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1. Įvadas. Gyvi pavyzdžiai – ateities pagrindas

Didėjant energijos kainoms, vykstant klimato kaitai ir kylant naujiems socialiniams ir 
ekonominiams uždaviniams, visi ES regionai turės rasti būdų, kaip užtikrinti stabilų ir saugų 
visiems piliečiams įperkamos energijos tiekimą ir kartu laikytis aplinkos ir tvarumo kriterijų. 

Nagrinėdami įvairias pažangiąsias elektros energijos sistemas ir pažangiojo elektros energijos 
tinklo iniciatyvas galime pamatyti, kad praktikoje jau taikomi įvairūs energijos tiekimo 
sprendimai. Kai kurie regionai liovėsi pirkti energiją ir tapo energijos tiekėjais. Šie regionai 
ypatingą dėmesį skiria atsinaujinantiesiems energijos ištekliams ir sukūrė tvariosios energijos 
gamybos modelį, kuris sudaro sąlygas stabilizuoti elektros energijos kainas ir kartu gauti 
pelną.

Pavyzdžiui, Austrijos Giusingo miestas atsikratė anksčiau turėtos skurdaus pakraščio regiono 
etiketės ir tapo tvariosios energijos gamybos pavyzdžiu. Šis miestas visus savo energijos 
poreikius patenkina naudodamas vietos atsinaujinančiuosius energijos išteklius, pvz., 
biomasę, saulės energiją ir fotovoltines technologijas. Regione veikiančios atominės 
elektrinės yra susijusios su „neginčytinais socialiniais ir ekonominiais padariniais“, tačiau jose 
pagaminama pakankamai perteklinės energijos, kad pelną būtų galima reinvestuoti į 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių finansavimą (angl. RES)1. 

Salose, kaimo vietovėse ir retai apgyvendintose teritorijose rasta naujų nepriklausomybės nuo 
išorės energijos tiekimo būdų, pagrįstų investicijomis į pažangiuosius elektros energijos 
tinklus. Regionai, kuriems pavyko suderinti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir 
pažangias energijos saugojimo priemones, ne tik sumažino savo didelę priklausomybę nuo 
iškastinio kuro importo; jie taip pat gali užtikrinti savo piliečiams energijos tiekimo saugumą. 

Tokios inovacijos ir pokyčiai įgyvendinti Madeiroje (Portugalija)2, El Hiere (Ispanija), 
Hostětín (Čekija) ir Ikarijoje (Graikija)3. Tai pavyzdžiai, rodantys, kad energijos tinklų 
pertvarkymas ir iškastinio kuro pakeitimas iš vietos atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
gaminama elektra yra saugi, prieinama ir faktiškai įgyvendinama galimybė. 

Laikantis holistinio požiūrio galima sujungti kitus sektorius, pvz., transporto sektorių ir 
šildymo ir (arba) vėsinimo sistemas, ir taip užtikrinti glaudžią sąveiką ir mažinti išmetamą 
anglies dioksido kiekį. Ši tendencija pastebima Danijoje4, kurioje naudojant pažangią 
                                               
1 Austrijos teritorijų planavimo institutas (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer,
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; Europos Parlamento Regioninės plėtros komiteto prašymu 2012 m. 
atliktas tyrimas „Atsinaujinančiųjų energijos išteklių infrastruktūra: vietos ir regioninės plėtros veiksnys“ (angl. „Infrastructure for 
renewable energies: a factor of local and regional development“). Pateikiama http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-
renewable-energies.pdf, p. 41.
2 Austrijos teritorijų planavimo institutas (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer,
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; Europos Parlamento Regioninės plėtros komiteto prašymu 2012 m. 
atliktas tyrimas „Atsinaujinančiųjų energijos išteklių infrastruktūra: vietos ir regioninės plėtros veiksnys“ (angl. „Infrastructure for 
renewable energies: a factor of local and regional development“). Pateikiama adresu http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-
renewable-energies.pdf, p. 50.
3 El Hieras: http://www.abb.com/cawp/seitp202/2445a8fea944fac8c125789b00507caa.aspx. ; 
Ikarijos sala (žr. Jungtinio tyrimo centro (angl. JRC) mokslo ir politikos ataskaitas. Pažangiųjų elektros energijos tinklų projektai Europoje. 
Įgyta patirtis ir dabartiniai pokyčiai. Atnaujinta 2012 m., http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/ld-na-25815-en-
n_final_online_version_april_15_smart_grid_projects_in_europe_-_lessons_learned_and_current_developments_-2012_update.pdf, p. 58.)
4 Europos atsinaujinančiosios energijos tarybos (angl. EREC), tarptautinės aplinkos apsaugos organizacijos „Greenpeace“ 2009 m. 
pranešimas „Atsinaujinantieji energijos ištekliai 24/7. Klimato apsaugai reikalinga infrastruktūra“ (angl. „[r]enewables 24/7 infrastructure 
needed to save the climate“). Pateikiama adresu http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-
2/report/2010/2/renewables-24-7.pdf, p. 36.
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infrastruktūrą per gamybos piką pagamintos elektros energijos saugojimas sudaro sąlygas 
vietoje pagamintą energiją suvartoti vietoje. 

