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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. primena, kad saugi, tvari ir konkurencinga energetika bei atitinkami, integruoti ir patikimi 
energijos tinklai su veiksmingomis vidinėmis jungtimis yra vienas iš svarbiausių ateities 
uždavinių, kuriuos turi spręsti ES regionai; pabrėžia, kad energetikos infrastruktūros 
modernizavimas, transeuropinių energetikos ir atsinaujinančiosios energijos tinklų 
rėmimas, atnaujinimas trūkstamų vidaus elektros ir dujų jungčių vystymas bei 
energetiškai izoliuotų ES regionų prijungimas prie ES energetikos rinkos yra svarbiausi 
veiksniai, siekiant iniciatyvos „20–20–20“ tikslų ir strategijos „Europa 2020“ tikslų; 
pažymi, kad daugelyje šalių energetikos infrastruktūros tinklų sujungimo lygis neviršija 
10 proc. ribos; ES energetikos politika turi būti koordinuojama ir nustatoma viso žemyno 
lygmeniu ir Europos tinklai, sujungti su gretimomis valstybėmis, skatintų konkurenciją 
bendrojoje Europos energijos rinkoje ir didintų valstybių narių solidarumą; mano, kad 
Europos Sąjunga, valstybės narės ir regioninės valdžios institucijos turi bendradarbiauti 
šiame kontekste, siekiant pagerinti ne tik tarpvalstybinę infrastruktūrą, bet ir 
infrastruktūrą, kuri padeda perkelti srautus į perdavimo magistrales ir iš jų bei paskirstyti 
juos nacionaliniu lygmeniu; pabrėžia, kad vietos ir regioninės valdžios institucijos, 
bendradarbiaudamos su vieno langelio principu veikiančiomis nacionalinėmis 
institucijomis, atlieka svarbų vaidmenį suteikdamos leidimus ir viešindamos energetikos 
infrastruktūros prioritetus; 

2. pabrėžia, kad didžiausias iššūkis – pasiekti, kad energetikos infrastruktūros projektus 
palaikytų vietos visuomenė; yra įsitikinęs, kad piliečių ir sprendimus priimančių asmenų 
pripažinimą ir pasitikėjimą galima pasiekti atviromis ir skaidriomis diskusijomis prieš 
priimant sprendimą dėl energetikos infrastruktūros projektų;

3. pabrėžia, kad reikia modernizuoti visą ES tinklą ir remti valstybes nares ir regionus 
siekiant šio tikslo, ir kad visi regionai, įskaitant atokiausias vietoves, būtų įtraukti į 
teritorinės sanglaudos išsaugojimo visus etapus ir visas priemones; 

4. ragina Komisiją peržiūrėti esančią energetikos infrastruktūrą bei pateikti pasiūlymus dėl 
naujų infrastruktūros pajėgumų kūrimo siekiant užtikrinti, kad pagal jos energetikos 
infrastruktūros politiką kiekvienas regionas turėtų galimybę būti tvarios energijos 
gamintojas ir vartotojas; pabrėžia, kad tai būtina ir dėl saugumo, ir dėl ekonominių 
priežasčių;

5. todėl ragina Komisiją pristatyti plataus užmojo strategiją, skirtą šildymo ir vėdinimo 
sektoriui;

6. pabrėžia, kad energijos gamybos regionuose vystymas yra svarbi įvairių Europos dalių 
savarankiškumo energetikos požiūriu užtikrinimo priemonė, ypač Baltijos regione, kuris 
išlieka izoliuotas ir priklausomas nuo vieno tiekimo šaltinio; pažymi, kad regionuose 
esama daug įvairių naudotinų išteklių, įskaitant gamtos išteklių teikiamas galimybes, ir 
kad siekiant įvairinti energijos gamybą ateityje reikėtų stengtis jas visapusiškai išnaudoti;
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7. primena, kad Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) didele dalimi prisideda prie 
infrastruktūrų, įskaitant energetikos, projektų finansavimo ir pabrėžia, kad siekiant didinti 
energijos vartojimo efektyvumą ir pasiekti Europos Sąjungos atsinaujinančiosios 
energijos tikslus sanglaudos politikos vaidmuo vietos ir regionų lygmeniu yra labai 
svarbus

