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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. üdvözli a Bizottság 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervét és annak célját, miszerint 
egyenlő és egyetemes hozzáférést kell biztosítani az energiához minden európai 
állampolgár számára;

2. hangsúlyozza egyrészről az éghajlat-változási célkitűzések alkalmazása, másrészről a 
régiókon belül a fenntartható és versenyképes növekedés és az energiabiztonság iránti 
igény közötti egyensúly szükségességét; e tekintetben rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy 
az ütemterv csak az uniós szintű tervekkel számol, és nem mutatja be a szakpolitikai 
döntéseknek az egyes tagállamokra és azok régióira gyakorolt hatását; 

3. kihangsúlyozza, hogy a jövőben minden, az energiával kapcsolatos intézkedés során 
méltányos tehermegosztást kell alkalmazni az európai régiók között;

4. úgy véli, hogy külön figyelmet kell fordítani azokra a régiókra, ahol jelenleg a szén az 
elsődleges energiaforrás, és/vagy ahol a széntermelés és a szénalapú villamosenergia-
termelés alapvető fontosságú munkalehetőséget kínál regionális szinten; úgy véli, hogy 
további uniós szociális támogatásokra lesz szükség, ha a 2050-ig szóló energiaügyi 
ütemtervben felvázolt célokat az ezekben a régiókban élő embereknek el kell fogadniuk;

5. úgy véli, hogy megfelelő forrásokkal rendelkező egyedi programokkal kell támogatni az 
energiaügyi ütemterv javaslatait, és hogy a kohéziós politika nem helyettesítheti ezeket a 
forrásokat; hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika kiegészítő pénzügyi támogatásként 
alkalmas lehet bizonyos tevékenységek, például az energiahatékonyság támogatására, de 
csak abban az esetben, ha a kérdéses programok előmozdítják a kohéziós politika 
célkitűzéseit;

6. hangsúlyozza, hogy az energiaügyi ütemterv legtöbb célját nem lehet megvalósítani a 
helyi és regionális intelligens villamosáram- és gázhálózatok fejlesztése nélkül; úgy véli, 
hogy a határokon átnyúló projektek mellett az Uniónak a helyi hálózatok létrehozását 
vagy felújítását, és különösen a védett fogyasztók hozzáférését támogató intézkedéseket 
kellene hoznia;

7. megjegyzi, hogy minden energiával kapcsolatos előrejelzés – ideértve az energiaügyi 
ütemtervet is – a technológiai és gazdasági fejlődésre vonatkozó bizonytalan 
feltételezéseken alapul; hangsúlyozza ezért, hogy minden szakpolitikai döntést és 
programot, beleértve a kohéziós politikához kapcsolódóakat is, folyamatos 
felülvizsgálatnak és kiigazításnak kell alávetni, illetve azoknak a legóvatosabb 
becsléseken kell alapulniuk;

8. mivel az energiaügyi ütemterv minden előrejelzése azt mutatja, hogy az energiaárak 
növekedni fognak a következő években, úgy véli, hogy a tagállamoknak meg kell 
állapodniuk egy olyan fellépésben, amely biztosítaná, hogy az áremelkedések arányosak 
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maradjanak a háztartási bevételek eltérő szintjeivel Európa-szerte, és amely 
megakadályozná Európában az energiaszegénység erősödését;

9. megjegyzi, hogy az eltérő földrajzi feltételek miatt lehetetlen minden régióra univerzális 
energiapolitikát alkalmazni; úgy véli, hogy minden európai régió számára lehetővé kellene 
tenni, hogy az elhelyezkedésének és gazdasági helyzetének megfelelő egyéni tervet 
kövessen, azokat az energiaforrásokat fejlesztve, amelyek segítségével a 
leghatékonyabban lehet megvalósítani a 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv céljait; 
felszólítja ezért a Bizottságot, hogy fogadjon el stratégiát a regionális energia-
specializációra; úgy véli, hogy egy ilyen specializáció alapján az Uniónak a jelenleg 
használt nemzeti célok helyett európai szintű skálán kellene vizsgálnia az európai 
energiaügyi célkitűzések megvalósítását.