Vokietijos Harco regionas yra mažiau palankus ūkininkauti regionas, o jame įgyvendinamas 
projektas „Regenerative Model Region Harz“ apima visus pirmiau minėtus elementus: iš 
esmės atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais pagrįstą energijos gamybą ir jos paskirstymą, 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą, energijos saugojimą, vartojimą ir energijos 
taupymą (įskaitant pažangiuosius skaitiklius, gamybos piko reguliavimą, izoliavimą, e. 
perdavimą). Tai tik vienas geriausios patirties įgyvendinant regiono modelį pavyzdžių1.

Be to, regionai, vietos bendruomenės ir piliečiai gali lygiai taip pat tapti profesionaliais 
pažangiosios elektros energijos sistemos vartotojais. Taip yra dėl to, kad jie dalį energijos 
gamina savo poreikiams patenkinti, dalį energijos parduoda tinklui ir kartu su kitais veikėjais 
dalyvauja virtualių atominių elektrinių programoje. Šiuo metu yra keletas lyderių: piliečių 
grupėms jau šiandien nuosavybės teise priklauso nemaža dalis, pvz., saulės baterijų, kai kurie 
netgi įsteigė piliečių asociacijas2. Tai sudaro sąlygas aktyviai tiekti tinklui ne tik vietoje iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintą energiją, bet ir padeda užtikrinti aktyvų piliečių 
dalyvavimą ateityje gaminant ir vartojant energiją. 

2. Svarbiausia yra pažangieji elektros energijos tinklai

Viena iš pagrindinių paskatų keisti dabartinį elektros energijos tinklą – geresnis įvairių 
energijos šaltinių (pvz., vėjo arba saulės energija) integravimas. Visą energijos išteklių 
potencialą galima išnaudoti tik tuomet, kai lanksčiame pažangiajame elektros energijos tinkle 
derinami energijos pasiūlos ir paklausos lygiai ir užtikrinama pažangi saugojimo ir 
paskirstymo sistema. Tai reiškia, kad turi būti mąstoma plačiai, t. y. ES lygmeniu, ir siaurai, 
t. y. namų ūkio, vietos ir regionų lygmeniu. Pavyzdžiui, jūros vėjo jėgainių parkuose, 
esančiuose toli nuo energiją vartojančių pramonės įmonių, pagaminama daug energijos, ir šie 
parkai tarptautiniu lygmeniu gali aprūpinti energija tam tikrus regionus. Ant stogų įmontuotos 
saulės baterijos gamina žemos įtampos energiją vienam namui, tačiau nenaudojama energija 
gali būti tiekiama tinklui, todėl šiuo atveju reikia užtikrinti abipusį tiesioginį energijos srautą. 
Kai saulės nėra arba pučia silpnas vėjas, siekiant užtikrinti tinklo stabilumą turi būti tiekiama 
papildoma energija (iš saugomos energijos išteklių arba kitų lanksčių energijos išteklių). 
Siekiant palengvinti šį pereinamąjį laikotarpį nuo tradicinio energijos tiekimo prie įvairesnės 
decentralizuotos energijos gamybos, reikėtų išnagrinėti skirtingas reguliavimo, teisės aktų ir 
verslo paskatas3. 