8. pabrėžia, kad būtina atlikti išsamų energetikos infrastruktūros projektų poveikio aplinkai 
vertinimą ir kad svarbu parengti tinkamus reagavimo planus, kurie būtų naudojami su 
energetikos infrastruktūra susijusių ekstremaliųjų situacijų atvejais, visų pirma ekologinio 
pobūdžio nelaimėms išvengti; pabrėžia, kad šiuose reagavimo planuose turėtų būti 
numatytas techninis ir ekonominis tokių atvejų išsprendimo būdas;

9. pabrėžia, kad savivaldybių ir regionų bendradarbiavimas nacionaliniu ir Europos 
lygmeniu padeda panaikinti vadinamąsias energetines salas siekiant sukurti energetikos 
vidaus rinką ir sėkmingai įgyvendinti energetikos infrastruktūros prioritetus; pažymi, kad 
siekiant sanglaudos politikos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo, taip pat 
plėtojant makroregionines strategijas, didėja bendradarbiavimo galimybė vykdant 
tarpvalstybinius projektus, siekiant sukurti veiksmingas ir pažangias netradicinių vietos ir 
regionų energijos išteklių ir stambių energetikos tinklų jungtis; pabrėžia, kad tinkamai 
koordinuojant infrastruktūros projektus galima užtikrinti patį geriausią ekonominės 
naudos santykį ir maksimaliai padidinti ES fondų veiksmingumą; šiame kontekste mano, 
kad regioninis bendradarbiavimas turi būti pagerintas, siekiant užtikrinti atitinkamą ryšį 
tarp nustatytų prioritetų ir Europos Sąjungos regionų;

10. pabrėžia, kad svarbu didinti energetikos tinklų tarpusavio sujungimo pajėgumus 
tarpvalstybiniu lygmeniu ir pabrėžia tinkamo finansavimo svarbą siekiant užsibrėžtų 
tikslų, įskaitant teritorinę sanglaudą;

11. palankiai vertina sprendimą per laikotarpį iki 2020 m. pastangas sutelkti tik į kelis 
infrastruktūros prioritetus koncentruojantis į „europinės svarbos projektus“; ragina 
Komisiją šiems projektams atrinkti sukurti tikslius kriterijus ir juos aktyviai derinti su 
valstybėmis narėmis bei regionų ir vietos suinteresuotaisiais asmenimis;

12. pabrėžia, kad būtina toliau siekti energetikos vidaus rinkos integracijos, ypač remiant 
projektus, kuriais būtų užtikrintas gretimų šalių energijos rūšių derinio vienalytiškumas;

13. ragina Europos Sąjungą ir valstybes nares nustatyti privalomus tikslus siekiant sujungti 
valstybes nares tarpusavyje per specializuotas regionines platformas ar regionines 
iniciatyvas, kad būtų palengvintas nustatytų prioritetų planavimas, vykdymas ir 
stebėsena, taip pat siekiant plėtoti investicinius planus ir konkrečius projektus;

14. pabrėžia Pietų koridoriaus projektų svarbą siekiant pagrindinio ES tikslo – padidinti 
apsirūpinimo energija kanalų įvairovę;

15 reikalauja, kad sanglaudos politika būtų vientisa, ir ragina Komisiją susilaikyti nuo naujų 
sektorinių fondų, pvz., energetikos arba klimato, kūrimo; ragina Komisiją rengiant 
energetikos politikos priemones pasinaudoti patirtimi, įgyta vykdant sanglaudos politiką, 
ypač kalbant apie projektų atranką;
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16. mano, kad struktūriniai fondai gali remti specialias investicijas į energetikos 
infrastruktūrą; tačiau šios investicijos turi būti daromos tik tuose regionuose, kuriuose dėl 
politinių ir geografinių priežasčių labai sunku rasti rinkos ekonomika pagrįstų sprendimų 
dėl energijos tiekimo; taip pat ragina struktūrinių fondų paramą visada susieti su sąlyga, 
kad iš esmės bus laikomasi komercinio požiūrio ir pasidalijamosios atsakomybės už lėšas 
principo;

