához szoros együttműködésre van szükség az energiainfrastruktúra területén, 
az új technológiák számára pedig további európai finanszírozást kell biztosítani;

6. úgy véli, hogy a közösségi finanszírozás következő programozási időszakban, azaz 2014 
és 2020 közötti intelligens felhasználása lehetővé teszi majd azon cél elérését, hogy a 
megújuló energiaforrások aránya 20%-ra nőjön, és ezzel párhuzamosan megvalósuljon az 
Európai Unió fenntarthatósági és versenyképességi célkitűzése is;

7. hangsúlyozza, hogy a közös stratégiai keret forrásaiból finanszírozott beruházások 
jelentős mértékben hozzájárulhatnak a megújuló energiával kapcsolatos kihívások 
megoldásához és energiahatékonysági potenciáljuk kiaknázásához; felhívja a figyelmet az 
elsősorban európai köz- és magánberuházások, valamint az innovatív finanszírozási 
eszközök fontosságára is; a Horizont 2020 szerepéről nem megfeledkezve hangsúlyozza a 
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strukturális alapok révén támogatható, különösen az alsóbb szinteken kezdeményezett 
kutatási és fejlesztési projektek jelentőségét az európai megújulóenergia-ágazat 
fejlesztésében és a különleges regionális kihívásokra való reagálásban; hangsúlyozza, 
hogy a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások alapvetően fontosak annak 
elősegítéséhez, hogy azok a hagyományos energiaforrásokhoz képest versenyképesebbé 
váljanak;

8. rámutat, hogy az intelligens energiahálózatok – az Európai Bizottság által az 
energiapolitikai előkészítő dokumentumban vázoltak szerint – a jövőben nagy 
jelentőséggel bírnak majd az EU-szerte rendelkezésre álló megújuló energia tekintetében 
fennálló egyenlőtlenségek kezelése, illetve az ezen energia valamennyi régióba való 
eljuttatására képes, összeurópai energiapiac létrehozása szempontjából; 

9. hangsúlyozza, hogy a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos technológiák alkalmazását 
a régióban rendelkezésre álló megújuló energiaforrások alapján kellene optimalizálni; 
emlékeztet arra, hogy a megújuló energia termelésének bővítése kihívások elé állítja a 
jelenlegi energia-infrastruktúra működőképességét, mivel az energiaforrások gyakran 
távoli helyen találhatók, és ezért az átviteli és elosztási útvonalak fejlesztéséhez 
komolyabb munkálatok szükségesek; úgy véli, hogy a megújuló energiaforrások további 
integrációja érdekében az Unión belül infrastrukturális kiigazításokra lesz szükség mind a 
szállítás, mind az elosztás terén, valamint hogy a nemzeti jogszabályoknak biztosítaniuk 
kell a tervezési eljárások egyszerűsítését és felgyorsítását, mivel azok gyakran különböző 
tervezési szintek együttműködését teszik szükségessé; hangsúlyozza, hogy az energia-
infrastruktúrába való beruházásokban mind az állami, mind a magánfinanszírozás fontos 
szerephez jut; hangsúlyozza, hogy sürgős szükség van az előrelépésekre az Unió belső 
energiapiacának kialakítása és kiterjesztése terén; kiemeli, hogy a strukturális alapok 
korszerűsíthetik a jelenlegi energiainfrastruktúrát, és egy megfelelően összekapcsolt 
európai infrastruktúra létrehozását szolgálhatják a megújuló energiáknak az európai 
energiapiacba való integrációja érdekében; egyszersmind kiemeli az intelligens 
energiahálózatok kialakításának jelentőségét; ugyanakkor úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi 
finanszírozási időszakban az új energiakapacitásokra szánt ERFA-finanszírozás összege 
meglehetősen alacsony; úgy véli, hogy például az ELENA-alapnak a korábbiaknál jobban 
kellene támogatnia a megújuló energiával kapcsolatos nagyobb és decentralizált 
beruházási projekteket, az „Intelligens energia – Európa” program révén pedig ösztönözni 
lehetne a megújuló energia továbbfejlesztését, valamint a kisebb – többek között – vidéki 
közösségek megújuló energiával kapcsolatos közös projektjeit;

10. megállapítja, hogy az Unió leghatékonyabb és legversenyképesebb megújulóenergia-
telepei olykor a fogyasztási helytől földrajzilag távol találhatók, és hogy ezért megfelelő 
hálózatokat kell létrehozni a tiszta energia továbbítása céljából; hangsúlyozza, hogy a 
hatékony helyi megújulóenergia-termelést is ösztönözni kell az átviteli veszteségek 
csökkentése, az ellátás biztonságának javítása és a regionális energia-önellátás elősegítése 
érdekében;

