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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pažangiųjų elektros energijos tinklų kūrimo pasekmių vietos ir regioniniu 
lygmenimis

(2013/2128(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 174, 175, 176, 177, 178 ir 191 
straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 37 straipsnį,

– atsižvelgdamas į SESV protokolą (Nr. 26),

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos trišalio dialogo dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos 
reglamentas (EB), kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje 
strateginėje programoje, bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, (COM(2013) 0246, 2011/0276 (COD)), 
rezultatą,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos trišalio dialogo dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) dėl konkrečių su Europos regioninės 
plėtros fondu ir investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių 
nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006, (COM(2011) 0614, 
2011/0275 (COD)), rezultatą,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos trišalio dialogo dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) dėl Sanglaudos fondo, kuriuo 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006, (COM(2011) 0612/2, 2011/0274 
(COD)), rezultatą,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos trišalio dialogo dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl finansinių asignavimų tam tikroms 
valstybėms narėms iš Europos socialinio fondo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 1083/2006, (COM(2013) 560, 2013/0271 (COD)), rezultatą,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos trišalio dialogo dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių Europos regioninės plėtros 
fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų (COM(2011) 0611/2 
2011/0273 (COD)), rezultatą,
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– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos trišalio dialogo dėl Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo 
grupės (ETBG), atsižvelgiant į patikslintas, supaprastintas ir pagerintas tokių grupių 
steigimo ir jų veiksmų įgyvendinimo sąlygas, rezultatą,

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančią 
Direktyvą 2003/54/EB,

– atsižvelgdamas į Bendrijos rekomendacijas dėl valstybės pagalbos aplinkos apsaugai 
(tekstas svarbus EEE) (2008/C 82/01),

– atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 22 d. Europos Tarybos reglamentą (ES) Nr. 734/2013, 
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias EB 
sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles,

– atsižvelgdamas į XXX Komisijos reglamentą (ES) Nr. .../.., skelbiantį tam tikrų rūšių 
pagalbą suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (BBIR II),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Valstybės pagalbos taisyklių taikymo 
plačiajuosčio ryšio tinklų sparčiam diegimui ES gairės“ (2013/C 25/01),

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 12 d. Komisijos komunikatą „Pažangieji tinklai. Nuo 
inovacijų iki diegimo“,

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančią ir 
vėliau panaikinančią Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, keičiančią direktyvas 2009/125/EB ir 
2010/30/EB ir panaikinančią direktyvas 2004/8/EB ir 2006/32/EB,

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 8 d. Komisijos komunikatą „Konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas“ 
(COM(2011) 0112),

– atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 15 d. Komisijos komunikatą „Postūmis energijos 
vidaus rinkai“ (COM(2012) 0663),

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 6 d. Komisijos komunikatą „Atsinaujinančioji 
energija – reikšmingas Europos energijos rinkos objektas“ (COM(2012) 0271),

– atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 27 d. Komisijos žaliąją knygą „2030 m. klimato ir 
energetikos politikos strategija“ (COM(2013) 0169),

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją „Mikrogeneravimas: mažo masto 
elektros energijos ir šilumos gamyba“ (2012/2930(RSP)),
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– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš 
dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas), Briuselis, 2012 m. sausio 25 d., COM(2012) 0011, 2012/0011 (COD),

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Komisijos tarnybų darbinio dokumento „Regionai 2020 m. 
Būsimų iššūkių ES regionams vertinimas“, Briuselis, 2008 m. lapkričio 14 d., 
SEC(2008)2868 final,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 6 d. Komisijos komunikatą „Regioninės politikos įnašas į 
pažangų augimą 2020 m. Europoje“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto nuomonę (A7-0000/2013),

A. kadangi iš efektyvaus energijos vartojimo ir decentralizuotos energijos gamybos gerosios 
patirties pavyzdžių matyti, kad vietos bendruomenės ir piliečiai taip pat gali tapti 
vartotojais-gamintojais, kurie gamina atsižvelgdami į savo energijos poreikius, taip pat 
parduoda energiją tinklui ir kartu su kitais dalyviais valdo virtualias elektrines, užtikrina 
didžiausią naudą į regioninių veiksmų planavimą ir įgyvendinimą įtraukdami visus 
dalyvius, skatina aktyvų dalyvavimą ir keitimąsi informacija ir taiko holistinį požiūrį, 
įtraukdami taip pat kitus su energija susijusius sektorius, pvz., transporto ir būstų, naudoja 
pažangius finansinės paramos mechanizmus ir kuria naujas darbo vietas;

