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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. Pritaria Komisijos Energetikos veiksmų planui iki 2050 m. ir jo tikslui užtikrinti vienodą 
ir bendrą prieigą prie energijos visiems Europos piliečiams;

2. Pabrėžia, kad būtina subalansuoti klimato tikslų taikymą su tvaraus ir konkurencingo 
augimo poreikiu bei energijos tiekimo užtikrinimu regionuose; mano, kad yra labai 
apmaudu, jog veiksmų  planas yra paremtas vien tik ES masto scenarijumi ir juo  
nepademonstruojamas politinių pasirinkimų poveikis atskiroms valstybėms narėms bei 
regionams; 

3. Pabrėžia, kad visų būsimų veiksmų energetikos srityje našta turi būti paskirstyta vienodai 
visiems Europos regionams; 

4. Mano, kad ypatingą dėmesį reikia skirti tiems regionams, kuriuose akmens anglis šiuo 
metu yra pagrindinis energijos šaltinis ir(arba) kuriuose akmens anglies išgavimas ir ja 
paremta elektros energijos gamyba yra svarbiausi regiono užimtumo šaltiniai; mano, kad 
norint jog gyventojai šiuose regionuose priimtų Energetikos veiksmų plano iki 2050 m. 
scenarijus, bus reikalingos papildomos ES remiamos socialinės priemonės;

5. Mano, kad Energetikos veiksmų plano pasiūlymai privalo būti remiami tinkamu konkrečių 
programų finansavimu, o sanglaudos politikos negalima laikyti vien tik tokio finansavimo 
pakaitalu; pabrėžia, kad sanglaudos politika gali būti remiamos tam tikros veiksmų sritys, 
kaip pvz. energijos efektyvumas, ja pasinaudojant kaip papildomu finansinės paramos 
šaltiniu, tačiau tik jei atitinkamomis programomis yra skatinami sanglaudos politikos 
tikslai;

6. Pabrėžia, kad dauguma Energetikos veiksmų plano scenarijų nėra įgyvendinami 
neplėtojant pažangių vietos bei regioninių elektros bei dujų paskirstymo tinklų; mano, kad 
papildomai prie tarpvalstybinių projektų, Sąjunga turėtų patvirtinti priemones, kuriomis 
vietoje būtų remiamas tinklų kūrimas arba atnaujinimas, o ypač prieiga apsaugotiems 
vartotojams;

7. Pastebi, kad būsimi energetikos projektai, įskaitant Energetikos veiksmų planą, yra 
paremti nepagrįstais spėjimais, kiek tai susiję su technologine ir ekonomine plėtra; todėl 
pabrėžia, kad visus politinius sprendimus ir programas, įskaitant turinčius ryšių su 
sanglaudos politika, reikia nuolat tikrinti ir koreguoti bei remtis kaip galima atsargesniais 
vertinimais;

8. Kadangi Energetikos veiksmų planu rodoma, jog energijos kainos ateinančiais metais 
didės, mano, kad valstybės narės turėtų sutarti dėl veiksmų, kuriais būtų siekiama  
užtikrinti, kad kainos didės proporcingai skirtingoms namų ūkių pajamoms Europoje ir 
bus  apsisaugota nuo energetinio skurdo Europoje padidėjimo;

9. Atkreipia dėmesį, kad dėl skirtingų geografinių sąlygų yra neįmanoma visiems regionams 
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taikyti vienodus energetikos politikos metodus; mano, kad kiekvienam Europos regionui 
reikėtų leisti vykdyti individualų planą, orientuotą pagal situaciją ir ekonomikos padėtį 
tame regione, stiprinant tuos energijos šaltinius, kuriais galima veiksmingiausiai 
įgyvendinti Energijos veiksmų plano 2050 m. tikslus; todėl ragina Komisiją patvirtinti 
regionų energijos specializacijos strategiją; mano, kad remiantis tokia specializacija ES 
turėtų siekti matuoti Europos energetikos tikslus ES mastu, o ne nacionaliniais tikslais.


