
PA\749603HU.doc PE415.006v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Regionális Fejlesztési Bizottság

2008/2214(INI)

23.10.2008

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek nyomon követésének első 
értékeléséről
(2008/2214(INI))

A vélemény előadója: Emanuel Jardim Fernandes



PE415.006v01-00 2/4 PA\749603HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\749603HU.doc 3/4 PE415.006v01-00

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. kiemeli, hogy számos ágazat hatást gyakorolhat az energiahatékonyságra; hangsúlyozza, 
hogy kizárólag globális, az uniós és nemzeti politikákat – például a kohézió, 
mezőgazdaság, közlekedés, környezetvédelem stb. terén – összehangoló megközelítés 
révén lehet felvázolni eredményes, a projektek között összhangot biztosító, előrelátó, 
hosszú távú stratégiát;

2. hangsúlyozza – amint a területi kohézióról szóló zöld könyv is rámutat – az energia és a 
területi kohézió kapcsolatát az energiahatékonysági intézkedéseknek a fenntartható 
fejlődéshez való pozitív hozzájárulása és az elszigetelt régiók számára lehetséges hosszú 
távú megoldások szempontjából; felhívja a Bizottságot, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben vegye figyelembe ezeket a területeket, főleg a hegyvidéki és a legkülső 
régiókat, és sürgősen javasoljon egyedi jellemzőiknek és korlátaiknak megfelelő, nagyobb 
energiahatékonyság biztosítását célzó konkrét intézkedéseket; 

3. megállapítja, hogy számos tagállamban az energetikai projektekhez rendelt finanszírozás 
még mindig elégtelen;  ösztönzi a tagállamokat a strukturális alapok e célból való jobb 
felhasználására, továbbá az energiával kapcsolatos prioritásokra vonatkozó tematikus 
ajánlattételi felhívások szervezésére; 

4. a hatékony energiahasználatra vonatkozó, más uniós régiók gyakorlatában való 
tájékozottság, illetve az e téren való tudás- és tapasztalatcsere érdekében arra ösztönzi 
különösen a tagállamokat és a régiókat, hogy a strukturális alapok felhasználásával 
létesítsenek tematikus hálózatokat területeiken a 2008-as Intelligens energia – Európa 
munkaprogram nyújtotta együttes fellépés keretében;

5. felkéri a Bizottságot, hogy a strukturális alapok következő programozási időszakára 
vegyen tervbe prioritási szempontokat, amelyek energiahatékonysági célkitűzéseket 
határoznak meg, vagy energia-megtakarításra irányuló konkrét intézkedéseket vagy 
technológiákat vezetnek be – többek között partnerségek létrehozása által – olyan 
projektekbe, mint az épületek felújítása, a városi fűtési berendezések modernizálása, 
illetve a fűtés és a villamos energia előállítása;

6. hangsúlyozza az uniós közigazgatási hatóságok stratégiai szerepét – különösen regionális 
és helyi szinten – az energiahatékonysági kezdeményezésekhez szükséges intézményi 
támogatás biztosításában; részletes tájékoztató kampányok indítását javasolja, például 
könnyen érthető energiahatékonysági címkék felhasználásával, továbbá energiával 
kapcsolatos kísérleti kezdeményezésekkel és képzésekkel azon regionális és helyi 
hatóságok területein, amelyek az állampolgárok tudatosságának fokozására és 
viselkedésük megváltoztatására törekednek;

7. úgy véli, hogy a közigazgatási hatóságoknak minden szinten elsőként kell példát 
mutatniuk az energiahatékony felszerelések saját helyiségeikben való használata, a 
fenntarthatósági kritériumok beszerzési eljárásokba való foglalása és az energiahatékony 
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gyakorlatok napi tevékenységeik során történő támogatása által.
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