Naujos regionų ekonomikos galimybės

1. palankiai vertina esminius regionų energijos gamybos ir vartojimo pokyčius pereinant nuo 
nelankstaus tradicinio modelio, pagrįsto bazinės apkrovos logika, prie kintamos, 
decentralizuotos ir vietinės gamybos, apimančios didelę dalį mažo masto 
atsinaujinančiosios energijos, kartu lanksčią ir nuo poreikių priklausančią paklausą ir 
paskirstytą kaupimą; pabrėžia, kad pažangieji tinklai yra labai svarbūs tokiam esminiam 
pokyčiui ir kad, siekiant padidinti regionams teikiamą naudą, į pažangiųjų tinklų 
įgyvendinimą būtina įtraukti tarpsektorinį požiūrį į regioninę plėtrą;

2. šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į geografinių (arba) teritorinių elektros energijos tinklų 
pokyčių galimybes mažiau palankiuose ūkininkauti regionuose, kurie iš energijos 
vartotojų gali tapti energijos gamintojais ir gauti daug ekonominės naudos, kartu 
užtikrindami patikimą energijos tiekimą; pažymi, kad šiais pokyčiais pirmiausia 
atveriamos naujos galimybės atokiausiems ir pakraščio regionams ir saloms;

3. ragina valstybes nares ir regionus kuo anksčiau investuoti į vietos pažangiuosius tinklus, 
naudojantis Europos struktūriniais ir investicijų fondais (ESIF), įskaitant finansines 
priemones, kuriomis būtų galima pritraukti privačių investicijų, atsižvelgiant į konkretaus 
regiono aplinkos apsaugos, ekonominius, socialinius ir teritorinius poreikius, nes nėra 
vieno visiems regionams tinkamo sprendimo; ragina vietos lygmeniu taikyti lankstų 
požiūrį, siekiant pašalinti energijos gamybos, kaupimo ir vartojimo efektyvumo priemonių 
derinimo kliūtis ir bendradarbiauti su kitais sektoriais, pvz., informacinių ir ryšių 
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technologijų (IRT) ir transporto;

4. pabrėžia stabilios, ilgalaikės politikos sistemos svarbą kuriant pažangiuosius tinklus; 
ragina Komisiją pasiūlyti privalomus plataus užmojo 2030 m. energijos vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių, taip pat su išmetamosiomis šiltnamio 
efektą sukeliančiomis dujomis susijusius tikslus, kad ateityje būtų galima suteikti tikrumo 
investuotojams ir susijusių pramonės šakų atstovams ir padėti kurti pažangiąją elektros 
energijos sistemą;

5. ragina ES reglamentuose ir direktyvose nustatyti lankstesnį požiūrį į vidaus rinką, siekiant 
sumažinti konkrečius regionų poreikius atitinkančių su energijos gamybos, tiekimo, 
kaupimo ir veiksmingumo priemonėmis ir šių priemonių derinimu susijusių sprendimų 
įgyvendinimo kliūtis;

6. pabrėžia, kad piliečiai turi būti įtraukti į visus energijos ir tinklų planavimo, įgyvendinimo 
ir pertvarkymo etapus, visuomenė turi dalyvauti kiekviename etape, taip pat turi aktyviai 
dalyvauti paskirstymo paslaugų teikėjai ir pažangiųjų tinklų technologijų teikėjai; ragina 
piliečius tapti gamintojais-vartotojais, kad pavieniai asmenys ir bendruomenės gamintų 
savo atsinaujinančiąją energiją ir galėtų parduoti perviršį atgal tinklui, taikytų grynosios 
energijos matavimo metodą, kartu naudotųsi ekonominių galimybių pranašumais ir veiktų 
kaip stiprūs vietos partneriai, dalyvaudami tvarios energijos gamyboje ir ją kaupdami 
pagal bendrą regioninę energetikos koncepciją;

