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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az uniós kohéziós politika és résztvevőinek szerepéről az új európai energiapolitika 
végrehajtásában
(2012/2099(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 194. cikkére,

– tekintettel az „Energia 2020: Stratégia a versenyképes, fenntartható és biztonságos 
energiáért” című, 2010. november 10-i közleményre (COM(2010)0639),

– tekintettel a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervről szóló, 2011. december 15-i 
közleményre (COM(2011)0885),

– tekintettel az energiahatékonyságról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatra (COM(2011)0370),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

A. mivel az európai energiapolitika közös célkitűzései az ellátás biztonsága, a fenntarthatóság 
és a versenyképesség;

B. mivel az uniós kohéziós politika közös célkitűzése a régiók gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziójának biztosítása a növekedést és a munkahelyteremtést szolgáló 
beruházásokon keresztül;

C. mivel az energia területén megvalósított kohéziós politikai beruházások hozzájárulhatnak 
mindkét politika végrehajtásához azáltal, hogy előmozdítják a növekedést és a helyi 
munkahelyteremtést a kevésbé fejlett régiókban, valamint biztosítják az energiaellátást 
szerte az EU-ban;

Általános megközelítés

1. hangsúlyozza, hogy az EU-nak határozottan támogatnia kell a kohéziót, mivel a válság 
negatív hatásaként Európában elmélyültek a helyi és regionális különbségek; úgy véli, 
hogy az energiaágazatbeli európai projektek hozzájárulhatnak a regionális fejlődéshez a 
decentralizált energiaforrásokba, az energiahatékonyságba, és egyéb, a növekedést és a 
munkahelyteremtést támogató intézkedésbe történő beruházások révén;

2. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a kohéziós politikai programokra nem szabad az uniós 
energiapolitikai javaslatok megfelelő támogatását helyettesítő programokként tekinteni; 
hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika kiegészítő finanszírozási forrásként támogathat 
olyan fellépéseket, mint például az energiahatékonyság javítására irányuló intézkedések, 
ám csak abban az esetben, ha ezek a programok előmozdítják a kohéziós politika 
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célkitűzéseinek megvalósítását;

3. úgy véli, hogy Európa régióinak képesnek kell lenniük arra, hogy a helyi feltételeknek 
leginkább megfelelő energiaforrásokra összpontosítsanak, és hogy az EU-nak el kellene 
kezdenie az energiával kapcsolatos uniós célkitűzések megvalósításának uniós szintű 
értékelését; 

4. hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos uniós célkitűzésekből adódóan az 
energiaárazás terén tapasztalható fejlemények az EU kevésbé fejlett régióiban élő 
lakosságot különösen hátrányosan érinthetik; ezért kéri, hogy a kohéziós politika 
megtervezésekor ezt vegyék figyelembe;

Kapacitásépítés

5. hangsúlyozza, hogy a jövőbeni energiaügyi célokat minden esetben az európai régiók 
közötti méltányos tehermegosztásra kell alapozni, és hogy a célkitűzéseknek lehetővé kell 
tenniük a régiók számára a fejlődést; ezért határozottan úgy véli, hogy a többéves 
pénzügyi keretösszeg meghatározásakor az uniós szintű általános célkitűzéseken kívül 
mindenkor figyelembe kell venni azt is, hogy a régiók mekkora intézményi kapacitással 
rendelkeznek szerte az EU-ban;

6. a nagyszabású energiaprojekteket illetően hangsúlyozza a különböző regionális és helyi 
hatóságok lehetséges kapacitáshiányát, ami súlyosan hátráltathatja a végrehajtást; ezért 
úgy véli, hogy a JESSICA, az ELENA és az IEE-MLEI (Intelligens energia – Európa - A 
helyi energia-beruházások mobilizálása) megerősítése mellett 2018-ra e kezdeményezések 
felvevőképességének függvényében felül kell vizsgálni a kohéziós politikán belül az 
energiával kapcsolatos juttatásokat;

7. hangsúlyozza, hogy bár támogatja új pénzügyi eszközök alkalmazását az energiaprojektek 
tekintetében, az ilyen eszközök nem helyettesíthetik a közvetlen támogatásokat és a 
projektek társfinanszírozását, csak kiegészíthetik azt;  felhívja a tagállamok és a Bizottság 
figyelmét arra, hogy a magánszemélyeknek, a kis- és középvállalkozásoknak és a vidéki 
közösségeknek jogosultnak kellene lenniük közvetlen támogatásra az 
energiahatékonysággal és az épületek felújításával kapcsoltos projektek tekintetében, 
mivel valószínűleg nem rendelkeznek kellő igazgatási kapacitással ahhoz, hogy teljes 
mértékben ki tudjanak használni egyéb pénzügyi eszközöket;