Investicijos į visų įtampos diapazonų elektros tinklus yra tiek pat reikalingos kaip ir 
                                               
1 Austrijos teritorijų planavimo institutas (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer,
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; Europos Parlamento Regioninės plėtros komiteto prašymu 2012 m. 
atliktas tyrimas „Atsinaujinančiųjų energijos išteklių infrastruktūra: vietos ir regioninės plėtros veiksnys“ (angl. „Infrastructure for 
renewable energies: a factor of local and regional development“). Pateikiama adresu http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-
renewable-energies.pdf, p. 59. 
Taip pat žr. projektą „RegModHarz“. Pateikiama adresu http://www.regmodharz.de/die-partner/#assoziiertepartner.
2 Žr., pvz., šį su kaimo vietove susijusį pavyzdį, kai piliečiams priklauso saulės baterijos viešajame baseine Eltvilėje (Vokietija). Pateikiama 
adresu http://www.buergersolar-eltville.de/. 
3 Žr., Sascha Müller-Kraenner ir Susanne Langsdorf, Heinrich-Böll-Stiftung u˛sakymu, „Eine Europäische Union für Erneuerbare Energien 
– Politische Weichenstellungen für bessere Stromnetze und  Fördersysteme“. 2012 m. Pateikiama adresu 
http://www.ecologic.eu/files/publication/2012/document/mueller_kraenner_12_Eine_Europaische_Union_fuer_erneuerbare_Energien_0.pdf, 
p. 25–27.
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investicijos į kitas priemones, pvz., bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą. Visiems 
regionams negalima rasti vieno sprendimo būdo. Geriausias sprendimas – konkrečius regiono 
poreikius atitinkantis sprendimas, kurį priimant atsižvelgiama į vietos sąlygas. Taip galima 
optimizuoti vietos energijos gamybą ir vartojimą. Todėl investuojant daugiausia dėmesio 
turėtų būti skiriama tinklų ir lanksčių energijos išteklių, įskaitant energijos saugojimo 
galimybes, teikiamai naudai vietos bendruomenėms.

3. Išsamus ir daugiasektorinis požiūris: pažangusis elektros energijos tinklas – tai ne tik 
pažangusis skaitiklis

Komisijos pažangiųjų tinklų darbo grupė pažangiuosius elektros energijos tinklus apibrėžia 
kaip „elektros tinklą, kuris gali ekonominiu požiūriu veiksmingai padėti integruoti visų su juo 
susijusių naudotojų – gamintojų, vartotojų ir abu dalykus darančių asmenų – elgesį ir 
veiksmus siekiant užtikrinti ekonominiu požiūriu veiksmingą ir tvarią energetikos sistemą su 
nedideliais nuostoliais, aukšta kokybe ir dideliu tiekimo saugumu ir sauga“1.

Viena vertus, vadovaujantis šia apibrėžtimi pažangusis skaitiklis sudaro sąlygas kurti naują 
pažangesnę energijos sistemą, kurioje energija gaminama ir naudojama arti jos gamybos 
vietos, užuot ją perdavus ilgais nuotoliais ir kurioje įmanomas abipusis tiesioginis gamintojų 
ir vartotojų ryšys. 

Kita vertus, kaip parodė daugybė atvejo tyrimų, siekiant kuo didesnės naudos regionui, 
pažangiojo elektros energijos tinklo įgyvendinimas turi būti integruotas į bendrą regioninę 
politiką. 

Energetikos sektorius yra susijęs su kai kuriomis kitomis sritimis, įskaitant apsirūpinimą 
būstu, aplinką, socialinę įtrauktį, statybų sektorių ir transportą. Todėl regionams yra naudinga 
turėti parengtą regioninį planą, kuriame būtų aptartas energetikos sektorius ir visos kitos 
minėtos sritys. Būtina, kad piliečiai dalyvautų rengiant šiuos regioninius planus ir galėtų įnešti 
savo indėlį. Konkrečiau kalbant, dabartiniai tinklų planavimo procesai nėra pakankamai 
skaidrūs ir juos būtina patobulinti, be to, į planavimo procesą turi būti įtraukti paklausos ir 
gamybos aspektai ir jame turi dalyvauti paskirstytųjų sistemų operatoriai (angl. DSO) ir 
pažangiųjų elektros energijos tinklo technologijų tiekėjai. Tokie visapusiški metodai padeda didinti 
sąveiką ir užtikrinti ilgalaikius padarinius. 