Pažangiosios elektros energijos sistemos

7. pabrėžia, kad siekdama sėkmingai įgyvendinti pažangiuosius tinklus, Europa regionams ir 
vietos bendruomenėms turi taikyti pažangiosios elektros energijos sistemos strategiją, 
pagal kurią pažangieji tinklai taptų regioninės elektros energijos sistemos dalimi ir į juos 
būtų įtraukta didelė dalis elektros energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių, taip pat jie apimtų 
decentralizuotus gamybos pajėgumus, būtų derinami su paklausos valdymu, efektyvaus 
energijos vartojimo priemonėmis, didesniu energijos taupymu, taip pat pažangiojo 
kaupimo sprendimais, transporto sektoriumi (elektra varomas transportas) ir 
intensyvesniais mainais su kaimyniniais tinklais;

8. ragina Komisiją ir jos Pažangiųjų tinklų darbo grupę atnaujinti ir išplėsti esamą 
pažangiųjų tinklų apibrėžtį įtraukiant pažangiosios elektros energijos sistemą; ragina 
vietos ir regionų valdžios institucijas priimti regionines strategijas, pagrįstas pažangiąja 
elektros energijos sistema;

9. pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti ekonominį pažangiųjų tinklų efektyvumą regionuose, 
pasiekti energijos taupymo tikslus ir kartu didinti ekonominę naudą, būtina derinti 
tiesioginius ir netiesioginius pranašumus, susiejant energetikos sektorių su keliais kitais 
sektoriais, pirmiausia būstų ir transporto, taip pat su aplinkos apsauga, miestų planavimu, 
socialine įtrauktimi, atliekų tvarkymu ir statybos sektoriumi;

10. pabrėžia, kad IRT sektorius atlieka labai svarbų pažangiojo elektros energijos sistemos 
tinklo vaidmenį, nes tikralaikių skaitmeninių visų pažangiojo tinklo elementų – nuo 
gamybos iki perdavimo galutiniam vartotojui – sąveika su informacinėmis ir ryšių 
technologijomis sudaromos sąlygos dvikrypčiam informacijos srautui tinkle; todėl ragina 
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regionus įtraukti įvairių komerciškai patrauklių sąveikių IRT, kurių reikia kuriant 
pažangiosios elektros energijos sistemą, plėtojimą siekiant didinti su pažangiaisiais 
tinklais susijusių regioninių planų elektros energijos vartojimo efektyvumą;

11. ragina kurti inovacijas ir daugiau investuoti IRT sektoriuje siekiant įveikti pagrindinius su 
pažangiosiomis technologijomis susijusius sunkumus, įskaitant technologijų sąveikumo su 
esamu tinklu, ir reguliavimo sunkumus; ragina Komisiją ir nacionalinius bei regioninius 
subjektus sukurti palankias reguliavimo ir investavimo sistemas, kurias taikant būtų 
galima rengti sąveikius IRT sprendimus;

Teigiamas poveikis vietos užimtumui

12. labai skatina visus regionus investuoti į pažangiąsias elektros energijos sistemas kaip į 
galimą vietos ir tvarių darbo vietų kūrimo šaltinį; pabrėžia, kad statybos pramonė yra 
viena iš pagrindinių sričių, kurioje bus kuriamos darbo vietos; jos bus kuriamos ne tik 
tiesiogiai investuojant į pažangiuosius elektros energijos tinklus, bet ir investuojant į 
energijos vartojimo efektyvumo priemones ir renovaciją, pvz., būstų sektoriuje;

13. pažymi, kad 2009 m. Komisija apskaičiavo, jog, pasiekus 2020 m. atsinaujinančiosios 
energijos tikslus, iki 2030 m. be pridėtinės vertės, kuri sudarytų apie 1,1 proc. BVP, būtų 
sukurta apie 2,8 mln. darbo vietų; nurodo, kad, Europos atsinaujinančiosios energijos 
tarybos skaičiavimu, jei 2030 m. 45 proc. energijos būtų gaunama iš atsinaujinančiųjų 
išteklių, būtų sukurta 4,4 mln. darbo vietų, o jei iki 2050 m. Europos energijos sistemą 
sudarytų vien atsinaujinančioji energija, sektoriuje dirbtų 6,1 mln. žmonių;

14. ragina visus regionus investuoti į gebėjimus ir mokymą, susijusius su šiomis naujomis 
darbo vietomis, atsižvelgiant į tai, kad daug naujų darbo vietų vietos mastu taip pat gali 
būti sukurta IRT paslaugų sektoriuje, transporto sektoriuje ir pažangiąją įrangą ir 
paslaugas, pvz., naujus įrenginius, teikiančiuose sektoriuose;

