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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a kohéziós politika energiahatékonysági intézkedéseinek végrehajtásáról és hatásáról

(2013/2038(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 191. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 37. cikkére,

– tekintettel az EUSZ 3. és 6. cikkére,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és 
a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 
1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK 
tanácsi rendeletre,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre,

– tekintettel a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1084/2006/EK tanácsi rendeletre,

– tekintettel az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre,

– tekintettel az épületek energiateljesítményéről szóló, 2010. május 19-i 
2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” 
című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel a Bizottság „Pénzügyi támogatás az épületek energiahatékonyságának 
javítására” című, 2013. április 18-i jelentésére (COM(2013)225),

– tekintettel az Európai Szakszervezeti Intézet (ETUI) 2013. évi „Az európai 
munkafolyamatok teljesítményértékelése – 2013” című brüsszeli jelentésének 5. fejezetére 
(Európa megosztottsága a tiszta energia és az energiaszegénység tekintetében),

– tekintettel az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, 
valamint a 93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 
2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

– tekintettel az Európai Unióban a szociális lakáshoz jutásról szóló, 2013. április 30-i 
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jelentésére1,

– tekintettel „Az európai szemeszter végrehajtása – Összefoglaló jelentés” című, 2013. 
március 4-i tanácsi dokumentumra (6754/13),

– tekintettel „Az Európa 2020 keretei közötti fenntartható növekedéshez hozzájáruló 
regionális politika” című, 2011. január 26-i bizottsági közleményre (SEC(2011)17), 

– tekintettel az uniós energiahelyzetre jellemző számadatokat tartalmazó 2012. évi 
bizottsági statisztikai zsebkönyvre2,

– tekintettel a „Kohéziós politika: reálgazdasági beruházások” című, 2008. december 16-i 
bizottsági közleményre (COM(2008)876),

– tekintettel az „Energiahatékonysági cselekvési terv: a lehetőségek kihasználása” című, 
2006. október 19-i bizottsági közleményre (COM(2006)545),

– tekintettel a Számvevőszék „Az energiahatékonyságot célzó kohéziós beruházások 
költséghatékonysága” című, 21/2012. számú különjelentésére;

– tekintettel az európai gazdasági fellendülés tervéről szóló, 2009. március 11-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel a KfW Research „A KfW által az energiahatékony épületek és épület-
helyreállítás terén szervezett népszerűsítő programok hatása az állami költségvetésre” 
című jelentésére4,

– tekintettel az Európai Parlament „Az uniós kohéziós politika és résztvevőinek szerepéről 
az új európai energiapolitika végrehajtásában” című, 2013. január 16-i állásfoglalására5 ,

– tekintettel „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemterve” című, 2011. március 8-i bizottsági közleményre 
(COM(2011)112),

– tekintettel az „Erőforrás-hatékony Európa” című 2012. május 24-i állásfoglalására6,

– tekintettel a „Kohéziós politika: 2013. évi stratégiai jelentés a 2007–2013 közötti 
programok végrehajtásáról” című, 2013. április 18-i bizottsági jelentésre 
(COM(2013)210),

– tekintettel a Régiók Bizottságának az „Energiahatékonyság a városokban és régiókban – a 

                                               
1 A7-0155/2013.
2 http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2012_energy_figures.pdf.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0123.
4https://www.kfw.de/migration/Weiterleitung-zur-Startseite/Homepage/KfW-Group/Research/PDF-
Files/Energy-efficient-building-and-rehabilitation.pdf.
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0017.
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0223.
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vidéki és a városi területek közötti különbségek kiemelt kezelése” című, 2012. május 4-i 
véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának az „Energiahatékonyság” című, 2011. december 14-i 
véleményére2,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak „Az energiahatékonyságról 
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslat” című véleményére3,

– tekintettel a MARIE/ELIH-MED „A MED által a transznacionális együttműködés 
keretében az épületek energiahatékonysági kihívásaira adott válaszoknak a javítása” című 
szakpolitikai dokumentumára,

– tekintettel a „2011. évi energiahatékonysági terv” című, 2011. március 8-i bizottsági 
közleményre (COM(2011)109),

– tekintettel a fenntartható energiával kapcsolatos beruházások strukturális és kohéziós 
alapjaival foglalkozó SF Energy Invest „Gyakorlati ajánlások a fenntartható energiával 
kapcsolatos beruházások részarányának növeléséről a következő (2014–2020 közötti) 
programozási időszakban” című ajánlásaira4,

