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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. üdvözli a Bizottság energiahatékonyságról szóló közleményét1; ugyanakkor sajnálatát 
fejezi ki a javasolt lépések megvalósításának folyamatával kapcsolatos elképzelések 
hiánya miatt;

2. hangsúlyozza az EU regionális és helyi hatóságainak szerepét, amelyet a 2020-ra kitűzött 
20%-os energiamegtakarításról szóló célkitűzés2 elérésében kell betölteniük, elsősorban a 
fogyasztóként, irányítóként, ellátóként, szabályozóként és az energiaügyi döntések 
ellenőrzéséért és befolyásolásáért felelős tanácsadóként végzett tevékenységeiken 
keresztül; üdvözli ezért a Bizottság szándékát a decentralizált energiatermelés általános 
hálózatra való kapcsolásának elősegítésére; ebben a tekintetben felszólítja a Bizottságot, 
hogy pontosítsa az általa javasolni kívánt szabályozó eszközt, valamint kivitelezésének 
időkeretét;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy a strukturális alapok felhasználási prioritásait meghatározó 
operatív programok felülvizsgálatakor követelje meg minden tagállamtól az 
energiahatékonyság rendszeres támogatását; sürgeti az új tagállamokat, hogy megfelelően 
támogassák a közösségi alapokból az épületek energiahatékony felújításába és a távfűtési 
berendezések modernizációjába történő befektetéseket;

4. ösztönzi a regionális és helyi hatóságokat az épületek energiafelhasználásának 
hatékonyságáról szóló irányelv3 megfelelő végrehajtására; felkéri a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki iránymutatásokat az irányelv megfelelő végrehajtásának biztosítására 
irányuló ellenőrző mechanizmusokról, valamint pontos értékelési rendszereket; 

5. ösztönzi a regionális és helyi hatóságokat, hogy mutassanak példát, és vezessenek be 
energiatakarékosságot ösztönző programokat a középületekben, és szabjanak 
energiahatékonysági követelményeket a közbeszerzések esetén; felszólítja a Bizottságot, 
hogy a mérhető célkitűzések és minőségi feltételek meghatározásának elősegítésére 
irányuló világos keret biztosításával segítse a helyi hatóságokat abban, hogy 
energiahatékony termékek közös közbeszerzési eljárásába kezdhessenek;

6. ösztönzi a regionális és helyi hatóságokat, hogy építsenek ki szoros partneri kapcsolatokat 
a regionális energiaügynökségekkel az energetikai szakemberek és a kapcsolódó 
ágazatokban dolgozó szakértők képzési feltételeinek fejlesztése érdekében; hangsúlyozza 
a helyi szereplők összehangoltabb hálózatainak szükségességét az energiahatékonyság 
terén bevált gyakorlatok kevésbé fejlett régiók számára történő továbbadása céljából.

  
1 A Bizottság közleménye: Energiahatékonysági cselekvési terv: a lehetőségek kihasználása (COM(2006)0545).
2 A Bizottság „Energiahatékonyság avagy többet kevesebbel” című zöld könyve (COM(2005)0265)
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i, az épületek energiafelhasználásának hatékonyságáról 
szóló 2002/91/EK irányelve