15. atkreipia dėmesį į tai, kad viešosiomis investicijomis į pažangiąsias elektros energijos 
sistemas, taip pat naudojantis Europos struktūriniais ir investicijų fondais (ESIF), galima 
didinti vietos tvaraus užimtumo galimybes ir teikti ilgalaikę vietos naudą regionams, ir 
kad šiomis investicijomis taip pat galima naudotis kaip priemone ekonominiams 
sunkumams įveikti, pirmiausia nuo krizės nukentėjusių šalių regionuose;

Piliečių vaidmuo

16. pabrėžia, kad, kaip matyti iš geriausios patirties ir geriausių pavyzdžių tyrimų rezultatų, 
pažangiosios elektros energijos sistemos sėkmę dažnai lemia vietos atsakomybė, kurią 
prisiima pavieniai piliečiai, kooperatyvai, vietos bendruomenė arba tokių dalyvių grupė; 
pripažįsta, kad tokia atsakomybe didinamas pritarimas investicijoms į visus pažangiosios 
elektros energijos sistemos elementus; ragina būtinai įtraukti piliečius į visus pažangiosios 
elektros energijos sistemos kūrimo etapus;

17. ragina Komisiją, kad esamuose ES teisės aktuose – pirmiausia valstybės pagalbos 
taisyklėse – neliktų jokių kliūčių vietos atsakomybei; ragina valstybes nares remti vietos 
energijos supirkimo galimybes ir dalijimąsi vietos energija ne tik dviem kryptimis tarp 
tinklo ir galutinio vartotojo, bet ir tarpvalstybiniu lygmeniu ir tarp galutinių vartotojų 
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vienetų, skatinant prisiimti atsakomybę už vietos energijos gamybą ir vietoje gaminamą 
energiją;

18. pabrėžia, kad, įgyvendinant pažangiąsias elektros energijos sistemas, labai pasikeis 
privačioji ir viešoji erdvės, nes aprūpinimas elektros energija bus susietas su duomenų 
rinkimu ir informacija bus teikiama tikruoju laiku; todėl ragina visais lygmenimis taikyti 
skaidrias procedūras, apimančias visus subjektus, įskaitant piliečius, įmones, pramonės 
atstovus, vietos valdžios institucijas, paskirstymo paslaugų teikėjus, perdavimo paslaugų 
teikėjus, vietos ir regioninius duomenų apsaugos pareigūnus arba ombudsmeną ir 
pažangiųjų elektros energijos tinklo technologijų teikėjus;

Duomenų apsauga ir privatumas

19. pabrėžia, kad veikiant pažangiosioms elektros energijos sistemoms bus naudojama daug 
asmens duomenų ir modelių, todėl kils didelė duomenų saugumo pažeidimo rizika; 
atkreipia dėmesį į susirūpinimą, pirmiausia dėl pažangiųjų skaitiklių naudos vartotojams, 
ir ragina labiau plėtoti šią sritį ir atlikti tolesnius pažangiųjų skaitiklių duomenų apsaugos 
ir privačių asmens duomenų apsaugos mokslinius tyrimus; todėl pabrėžia, kad asmens 
duomenys turi būti saugomi be išimčių siekiant užtikrinti jų apsaugą ir saugumą;

20. ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų sugriežtintas ir sparčiai priimtas Duomenų 
apsaugos reglamentas; ragina Komisiją parengti griežtas duomenų rinkimo, jų kiekio 
mažinimo, duomenų perdavimo ir duomenų saugumo pažangiojoje elektros energijos 
sistemoje gaires; pabrėžia, kad asmens duomenys turi būti tvarkomi tik konkrečiu elektros 
energijos tiekimo tikslu ir tik tiek, kiek tikrai būtina, ir kad asmens duomenis draudžiama 
naudoti diskriminacinei kainodarai;

21. pabrėžia, kad, įdiegus pažangiąsias matavimo sistemas, reikės geriau apsaugoti duomenis 
ir reguliuoti privatumą; pabrėžia, kad visų prie tinklo prisijungusių pavienių asmenų ir 
namų ūkių duomenų apsaugos ir duomenų privatumo užtikrinimas yra būtina pažangiųjų 
tinklų veikimo ir diegimo sąlyga; pabrėžia, kad surinkti duomenys turi būti naudojami tik 
siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą; ragina valstybes nares užtikrinti 
duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi ir ginti pavienių asmenų teises šioje srityje;