17. ragina užtikrinti ES finansavimą komerciškai nepatraukliems ir privačių investuotojų 
negalintiems pritraukti energetikos projektams, kurie yra būtini energetiškai izoliuotų ES 
regionų sujungimui su Europiniais elektros ir dujų tinklais kaip neatsiejama vieningos ES 
energetikos rinkos sukūrimo dalis;

18. pritaria sparčiam Pažangiųjų miestų naujovių partnerystės programos įgyvendinimui ir 
ragina atitinkamus partnerius, vykdančius tvarius miesto plėtros planavimo procesus 
geriau skatinti ir pasinaudoti JESSICA ir ELENA programų teikiamais privalumais, 
susijusiais su investicijomis į tvarią energetiką vietos lygmeniu, siekiant padėti miestams 
ir regionams įgyvendinti perspektyvius investicinius projektus energetikos efektyvumo, 
švaraus degimo bei atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvaraus miesto transporto 
srityse; atkreipia dėmesį į tarpvalstybinio finansavimo galimybes su kaimyninėmis 
šalimis pasitelkiant Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę;

19. pabrėžia, kad vis dar nepakankamos pagal nacionalines reguliavimo sistemas teikiamos 
paskatos, ypač projektams, kuriems būdinga didelė rizika ir inovacijos, kaip antai 
pažangieji tinklai; pabrėžia poreikį derinti nacionalines reguliavimo sistemas ir 
atsižvelgdamas į tai prašo Komisijos ištirti, kiek nacionalinio reguliavimo teikiamos 
paskatos yra pakankamos ir tinkamos; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę sukurti 
atlygių ir paskatų sistemą, skirtą regionams ir valstybėms narėms, pagal kurią ne tik būtų 
kruopščiai išnagrinėjami europinės svarbos projektai, bet ir skatinamos technologinės 
investicijos bei energetikos infrastruktūros kokybės gerinimas ir inovacijos;

ragina pagreitinti leidimų išdavimo procedūras (ne daugiau kaip penkeri metai) ir jas 
supaprastinti („vieno langelio principas“); pabrėžia, kad Komisija turi patvirtinti 
infrastruktūros plėtrai taikytiną daugiapakopio valdymo metodą ir kad regionų ir vietos 
veiksmams būtų suteiktas didesnis vaidmuo atitinkamose teritorijose, siekiant apibrėžti 
Europai svarbius projektus, energetikos infrastruktūros ir saugumo prioritetus, tiekimo 
tinklus, energijos produktų gamybos ir transformavimo vietas bei atliekų saugojimą ir 
apdorojimą, nes vietos ir regioninės valdžios institucijos yra būtinos planavimo, 
finansavimo ir bendravimo sričių partnerės ir turi būti nuolat įtrauktos į visus projektų 
kūrimo ir įgyvendinimo etapus (įskaitant prioritetų apibrėžimą, projektų rengimą, 
sprendimų priėmimą, taikymą ir finansavimą, praktinį įgyvendinimą ir vertinimą);
pabrėžia, kad leidimų išdavimo procedūras derinti ES lygmeniu įmanoma tik laikantis 
subsidiarumo principo; pabrėžia, kad sanglaudos politikai, apimančiai keletą fondų, būtų 
taikomas integruotas požiūris, ir ragina Komisiją išlaikyti šį požiūrį;

21. prašo Komisijos įvertinti, ar dėl kainos naudingumo ir visuomenės pritarimo esamų 
energijos tiekimo koridorių modernizavimas ir atnaujinimas yra priimtinesnis nei naujų 
koridorių tiesimas; be to, prašo įvertinti regionų jungiamosios linijos pajėgumus;

22. mano, kad dabartinėmis ekonomikos sąlygomis dar labiau išryškėja būtinybė integruotai 
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spręsti energetikos klausimus, atsižvelgiant į jų ekonominius, aplinkosaugos ir socialinius 
aspektus; pabrėžia, kad privaloma atsižvelgti į teigiamą ir neigiamą šalutinį poveikį, 
siekiant užtikrinti galimybę visiems Europos Sąjungos piliečiams vidutiniu ir ilguoju 
laikotarpiu gauti saugios ir tvarios energijos už prieinamą kainą.

