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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 energiatakarékossági intézkedések költséghatékony módon növelik 
az ellátás biztonságát és csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást; aggodalommal tölti el, 
hogy számos tagállamban kevesen veszik igénybe az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
energiahatékonysági intézkedésekre vonatkozó támogatását; sürgeti a tagállamokat, hogy 
működési programjaikban kapjon prioritást az energiahatékonyság, valamint felkéri a 
Bizottságot és a nemzeti hatóságokat, hogy dolgozzanak ki a strukturális alapok 
energiahatékonysági intézkedésekre való felhasználását megkönnyítő eszközöket, például 
jobb információáramlás biztosítását helyi szinten vagy egyablakos ügyintézés 
létrehozását;

2. elismeri, hogy az energiatakarékosság megvalósítása előtt álló egyik legnagyobb akadályt 
helyi és regionális szinten az előzetes beruházás szükséges volta jelenti; meggyőződése, 
hogy az uniós szinten hozott bármely intézkedésnek megfelelőképpen figyelembe kell 
vennie a településekre és régiókra gyakorolt hatásait, illetve a települések és régiók 
költségvetésének korlátait;

3. 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 az 
ökotervezés; felkéri a Bizottságot, hogy aktívan támogassa és ellenőrizze a végrehajtási 
folyamatot;

4. 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 megoldások kidolgozását, például kerületi felújítási 
terveket, pénzügyi ösztönzőket és technikai támogatást;

5. támogatja a többszintű, decentralizált megközelítési módot az energiapolitika és -
hatékonyság terén, ideértve a Polgármesterek Szövetségét és az „intelligens város” 
kezdeményezést; hangsúlyozza az alulról építkező uniós energiapolitikai megközelítés 
fontosságát a tiszta, energiahatékony beruházások támogatásának célját kitűző városok és 
régiók számára; hangsúlyozza, hogy a jövőbeli kohéziós politika és az Európa 2020 
stratégia összehangolása kulcsfontosságú megvalósítási mechanizmust biztosít, amely 
intelligens, fenntartható növekedést eredményez a tagállamokban és a régiókban.


