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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina Komisiją dėti pastangas siekiant parengti bendrą koncepciją energetikos politikos, 
kuri leistų užtikrinti visiškai tvarias, konkurencingas vidaus rinkas, tiekimo saugumą ir 
mažas kainas vartotojams bei visuotinę prieigą, ir pabrėžia, kad tokia politika turi apimti 
tausų, suderintą, strateginį ir konkretų subnacionalinį komponentą;

2. ragina Komisiją, valstybes nares, regionus ir kitus susijusius partnerius tiek kaip 
nacionalinių strateginių orientacinių struktūrų dalį, tiek kaip veiklos programas, skirtas 
2007– 2013 m. laikotarpiui, ir remiantis su Parlamentu suderintomis strateginėmis 
gairėmis, veiksmingai išnaudoti galimybes, kurios, siekiant remti Europos tausios, 
konkurencingos ir saugios energetikos strategiją, jiems sudaromos vykdant sanglaudos 
politiką;

3. ragina Komisiją, remiantis šia Europos strategija, į rengiamą ketvirtąją sanglaudos 
ataskaitą įtraukti pasiūlymus, ypatingą dėmesį skiriant saugiai prieigai prie energijos ir 
įvairių šaltinių, tausiam bei efektyviam energijos naudojimui, kaip papildomam 
ekonominės, socialinės ir regioninės sanglaudos rodikliui; todėl ragina Komisiją skatinti, 
kad projektuose, susijusiuose su efektyviu energijos naudojimu ir atsinaujinančių 
energijos šaltinių rėmimu, dalyvautų ir veiktų EIB ir būtų naudojamos naujos priemonės 
sanglaudai finansuoti (JASPERS, JEREMIE ir JESSICA); 

4. mano, kad būtina išsamiai įvertinti esamas energetikos politikos priemones ir patirtį 
Europos lygmeniu ir tai, kaip šias priemones ir patirtį taiko valstybės narės, ir tik tuomet 
siūlyti naujas taisykles ir institucijas, jei tai reikalinga;

5. apgailestauja, kad siūloma energetikos politika daugiausia orientuota į tiekimo aspektą, o 
energijos naudojimo efektyvumui strategijoje nėra skiriama pakankama svarba; 
reikalauja, kad kuriant bendrą energetikos politiką aiški pirmenybė būtų teikiama 
energijos naudojimo efektyvumui, kuris ir dabar gali padėti gana daug sutaupyti, 
atsinaujinantiems ir decentralizuotiems energijos šaltiniams, ypač jei tai susiję su įranga 
ir technologijomis, kuriomis naudojasi miestų ūkių įstaigos ir namų ūkiai; teigia, kad 
kuriant bendrąją energetikos politiką taip pat reikia sukurti sąlygas, kurios trumpuoju ir 
vidutiniu laikotarpiu leistų sparčiau ir veiksmingiau taikyti naujas technologijas;

6. mano, kad siekiant geriau subalansuoto energijos gamybos pasiskirstymo ir naudojimo 
ES teritorijoje bei norint užtikrinti geresnį ekonominės veiklos ir gyventojų 
pasiskirstymą, regioninis lygmuo turėtų būti neatskiriama Europos Sąjungos energetikos 
politikos dalis;

7. pabrėžia, kad daugybė nuošalių ir atokiausių regionų turi didelį atsinaujinančių energijos 
šaltinių potencialą, kuris susijęs su jų geografinėmis ar klimato ypatybėmis (saulės šviesa, 
vėjas, biomasė, vėjo energija); tikisi, kad ši puiki galimybė bus išnaudota, ypač siekiant 
aktyviai prisidėti prie Kioto uždavinių įvykdymo;

8. pabrėžia vietos ir regionų valdžios institucijoms tenkantį pagrindinį vaidmenį ir 
potencialų vaidmenį, kurį jos galėtų atlikti pristatant ir taikant priemones, susijusias su 
atsinaujinančių energijos šaltinių ir energijos taupymo technologijų diegimu vykdant 
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projektus, kuriems skiriama Bendrijos ir valstybių lėšų, pavyzdžiui, priemones, susijusias 
su pastatų energetiniu naudingumu, pasinaudojant visais energijos naudojimo efektyvumo 
privalumais pagal Pastatų direktyvą1; ragina vietos ir regionų valdžios institucijas naudoti 
energijos požiūriu veiksmingiausią infrastruktūrą ir paslaugas, pavyzdžiui, išorinio 
apšvietimo ir viešojo transporto sistemoje;

9. reikalauja, kad vietos ir regionų valdžios institucijoms pagal visas Europos finansavimo 
schemas, ypač Europos struktūrinių fondų, Septintąją pagrindų programą, programą 
„Pažangi energetika Europai“, ir apskritai visas regionines ir finansines priemones, 
numatytas pagal 2007–2013 m. sanglaudos politiką, taip pat ir veiklai, susijusiai su EIB, 
būtų teikiama integruota ir nuolatinė parama energijos naudojimo efektyvumo ir tausumo 
priemonėms vykdyti;

10. ragina Komisiją, remiantis struktūriniu dialogu, paskelbti pranešimą apie vietos ir regionų 
valdžios institucijų vaidmenį energetikos politikoje, ypatingą dėmesį skiriant energijos 
naudojimo efektyvumui, anglies dioksido (CO2) neišskiriantiems atsinaujinantiems ir 
(arba) decentralizuotiems energijos šaltiniams, tausiam transportui ir energetikos 
politikos urbanistiniam aspektui;

11. ragina Komisiją visiškai remti tinkamai veikiančią dujų ir elektros energijos vidaus rinką, 
kuri atneštų naudos visiems Europos piliečiams, ypač siekiant nutraukti buvusių tiekėjų 
monopolininkų dominavimą; be to, ragina glaudžiau sujungti valstybių dujų ir elektros 
energijos rinkas, nes tai būtų ypač naudinga Europos Sąjungos pasienio regionams.

  
1 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl energijos galutinio naudojimo efektyvumo 

ir energetinių paslaugų 2006/32/EB, panaikinanti Tarybos direktyvą 93//76/EEB (OL L 114, 2006 4 27, p. 64)
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