23. primena, kad trečiuoju energetikos teisės aktų rinkiniu nustatant tarifus reguliavimo 
institucijos įpareigojamos įvertinti investicijas atsižvelgiant ne tik į savo valstybės narės 
gaunamą naudą, bet ir vertinant visoje ES sukuriamą naudą; ragina Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą užtikrinti, kad jos nariai laikytųsi šio 
įpareigojimo ir prašo Komisijos apsvarstyti kompensavimo priemones, taikytinas tais 
atvejais, kai nustatant tarifus negalima teisingai paskirstyti sąnaudų ir gautos naudos, ir 
užtikrinti, kad šia kompensacija būtų pasidalyta su suinteresuotaisiais miestais ir 
regionais;

24. ragina Komisiją užtikrinti, kad investicijų į infrastruktūrą finansavimas vyktų pagal 
rinkos įstatymus, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo ir klaidingų paskatų 
investicijoms sukūrimo ir kad būtų išvengta nepagrįsto investicijų finansavimo svyravimų 
pavienių valstybių narių atžvilgiu, tačiau su sąlyga, kad taip pat būtų užtikrinami 
visuomenės interesai, ypač vietos ir regioniniu lygmeniu ir teritorijose, kurioms būdingi 
tam tikri geografiniai ypatumai pvz., salose, kalnų regionuose ir regionuose, kurių 
gyventojų tankumas yra labai mažas, skiriant ribotas viešojo finansavimo sumas, kurias 
pasinaudojus turi būti sukurtas naujoviškas finansinių priemonių derinys, galintis atsverti 
privačias investicijas;

25. atkreipia dėmesį į šiuose regionuose, kuriuose dominuoja nedaug rinkos dalyvių, todėl 
lėtėja infrastruktūros plėtra ir atnaujinimas, kylančias problemas; apgailestauja, kad dėl to 
principo „moka vartotojas“ negalima taikyti visuotinai, todėl mano, kad tokiais atvejais 
viešasis finansavimas vis dar gali būti reikalingas infrastruktūrai, kurios reikia norint 
plėtoti šias nacionalines ir regionines energetikos rinkas kaip dalį Europos energetikos 
rinkos, sukurti; prašo Komisijos persvarstyti šios srities valstybės pagalbos teikimo 
taisykles ir, jei reikia, pateikti pasiūlymų iš dalies jas keisti, kad valstybės narės galėtų 
skatinti infrastruktūros modernizavimą.

26. ragina Komisiją parengti naują viešojo finansavimo skyrimo projektams ir galiojančių 
valstybės pagalbos teikimo reglamentavimo teisės aktų gairių dokumentą, kuriame būtų 
nustatyti aiškūs viešojo finansavimo skyrimo energetikos infrastruktūrai plėtoti kriterijai;
pabrėžia, kad siekiant išvengti Komisijos nustatytų taisyklių prieštaravimų šį dokumentą 
turi kartu rengti Energetikos, Konkurencijos ir Regioninės politikos generaliniai 
direktoratai;

27. ragina, prieš imantis naujų tarpvalstybinių projektų ar toliau vykdant senus, užtikrinti, 
kad laikomasi tarptautinių sutarčių, pavyzdžiui, Espo konvencijos, reikalavimų, ir 
atkreipia dėmesį į būtinybę, plečiant energetikos tinklus, siekti didesnio 
bendradarbiavimo, ypač tarp Rusijos ir Baltarusijos bei Baltijos valstybių, taip pat šiuo 
tikslu stiprinti ES ir Rusijos dialogą dėl energetikos, ypač atsižvelgiant į ES valstybių 
narių ir regionų energetinį saugumą;