Pažangusis elektros energijos tinklas reiškia mažesnius energijos nuostolius, patiriamus 
gamybos, perdavimo ir paskirstymo etapuose. Energijos taupymas reiškia mažesnį prarastos 
energijos kiekį tiek per gamybos, tiek per paskirstymo etapus. Informacijos ir ryšių 
technologijos (IRT) taip pat padeda užtikrinti aktyvią galutinių vartotojų įtrauktį didinant 
informuotumą ir pasiekti, kad vartotojai taupiai vartotų elektros energiją. Todėl sutaupoma 
visame tinkle, įskaitant galutinius vartotojus, o tai padeda pasiekti didžiausią ekonominę ir 
ekologinę naudą ir užtikrinti didesnį tiekimo saugumą. Vadinasi IRT sektorius atlieka esminį 
vaidmenį kuriant pažangesnį energijos sektorių. Todėl technologija, kuri leidžia užtikrinti 
tinkle abipusį tiesioginį informacijos srautą, priklauso IRT sektoriui, o ne DSO ir perdavimo 

                                               
1 Pažangiųjų tinklų ir skaitiklių funkcijos. Pateikiama adresu 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group1.pdf.
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sistemos operatoriams (angl. TSO). Šių padarinių poveikį galima sustiprinti energijos 
taupymui regioniniuose planuose, susijusiuose su pažangiaisiais elektros energijos tinklais, iš 
tikrųjų skiriant daug dėmesio.

Todėl nagrinėjant vietos ir regionines pažangiųjų elektros energijos tinklų plėtros pasekmes, 
turėsime platesniu mastu išnagrinėti regioninę politiką. Todėl siūlome vartoti sąvoką 
„pažangiosios elektros energijos sistemos“. „Pažangioji elektros energijos sistema“ apima 
pažangiuosius elektros energijos tinklus, pažangiuosius skaitiklius, didesnę energijos iš 
atsinaujinančiųjų elektros energijos išteklių gamybą, pažangius energijos saugojimo 
sprendimus, energijos vartojimo efektyvumo priemones, netiesiogiai su pažangiuoju elektros 
energijos tinklu susijusius sektorius ir kitus svarbius regioninio energetikos plano elementus. 

4. Teigiamas poveikis vietos užimtumui atsižvelgiant į regiono ekonomiką

Visapusiškos pažangiosios elektros energijos sistemos plėtra ir rėmimas turi svarbų teigiamą 
poveikį. Be jau nurodytos naudos, pažangioji elektros energijos sistema gali sudaryti 
palankesnes sąlygas tvarioms darbo vietoms kurti vietoje. Statybos pramonė yra vienas 
pagrindinių sektorių, kuriame bus kuriamos darbo vietos1. Tai bus daroma ne tik tiesiogiai 
investuojant į energijos infrastruktūrą, bet ir investuojant į energijos vartojimo efektyvumo 
priemones ir renovaciją, pvz., gyvenamųjų namų sektoriuje. Tai padės pertvarkyti tradicinį 
sektorių, skatinti MVĮ steigimą ir sukurti sąlygas didelei naujų įgūdžių, susijusių su 
įprastomis darbo vietomis, paklausai. Todėl reikia investuoti į naujose darbo vietose 
reikalingus įgūdžius. IRT sektorius, transporto sektorius ir sektoriai, kurių įmonės tiekia 
ekologišką įrangą ir teikia ekologiškas paslaugas, yra vienodai svarbūs2, nes jie yra tiesiogiai 
ir netiesiogiai susiję su pažangiosios elektros energijos sistemos plėtra. Šiuose sektoriuose 
daug naujų darbo vietų taip pat būtų galima sukurti įgyvendinus regionines pažangiosios 
elektros energijos sistemos koncepcijas.

Be to, pažangioji elektros energijos sistema, kai joje pasiekiamas didesnis energijos vartojimo 
efektyvumas, turės svarbių pasekmių užimtumui visame ūkyje dėl didinamojo poveikio, kuris 
atsiras užtikrinus stabilų ir saugų energijos tiekimą.