– tekintettel az Ismeri Europa által a Bizottságnak küldött, a „Szakértői értékelési hálózat 
szakpolitikai elemzése a 2007–2013 közötti kohéziós politika teljesítményéről – a 2011. 
évi nemzeti jelentések összefoglalása ” című jelentésre,

– tekintettel a Bizottság „Az éghajlat- és energiapolitika 2030-ra szóló kerete” című, 2013. 
március 27-i zöld könyvére (COM(2013)169),

– tekintettel a Copenhagen Economics „Az épületek energiahatékony felújításába való 
beruházás többszörös előnyei”5 című tanulmányára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

A. mivel a jobb energiahatékonyság a gazdasági tevékenységek, illetve szolgáltatások azonos 
szintjének kevesebb energia felhasználásával történő fenntartása 6;

B. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 194. cikkének 

                                               
1 HL C 225., 2012.7.27., 52. o.
2 HL C 54., 2012.2.23., 49. o.
3 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.20571.
4 http://www.sf-energyinvest.eu/fileadmin/Dateien/Downloads/May2012-Recommendations.pdf.
5 http://www.renovate-europe.eu/uploads/Multiple%20Benefits%20Study_Key%20Messages%20Brochure.pdf.
6 COM(2006) 545 végleges, a Bizottság „Az energiahatékonysági cselekvési terv: a lehetőségek kihasználása” 
című közleménye, 2006. október 19.
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(1) bekezdése tűzi ki az energiahatékonyság előmozdítását a belső piac létrehozásával, 
illetve működésével, valamint a környezet megőrzésének és javításának szükségességével 
összefüggésben;

C. mivel az energiahatékonyság megvalósítása a Bizottság és a tagállamok egyik legfőbb 
prioritása, amint azt az Európa 2020 stratégiában megfogalmazott egyik célkitűzés, az 
energiahatékonyság 20%-kal történő növelése is szemlélteti;

D. mivel az energiahatékonysági beruházásoknak gazdasági, társadalmi és környezeti 
hozadéka lehet;

E. mivel az energiahatékonysági irányelv időben történő és eredményes végrehajtása jelentős 
mértékben csökkentheti az energiafelhasználást, korlátozhatja a fosszilis tüzelőanyagok 
behozatalát, új munkahelyeket teremthet, szociális védelmet nyújthat és megszüntetheti az 
energiaszegénységet; 

F. mivel a jelenlegi, 2007–2013 programozási időszakra nézve a kohéziós politikai 
költségvetésből 5,5 milliárd EUR-t különítettek el az energiahatékonyságra;

G. mivel a Bizottság legújabb jelentése1 megállapítja, hogy 2011 végéig csaknem 3,8 
milliárd EUR-t fordítottak konkrét energiahatékonysági projektekre, beleértve a feltöltődő 
alapokat, ami 68%-os végrehajtását rátát jelent;

H. mivel a Tanács 2013. márciusi összefoglaló jelentésében2 az energiahatékonyságot 
illetően a fejlesztést hátrányosan befolyásoló tényezőként azonosította többek között a 
nem megfelelő tájékoztatást, a hiányos pénzügyi ösztönzőket, az energiahatékonyság 
kérdésének alacsony ismertségét, a hatályos jogszabályok nem megfelelő végrehajtását, 
megállapítva, hogy ezek inkább gyakorlati, mint szabályozási jellegűek;

Általános megjegyzések

1. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi válságidőszakban az energiahatékonyság javítása a 
versenyképesség fellendítése és a munkahelyteremtés, valamint a növekedés meghatározó 
eszközének bizonyulhat, illetve mindenki számára megfelelő megoldás jelent az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben;

2. támogatja az Unió azon kötelezettségvállalását, hogy megvalósítsa az energiahatékonyság 
2020-ig 20%-kal történő növelésének célkitűzését; aggodalommal állapítja meg, hogy a 
tagállamok által vállalt, illetve bejelentett energiamegtakarítási törekvések jelenlegi 
becsült mértéke mellett mindössze 9%-os előrelépés érhető el; e tekintetben sürgeti a 
tagállamokat, hogy tegyenek további erőfeszítéseket az Európa 2020 stratégiában 
megfogalmazott célkitűzés megvalósításáért;

3. megállapítja, hogy a közkiadások energiahatékony termékekre, közlekedési módokra, 
épületekre, iparágakra, munkavégzésre és szolgáltatásokra fordításával csökkenthetők a 

                                               
1 COM(2013)225, a Bizottság „Pénzügyi támogatás az épületek energiahatékonyságának javítására” című, az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak szóló jelentése, 2013. április 18.
2 6754/13, A Tanács összefoglaló jelentése: Az európai szemeszter végrehajtása, 2013. március 4. 



