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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. teigiamai vertina Komisijos Energetikos veiksmų planą iki 2050 m. ir jo tikslą visiems 
Europos piliečiams užtikrinti vienodą ir visuotinę prieigą prie tvaraus energijos tiekimo;

2. pabrėžia, kad būtina suderinti klimato tikslų taikymą, taip pat tvaraus ir konkurencingo 
augimo būtinybę ir energetinį saugumą regionuose; šiuo požiūriu mano, kad labai 
apmaudu, jog veiksmų planas paremtas tik ES masto scenarijais, jame neparodomas 
politinių pasirinkimų poveikis atskiroms valstybėms narėms ir jame neatsižvelgiama į 
konkrečias vietos ir regiono lygmens aplinkybes; mano, kad jų įtraukimas į visus 
įgyvendinimo etapus ir visas procedūras būtinas teritorinei sanglaudai išsaugoti ir stiprinti;

3. pritaria Energetikos veiksmų plano patariamosios grupės rekomendacijai atvirai spręsti 
klausimą dėl galimų kompromisų, susijusių su anglies kiekio mažinimu, tiekimo saugumu 
ir konkurencingumu, ir jų sąveikos pagal kiekvieną scenarijų ir užtikrinti jų skaidrumą;

4. primygtinai skatina idėją įtraukti Komisijos darbinio dokumento „Regionai 2020 m. ES 
regionų ateities uždavinių vertinimas“ išvadas, susijusias su tuo, kaip svarbu ateinančiais 
metais atsižvelgti ir į atokiausių ir mažiau išsivysčiusių regionų potencialą energijos 
tiekimo srityje;

5. pabrėžia, kad imantis visų būsimų veiksmų energetikos srityje našta Europos regionams 
turi būti paskirstyta vienodai, atsižvelgiant į konkrečias jų aplinkybes;

6. mano, kad dėmesį reikia skirti tiems regionams, kuriuose anglys tebėra pagrindinis 
energijos šaltinis ir (arba) kuriuose anglių išgavimas ir anglimis varoma elektros energijos 
gamyba yra svarbiausi regiono užimtumo šaltiniai; tiki, jog norint, kad regionų darbo 
rinkos prisitaikytų prie ekologiškų darbo vietų ir mokymų ir kad Energetikos veiksmų 
plano iki 2050 m. scenarijai būtų priimtini susijusių regionų gyventojai, reikalingos 
papildomos valstybių narių socialinės priemonės, remiamos griežtomis ES lygmens 
priemonėmis; mano, kad, vadovaujantis 2020 m. tikslais, būtina rinktis atsinaujinančiosios 
energijos ir energijos taupymo skatinimą;

7. mano, kad Energetikos veiksmų plano pasiūlymai turi būti remiami tinkamai finansuojant 
konkrečias programas ir kad sanglaudos politika neturėtų būti laikoma tokio finansavimo 
pakaitalu; pabrėžia, kad sanglaudos politika gali būti remiamos tam tikros veiksmų sritys, 
pvz., energijos efektyvumas, ja pasinaudojant kaip papildomu finansinės paramos šaltiniu, 
tačiau tik jei atitinkamomis programomis skatinami sanglaudos politikos tikslai;

8. pabrėžia, kad daugumos Energetikos veiksmų plano scenarijų nebus įmanoma įgyvendinti 
nepagerinus susisiekimo ir nesukūrus pažangių vietos ir regioninių elektros ir dujų 
paskirstymo tinklų, taip pat atsinaujinančiosios energijos decentralizuotos gamybos 
mažais mastais sistemos; mano, kad be tarpvalstybinių projektų Sąjunga turėtų patvirtinti 
priemones, kuriomis visuose Europos regionuose būtų remiamas šio pobūdžio pažangios 
vietos ir regioninės energetikos infrastruktūros kūrimas arba atnaujinimas;
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9. mano, kad siekiant užtikrinti energijos tiekimo saugumą ypač daug dėmesio turėtų būti 
skiriama ES išorės sienų regionams, t. y. remiamas tinklų kūrimas ir naujų energetikos 
infrastruktūrų vystymas bendradarbiaujant su kaimyninėmis šalimis;

10. pažymi, kad visi būsimi energetikos projektai, įskaitant Energetikos veiksmų planą, yra 
paremti nepagrįstais spėjimais, susijusiais su technologine ir ekonomine plėtra; todėl 
pabrėžia, kad visus politinius sprendimus ir programas, įskaitant susijusius su sanglaudos 
politika, reikia nuolat peržiūrėti ir koreguoti ir jie turi būti grindžiami kuo atsargesniais 
vertinimais;

11. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinėmis ekonomikos sąlygomis pabrėžiama būtinybė 
taikyti integruotą metodą energetikos klausimams spręsti, atsižvelgiant į jų ekonominius, 
aplinkos apsaugos ir socialinius aspektus; mano, jog ypač svarbu atkreipti dėmesį į naudą 
ir nepageidaujamą šalutinį poveikį atliekant darbą, kuris būtinas vidutinės trukmės ir 
ilguoju laikotarpiu užtikrinti, kad visi Europos Sąjungos piliečiai galėtų naudotis saugia, 
tvaria ir nebrangia energija;

12. kadangi kiekvienas Energetikos veiksmų plano scenarijus rodo, jog energijos kainos 
ateinančiais metais didės, mano, kad valstybės narės turėtų susitarti dėl veiksmų, kuriais 
būtų siekiama užtikrinti, kad didėjančios kainos visoje Europoje proporcingai atitiktų 
skirtingas namų ūkių pajamas ir būtų užkirstas kelias energijos nepritekliaus Europoje 
didėjimui;

13. pažymi, kad dėl skirtingų geografinių sąlygų neįmanoma visiems regionams taikyti 
vienodos energetikos politikos; nepaisydamas bendriems veiksmams taikomų kriterijų ir 
suvokdamas būtinybę laikytis ES politikos pagrindų mano, kad kiekvienam Europos 
regionui reikėtų leisti vykdyti individualų planą, pritaikytą atsižvelgiant į jo situaciją ir 
ekonomikos padėtį, ir vystyti tuos tvarios energijos šaltinius, kuriais naudojantis galima 
veiksmingiausiai įgyvendinti Energetikos veiksmų plano iki 2050 m. tikslus, ir primena, 
kad sprendžiant vystymosi ir užimtumo klausimus kaimo ir ne kaimo vietovėse esminį 
vaidmenį atliks pirmiausia atsinaujinančiosios energijos gamyba; todėl ragina visus 
regionus parengti ir įgyvendinti energetikos strategijas ir apsvarstyti galimybę įtraukti 
energetiką į mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijas, susijusias su pažangiąja 
specializacija; mano, kad remiantis tokia specializacija ES turėtų vertinti Europos 
energetikos tikslus ES mastu, o ne atsižvelgdama į nacionalinius tikslus;

14. apgailestauja dėl to, kad Komisija neįgyvendino savo tarpusavio peržiūros patariamosios 
grupės rekomendacijų, susijusių su Energetikos veiksmų planu iki 2050 m.; ragina 
Komisiją parengti atnaujintą Energetikos veiksmų plano versiją, kurioje būtų atsižvelgta į 
tas rekomendacijas;

15. primena, kad regioninį aspektą sprendžiant su energetika susijusius klausimus labai lemia 
nacionaliniai sprendimai, susiję su energijos rūšių deriniu ir energetikos infrastruktūros 
vystymu; todėl pabrėžia, kad ES turi įgyvendinti tikrą bendrą energetikos politiką, kuria 
būtų užtikrinamas vidaus rinkos veikimas ir energijos tiekimo saugumas ir kuri būtų 
taikoma visiems regionams;

16. remia pasaulinį susitarimą dėl klimato kaitos, tačiau apgailestauja dėl to, kad veiksmų 
plane nepateiktas scenarijus tam atvejui, jeigu toks susitarimas nebūtų sudarytas; atkreipia 
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dėmesį į anglies dioksido nutekėjimo į Europos sunkiąją pramonę pavojų ir jo poveikį 
regioninei plėtrai ir socialinei sanglaudai;

17. prašo Komisijos pateikti pasiūlymą dėl to, kaip padidinti atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių naudojimo efektyvumą ES ir jos regionuose, siekiant ES mastu sukurti bendrą 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių paskatų sistemą, pagal kurią būtų leidžiama naudoti 
tam tikros rūšies atsinaujinančiuosius energijos išteklius tuose ES regionuose, kuriuose jie 
ekonomiškai efektyviausi, ir taip sumažinti elektros energijos kainas; mano, kad per 
vidutinės trukmės laikotarpį galėtų būti sukurtos regionų lygmens atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių rinkos grupės.
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