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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. felkéri a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat az energiatermelés 
sokszínűsítésére és decentralizációjára;

2. rávilágít a gazdasági növekedés és az energiafogyasztás szétválasztásának nehézségére, 
elsősorban a konvergencia-régiókban; felkéri ezért az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy elemezzék, melyek azok az elemek, amelyek kedveznek ennek a 
szétválasztásnak, és amelyek elősegítik a bevált gyakorlatok cseréjét annak elérése 
érdekében;

3. üdvözli a március 9-i Európai Tanács következtetéseit, és különösen azt a célkitűzést, 
hogy az Európai Unió energiafogyasztásának 20%-a megújuló energiaforrásból 
származzon; és felkéri a tagállamokat, hogy szorosan működjenek együtt a helyi és 
regionális hatóságokkal az e nagyra törő célkitűzés eléréséhez vezető nemzeti tervek 
kidolgozásában és végrehajtásában;

4. hangsúlyozza, hogy földrajzi vagy éghajlati adottságaikból adódóan a külső és legkülső 
régiók jelentős potenciállal rendelkeznek a megújuló energiák tekintetében; sürgeti, hogy 
ezt a kiváló lehetőséget kínáló helyzetet maximálisan kihasználjuk;

5. megállapítja, hogy a biomassza nagy lehetőségeket rejt az energiatermelés 
szempontjából, és ezenfelül jelentős mértékben hozzájárulhat a munkahelyteremtéshez a 
vidéki területeken;

6. úgy véli, hogy az Európai Uniónak vezető szerepe van a világban számos tiszta, hatékony 
és kevés szén-dioxidot kibocsátó energia-előállító technológia terén, ami kulcsfontosságú 
szempont lehet a regionális fejlődésben, és sürgeti a tagállamokat, valamint a regionális 
és helyi hatóságokat, hogy támogassák az ilyen technológiákra irányuló beruházásokat;

7. sürgeti a Bizottságot, a tagállamokat, a régiókat és a többi érintett felet, hogy használják 
ki a kohéziós politika által felkínált lehetőségeket, és hogy fektessenek be új energetikai 
technológiákba, azaz mind a megújuló energiaforrásokba, mind pedig a fenntartható 
fosszilistüzelőanyag-technológiákba („kibocsátásmentes erőművek”);

8. úgy véli, hogy a lisszaboni célkitűzések elérése érdekében nagyon fontos a fenntartható 
energiatechnológiákba való befektetés, és támogatja a strukturális alapoknak az ilyen 
jellegű projektek céljára történő használatát és finanszírozását;

9. sajnálja, hogy regionális szinten nem léteznek részletesebb és pontosabb adatok az 
energiafogyasztásról, az energia áráról és az energiatermelésről, és felkéri a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy működjenek együtt egy európai szintű tanulmány kidolgozásában 
az említett adatok összegyűjtésére;

10. sürgeti a Bizottságot, hogy mérje fel az energiapolitika terén tett javaslatainak területi 
hatásait, és az eredményt bocsássa a tagállamok rendelkezésére;

11. hangsúlyozza, hogy a szénkészletek elszórtan helyezkednek el a világon, és hogy az 
Európai Unió számol ezekkel a készletekkel, biztosítva az ellátást; ezért üdvözli a 
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Bizottság javaslatát a CO2-elkülönítési és tárolási technológiának köszönhetően tiszta 
széntechnológiák integrált megoldásairól szóló szemléltető projektekbe való 
befektetésről, azzal a céllal, hogy ezek a technológiák, amelyek fenntartható szénből 
kiindulva termelnek energiát, piacképesek legyenek;

12. megállapítja, hogy az Európai Unió széntüzelésű erőműveinek egyharmada műszaki 
szempontból eléri élettartamának végét még azelőtt, hogy az úgynevezett „fenntartható 
széntechnológiák” piacképessé válnának, és kéri, hogy az új, fosszilis tüzelőanyagot 
felhasználó erőművek igénybe vehessék a nemzeti és közösségi támogatásokat (a 
strukturális alapokat);

13. sürgeti a tagállamokat, hogy vállaljanak egyenlő mértékű pénzügyi kötelezettséget a 
kutatás, fejlesztés és innováció, valamint a tiszta széntechnológiák fejlesztését célzó 
szemléltető projektek terén.