PR\935743HU.doc 7/13 PE510.707v01-00

HU

hatóságok energiakiadásai, ugyanakkor a közpénzekért nagyobb értéket kaphatnak;

4. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak jelentős mobilizáló hatású beruházási lehetőségként, 
nem pedig kiadásként kellene tekinteniük az energiahatékonysági strukturális alapok 
felhasználására;

5. felkéri a Bizottságot arra, hogy javítsa a jogbiztonságot a szociális lakáshoz jutással vagy 
a fenntartható épületekbe és energiába való beruházással kapcsolatos regionális állami 
támogatási szabályok tekintetében;

6. emlékeztet arra, hogy az Unió polgárainak közel 9%-a nem tudja megfelelő melegen 
tartani otthonát; megállapítja, hogy az energiaszegénység az új tagállamokban különösen 
súlyos méreteket ölt, és legtöbb esetben a rossz energiahatékonyságú otthonoknak tudható 
be; felkéri a Bizottságot arra, hogy részletesen vizsgálja meg az energiahatékonyság 
előmozdítása, az energiaszegénység és a kiszolgáltatott fogyasztók közötti összefüggést;

7. hangsúlyozza a szociális lakáshoz jutást segítő beruházásokat szolgáló, célzott támogatás 
szükségességét; felkéri a tagállamokat és valamennyi érdekelt felet, hogy a nemzeti 
reformprogramokban és a következő, 2014–2020 közötti programozási időszakra szóló 
partnerségi megállapodások stratégiai prioritásainak kidolgozásakor fordítsanak kiemelt 
figyelmet a szociális lakások építésére;

A következő, 2014–2020 közötti programozási időszak és a jogszabályi változások 

8. emlékeztet arra, hogy 2009-ben lazultak az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
energiahatékonysággal kapcsolatos szabályai, amelynek köszönhetően a lakhatás az 
Európai Unió valamennyi részén támogathatóvá vált (4%-os felső korlátig); 
aggodalommal állapítja meg, hogy ez a szakpolitikai intézkedés a gyakorlatban nem járt 
az erre a célra fordított pénzeszközök jelentős növekedésével; rámutat az 
energiahatékonysági intézkedések jogi egyértelműségének fontosságára – még a 2014–
2020 közötti új programozási időszak kezdete előtt;

9. üdvözli az ERFA és a Kohéziós Alap által a 2014–2020 közötti új programozási időszakra 
nézve kínált új lehetőségeket, figyelemmel az ebben az időszakban az ERFA-nak és a 
Kohéziós Alapnak az energiahatékonysági célkitűzések megvalósításában szánt fontosabb 
szerepre; támogatja különösen a kohéziós forrásokból történő finanszírozás teljes 
lakásépítési ágazatban betöltendő, jövőbeli szerepét;

10. határozottan fenntartja álláspontját a folyamatban levő tárgyalások során az ERFA-
rendeletben szereplő, a régiók minden egyes kategóriájára kitűzött tematikus célkitűzések 
tekintetében meghatározott, irányadó százalékos értékekkel kapcsolatban, melyek az 
energiahatékonyságra és a megújuló energiaforrásokra fordított források mértékének 
jelentős növelését garantálnák; emlékeztet arra, hogy a források elkülönítése létfontosságú 
a helyi szereplők mobilizálásának megkönnyítése szempontjából, és segíti a szilárd, 
hosszú távú épületfelújítási programok kialakítását; 

11. üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy az ERFA innovatív pénzügyi 
eszközeinek felhasználását a közelgő, 2014–2020 közötti programozási időszakban 
valamennyi tematikus célkitűzésre terjesszék ki, ideértve az energiahatékonyságot is; 
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12. egyetért a strukturális alapok szerkezetének a 2014–2020 közötti új programozási 
időszakban történő egyszerűsítésére irányuló bizottsági javaslatokkal; meggyőződése, 
hogy a közös rendelkezésekről szóló rendelettel kapcsolatos tárgyalások lezárásának a 
többféle alap felhasználásának sikeres végrehajtását kell eredményeznie, ami jelentős 
mértékben hozzájárulna a nagyobb energiahatékonysági programokhoz; 