Partnerségi megállapodások

8. megjegyzi, hogy a projektek megfelelő végrehajtása érdekében a partnerségi 
megállapodásokról oly módon kellene konzultációt folytatni a regionális és helyi 
hatóságokkal, hogy azoknak valóban lehetőségük legyen a megállapodások céljainak, az 
általuk lefedett költségek körének és a végrehajtásuknak a befolyásolására;

9. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika terén alkalmazott finanszírozási megoldásoknak 
biztosítaniuk kell a régiók különböző gazdasági, társadalmi és területi jellegzetességeinek 
teljes körű figyelembevételét; 

10. úgy véli, hogy miközben a közös stratégiai keret általánosságban véve rendelkezik a 
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források célhoz rendeléséről, elkülönítéséről és egyéb tematikus célkitűzésekről, ezeket az 
intézkedéseket a partnerségi megállapodásokon belül rugalmasan kell alkalmazni annak 
érdekében, hogy a tagállamok a saját útjukat járhassák a 2020-as célok megvalósítása felé;

11. hangsúlyozza, hogy a kohéziós támogatásra előterjesztett energiaprojektek esetében a 
megbízást és a fogalmakat a lehető legszélesebb értelemben kell meghatározni;

Végrehajtás és szakpolitikai javaslatok

12. megállapítja, hogy bár a tagállamok az EU éghajlat-politikai célkitűzéseivel összhangban 
fokozatosan változtatják az energiaszerkezetüket, sok régió függ a fosszilis 
üzemanyagoktól;  következésképpen úgy véli, hogy nem csak az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, hanem általában véve az alacsony kibocsátású energiaforrásokat, így például 
a palagázt is el kell fogadni, beleértve az átmeneti jellegű erőforrásokat; 

13. támogatja, hogy a kohéziós politika és az energiapolitika rendelkezésére álló 
pénzeszközöket harmadik országokkal folytatott, határokon átnyúló projektekre fordítsák; 
hangsúlyozza, hogy az uniós rendszerbe be kellene vonni az egymással szomszédos 
régiókat annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődés a határ mindkét oldalán biztosítva 
legyen; hangsúlyozza, hogy az efféle támogatásra az EU energiapiaci szabályozását kell 
alkalmazni;

14. úgy véli, hogy a kohéziós politikai pénzeszközökből a kkv-k és a magánszemélyek 
nemzeti megújulóenergia-rendszerekkel kapcsolatos tájékoztatását is támogatni kell;  
megjegyzi, hogy erre különösen azon tagállamokban van szükség, amelyekben 
„származási bizonyítványra” vonatkozó rendszert fogadtak el;

15. támogatja az uniós héaszabályozásnak (2006/112/EK rendelet) az energiahatékonyság 
fokozására irányuló regionális és helyi projektekre, valamint a 2010/30/EU irányelv 
értelmében a legmagasabb energiahatékonysági osztályba tartozó termékek 
megvásárlására vonatkozó héakulcs csökkentése érdekében történő felülvizsgálatát; 

16. úgy véli, hogy az esetlegesen a 2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó projektek kizárása 
az ERFA-ból és a kohéziós alapból aránytalan hatással lenne a kevésbé fejlett régiókra és 
késleltetné azok alacsony kibocsátású régiókká alakulását;  kéri a Bizottságot, hogy 
határozza meg egyértelműbben, az energiaipar mely ágazatai nem jogosultak kohéziós 
finanszírozásra, és vonja vissza ezt a kizárási kritériumot a konvergenciarégiókban zajló 
projektek esetében;

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások és infrastruktúra 

17. egyetért azzal, hogy az energiahatékonyság kulcsfontosságú az EU energiapolitikai céljai 
szempontjából, és hogy mindenekelőtt a tematikus koncentráció keretében kellene 
előmozdítani; úgy véli, hogy az uniós intézkedéseknek az energiafogyasztás és az 
energiatermelés tekintetében egyaránt támogatniuk kell az energiahatékonyságot;

18. hangsúlyozza, hogy az uniós energiapolitikához mindenképpen szükség van a villamos 
energia és a gáz vonatkozásában helyi és regionális intelligens elosztó- és 
szállítóhálózatok kifejlesztésére, valamint gáztározók kiépítésére; úgy véli, hogy a 
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tematikus koncentrációnak támogatnia kell hálózatok kiépítését és felújítását;

19. megállapítja, hogy a vidéki területeken fokozni kell az energiahatékonyságot, és 
fejleszteni kell a megújuló energiaforrások használatát; kiemeli a vidéki háztartások 
növekvő energiahatékonysági potenciálját, ami innovatív támogatási rendszereket tehet 
szükségessé; támogatja a vidéki területek új technológiákhoz való hozzáférésének 
előmozdítására irányuló lépéseket;

20. felhívja a figyelmet a tagállamok között a fenntartható erőforrás-használat tekintetében 
tapasztalható aránytalanságra, és úgy véli, hogy fokozni kell az erőforrás-hatékonyság és 
az újrahasznosítás támogatására irányuló erőfeszítéseket;

21. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