22. ragina Komisiją ir valstybes nares daug dėmesio skirti moksliniams sudėtingų 
nuasmeninimo priemonių tyrimams, kūrimui ir investicijoms į jas, atsižvelgiant į tai, kad, 
siekiant padidinti visuomenės pritarimą pažangiosioms elektros energijos sistemoms, 
svarbu nuasmeninti asmens duomenis;

Sėkmingo pažangiosios elektros energijos sistemų įgyvendinimo pagrindas

23. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal naujuosius 2014–2020 m. ESIF reglamentus valstybės 
narės įpareigotos sutelkti ESIF išteklius investicijoms į pažangią, tvarią ir įtraukią Europą; 
palankiai vertina regionams nustatytiną mažiausią iki 20 proc. ERPF išteklių dalį, kurią 
jie, atsižvelgdami į savo ekonominio išsivystymo lygį, turi sutelkti į energijos gamybą iš 
atsinaujinančiųjų išteklių ir jos paskirstymą, efektyvų energijos vartojimą ir į 
pažangiuosius tinklus paskirstymo lygmeniu; nurodo, kad Sanglaudos fondu taip pat 
sudaromos sąlygos investicijoms šioje srityje, todėl ragina valstybes nares kuo geriau 
pasinaudoti šia nauja galimybe;
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24. pabrėžia, kad ESIF veikia kaip investicijų skatinimo priemonės ir kad finansavimo ir 
sprendimų priėmimo procesas apima keletą teritorinių lygmenų, todėl įgyvendinimo 
sėkmei labai svarbus daugiapakopis valdymas; palankiai vertina papildomas finansavimo 
galimybes, numatytas Pažangios energetikos Europai programoje;

25. mano, kad parama pažangiesiems tinklams paskirstymo lygmeniu neturi būti įtraukta į 
valstybės pagalbą; pabrėžia, kad pažangiųjų tinklų diegimo ir atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių neturėtų neigiamai veikti naujai pasiūlyta valstybės pagalbos energetikos sektoriui 
reforma; šiuo atžvilgiu ragina Komisiją atsisakyti sumanymo nustatyti technologijų 
atžvilgiu neutralią pasiūlymų teikimo sistemą, nes į ją nepateks dauguma mažos apimties 
decentralizuotų projektų, todėl bus sunku diegti inovacijas ir taikyti konkrečiai regionams 
pritaikytus metodus;

26. ragina Komisiją mažinti investavimo į pažangiąsias elektros energijos sistemas kliūtis, 
pirmiausia išplečiant valstybės pagalbos modernizavimo (VPM) išimčių taikymo sritį, kad 
viešąją paramą būtų galima teikti visiems regioninių ir vietos pažangiųjų elektros 
energijos sistemų elementams, įskaitant įvairius sektorius apimančias investicijas ir 
veiklą; ragina pažangiosios elektros energijos sistemas įtraukti kaip kategoriją į būsimą 
Komisijos reglamentą, kuriame būtų paskelbta, kad tam tikrų rūšių pagalba suderinama su 
bendrąja rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties 
reglamentas – BBIR II) ir pritaikyti reglamentus dėl kitų bendrųjų išimčių, taikomų 
pagalbos rūšims, susijusioms su pažangiųjų elektros energijos sistemų kūrimu;

27. pabrėžia didelę pažangiosios infrastruktūros sąveikumo svarbą, nes teisinis netikrumas ir 
skirtingi standartai stabdo pažangiosios infrastruktūros diegimą; todėl ragina įvairias 
Europos techninių standartų organizacijas glaudžiau bendradarbiauti; pabrėžia, kad 
sąveikumui palengvinti reikia atvirųjų standartų;

28. ragina regionus užmegzti ryšius ir dalytis nauda, žiniomis ir geriausia patirtimi, taip pat, 
siekiant ESIF teritorinio bendradarbiavimo tikslo, bendradarbiauti atliekant pažangiųjų 
elektros energijos sistemų sąnaudų ir naudos analizes; ragina Komisiją sukurti tarptautinį 
pažangiosios elektros energijos sistemą taikančių regionų tinklą; ragina pasienio regionus, 
naudojantis teisine Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės priemone, bendrai kurti ir 
valdyti visuotinės svarbos paslaugas atsinaujinančiosios energijos ir efektyvaus energijos 
vartojimo srityje, taip pat pažangiojo tinklo infrastruktūrą tokiame tinkle;

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Regionų komitetui.
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AIŠKINAMOJI DALIS

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.