13. üdvözli a közös rendelkezésekről szóló rendelettel kapcsolatos tárgyalások során a 
partnerségi megállapodások tekintetében elért előrelépést; e tekintetben felkéri a 
tagállamokat és az irányító hatóságokat arra, hogy az operatív programok kidolgozása 
során az energiahatékonyság terén tevékenykedő szereplőkkel közös átfogó konzultációs 
fórumok szervezése útján használják ki kellő mértékben e mechanizmus előnyeit;

14. felkéri a tagállamokat arra, hogy nemzeti, regionális és helyi éghajlat- és energiapolitikai 
stratégáikat igazítsák az Unió célkitűzéseihez; szorgalmazza különöse, hogy a tagállamok 
– az európai strukturális és beruházási alapok koherens stratégiába való beépülése céljából
– erősítsék a nemzeti energiahatékonysági cselekvési terveik és operatív programjaik 
közötti kapcsolatokat, a területi igények kielégítésének fenntartása mellett; rámutat arra, 
hogy ez az előzetes feltételek új keretében lehetne fokozható;

15. a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások lezárásához közeledve ismételten 
emlékezteti a tagállamokat a jól finanszírozott költségvetés fontosságára a 2014–2020 
közötti többéves pénzügyi keret szempontjából, amelyben a kohéziós politika vezető 
szerepet tölthet be, illetve a fellendülés hajtóerejeként ilyen szerepet kell betöltenie;

Figyelemfelkeltés és az információk terjesztésének fontossága

16. felkéri a Bizottságot arra, hogy javítsa tovább és terjessze a jelenleg rendelkezésre álló 
hiányos vagy aszimmetrikus információkat az energiahatékonysági kérdésekről, az 
energiahatékonysági beruházásokból elérhető hasznokról, a legmegfelelőbb módszerekről, 
valamint a vonatkozó szolgáltatókról;

17. hangsúlyozza, hogy az épületállomány jellemzőivel kapcsolatos részletes információk 
regionális szintű hiánya jelentős akadályt jelent a nemzeti és regionális hatóságok számára 
a stratégiák és a tervek kidolgozása során;

18. ösztönzi az irányító hatóságokat az operatív programok átláthatóságának, valamint a 
potenciális kedvezményezetteknek kínált fenntartható energiaprojektekhez nyújtott 
lehetőségek javításában; javasolja, hogy ennek megvalósítását potenciális 
kedvezményezetteknek és érdekelteknek szóló nemzeti weboldalak, platformok vagy 
adatbázisok létrehozása, a célcsoportok tájékoztatására szervezett műhelytalálkozók és 
rendezvények, valamint a meglévő webes erőforrások átláthatóságának és 
hozzáférhetőségének javítására szolgáló intézkedések (például a Build Up webportál és az 
SF Energy Invest kézikönyve) útján hajtsák végre;

19. szorgalmazza, hogy az irányító hatóságok az elkövetkező, 2014–2020 közötti 
programozási időszakban az energiahatékonyság területi szintű holisztikus megközelítése 
révén mozdítsák elő az integrált projekteket, különösen az új stratégiai programozási 
eszközök – mint az integrált területi beruházás – hasznosításával, valamint az integrált 
tervek kifejlesztésének elősegítése érdekében a meglévő kezdeményezések, úgymint a 
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polgármesterek szövetségének bevonása révén;

20. javasolja, hogy a Bizottság, a tagállamok és az irányító hatóságok hozzanak létre 
összehangolt fellépést az európai strukturális és beruházási alapok által finanszírozott 
energiahatékonysági programok végrehajtására és irányítására, az olyannyira szükséges 
párbeszéd és a bevált gyakorlatok megosztásának elősegítése érdekében;

Kapacitásépítés és technikai segítségnyújtás

21. felkéri a tagállamokat a Bizottság ajánlásainak1 nyomon követésére és a kapacitások 
technikai támogatási költségvetés felhasználásával történő építésére abból a célból, hogy a 
helyi, regionális szereplők és a civil társadalom szereplői részt vehessenek az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással és az éghajlatváltozás mérséklésével 
kapcsolatos, regionális stratégiákban;

