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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 energiainfrastruktúra korszerűsítése és felújítása nélkülözhetetlen 
feltételei annak, hogy teljesüljenek az Európa 2020 stratégia célkitűzései; megjegyzi, hogy 
a regionális, valamint a helyi hatóságok játsszák a legnagyobb szerepet mind az 
engedélyezési folyamatokban, mind pedig a vállalkozási és innovációs programok 
lakosság körében történő népszerűsítésében;

2. kiemeli, hogy a régiók együttműködése a tagállamokon, valamint az EU-n belül a 
vállalkozási és innovációs programok sikeres végrehajtásának szükséges eleme, és azon az 
állásponton van, hogy a makroregionális stratégiák együttműködési platformként 
szolgálhatnak a határokon átnyúló projektek esetén;

3. kitart a kohéziós politika integritása mellett, és arra kéri a Bizottságot, hogy tartózkodjon 
az újabb ágazati pénzalapok létrehozásától, például az energia, vagy az éghajlat területén; 
arra biztatja a Bizottságot, hogy az energiapolitika terén teendő intézkedések meghozatala 
során merítsen a kohéziós politika tapasztalataiból, különös tekintettel a projektek 
kiválasztására;

4. felhívja az érintett partnereket, hogy támogassák és használják ki jobban a JESSICA által 
a városi energiainfrastruktúra számára biztosított előnyöket; kiemeli az Európai 
Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz keretében történő, a szomszédos 
országokkal való határon átnyúló finanszírozás előnyeit;.

5. megjegyzi, hogy a nemzeti szabályozási rendszerek ösztönzői továbbra sem elegendőek az 
olyan – főképp a magasabb kockázatú, és innovatív – projektekhez, mint az intelligens 
hálózatok; hangsúlyozza, hogy a nemzeti szabályozási keretek kiigazításra szorulnak;

6. felkéri a Bizottságot annak biztosítására, hogy az infrastrukturális beruházások 
finanszírozása piaci alapú legyen, azzal a feltétellel, hogy a közérdek védelmét is 
biztosítsa, különösen helyi és regionális szinten.