Kaip vieną iš pavyzdžių būtų galima paminėti Austrijos Burgenlando regioną. Anksčiau 
skurdaus Burgenlando regiono miestas Giusingas dabar tapo tvarumo pavyzdžiu, nes 
patenkina savo energijos poreikius atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais. Salos, pvz., 
Portugalijos Madeira, Ispanijos El Hieras, Danijos Samsė, Graikijos Ikarija, taip pat keičiasi ir 
dabar didelę dalį reikiamos energijos, kuri anksčiau gaminta naudojant iškastinį kurą, gamina 
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, derindamos juos su pažangiąja infrastruktūra ir 
kaupimo galimybėmis.

Mažiau palankiame ūkininkauti Vokietijos Harco regione 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 kaupimą, vartojimą ir energijos 
taupymą (įskaitant pažangiuosius skaitiklius, gamybos didžiausios apkrovos reguliavimą, 
izoliavimą, e. perdavimą). Tai dar vienas konkretus geriausios patirties įgyvendinant 
pavyzdinio regiono modelį pavyzdys.

Būtų galima paminėti ir keletą kitų savivaldybių ir regionų, kuriuose užtikrinamas energetinis 
saugumas ir mažinama priklausomybė nuo importo: Čekijoje – Hostětín, Škotijoje 
įgyvendinamą Orknio labai mažų atsinaujinančiųjų energijos išteklių projektą, taip pat miestų 
ir bendruomenių bandomąjį projektą pagal Komisijos programą CONCERTO, kuria remti 
58 bandomieji projektai 23 šalyse. Iš kitų iniciatyvų paminėtina CO-POWER, kuria 
piliečiams Europoje sudaromos sąlygos rengti bendruomenių atsinaujinančiosios energijos 
projektus.

Stebint pirmaujančius regionus ir bendruomenes matyti, kad sėkmę dažnai lemia vietos 
valdžios institucijų, įmonių, pramonės, vietos bendruomenės ir piliečių atvirumas ir 
skaidrumas. Bendromis planavimo ir įgyvendinimo pastangomis, nukreiptomis į šį procesą, 
kuriame dalyvauja visi subjektai, kuriama sąveika ir teikiama didesnė ilgalaikė nauda 
regionams, ne tik saugios ir įperkamos energijos gamybos ir tiekimo, bet ir ekonominės, 
socialinės naudos ir naudos aplinkosaugai požiūriu. Todėl geriausių rezultatų pasiekiama 
taikant holistinį požiūrį, pagal kurį pažangioji infrastruktūra grindžiama pažangiąja elektros 
energijos sistema, įtraukta į pažangesnį bendrą regioninį planą, taip pat apimantį susijusius 
sektorius, pvz., transporto, būstų sektorius ir miestų planavimo sektorių. Elektra varomi 
autobusai gali veikti kaip vietoje pagamintos energijos kaupimo sistemos, kai energijos 
paklausa yra maža, pvz., kai naktį pučia stiprus vėjas, taigi galima kaupti ir vartoti energiją 
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vietoje. Skatinant piliečius, vietos įmones ir didesnius pramonės subjektus daug dėmesio 
skirti energijos taupymui, pvz., geresne izoliacija galima bendrai taupyti sąnaudas. Dedant 
pastangas mažinti energijos sąnaudas piko valandomis, pvz., įjungiant įrenginius naktimis, 
kartu galima perkelti piko apkrovą į ne piko laikotarpius ir paneigti logiką, pagal kurią tinklo 
infrastruktūra grindžiama vis didesniais poreikiais piko metu. Pažangiaisiais tinklais, įskaitant 
pažangiuosius skaitiklius ir pažangiojo kaupimo sprendimus, galima padėti sudaryti 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.

