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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. teigia, kad investicijos į atsinaujinančiąją energiją ir jos eksploatavimas skatins ES 
regionų ekonominę plėtrą, inovacijas, naujas technologijas ir tvarų augimą; be to, taip bus 
užtikrintas energijos tiekimo įvairinimas ir sumažinta ES priklausomybė nuo įprastinių 
energijos šaltinių, kartu kuriant naujas tvarias darbo vietas, didinant konkurencingumą bei 
užtikrinant teritorinę ir socialinę sanglaudą;

2. pažymi, kad atsinaujinančiųjų energijos išteklių sektoriuje buvo sukurta maždaug pusė 
milijono darbo vietų ir kad intensyviau plėtojant šį sektorių iki 2030 m. būtų galima 
sukurti dar 3 milijonus darbo vietų;

3. ragina valstybes nares toliau skatinti investicijas į atsinaujinančiąją energiją ir energetinę 
konvergenciją ir apgailestauja, kad pastebima tendencija naikinti atsinaujinančiajai 
energijai teikiamas paskatas remiant kitus energijos išteklius, kurie aplinkos ir socialiniu 
bei ekonominiu požiūriais nėra tokie tvarūs;

4. mano, kad ES regioninei politikai tenka svarbiausias vaidmuo skatinant 
atsinaujinančiosios energijos gamybą ir efektyvų energijos vartojimą visos Europos 
mastu, taip pat elektros tiekimo ir perdavimo paslaugų srityje; palankiai vertina tai, jog 
sanglaudos ir regioninės politikos įnašas siekiant skatinti atsinaujinančiosios energijos 
vartojimą laipsniškai toliau didėjo, kad atsinaujinantieji energijos ištekliai visapusiškai 
padėtų pasiekti ES energetikos politikos tikslus ir kad ES tikslai energetikos srityje būtų 
įgyvendinti visos ES mastu; mano, jog ypač svarbu, kad vykdant ES politiką artimiausiu 
laikotarpiu būtų galima užtikrinti pakankamą finansavimo normą būsimu 2014-2020 m. 
laikotarpiu; mano, kad laikotarpiui po 2020 m. svarbu nustatyti ambicingus tikslus, 
susijusius su atsinaujinančia energija, kad būtų skatinama švarios energijos gamyba iš 
atsinaujinančių šaltinių;

5. mano, kad norint gauti visapusišką naudą iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, reikia 
glaudžiai bendradarbiauti energetikos infrastruktūros srityje ir skirti papildomai ES lėšų 
naujoms technologijoms finansuoti;

6. mano, kad protingai naudojant kitu 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu numatyto 
Bendrijos finansavimo lėšas bus galima pasiekti tikslą padidinti atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių dalį iki 20 proc., taip pat pasiekti Europos Sąjungos tvarumo ir 
konkurencingumo tikslus;

7. teigia, kad Bendros strateginės programos fondų investicijos galėtų labai praversti 
sprendžiant atsinaujinančiosios energijos problemas ir išnaudojant jų teikiamas galimybes 
efektyvaus energijos vartojimo srityje; taip pat atkreipia dėmesį į viešų ir privačių 
(pirmiausia – Europos) investicijų ir naujoviškų finansinių priemonių svarbą;
nepamiršdamas iš struktūrinių fondų remiamų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų, ypač 
vykdomų vietos lygmeniu iniciatyvos, pažymi, kad programos „Horizontas 2020“ 
vaidmuo labai svarbus skatinant Europos atsinaujinančiosios energijos sektoriaus plėtrą ir 
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sprendžiant konkrečias teritorines problemas; pabrėžia, kad investicijos į atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių sritį yra būtinos, kad jie galėtų tapti konkurencingesni palyginti su kitais, 
labiau tradiciniais energijos ištekliais;

8. pažymi, kad ateityje pažangieji elektros energijos tinklai atliks svarbų vaidmenį, kaip 
numatoma Europos Komisijos dokumento dėl energetikos politikos projekte, sprendžiant 
ES mastu esamą turimų atsinaujinančiųjų energijos išteklių disbalanso problemą ir kuriant 
visos Europos energijos rinką, gebančią pateikti šiuos išteklius visiems regionams;

