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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, naujoves ir tvarų augimą, taip pat bus kuriamos darbo vietos;

2. mano, kad ES regioninei politikai tenka svarbiausias vaidmuo skatinant 
atsinaujinančiosios energijos gamybą visos Europos mastu; palankiai vertina tai, kad 
sanglaudos ir regioninės politikos įnašas siekiant skatinti atsinaujinančiosios energijos 
vartojimą laipsniškai toliau didėjo; mano, jog ypač svarbu, kad vykdant Komisijos politiką 
artimiausiu laikotarpiu būtų galima toliau didinti finansavimo normą;

3. teigia, kad Bendros strateginės programos fondų investicijos galėtų labai praversti 
sprendžiant atsinaujinančiosios energijos problemas; taip pat atkreipia dėmesį į privačių 
(pirmiausia – Europos) investicijų ir naujoviškų finansinių priemonių svarbą; 
nepamiršdamas iniciatyvos „Horizontas 2020“ vaidmens pažymi, kad iš struktūrinių fondų 
remiami mokslinių tyrimų ir plėtros projektai, ypač vykdomi vietos lygmeniu, yra labai 
svarbūs skatinant Europos atsinaujinančiosios energijos sektoriaus plėtrą ir sprendžiant 
konkrečias teritorines problemas;

4. pažymi, kad padidėjusi atsinaujinančiosios energijos gamyba kels grėsmę esamos 
energetikos infrastruktūros tinkamumui eksploatuoti; pabrėžia viešojo ir privačiojo 
finansavimo svarbą investicijų į energetikos infrastruktūrą srityje; mano, kad, siekiant 
naudingesnio plataus masto atsinaujinančiosios energijos investicinių projektų poveikio, 
jie turėtų būti remiami, pvz., Europos pagalbos vietinei energetikai priemone (ELENA), o 
programa „Pažangi energetika Europai“ galėtų būti naudojama atsinaujinančiosios 
energijos patrauklumui didinti;  

5. pabrėžia gebėjimo apsirūpinimo energija svarbą ir labai svarbų Europos atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių, taip pat lėtai atsinaujinančių išteklių, vaidmenį regionų ekonomikai; 
pažymi, kad, siekiant įgyvendinti Energetikos veiksmų plane iki 2050 m. ir strategijoje 
„Europa 2020“ nustatytus tikslus, ateityje svarbu stengtis pakeisti iškastinį kurą ir 
importuojamą energiją vietoje gaminama Europos atsinaujinančiąja energija;

6. 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 turi savo stipriąsias puses atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje ir 
kad dėl geografinių skirtumų atsinaujinančiosios energijos politika regionuose negali būti 
visiškai vienoda; pažymi, kad bioenergija gali būti labai naudinga energijos valdymo, 
ekonomikos augimo ir gyvybingumo srityje, ypač retai apgyvendintuose regionuose ir 
kaimo vietovėse;

7. teigia, kad veiksmingi atsinaujinančiosios energijos projektai turėtų būti vykdomi ir už ES 
vidaus sienų, jau nekalbant apie jos išorės sienas; atkreipia dėmesį į tarptautinių 
energetikos projektų svarbą ir laikosi nuomonės, kad siekiant skatinti atsinaujinančiosios 
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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 šiomis programomis;

8. atkreipia dėmesį į tai, kad nuoseklumas ir atkaklumas yra svarbiausi ES klimato kaitos ir 
energetikos politikos aspektai; pažymi, kad nustatyti tikslai ir gamybai taikomi 
reikalavimai gali ne visiškai atitikti visais atžvilgiais; pažymi, kad blogiausiu atveju dėl 
teisės aktų, kuriais ribojamas atsinaujinančiosios energijos vartojimas, bus kur kas sunkiau 
pasiekti tikslus ir kad tai gali turėti neigiamą poveikį regionų ekonomikai.