Todėl, atsižvelgiant į pažangiąją elektros energijos sistemą, kyla svarbus klausimas, kaip 
regionuose gali būti didinamos vietos užimtumo galimybės, susijusios su pažangiosios 
elektros energijos sistemos įgyvendinimu. Tai rodo, kodėl valstybinės investicijos į 
pažangiosios elektros energijos sistemas yra labai svarbios sėkmingai vietos ir regionų darbo 
rinkai užtikrinti. 

5. Pažangiosios elektros energijos sistemos – energetinės demokratijos garantas

                                               
1Žr., pvz., Europos profesinio mokymo ir plėtros centro (pranc. CEDEFOP) su TDO paskelbtą apibendrinamąją ataskaitą „Įgūdžiai 
ekologiškose darbo vietose“. Pateikiama adresu http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf, p. 3.
2 Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos programos, Tarptautinės darbo organizacijos, Tarptautinės darbdavių organizacijos ir Tarptautinės 
profesinių sąjungų konfederacijos 2008 m. ekologiškų darbo vietų kūrimo iniciatyva „Ekologiškos darbo vietos. Tinkamo darbo kūrimas 
tvariame, mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų pasaulyje“.
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Ataskaitoje taip pat bus nagrinėjami demokratiniai pažangiųjų elektros energijos tinklų ir 
vietos atsinaujinančiosios energijos gamybos ir paskirstymo aspektai. Joje bus atkreipiamas 
dėmesys į vartotojų ir piliečių ne tik kaip energijos vartotojų ir galimų energijos taupytojų, bet 
ir kaip aktyvių pažangiosios elektros energijos infrastruktūros ir paskirstymo dalyvių, kuriems 
turi tekti atnaujintų sistemų nauda, vaidmens svarbą. Aktyvus dalyvavimas ne tik padeda 
atsirasti „emociniam nuosavybės“ jausmui, dėl jo taip pat galėtų padidėti pajamos vietos 
lygmeniu.
Dėl aktyvaus dalyvavimo, viena vertus, taip pat padidėtų pritarimas atsinaujinančiosios 
energijos sistemoms ir, kita vertus, perėjimui prie kitokio energijos vartotojų elgesio modelio. 
Todėl reikalingas visuomenės dalyvavimas, pagrįstas partnerystės principu, naudos dalijimusi 
ir planavimo proceso skaidrumu. Ilgalaikio tvarumo sėkmė gali būti užtikrinama tik galutinį 
vartotoją įtraukiant į visus pažangiosios elektros energijos sistemos kūrimo etapus. Siekdama 
sumažinti ES lygmens kliūtis, Europos Komisija turi suteikti daugiau laisvės priimti vietos 
taisykles bendrosios rinkos sąlygomis.

6. Duomenų apsauga ir privatumas

Pažangieji elektros energijos tinklai ir skaitikliai gali veikti tik tuomet, jeigu tinkle keičiamasi 
vartotojo duomenimis. Moksliniai tyrimai rodo, kad piliečiams nerimą kelia jų kaip vartotojų 
duomenų apsauga, kai informacija apie faktinį kiekvieno namų ūkio elektros suvartojimą yra 
registruojama ir naudojama naujoje pažangiojoje infrastruktūroje. Siekiant didesnio pritarimo 
pažangiųjų elektros energijos sistemų diegimui ypač svarbu, kad būtų išsaugotas asmeninių 
vartotojų duomenų privatumas ir užtikrinta šių duomenų apsauga. Todėl galiojantys duomenų 
apsaugos teisės aktai turi būti patikslinti nacionaliniu arba ES lygmeniu. Turi būti remiamos 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros investicijos į šiuolaikines duomenų anonimiškumo 
užtikrinimo priemones. Taip pat turi būti parengtos aiškios gairės dėl subjektų, atsakingų už 
duomenų rinkimą, perdavimą ir ypač jų apsaugą. 

