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Írásbeli nyilatkozat az Európai Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján az 
energiahatékonyság növeléséről a vidéki, hegyvidéki és távoli területeken1

1. A vidéki, hegyvidéki és távoli területek az Európai Unió területének 90%-át teszik ki, és 
az Unió népességének 57%-a él itt. Ezek a területek állítják elő az összes gazdasági érték 
46%-át, és biztosítják a foglalkoztatás 55%-át. A vidéki közösségek ugyanakkor súlyos 
energiaügyi kihívásokkal néznek szembe.

2. Az energiahatékonyság különös gondot jelent a vidéki, hegyvidéki és távoli területeken, 
mivel itt általában régebbi lakó- és kereskedelmi épületek találhatók, amelyekben nem 
hatékony a tüzelőanyagok felhasználása, és amelyeknek alacsonyabb az 
energiahatékonyságuk. Emellett felmerül az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású 
energetikai megoldások megfizethetőségének és elérhetőségének problémája is, mivel a 
vidéki területeken nagyobb mértékű az energiaszegénység. 

3. Ezekre tekintettel az energiahatékonysági projektekre irányuló uniós támogatásokat 
észszerűsíteni kell annak érdekében, hogy elérjék a vidéki, hegyvidéki és a távoli területek 
fogyasztóit.

4. Felkérjük a Bizottságot, hogy egyszerűsítse az adminisztratív eljárásokat, hogy azok jobb 
hozzáférést biztosítsanak a vidéki igényekre szabott forrásokhoz regionális és helyi 
szinten, valamint hogy megfelelőbben népszerűsítse a támogatási rendszereket, ami javítja 
a vidéki kedvezményezettek tájékozottságát a potenciális uniós lehetőségeket illetően. 

5. Felhívjuk továbbá a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogyan lehetne a vidéki területeken 
ténylegesen javítani az energiahatékonyságot.

6. Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Bizottságnak.

1 Az Európai Parlament eljárási szabályzata 136. cikke (4) és (5) bekezdésének megfelelően a nyilatkozatot, 
amennyiben azt a képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt a jegyzőkönyvben közzéteszik, majd 
továbbítják a címzetteknek; a nyilatkozat azonban nem bír kötelező erővel a Parlament számára.