9. pabrėžia, kad atsinaujinančiosios energijos technologijų naudojimas turėtų būti 
optimizuotas remiantis regione turimais atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais; pažymi, 
kad padidėjusi atsinaujinančiosios energijos gamyba kels klausimų, ar esama energetikos 
infrastruktūra tinkama eksploatuoti, nes šaltiniai dažnai yra nutolę ir todėl reikalinga 
atlikti didelį darbą tiesiant perdavimo ir skirstymo linijas; pažymi, kad siekiant toliau 
integruoti atsinaujinančius energijos šaltinius, Europos Sąjungoje reikės atitinkamai 
pritaikyti infrastruktūrą, tiek transporto, tiek perdavimo aspektais, ir kad nacionalinės 
teisės aktais turi būti užtikrintas planavimo procesų supaprastinimas ir spartinimas, 
kadangi šių procesų metu dažnai būtina sąveika įvairiais planavimo lygmenimis; pabrėžia 
viešojo ir privačiojo finansavimo svarbą investicijų į energetikos infrastruktūrą srityje;
pabrėžia, kad būtina spartinti Europos energetikos vidaus rinkos kūrimą ir plėtrą; pabrėžia 
struktūrinių fondų suteikiamas galimybes modernizuoti esamą energetikos infrastruktūrą 
ir aptarnauti tinkamai sujungtą Europos infrastruktūrą siekiant integruoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius į Europos energijos rinką; pažymi, kad svarbu 
kurti pažangiuosius elektros energijos tinklus; tačiau teigia, kad naujiems energijos 
pajėgumams finansuoti dabartiniu finansavimo laikotarpiu skiriamų Europos regioninės 
plėtros fondo lėšų suma yra gana maža; mano, kad, siekiant naudingesnio didelio masto, 
bet decentralizuotų atsinaujinančiosios energijos investicinių projektų poveikio, jie turėtų 
būti remiami, pvz., Europos pagalbos vietinei energetikai priemone (ELENA), o programa 
„Pažangi energetika Europai“ galėtų būti naudojama tolesnei atsinaujinančiųjų energijos 
šaltinių plėtrai remti ir bendriems mažų bendruomenių, įskaitant kaimo vietovėse, 
atsinaujinančiosios energijos projektams skatinti;

10. pažymi, kad našiausiai veikiančios ir konkurencingiausios atsinaujinančiosios energijos 
gamybos vietos Europos Sąjungoje dažnai yra geografiškai nutolusios nuo vartojimo 
vietų, todėl reikia plėtoti švariai energijai pritaikytus perdavimo tinklus; pabrėžia, kad taip 
pat turi būti skatinama veiksminga atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamyba vietoje, 
siekiant sumažinti perdavimo nuostolius ir padidinti tiekimo saugumą, taip pat norint, kad 
regionai gebėtų patys apsirūpinti energija;

11. remia daugiapakopį valdymą ir decentralizuotą požiūrį į energetikos politiką ir 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, įskaitant, be kita ko, merų paktą ir tolesnę 
Pažangiųjų miestų iniciatyvos plėtrą, taip pat geriausių sprendimų regionų ir vietos 
lygmeniu skatinimą rengiant informacijos kampanijas;

12. pabrėžia gebėjimo apsirūpinti energija ir energijos tiekimo saugumo visoje Europos 
Sąjungoje užtikrinimo svarbą ir labai svarbų Europos atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
taip pat lėtai atsinaujinančių išteklių, vaidmenį regionų ekonomikai; pažymi, kad, siekiant 
ilgos trukmės laikotarpiu įgyvendinti Energetikos veiksmų plane iki 2050 m. ir strategijoje 
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„Europa 2020“ nustatytus tikslus, svarbu dėti pastangas pakeisti iškastinį kurą ir 
importuojamą energiją vietoje ir regionuose gaminama Europos atsinaujinančiąja energija, 
įskaitant atsinaujinančiąją energiją, gaminamą pagal tarpvalstybinius bendradarbiavimo 
projektus, kad būtų užtikrinta galimybė visiems ES piliečiams tiekti saugią ir tvarią 
energiją už tinkamą kainą; apgailestauja, kad dėl ES priklausomybės nuo importuojamo 
iškastinio kuro Europos regionai yra menkai apsaugoti nuo krizių ir konkurencijos;