28. pabrėžia, kad yra svarbu glaudžiau ir veiksmingiau bendradarbiauti su privačiuoju 
sektoriumi ir finansinėmis institucijomis, ypač su Europos investicijų banku ir Europos 
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rekonstrukcijos ir plėtros banku, kad būtų skatinama skirti reikiamą finansavimą, visų 
pirma prioritetiniams tarpvalstybiniams projektams; ragina Komisiją ištirti kitas, 
inovacines finansines priemones ir prisidėti prie viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės skatinimo, kuriai vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos 
turėtų teikti paskatas ir užtikrinti būtiną teisinę sistemą bei politinę paramą; šiame 
kontekste pabrėžia, kad būtina plėtoti techninę pagalbą ir finansų inžineriją regionų ir 
vietos valdžios institucijų lygmeniu tam, kad kuriant energijos vartojimo efektyvumo 
projektus būtų paremti vietos dalyviai, pvz., vykdant su energijos vartojimo efektyvumo 
infrastruktūra susijusius projektus pasitelkti Europos investicijų banko techninę pagalbos 
priemonę ELENA ir naudotis energijos srities paslaugų bendrovių (EPB) įgyta patirtimi;

29. primena, kad nuo salų ir kalnų teritorijų neatsiejamos geografinės kliūtys labai apsunkina 
jų integraciją į Europos Sąjungos energetikos tinklą; be to, ragina Komisiją atsižvelgti į 
įvairias regionines aplinkybes, taip pat skirti didelį dėmesį šioje srityje regionams, 
turintiems konkrečių geografinių ir demografinių ypatybių, pvz., salų, kalnų ir retai 
apgyvendintų teritorijų atveju, siekiant didesnės energijos išteklių įvairovės ir skatinti 
atsinaujinančius energijos išteklius, tokiu būdu sumažinant priklausomybę nuo išorinės 
energijos; ragina Europos Komisiją į savo 2020 m. energijos tiekimo infrastruktūrų 
prioritetus įtraukti ypatingos salų energetinių sistemų padėties klausimą;

30. pabrėžia, kad reikia sutelkti dėmesį į atsinaujinančiosios energijos infrastruktūrą ir ją 
skatinti, kartu skatinant efektyviau vartoti energiją, siekiant mažinti priklausomybę nuo 
iškastinio kuro ir sumažinti išmetamųjų teršalų kiekius; šuo atžvilgiu pabrėžia, kad esama 
didelių ekonominių ateities galimybių regioninei plėtrai atsinaujinančiosios energijos 
gamybos srityje, atsižvelgiant į konkretaus regiono ypatumus; šiomis aplinkybėmis 
atkreipia dėmesį į atnaujinančiosios energijos išteklius ir jų galimybes įvairiuose Europos 
Sąjungos regionuose, bei į tai, kad būtina tokiuose regionuose nutiesti tinkamai sujungtus 
elektros tinklus, suteikiančius galimybę gaminti pakankamai elektros energijos; taip pat 
pabrėžia, kad bus galima sėkmingai įgyvendinti atsinaujinančiosios energijos projektus 
tik jeigu nacionaliniai energijos perdavimo tinklai bus pakankamai šiuolaikiški, kad jais
būtų galima perduoti šią naujos rūšies energiją; skatina tinklo jungčių, kuriuose būtų 
įrengtos vandens saugyklos, statybą Alpių regione ir Šiaurės šalyse;

31. atsižvelgdamas į regionų tvarios energetikos strategijų svarbą jų vystymosi galimybėms 
pabrėžia būtinybę sukurti platformą, kuri būtų skirta keitimuisi regionuose įgyta gerąja 
patirtimi, atsižvelgiant į sėkmingus regionų ir savivaldybių, kurie specializavosi 
atsinaujinančiosios energijos, energijos taupymo ir vartojimo efektyvumo srityse, 
pavyzdžius; šiuo atžvilgiu ragina įdiegti konsultavimo ir vertinimo sistemą, siekiant, jei 
įmanoma, nustatyti geriausią patirtį ir žinias apie visuomenės pritarimą infrastruktūrai, 
jomis dalintis ir jas kopijuoti;
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