11. támogatja a többszintű irányítást és a decentralizált megközelítést az energiapolitika és a 
megújuló energiák terén, ideértve többek között a Polgármesterek Szövetségének 
részvételét és az intelligens városok kezdeményezés továbbfejlesztését, valamint a legjobb 
megoldások helyi és regionális szintű népszerűsítését tájékoztatási kampányok 
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segítségével;

12. emlékeztet az energetikai önellátás, valamint az egész Unióra kiterjedő biztonságos 
energiaellátás fontosságára és az európai megújuló és lassan megújuló energiaforrásoknak 
a regionális gazdaság szempontjából betöltött szerepére; emlékeztet arra, hogy hosszú 
távon, a 2050-re szóló energetikai útitervben és az Európa 2020 stratégiában 
meghatározott célok elérése szempontjából igen fontosak az arra irányuló törekvések, 
hogy megtörténjen az átállás a fosszilis energiahordozókról és az importált energiáról a 
helyben és regionális szinten, többek között határokon átnyúló projektek keretében 
előállított európai megújuló energiára, és ezáltal valamennyi európai polgár számára 
biztosítsuk a hozzáférést a biztonságos, fenntartható és megfizethető energiához; fájlalja, 
hogy az Unió importált fosszilis tüzelőanyagoktól való függősége sérülékennyé teszi az 
európai régiókat a válságokkal szemben és a versenyképesség tekintetében;

13. úgy véli, hogy Európa régióinak nagyobb rugalmasságra van szükségük ahhoz, hogy 
alkalmazkodjanak a területükön rendelkezésre álló megújuló energiákhoz és a javukra 
fordítsák őket, azaz teljes mértékben használják ki a decentralizált energiatermelést annak 
érdekében, hogy kezelni lehessen a változó feltételeket és a felhasználást oda lehessen 
koncentrálni, ahol rendelkezésre áll a legnagyobb mennyiség; rámutat, hogy mindezt 
olyan decentralizált megközelítéssel kell megvalósítani, amely intelligens hálózatokra és 
technológiákra összpontosít, és amely elősegíti az innováció és a beruházások fenntartható 
összekapcsolását;

14. úgy véli, hogy a helyi fenntartható energiastratégiák fontos szerepet töltenek be a 
regionális és a társadalmi fejlődés szempontjából, mivel erősítik a regionális szereplők 
megújuló energiával kapcsolatos projektekben való részvételét; megállapítja, hogy a 
tagállamok és a régiók saját erősségekkel rendelkeznek a megújuló energiaforrások 
tekintetében a földrajzi eltérések miatt; megállapítja, hogy a megújuló energiával 
kapcsolatos politika nem lehet minden régióban teljesen azonos, és ezért rugalmasságra 
van szükség; úgy véli, hogy a hangsúlyt a régiók egyedi erősségeire kell fektetni, és 
azokat a lehető legjobban ki kell használni; emlékeztet arra, hogy a megújuló 
energiaforrásokban rejlő lehetőségek fejlesztése céljából figyelembe kell venni a helyi és 
regionális feltételeket és forrásokat; hangsúlyozza, hogy a bioenergia és a többi megújuló 
energiaforrás – különösen a legkülső régiók, a szigetek és távoli térségek, a ritkán lakott 
területek és a vidéki területek energiagazdálkodása, gazdasági növekedése és 
életképessége szempontjából – fontos szerepet játszik; úgy véli, hogy a megújuló 
energiaforrások közös stratégiai keretből való támogatásának hozzá kell járulnia a 
megtermelt energia régión belüli elosztásához és a kisléptékű megújulóenergia-
projektekhez;  hangsúlyozza, hogy a kkv-k a megújuló energiákkal kapcsolatos 
politikában fontos szerepet játszanak;

15. megállapítja, hogy regionális szinten integrált megközelítésre van szükség a 
megújulóenergia-felhasználás serkentése érdekében; úgy véli, hogy különböző szereplőket 
kell bevonni az infrastruktúra kiépítésébe a bürokrácia további növelése nélkül;

