
PA\663160HU.doc PE 388.438v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Regionális Fejlesztési Bizottság

IDEIGLENES
2007/0000(INI)

17.4.2007

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a megújuló energiaforrásokra vonatkozó európai ütemtervről
(2007/0000(INI))

A vélemény előadója: Marian Harkin



PE 388.438v01-00 2/4 PA\663160HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\663160HU.doc 3/4 PE 388.438v01-00

HU

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 március 9-i Európai Tanács következtetéseit, és különösen azon határozatát, 
hogy a 2012 utáni időszakra vonatkozó globális és átfogó megállapodás létrejöttéig az 
EU szilárd és független kötelezettséget vállal az üvegházhatást okozó gázok 1990-es 
kibocsátási szintjének legalább 20%-os csökkentésére 2020-ra, valamint az 
energiahatékonyságra, a megújuló energiaforrásokra és a bioüzemanyagok használatára 
vonatkozó, rendkívül ambiciózus mennyiségi célok elérésére;

2. továbbá üdvözli, hogy az új európai energiapolitika teljes mértékben tiszteletben tartja a 
tagállamok választását az energiaösszetétel tekintetében és az elsődleges energiaforrások 
feletti szuverenitását, ugyanakkor a politika a tagállamok közötti szolidaritáson alapul, 
integrált megközelítést biztosítva az éghajlatváltozásnak és a környezetvédelmi 
fenntarthatóság előmozdításának;

3. az Energia Cselekvési Terv éves felülvizsgálatával összefüggésben ragaszkodik ahhoz, 
hogy az Európai Parlament évente, az Európai Tanács éves vizsgálata előtt tájékoztatást 
kapjon az EU energia- és éghajlatváltozási politikájának végrehajtásában elért haladásról 
és eredményekről;

4. sürgeti a Bizottságot, hogy minél hamarabb terjessze elő a megújuló energiaforrásokról 
szóló irányelvre vonatkozó javaslatát, és felhívja a régióknak és a helyi hatóságoknak a 
politika végrehajtásával kapcsolatos szerepének és felelősségének pontosítására;

5. felhívja azokat a tagállamokat, amelyek még nem tették meg, hogy minél hamarabb 
hajtsák végre az épületek energiateljesítményéről szóló irányelvet (2002/91/EK);

6. következésképpen felhívja a régiókat és a helyi hatóságokat, hogy az új építkezések és 
épületek esetében folyamatosan követeljék meg a szénsemlegességet, valamint hogy 
egyszerűsítsék és gyorsítsák fel a megújuló energiaforrások hasznosításához szükséges 
adminisztratív eljárásokat; 

7. kéri a tagállamokat, a régiókat és a helyi hatóságokat, hogy biztosítsák a nagyközönség 
hozzáférését a fotoelektromos berendezések technológiai szempontjait ismertető, és a 
bioüzemanyagokra vonatkozó műszaki és gyakorlati információkhoz, valamint 
biztosítsák, hogy a különböző hatóságok pénzügyi ösztönzőket bocsássanak 
rendelkezésre;

8. felszólít a területi kohézió keretében való finanszírozás elérhetővé tételére a határon 
átnyúló és régióközi együttműködésnek a regionális és helyi hatóságok, valamint a nem 
kormányzati szervezetek általi előmozdítása érdekében, az energiapolitika integrált 
megközelítésének előmozdítása végett;

9. sürgeti a regionális és helyi hatóságokat, valamint a nem kormányzati szervezeteket, hogy 
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vegyék igénybe a hetedik kutatási keretprogram finanszírozását a megújuló energián 
alapuló technológiák és a bioüzemanyagok használatának előmozdítása érdekében;

10. úgy véli, hogy az éghajlatváltozás okozta kihívásokat az új technológiákba való 
beruházást olyan lehetőségként kell tekinteni, amely elősegíti a környezetvédelmi 
fenntarthatóságot és erősíti a vállalatok versenyképességét, valamint kiegészíti a gáz és 
elektromos áram belső piacát, így alakítva ki a jobban összekapcsolt és biztonságosabb
ellátást.