22. elismeri, hogy az energiahatékony technológiákra való átálláshoz új készségekre, és az 
építőipar és más ágazatok terén környezettudatos szakoktatásra és szakképzésre van 
szükség; szorgalmazza e tekintetben, hogy a tagállamok továbbra is használjanak fel 
forrásokat a minden szinten történő technikai segítségnyújtásra (például az ELENA 
eszközön keresztül); felkéri ezenkívül a tagállamokat, hogy az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságban újonnan létrejövő munkahelyek betöltése érdekében használják 
fel a strukturális alapokat a munkavállalók át- és továbbképzésére;

A pénzügyi eszközök szerepe

23. hangsúlyozza, hogy a támogatások és pénzügyi eszközök együttes használata a 
magánfinanszírozás mozgósításának sikeres és innovatív módja lehet, új modelleket 
hozhat létre a köz- és magánszféra közötti partnerségek terén, és fokozhatja az innovációt; 

24. hangsúlyozza, hogy az energiahatékonysági programokat érintő beruházásokat támogató 
finanszírozás megszerzésére irányuló törekvéseket gyakran hátráltatják piaci, szabályozási 
és bizalmi akadályok, úgy mint a magas induló beruházási költségek, valamint az 
energiatakarékossági potenciál pontos meghatározása terén tapasztalható nehézségek;

25. aggodalommal hangsúlyozza, hogy a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság, valamint az 
Unió-szerte végrehajtott kiterjedt megszorító intézkedések jelentős mértékben 
megnehezítették a tagállamok számára az energiahatékonysággal kapcsolatos kohéziós 
politikai programok társfinanszírozásához szükséges források biztosítását; e tekintetben 
alapvetőnek tartja, hogy az energiahatékonysági programok finanszírozására új innovatív 
módokat találjanak;

26. elismeri a Bizottság támogatását az elkövetkező 2014–2020 közötti programozási időszak 
új és innovatív pénzügyi eszközének megnövekedett szerepét illetően; hangsúlyozza, hogy 
a határidőre történő teljesítés és a jogi egyértelműség hiánya nagy nehézséget ró mind a 
tagállamokra, mind az ilyen eszközök kezelésében részt vevő, más érdekelt felekre; 
sürgeti a Bizottságot, hogy haladéktalanul terjesszen elő javaslatokat az 

                                               
1 A Bizottság közleménye: az Európa 2020 keretei közötti fenntartható növekedéshez hozzájáruló regionális 
politika, 2011. január.
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energiahatékonysági intézkedések támogatására rendelkezésre álló, felhasználásra kész 
pénzügyi eszközökre vonatkozóan;

27. felkéri a Bizottságot az Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank (EBRD) által energiahatékonysági programokra juttatott, célzott 
pénzügyi támogatás további javítására; felkéri az EBB-t, az Európa Tanács Fejlesztési 
Bankját (CEB) és az EBRD-t, hogy közös munkacsoportot létrehozva vizsgálják meg 
olyan új pénzügyi eszköz lehetőségeit, amelyből a tagállamok a nemzeti 
energiahatékonysági cselekvési alapjaikkal vagy azokon keresztül finanszírozáshoz 
juthatnak a további magánszektorbeli beruházások ösztönzése érdekében;

Éghajlati realitások 

28. hangsúlyozza az energiahatékonysági intézkedések és követelmények különböző 
tagállamokban és régiókban jellemző éghajlati sajátosságokhoz való hozzáigazításának 
fontosságát; felkéri a Bizottságot, hogy ezt alaposan fontolja meg a teljesítménymutatók 
meghatározása során;

29. támogatja a MARIE programban a földközi-tengeri épületenergetikai hatékonyságot javító 
stratégia létrehozása terén tapasztalható előrelépéseket; e tekintetben felkéri a Földközi-
tenger régiójában elhelyezkedő tagállamokat a bevált gyakorlatok megosztására egy dél-
európai költségoptimalizált modell kidolgozása érdekében;

Mutatók és feltételek

30. felkéri a tagállamokat arra, hogy határozzanak meg szigorú célokat annak érdekében, 
hogy a középületek, valamint a magán- és a szociális lakások építése egyaránt megfeleljen 
az Unió legmagasabb energiahatékonysági szabványainak, amellett, hogy azokat 
rendszeres energiahatékonysági tanúsításnak kell alávetni;

