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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 a fenntartható növekedést, valamint munkahelyeket teremt;

2. úgy véli, hogy az Unió regionális politikája fontos szerepet játszik a megújuló energia 
termelésének Európa-szerte történő előmozdításában; pozitívan értékeli, hogy a megújuló 
energia használatának elősegítésére szánt kohéziós és regionális politikai erőfeszítések 
időszakról időszakra bővülnek; különösen fontosnak tartja a Bizottság arra irányuló 
törekvését, hogy a finanszírozási arány a következő időszakban a korábbihoz képest 
növekedjék; 

3. hangsúlyozza, hogy a közös stratégiai keret forrásaiból finanszírozott beruházások 
jelentős mértékben hozzájárulhatnak a megújuló energiával kapcsolatos kihívások 
megoldásához; felhívja a figyelmet az elsősorban európai magánberuházások, valamint az 
innovatív finanszírozási eszközök fontosságára is; a Horizont 2020 szerepéről nem 
megfeledkezve hangsúlyozza a 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; 

4. emlékeztet arra, hogy a megújuló energia termelésének bővítése kihívások elé állítja a 
jelenlegi energia-infrastruktúra működőképességét; hangsúlyozza, hogy az energia-
infrastruktúrába való beruházásokban mind az állami, mind a magánfinanszírozás fontos 
szerephez jut; úgy véli, hogy például az ELENA-alapnak a korábbiaknál jobban kellene 
támogatnia a megújuló energiával kapcsolatos nagyobb beruházási projekteket, az 
„Intelligens energia – Eruópa” program révén pedig meg lehet teremteni a készségeket a 
megújuló energia bevezetése számára; 

5. emlékeztet az energetikai önellátás 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 a fosszilis energiahordozókat és az importált energiát európai 
megújuló energia és a közelben előállított energia váltsa fel; 

6. 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, és a földrajzi eltérések miatt a megújuló energiával kapcsolatban nem lehet 
minden régióban teljesen azonos politikát követni; hangsúlyozza, hogy a bioenergia –
különösen a ritkán lakott területek és mezőgazdasági területek energiagazdálkodása, 
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gazdasági növekedése és életképessége szempontjából – fontos szerepet játszik;

7. elvárja, hogy a megújuló energiával kapcsolatos hatékony projektek ne álljanak meg az 
Unió belső, sem pedig külső határain; nyomatékosan kiemeli a határokon átnyúló 
energiaprojektek fontosságát, és megállapítja, hogy az európai regionális együttműködési 
programokat, valamint az IPA-t és az ENI-t teljes mértékben ki kellene használni a 
megújuló energia bevezetése során; hangsúlyozza továbbá, hogy e programok keretében 
meg kell osztani és hasznosítani kell a bevált gyakorlatokat;

8. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió éghajlati és energiapolitikájában fontos a 
következetesség és a hosszú távú szemlélet; megállapítja, hogy a kitűzött célok és a 
termelésre vonatkozóan meghatározott követelmények nem feltétlenül állnak összhangban 
egymással; emlékeztet arra, hogy a megújuló energia hasznosítását korlátozó 
jogszabályok a legrosszabb esetben megnehezítik a célok elérését, ami a regionális 
gazdaságra nézve kedvezőtlen következményekkel járhat.


