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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina tausaus išteklių naudojimo pavyzdinę iniciatyvą, į  kurią turi būti įtraukti 
visi gausūs Europos ištekliai, įskaitant žaliavas, pvz., kurą, mineralus ir metalus, taip pat 
išteklius, pvz., maistą, dirvožemį, vandenį, orą ir natūralią gamtinę aplinką; pabrėžia, kad 
ši politika turi skatinti tausų išteklių naudojimą ir skirti dėmesį investicijoms į tvarų 
teritorijų vystimąsi, siekiant užtikrinti tvarų, pažangų ir integracinį augimą Europoje, kuris 
padidintų energetinį saugumas, transporto veiklos energetinį veiksmingumą, kartu 
išnaudojant ekologiškų darbo vietų kūrimo ir Europos įmonių konkurencingumo 
potencialą, ir pagerintų dabartinių ir būsimų kartų gyvenimo kokybę bei užtikrintų kartų 
solidarumą;

2. pabrėžia būtinybę nukreipti investicijas į energijos vartojimo efektyvumą, atsinaujinančiąją 
energiją, pastatų energijos vartojimo efektyvumą ir švarų transportą, taip pat į regionų 
atsinaujinančiosios energijos infrastruktūrą, ypač palankių sąlygų neturinčiuose 
regionuose; ragina valstybes nares dabartiniu programavimo laikotarpiu padidinti 
struktūrinių fondų indėlį į tvarų augimą ir prašo Komisijos greitai ir vengiant biurokratijos 
įvertinti pakeistas veiklos programas;

3. pažymi, kad nepaisant ES ir nacionalinių, regioninių bei vietos valdžios institucijų 
pastangų, vis dar yra rimtų sutrikimų dalijantis naudojamais ištekliais; todėl pabrėžia, kad 
norint, kad Europa tausiai naudotų išteklius, siekiant užtikrinti tausų jų naudojimą ir 
geresnį žinių skleidimą, vietos, regioniniu, nacionaliniu ir ES lygmenimis turėtų būti geriau 
koordinuojama įvairių sričių politika ir įvairios priemonės ir dalijimasis gerąja patirtimi 
vietos ir regiono valdžios institucijose, susijusiose su regiono lėšų valdymu, bei didinama 
jų sąveika; pabrėžia, kad regioninėje politikoje jau patvirtintas koordinuotas ir integruotas 
požiūris; pažymi, kad esama konkrečių politikos sričių kompromisų ir juos reikia skatinti,   
vadovaujantis aiškiomis ir įrodymais pagrįstomis politinėmis rekomendacijomis;

4. pabrėžia labai didelę regioninės politikos svarbą remiant iniciatyvas, kurių tikslas – tausus 
išteklių naudojimas, ypač pastatų energinis naudingumas, investicijos į tyrimus, inovacijas 
ir tvarią plėtrą, atsižvelgiant į ilgalaikės plėtros programas, decentralizuotą administravimo 
sistemą ir tvaraus vystymosi ES prioritetų įtraukimą, kuris labai pasitarnautų 
veiksmingesnio išteklių naudojimo tikslų įgyvendinimui; atsižvelgiant į diskusijas dėl 
rezultatais pagrįstos politikos, ragina, kad programos ir praktika užtikrintų,  kad 
įgyvendinant regioninę politiką tausiausias išteklių vartojimas būtų svarbiausias aspektas ir 
mano, kad reikia atsižvelgti į šiuos prioritetus ateityje kuriant teisės aktus, susijusius su 
regionine politika, būtent pabrėžiant projektus, kurie skatina Europoje tausiai naudoti 
išteklius;

5. atkreipia dėmesį į tai, kaip svarbu, kad valstybės narės kartu rengtų bendras tausaus 
išteklių naudojimo strategijas ir sudarytų regionų grupes;  šiuo tikslu pabrėžia Europos 
teritorinio bendradarbiavimo svarbą siekiant įgyvendinti koordinuotas strategijas, taip pat 
investavimo į geresnę tarpvalstybinę energetinę ir aplinkosaugos infrastruktūrą svarbą; be 
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to, ragina parengti makroregionines strategijas, sutelktas į aplinkos apsaugą, energijos 
tiekimą ir energetinį nepriklausomumą;