Pažangiaisiais tinklais ne tik užtikrinamas elektros energijos tiekimo saugumas ir mažinama 
priklausomybė nuo iškastinio kuro, bet ir teikiama įvairios kitokios naudos vietos 
bendruomenėms, pvz., didinamas užimtumas ir kuriamos ekologiškos darbo vietos. 
Atsinaujinančiosios energijos sektorius atlaikė dabartinę ekonomikos krizę ir jame galima 
toliau kurti darbo vietas regionuose, kuriuose jų labiausiai reikia, pvz., pakrančių ir kaimo 
vietovėse. 2009 m. Komisija apskaičiavo, kad, pasiekus jos 2020 m. atsinaujinančiosios 
energijos tikslus, iki 2030 m. sektoriuje būtų sukurta apie 2,8 mln. darbo vietų ir iš viso apie 
1,1 proc. BVP. Europos atsinaujinančiosios energijos taryba ataskaitoje „Europos Sąjungos 
visiškai atsinaujinančios energijos vizija“ prognozuoja, kad, jei 2030 m. 45 proc. energijos 
būtų gaunama iš atsinaujinančiųjų išteklių, būtų sukurta 4,4 mln. darbo vietų, o jei iki 2050 m. 
Europos energijos sistemą sudarytų vien atsinaujinančioji energija, sektoriuje dirbtų 6,1 mln. 
žmonių. Be to, darbo vietos būtų kuriamos arba išlaikomos vietoje, pvz., statybų sektoriuje, ir 
būtų susijusios su, pvz., investicijomis į energijos taupymą būstų sektoriuje.

Gerai įtvirtinus pažangiųjų tinklų diegimą regioniniuose energetikos planuose, piliečiams taip 
pat būtų suteikta galimybių aktyviai dalyvauti ir prisiimti atsakomybę, susijusią su energijos ir 
tinklų planavimo procesu, savo regionuose, taip pat gauti finansinės ir socialinės tokių 
sprendimų teikiamos naudos. Suteikus tokių galių piliečiai tampa gamintojais-vartotojais, 
gaminančiais, naudojančiais ir parduodančiais savo energiją pažangiajame tinkle.

Iš viso to matyti, kad pažangusis tinklas gali būti tvarios energijos vizijos pagrindas, 
apimantis platesnio masto atsinaujinančiosios energijos gamybą, energijos taupymą ir geresnį, 
pirmiausia vietinį vietoje pagamintos energijos naudojimą. Todėl pažangiąsias elektros 
energijos sistemas turime vertinti kaip Europos regionams labai naudingą bendrąją 
koncepciją.

Vis dėlto, siekiant užtikrinti pažangesnes elektros energijos sistemas ES regionuose, reikia 
įveikti keletą sunkumų. Siekiant piliečių pritarimo, kad būtų kuriama pažangioji elektros 
energijos sistema, pagrįsta dvipusiais duomenų mainais, taigi kartu ir galutinių vartotojų 
duomenimis, būtina garantuoti duomenų apsaugą ir privatumą ir užtikrinti, kad to būtų 
paisoma. Bendresniu lygmeniu reikia spręsti reguliavimo ir teisinius klausimus, taip pat ir 
susijusius su valstybės pagalba. Tai pirmiausia pasakytina apie tarpsektorinius metodus, pvz., 
kuriais susiejami IRT ir energetikos sektoriai. Įgyvendinant iniciatyvas pasienio regionuose 
prie nacionalinių sienų taip pat susiduriama su daugybe reguliavimo ir teisinių sunkumų. Šias 
sektorius ir šalis skiriančias sienas reikia atverti, nes tik taikant platesnį holistinį požiūrį 
galima naudotis visais pažangiųjų elektros energijos sistemų įgyvendinimo naudos 
pranašumais. Šiuo atžvilgiu, siekiant užtikrinti su pažangiosiomis elektros energijos 
sistemomis susijusias visų rūšių investicijas ir ilgalaikį bendradarbiavimą, būtina sukurti 
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stabilią ir palankią reguliavimo ir teisinę sistemą.

Užtikrinti tvaresnius regionus ir bendruomenes Europoje įmanoma. Bendromis pastangomis 
pirmiau nurodyti pirmaujantys pavyzdiniai regionai, salos ir bendruomenės bus nebe išimtis, o 
turtingesnės, tvaresnės ir energetiškai labiau nepriklausomos ES kasdienybė.