16. elvárja, hogy a megújuló energiával kapcsolatos hatékony projektek ne álljanak meg sem 
az Unió belső, sem pedig külső határain; nyomatékosan kiemeli a határokon átnyúló 
energiaprojektek fontosságát, és megállapítja, hogy az európai regionális együttműködési 
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programokat, valamint az IPA-t és az ENI-t ki kellene használni a megújuló energia 
bevezetése során; hangsúlyozza, hogy e programok keretében meg kell osztani és 
hasznosítani kell a bevált gyakorlatokat; támogatja, hogy a regionális politika és az 
energiapolitika rendelkezésére álló pénzeszközöket harmadik országokkal folytatott, 
határokon átnyúló megújulóenergia-projektekre és a harmadik energiacsomag keretén 
belül a nemzeti hálózatok összekapcsolására fordítsák; hangsúlyozza, hogy a külső határ 
menti régiókat a lehető legszélesebb körben össze kellene kapcsolni az uniós hálózattal 
annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődés a határ mindkét oldalán biztosítva legyen; 
ugyanakkor megállapítja, hogy a megújuló energiaforrásokra vonatkozóan a 
tagállamokban létező, számos különböző támogatási mechanizmus – különösen a 
határokon átnyúló régiókban – nem biztosít kellő hatékonyságot; 

17. hangsúlyozza a megújuló energiák európai belső piaca fokozatos létrehozásának 
fontosságát valamennyi európai régióban, amely piac figyelembe venné a régiók összes 
energiaforrását, lehetővé téve számukra a fenntartható versenyképességet;

18. megállapítja, hogy a megújuló energiák integrálása és elterjedése jelentős mértékben 
hozzájárul a hagyományos energiaforrások környezetvédelmi költségeinek 
csökkentéséhez, a fosszilis tüzelőanyagok használatának és az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez, következésképpen fejleszteni kell őket, figyelembe véve 
mindeközben a természetvédelem és a biológiai sokféleség tiszteletben tartását;

19. emlékeztet arra, hogy a következetesség és a hosszú távú szemlélet, az innováció és a 
fenntarthatóság mint az Európai Unió éghajlati és energiapolitikájának elemei 
kulcsfontosságúak az Unió 2020-as céljainak elérése, valamint a megújuló 
energiaforrásokból származó energiaellátás 2050-re történő növelése szempontjából; 
emlékeztet arra, hogy a megújuló energia hasznosítását korlátozó jogszabályok a 
legrosszabb esetben megnehezítik a célok elérését, ami a regionális gazdaságra nézve 
kedvezőtlen következményekkel járhat;

20. hangsúlyozza, hogy e területen fokozni kell az egyedi és célzott tájékoztatási kampányok 
összehangolt támogatását, amelyek figyelembe veszik minden egyes régió egyedi 
sajátosságait, és kitérnek az eredmények bemutatására is, ily módon rámutatva azokra az 
előnyökre, amelyek a megújuló energiák alkalmazásából következően a régió javát 
szolgálják;

21. hangsúlyozza a megújulóenergia-termelés növelése révén megvalósított 
energiafüggetlenség terén helyi szinten szerzett értékes tapasztalatot; javasolja a 
megújulóenergia-falvak és -szövetkezetek előmozdítását, valamint a bevált gyakorlatok és 
a hálózatépítés elősegítését a legsikeresebb modellek legjobb kihasználása érdekében;

22. megállapítja, hogy amennyiben az EU el akarja érni a megújuló energiával és az 
energiahatékonysággal kapcsolatos céljait, a regionális és a helyi hatóságoknak 
kulcsfontosságú szerepet kell játszaniuk az energiaágazatban kiemelten szükséges 
innovációk kiaknázásában, és valódi lehetőséget kell kapniuk e célok befolyásolására; 
ösztönzi a többszintű kormányzási megközelítést, amelynek célja a szoros és hatékony 
kapcsolat a megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti tervek és a regionális 
finanszírozási stratégiák között; emlékeztet arra, hogy a megújuló energia jelentős 
társadalmi elfogadottságát és támogatottságát csak átlátható területfejlesztési, építési és 
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engedélyezési eljárások révén lehet elérni, minden érdekelt fél bevonásával;

23. felhívja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy egyszerűsítsék az engedélyezési 
eljárásokat, alakítsanak ki stabil és egyszerű szabályozási keretet, csökkentsék a piaci 
akadályok összetettségét, valamint teremtsenek ösztönzőket és egyszerűsítsék a 
finanszírozáshoz való hozzájutást a megújuló energiát termelő létesítmények számára; 
ezenfelül felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a társfinanszírozást a 
kohéziós politika finanszírozási eszközeiből és az Európai Beruházási Bank forrásaiból;

24. felhívja a figyelmet arra, hogy támogatni kell az európai legkülső régiók, a szigetek és 
egyéb távoli térségek megújuló energiával kapcsolatos potenciáljának kiaknázását 
szolgáló tevékenységeket, mivel e területek tüzelőanyagoktól való függését távoli 
fekvésük és földrajzi elszigeteltségük tovább súlyosbítja; felhívja az Európai Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy a POSEI-programok mintájára dolgozzanak ki egyedi programot a 
megújuló energia területére vonatkozóan e területek egyedülálló potenciáljának teljes 
mértékű kihasználása érdekében.
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