31. felkéri a Bizottságot annak pontosítására, milyen közös energiahatékonysági mutatókat 
kell a tagállamoknak használniuk az elkövetkező, 2014–2020 közötti programozási 
időszak során; 

32. felkéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul fejlesszen ki olyan, energiahatékonysági 
projektértékelési iránymutatásokat, amelyek a projektértékelési, -ellenőrzési és -
hitelesítési mechanizmus létrehozásának alapjául szolgálhatnak;

33. felkéri a tagállamokat arra, hogy alkalmazzanak olyan energiahatékonysági 
eredménymutatókat és projekt-kiválasztási kritériumokat, amelyek a tényleges 
energiatakarékossági potenciált mérik;

34. tudomásul veszi a Számvevőszék legfrissebb jelentését, amelynek témája az 
energiahatékonyságot célzó kohéziós politikai beruházások költséghatékonysága; 
hangsúlyozza a Számvevőszék átlátható és szigorúbb projektkiválasztási feltételek 
használatára vonatkozó ajánlását, mind uniós, mind tagállami szinten; egyetért a 
Számvevőszék azon megállapításával, hogy a beruházási döntéshozatalhoz használt 
értékelési feltételeknek egyértelműbbnek és pontosabbnak kell lenniük az 
energiahatékonysági szempontok figyelembe vételének módját illetően;
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35. megállapítja azonban, hogy a Számvevőszék értékelése meglehetősen szigorú a 
mintaidőszak és a megtérülési időszak tekintetében; hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politika integrált jellegű, és ennélfogva a projektértékelések során életciklus-
költségelemzésen alapuló átfogó megközelítést kell elfogadni;

Az építőipari ágazat fontossága

36. hangsúlyozza, hogy az épületek energiafogyasztása az Unió teljes végső 
energiafogyasztásának legnagyobb részét, 40%-át teszi ki; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
a tagállamok többsége az épületek energiatakarékossági potenciáljának teljes kihasználása 
tekintetében nem éri el az elvárt szintet; felkéri a Bizottságot arra, hogy találjon módot 
annak garantálására, hogy a legnagyobb energiatakarékossági potenciál ne maradjon 
kiaknázatlan; 

37. megállapítja, hogy az energiatakarékossági potenciál, amely nagymértékben függ a 
meglévő épületállomány állapotától, nem egyformán oszlik meg a tagállamok között;

38. hangsúlyozza, hogy épületeket érintő energiahatékonysági közberuházásokra különösen 
az új tagállamokban van szükség, amelyekben költséghatékony intézkedések révén nagy 
lehetőség kínálkozik az energiafogyasztás csökkentésére; 

39. szorgalmazza, hogy a tagállamok a lehető legnagyobb mértékben használják ki a nemzeti 
és regionális programokat annak biztosítására, hogy az épületek tervezésekor, illetve a 
meglévő épületállomány korszerűsítésekor (utólagos energiahatékonysági felújítás) az 
energiahatékonyságot nagymértékben vegyék figyelembe, ideértve az alacsony jövedelmű 
háztartások esetében történő figyelembe vételt is;

40. felkéri az illetékes hatóságokat, hogy gyorsítsák fel a tulajdonukban levő épületek 
felújítását a kohéziós politikai források felhasználásával, a szükséges mozgósító hatás 
kifejtése és a példamutatás érdekében;

41. felkéri a Bizottságot, hogy a tagállamoknak az épületfelújítási ütemterveik elkészítésében 
nyújtott támogatásával növelje az épületállomány teljes felújításában rejlő valódi 
potenciállal kapcsolatos tudatosságot; javasolja, hogy ezek az ütemtervek az operatív 
programok javaslataival egy időben kerüljenek kidolgozásra, és hogy koncentráljanak az 
innovatív pénzügyi eszköz felhasználására és a befektetői bizalom megteremtése 
érdekében építsenek be indikatív mérföldköveket;

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

Az Unió intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó stratégiájának központi 
elemét képező energiahatékonyság előnyeit már régen felismerték az Unióban. Az Uniónak 
azonban komoly nehézséget okoz 2020-ig a teljes energiafogyasztás 20%-kal való 
csökkentése, amelyben az energiahatékonyságot elősegítő politikák jelentősebb szerepet 
tölthetnek be – és ez elvárás is velük szemben. Az energiahatékonysági fejlesztések döntő 
jelentőségűek Európa versenyképessége szempontjából, és mindenki számára megfelelő 
megoldást jelentenek az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Az energiahatékonysági 
intézkedésekbe való beruházás azonnali és kézzelfogható előnyökkel járhat a háztartások és 
az üzleti szektor számára – ilyen előny többek között a költségek csökkentése, a 
munkahelyteremtés és a növekedés, illetve az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra 
való áttérés ösztönzése. 