6. pabrėžia, kad tausaus išteklių naudojimo klausimas turėtų būti sprendžiamas regioniniu ir 
vietos lygmenimis, atsižvelgiant į potencialą, trūkumus ir Europos regionų skirtingus 
vystymosi lygius, ir regioninės ir vietos valdžios institucijos bei piliečių organizacijos, 
gyventojai ir kiti dalyviai turėtų tiesiogiai įsitraukti į susijusių priemonių pirminį 
planavimą ir tolesnį įgyvendinimą, vadovaujantis partnerystės principu, skiriant tinkamą 
finansavimą ir techninę pagalbą; šis metodas suderintas su visuomenės informavimo 
strategija sąlygotų didesnę atsakomybę ir geresnį tapatumą dėl išteklių veiksmingumo 
visuose lygmenyse ir jų vaidmens kovojant su klimato kaita; pabrėžia, kad vietos ir regionų 
valdžios institucijos turi suderinti tausaus išteklių naudojimo priemones su strategija 
„Europa 2020“ ir įtraukti jas į platesnio masto teritorinius paktus, kuriems priskiriami visi 
geriausi pavyzdžiai;

7. pataria valstybėms narėms nuo pradžių tiesiogiai įtraukti subnacionalinius lygmenis, 
įskaitant vietos lygį, į prioritetų nustatymo, priemonių planavimo ir jų įgyvendinimo 
procedūras; be to, rekomenduoja pradėti konsultuotis su piliečiais, kad būtų galima 
sudaryti sąlygas diskutuoti ir keistis informacija, nes visuomenė bus svarbiausias šių 
priemonių įgyvendinimo veiksnys ir galutinė naudos, kurią duos tausiai išteklius 
naudojanti Europa, gavėja;

8. atkreipia dėmesį į bendrų kriterijų, pagal kuriuos būtų galima vertinti integruotą vieno 
sektoriaus priimtų priemonių poveikį, svarbą ir mano, kad svarbu, kad Komisija prisidėtų 
nustatant šiuos kriterijus; 

9. pabrėžia, kad sprendimų priėmėjai nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis privalo puikiai 
suprasti ekonomikos augimo atsiejimo nuo išteklių naudojimo svarbą; ragina visas 
valstybes nares ir regionus imtis tolesnių veiksmų tausaus išteklių naudojimo srityje ir 
finansuoti tyrimus ir plėtrą šioje srityje; atsižvelgdamas į šias aplinkybes pabrėžia, kad 
tikslus turi būti įmanoma įgyvendinti ir jie neturi reikalauti didelių lėšų bei būti susiję su 
ilgalaikiu tikslu ir priemonėmis jam pasiekti;

10. pabrėžia, kad sanglaudos politikos, jos programavimo ciklo ir lėšų paskirstymo 
skaidrumas, taip pat galimybės galimiems struktūrinių fondų lėšų gavėjams gauti 
informaciją yra pagrindinės bendrųjų sanglaudos politikos tikslų įgyvendinimo sąlygos; 

11.  inovacijos ir tyrimai yra būtini, norint įdiegti tvaresnius gamybos ir vartojimo įpročius;

12. primena, kad ERPF turi ir toliau padėti siekti vienas kitą papildančių tausaus išteklių 
naudojimo ir kovos su energijos nepritekliumi tikslų;

13. pabrėžia, kad tiek verslininkai, tiek vartotojai suvokia, jog reikia siekti, kad Europa 
tausiai naudotų išteklius;

14. pabrėžia, kad miesto vietovėse įgyvendinant energetikos infrastruktūros ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo projektus būtina skatinti naudotis finansų inžinerijos 
priemone JESSICA.
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