7. Pažangiosioms elektros energijos sistemoms kurti reikalingas pagrindas

i) Finansavimas
Šiame skirsnyje bus išdėstytos įvairios finansavimo galimybės siekiant išspręsti sudėtingą 
klausimą, susijusį su tuo, kas apmokės pažangiesiems elektros energijos tinklams būtinų 
infrastruktūros pokyčių išlaidas. Šiame skirsnyje bus nagrinėjamos finansinės priemonės ir 
susiję teisės aktai, taip pat EIB ir kitų Europos finansavimą teikiančių institucijų vaidmuo. 
Ypatingas dėmesys skiriamas vaidmeniui, kurį atlieka Europos fondai, pvz., Europos 
struktūriniai ir investicijų fondai, visų pirma ERPF, Sanglaudos fondas ir EŽŪFKP. 2014–
2020 m. finansavimo galimybės apims investicijas į energiją, pagamintą iš atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių, ir jos paskirstymą, energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiosios 
energijos suvartojimą, taip pat pažangų energijos valdymą ir pažangias paskirstymo, 
saugojimo ir perdavimo sistemas. ERPF regionams bus numatyta minimali dalis (t. y. iki 
20 proc. ERPF lėšų), kurią jie, atsižvelgdami į savo ekonominio išsivystymo lygį, galės skirti 
pirmiau išvardytiems investicijų prioritetams. Be to, siekiant palengvinti turimų lėšų 
naudojimą gerinant projekto rengimo ir valdymo (administracinius) gebėjimus, gebėjimų 
stiprinimas bus tinkama finansuoti veikla, kuri padės pasinaudoti pažangiojo elektros 
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energijos tinklo plėtros srityje susidariusiomis galimybėmis. Šie gebėjimai gali padėti skatinti 
investicijas ir ataskaitoje daugiausia dėmesio bus skiriama investavimo paskatoms. Kadangi 
finansavimo ir sprendimų priėmimo procesą sudaro keletas teritorinių lygmenų, 
daugiapakopis valdymas yra labai svarbus sėkmingam įgyvendinimui.

ii) Valstybės pagalba ir kitos bendrosios rinkos taisyklės
Keletas sektorių yra griežtai atskirti dėl galiojančios vidaus rinkos politikos. Toks atskyrimas 
grindžiamas didesniu konkurencijos augimu. Tai gali būti kliūtis pažangiosios elektros 
energijos sistemai kurti ir gali apsunkinti galimybes taikyti daugiasektorinį požiūrį. Todėl ši 
politika turėtų būti persvarstoma ir joje turėtų būti sudarytos galimybės regionų ir vietos 
institucijoms srityse, kuriose subsidijas ir sutaupytas lėšas pasidalija keli sektoriai, naudotis 
pažangesne ir lankstesne sistema, kuri galiausiai sudarytų sąlygas sutaupyti daugiau lėšų tiek 
energetikos, tiek kituose sektoriuose.

iii) Sąveika ir atviri standartai
Pažangiosios infrastruktūros sąveika bus labai svarbus aspektas, nes dėl neužtikrintos 
reguliavimo aplinkos ir skirtingų standartų lėčiau diegiama pažangioji infrastruktūra. Taip pat 
reikia glaudžiau bendradarbiauti su Europos techninių standartų organizacija. Jeigu pažangieji 
skaitikliai negali būti naudojami kituose regionuose ir jeigu neužtikrinta pažangiųjų elektros 
energijos tinklų sąveika su kitomis šalimis, pridėtinė vertė prarandama. Sudėtingos rinkos 
sąlygos ir reguliavimo sistemos yra pagrindinės kliūtys pažangiosioms elektros energijos 
sistemoms diegti. Šie aspektai lygiai taip pat turi būti įtraukti į investavimo modelių sąveiką, 
o jai palengvinti reikalingi atviri standartai.

8. Tarpvalstybiniai regionai ir tarptautinis tinklas

Ataskaitoje bus nagrinėjamas regionų susiejimas ir porinė veikla, dalijimasis nauda ir 
žiniomis, taip pat regionų bendradarbiavimas atliekant išlaidų ir naudos analizes. Labai dažnai 
ekologiškiausias ir ekonomiškiausias požiūris į pasienio regionus yra susijęs su 
bendradarbiavimu ne tik nacionaliniu lygmeniu, bet ir apima bendradarbiavimą su 
kaimyniniais užsienio regionais. Turėtų būti skatinama laikytis tokio tarpvalstybinio požiūrio. 
Žiniomis ES lygmeniu turėtų būti dalijamasi plačiau ir todėl reikėtų skatinti visus regionus 
kurti tinklus ir dalytis geriausia patirtimi ES lygmeniu. Tai būtų pirmas žingsnis kuriant 
tarptautinį regioninį pažangiosios elektros energijos sistemų tinklą.