Mivel a kohéziós politika az egyik legnagyobb finanszírozási forrás az Unió számára, hogy 
visszaálljon az energiahatékonysági célkitűzés megvalósításához vezető pályára, a Bizottság a 
következő (2014–2020) programozási időszakra azzal a javaslatával segítette e célkitűzés 
megvalósítását, hogy mintegy megkétszerezte az éghajlattal összefüggő kiadásokra (beleértve 
az energiahatékonyság területét) szánt kohéziós politikai költségvetés arányát. A kohéziós 
politika alá eső energiahatékonysági intézkedések jövője szempontjából a támogatás három 
pillére a fokozott pénzügyi elköteleződés, az elkövetkező jogalkotási szövegekben 
megerősített pozíció (tematikus koncentráció) és az energiahatékonysági intézkedések 
egyértelmű szerepe a végrehajtási eljárásokban (operatív programok).

A Bizottság már rámutatott, hogy a fokozott energiahatékonysághoz különösen az 
energiahatékonyabb közlekedés, lakások és épületek terén van szükség fokozottabb 
erőfeszítésekre, vagyis olyan területeken, amelyekben a hatóságok, különösen regionális és 
helyi szinten, döntéshozó szerepben vannak. Mindezek figyelembevételével az előadó olyan 
közvetlen intézkedések végrehajtását javasolja, amelyek biztosítják, hogy a legnagyobb 
energiatakarékossági potenciállal bíró ágazat ne maradjon kiaknázatlan az elkövetkező, 2014–
2020 közötti programozási időszakban.

Noha még mindig folynak a tárgyalások azzal kapcsolatban, hogy az uniós költségvetés
összesen hány évre szóljon, kiemelt jelentőséggel bír a tagállamok ismételt tájékoztatása arról, 
hogy milyen alapvető szerepet tölt be a kohéziós politika jól finanszírozott költségvetése 
melletti elkötelezettségük. Európa csak megerősített pénzügyi kötelezettségvállalás révén 
fogja tudni teljesíteni energiahatékonysági céljait. A Parlament ERFA tárgyalócsoportjának 
segítségével arra törekszik, hogy minden régiótípus esetében nagyobb mértékű ERFA-
finanszírozás jusson az energiahatékonyság területének. Az előadó ebben a jelentésben 
ennélfogva az energiahatékonyság érdekében hozott kohéziós politikai intézkedések aktuális 
eredményeinek elemzésével, valamint az intézkedések hatásának a következő programozási 
időszakban történő megszilárdítása érdekében egy sor ajánlással kíván hozzájárulni az 
energiahatékonyság fontosságáról folytatott vitához.

A jelentés annak egyértelművé tételét is feladatának tekinti, hogy a kohéziós politika 
összefonódó európai, nemzeti, regionális célkitűzései és céljai milyen mértékben 
egyeztethetőek össze az energiahatékonysági célkitűzésekkel. 
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A Tanács elnöksége legújabb, az európai szemeszter végrehajtásáról szóló, 2013. március 4-i
összefoglaló jelentésében arra a következtetésre jutott, hogy a nemzeti delegációk 
energiahatékonyság tekintetében tett észrevételei azt sugallják, hogy „a fejlesztést 
hátrányosan befolyásoló tényezők inkább gyakorlati, mint szabályozási jellegűek. Ide 
tartoznak többek között: nem megfelelő tájékoztatás, hiányos pénzügyi ösztönzők, az 
energiahatékonyság kérdésének alacsony ismertsége, a hatályos jogszabályok nem megfelelő 
végrehajtása”.

Figyelembe véve a Tanács e legújabb összefoglaló jelentését, az előadó jelentése gondosan 
megfontolja és elemzi a Számvevőszék „Az energiahatékonyságot célzó kohéziós 
beruházások költséghatékonysága” című legújabb jelentésében felvetett kérdéseket1, valamint 
a 2007–2013 közötti programok végrehajtásáról szóló, a küszöbön álló bizottsági stratégiai 
jelentést (amelynek közzétételére 2013. március végéig kerül sor). 

                                               
1 http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/20590745.PDF.


