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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. ragina valstybes nares derinti infrastruktūros tinklus atsižvelgiant į tai, kad, norint 
pasiekti ES nustatytus tikslus atsinaujinančios energijos srityje, sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir užtikrinti energijos veiksmingumą, būtina 
mišri energija; be to, ragina valstybes nares baigti ES energetikos infrastruktūros 
atnaujinimo darbus, t. y. užtikrinti, kad visoje ES veiktų vadinamieji tiekimo 
koridoriai, kad būtų pažangiai atnaujinti tinklai, kad išplėtus dujų tiekimo tinklus būtų 
užtikrintas saugus dujų tiekimas ir kartu būtų sumažintas išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis;

2. pabrėžia, kad norint iki 2050 m. sukurti ekonomiką, kurios sąlygomis būtų išmetamas 
nedidelis kiekis anglies junginių, energetikos infrastruktūrai būtinos nemažos 
investicijos; pažymi, kad neužtikrinus šių investicijų bus susidurta su gerokai 
didesnėmis išlaidomis, kurias lems prastėjanti aplinkos padėtis, kylančios energijos 
kainos, vis nesaugesnė energetika ir priklausomybė nuo tiekėjų, taip pat mažėjantis 
užimtumas ir smunkantis gerovės lygis; šios investicijos galėtų būti gautos iš viešų ir 
privačių šaltinių, o pajamos iš finansinių sandorių mokesčio, ekologinio mokesčio už 
taršą anglies junginiais, taip pat iš prekybos taršos leidimais aukcionų, rengiamų pagal 
persvarstytą prekybos taršos leidimais sistemą, galėtų būti panaudotos užpildyti 
finansavimo spragoms ir paskatinti investicijoms, kurios reikalingos, pvz., energetikos 
tinklams suderinti atsižvelgiant į atsinaujinančios energijos naudojimo reikalavimus;

3. pažymi, kad su energetikos infrastruktūra siejama didžiulė rizika, pvz., gali kilti 
grėsmė veiklai (perkrovos, tiekimo sutrikimai), gamtai (žemės drebėjimai, potvyniai) 
arba žmogiškajai ir politinei sričiai (pavojus saugumui, terorizmas); todėl ragina 
užtikrinti, kad sprendimai dėl pažangių tinklų vystymo būtų priimami apsvarsčius 
sąnaudas ir naudą, kaip numatyta pagal Tarybos direktyvą 2008/114/EB dėl Europos 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektų; siūlo valstybėms narėms parengti rizikos 
vertinimo planus, kuriais remiantis būtų priimami sprendimai ir stebimi pažangių 
tinklų projektų įgyvendinimo rezultatai siekiant gerinti šių tinklų savitarpio jungtis;

4. ragina patvirtinti kuo griežčiausius visų energetikos infrastruktūrų saugumo ir aplinkos 
apsaugos standartus, inter alia, įgyvendinant valstybių narių bendradarbiavimo 
programas, ir įtikinti abejojančią dalį visuomenės bei skatinti didesnį visuomenės 
pritarimą; rekomenduoja valstybėms narėms teikti piliečiams, pilietinei visuomenei, 
ūkio subjektams ir socialiniams partneriams pakankamai informacijos apie integruotus 
ir patikimus energijos tinklus, saugų tiekimą, atsinaujinančių energijos šaltinių 
integravimą, kad vartotojai pasinaudotų naujų technologijų ir pažangaus energijos 
naudojimo siekiant skatinti energetikos veiksmingumą privalumais;

5. ragina valstybes nares modernizuoti savo nacionalinius energetikos tinklus ir sujungti 
juos su ypač pažangiu Europos tinklu, taip pat užtikrinti solidžias ES saugomų 
energijos išteklių atsargas ir stabilų bei saugų energijos srautą už prieinamą kainą; taip 
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pat pabrėžia, kad visi tinklai turi būti suderinti taip, kad būtų galima netrukdomai tiekti 
iš atsinaujinančios energijos šaltinių gaunamą elektros energiją, be to, siekiant išvengti 
energijos praradimų, tinklai turi būti atnaujinti; kartu pabrėžia, kad būtina imtis 
tolesnių veiksmų siekiant prie Europos elektros energijos tinklo prijungti izoliuotas 
teritorijas (pvz., salas ir periferinius regionus);

6. pažymi svarbų ekologiškų darbo vietų kūrimo potencialą, kuris siejamas su 
energetikos infrastruktūrų (t. y. draudimo paslaugų, mokslo plėtros, technologijų, 
naujovių) vystymu; ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinant visų kitų sričių ES 
politiką vadovautis strategija, pagal kurią siekiama perkvalifikuoti darbuotojus, kad jie 
galėtų užimti ekologiškas darbo vietas;

7. pritaria Komisijos nuomonei, kad taikant vadinamąją brėžinio metodiką ir vykdant 
greitesnes ir skaidresnes leidimų išdavimo procedūras bus įgyvendinti prioritetiniai 
projektai, taip pat ragina Komisiją ir valstybes nares atitinkamai derinti poveikio 
aplinkai vertinimo ir strateginio aplinkos vertinimo procedūras; be to, pabrėžia, kad 
būtina skatinti visuomenę dalyvauti sprendimų priėmimo procese, nes taip būtų 
užtikrintas didesnis visuomenės pasitikėjimas įrenginiais ir pritarimas su jais 
susijusiems projektams.