13. mano, kad Europos regionams reikia daugiau lankstumo, kad jie galėtų prisitaikyti prie 
tose srityse esančių atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir juos naudoti, o tai reiškia, kad 
turi būti visapusiškai naudojamasi decentralizuotos energijos gamybos sistema siekiant 
prisitaikyti prie kintančių sąlygų ir naudoti šiuos išteklius ten, kur jų yra daugiausia;
pažymi, kad tai turėtų būti daroma vadovaujantis decentralizuotu požiūriu, kurį taikant 
didžiausias dėmesys skiriamas pažangiesiems tinklams ir technologijoms ir skatinama 
tvirtai susieti inovacijas ir investicijas;

14. mano, kad vietos lygmeniu įgyvendinamos tvarios energetikos strategijos yra labai 
svarbios regioninei ir socialinei plėtrai, nes regionų atstovai jomis skatinami aktyviau 
dalyvauti įgyvendinant atsinaujinančiosios energijos projektus; pažymi, kad valstybės 
narės ir regionai dėl geografinių skirtumų turi savo stipriąsias puses atsinaujinančiųjų 
energijos šaltinių srityje; pažymi, kad atsinaujinančios energijos politika negali būti 
vienoda visuose regionuose, todėl būtinas lankstumas; mano, kad būtina išsiaiškinti 
konkrečias regiono stipriąsias puses ir jas kuo geriau išnaudoti; primena, kad į vietos ir 
regionų sąlygas ir turimus išteklius turi būti atsižvelgiama plėtojant atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių potencialą; pažymi, kad bioenergija ir kiti atsinaujinantieji energijos 
šaltiniai gali būti labai naudingi energijos valdymo, ekonomikos augimo ir gyvybingumo 
srityje, ypač atokiausiuose regionuose, salose ir nutolusiose vietovėse, taip pat retai 
apgyvendintose ir kaimo vietovėse; mano, kad pagal Bendrą strateginę programą 
atsinaujinantiesiems energijos ištekliams numatytos lėšos turėtų būti skiriamos 
pagamintos elektros energijos skirstymui regionuose ir nedidelio masto atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių projektams finansuoti; pabrėžia svarbų MVĮ vaidmenį vykdant 
atsinaujinančios energijos politiką;

15. pažymi, kad regionų lygmeniu bus būtina vadovautis integruotu požiūriu siekiant padidinti 
atsinaujinančiosios energijos vartojimą; mano, kad įrengiant infrastruktūrą reikėtų įtraukti 
įvairius veikėjus ir tai turėtų būti daroma nesukuriant papildomų biurokratijos grandžių;

16. teigia, kad veiksmingi atsinaujinančiosios energijos projektai turėtų būti vykdomi ir už ES 
vidaus sienų, jau nekalbant apie jos išorės sienas; atkreipia dėmesį į tarpvalstybinių 
energetikos projektų svarbą ir laikosi nuomonės, kad siekiant skatinti atsinaujinančiosios 
energijos vartojimą turėtų būti visapusiškai naudojamasi Europos regioninio 
bendradarbiavimo programomis, taip pat Pasirengimo narystei pagalbos priemone ir 
Europos kaimynystės priemone; taip pat pabrėžia, kad turėtų būti dalijamasi geriausia 
patirtimi ir remiamasi vykdant šias programas; remia regioninės politikos ir energetikos 
politikos lėšų naudojimą tarpvalstybiniams atsinaujinančiosios energijos projektams, 
įgyvendinamiems su trečiosiomis valstybėmis partnerėmis, ir nacionalinių tinklų jungtims 
pagal Trečiąjį energetikos paketą skatinti; pabrėžia, jog išorės pasienio regionai turėtų būti 
kuo labiau įtraukti į ES tinklą, kad būtų užtikrintas tvarus vystymasis abipus sienų; vis 
dėlto pažymi, kad dėl skirtingų atsinaujinančiosios energijos skatinimo mechanizmų 
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valstybėse narėse kai kurie procesai vyksta ne itin veiksmingai, ypač pasienio regionuose;

17. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu laipsniškai kurti Europos atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių vidaus rinką visuose Europos regionuose atsižvelgiant į visus jų turimus energijos 
išteklius ir taip suteikiant jiems galimybę pasiekti tvarų konkurencingumą;

18. pažymi, kad atsinaujinančiųjų energijos išteklių integracija ir jų naudojimas didesniu 
mastu labai padeda mažinti įprastinius energijos šaltinius naudojant patiriamas išlaidas 
aplinkos apsaugai, iškastinio kuro vartojimą ir išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, todėl jie turėtų būti plėtojami skiriant dėmesį pagarbai gamtos apsaugai ir biologinei 
įvairovei;

19. atkreipia dėmesį į tai, kad nuoseklumas, atkaklumas, inovacijos ir tvarumas yra svarbiausi 
ES klimato kaitos ir energetikos politikos aspektai, norint pasiekti ES 2020 m. tikslus ir 
užtikrinti, kad iki 2050 m. didesnė dalis tiekiamos energijos būtų gaunama iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių; pažymi, kad blogiausiu atveju dėl teisės aktų, kuriais 
ribojamas atsinaujinančiosios energijos vartojimas, bus kur kas sunkiau pasiekti tikslus ir 
kad tai gali turėti neigiamo poveikio regionų ekonomikai;

20. pabrėžia būtinybę šioje srityje teikti didesnę suderintą paramą konkrečioms ir tikslinėms 
informacijos kampanijoms, kurias įgyvendinant atsižvelgiama į konkrečius kiekvieno 
regiono ypatumus ir pateikiami rezultatai, taip rodant naudą, kurią regionas gavo 
naudodamas atsinaujinančiuosius energijos išteklius;

21. pabrėžia vertingą patirtį, įgytą vietos lygmeniu didinant atsinaujinančiosios energijos 
gamybą ir taip siekiant energetinės nepriklausomybės; rekomenduoja skatinti įsteigti 
atsinaujinančiosios energijos kaimą ir energetikos kooperatyvus bei sudaryti sąlygas 
dalytis gerąja patirtimi ir kurti tinklus, kad būtų kuo geriau pasinaudota sėkmingais 
pavyzdžiais;

22. pažymi, kad regionų ir vietos valdžios institucijos turi atlikti vieną iš svarbiausių 
vaidmenų diegiant būtiniausias naujoves energetikos sektoriuje, jeigu ES nori pasiekti 
savo tikslus atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir efektyvaus energijos vartojimo srityje, ir 
joms turėtų būti suteikta tikra galimybė daryti įtaką šiems tikslams; skatina taikyti 
daugiapakopio valdymo metodą, kuriuo siekiama glaudžiau ir veiksmingiau susieti 
nacionalinius atsinaujinančiosios energijos planus ir regionų finansavimo strategiją;
primena, kad taikant skaidrias teritorijų planavimo, statybų ir leidimų išdavimo 
procedūras ir dalyvaujant visiems suinteresuotiesiems subjektams galima pasiekti, kad 
didelė visuomenės dalis pritartų atsinaujinančios energijos projektams ir juos remtų;

23. ragina Europos Komisiją ir valstybes nares supaprastinti leidimų išdavimo procedūrą, 
sukurti tvarią ir paprastą reguliavimo sistemą, sumažinti sudėtingų kliūčių patekti į rinką 
skaičių ir numatyti paskatas bei palengvintas sąlygas gauti finansavimą, nes tai padės 
diegti atsinaujinančios energijos įrenginius; be to, prašo Komisijos ir valstybių narių 
užtikrinti, kad pagal sanglaudos politikos finansavimo priemones būtų teikiamas bendras 
finansavimas, kartu su Europos investicijų banko lėšomis; 

24. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia skatinti veiklą, kuria siekiama išnaudoti dėl nuotolio ir 
geografinės atskirties nuo iškastinio kuro labai priklausomų Europos atokiausių regionų, 
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salų ir kitų nutolusių sričių galimybes atsinaujinančiosios energijos srityje; ragina Europos 
Komisiją ir valstybes nares atsinaujinančios energijos srityje sukurti POSEI sistema 
paremtą konkrečią programą, kad būtų visapusiškai panaudotas unikalus šių teritorijų 
potencialas.
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