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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ES sanglaudos politikos ir jos veikėjų vaidmens įgyvendinant naują Europos 
energetikos politiką
(2012/2099(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 194 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 10 d. komunikatą „Energetika 2020. Konkurencingos, 
darnios ir saugios energetikos strategija“ (COM(2010) 0639),

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 15 d. komunikatą „Energetikos veiksmų planas iki 
2015 m.“ (COM(2011) 0885),

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl energijos 
vartojimo efektyvumo, kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB 
(COM(2011) 0370),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

A. kadangi bendrieji Europos energetikos politikos tikslai yra saugus energijos tiekimas, 
tvarumas ir konkurencingumas;

B. kadangi bendrieji ES sanglaudos politikos tikslai yra ekonominė, socialinė ir teritorinė 
Europos regionų sanglauda investuojant į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą;

C. kadangi energetikos srities investicijos, įgyvendinamos pagal sanglaudos politiką, padėtų 
siekti abiejų politikos sričių tikslų, neišsivysčiusiuose regionuose skatinant augimą ir 
darbo vietų kūrimą, taip pat užtikrinant saugų energijos tiekimą visoje Europos Sąjungoje;

Bendras požiūris

1. pabrėžia, kad dėl krizės didėjant Europoje vietos ir regionų skirtumams reikalingas stiprus 
ES sanglaudos palaikymas; mano, kad vykdant Europos energetikos projektus būtų galima 
prisidėti prie regionų plėtros investuojant į decentralizuotus energijos išteklius, energijos 
vartojimo efektyvumą ir kitas priemones, kuriomis skatinamas ekonomikos augimas ir 
darbo vietų kūrimas;

2. antra vertus, pabrėžia, kad sanglaudos politikos programos neturėtų būti laikomos tinkamu 
Europos energetikos politikos pasiūlymų finansavimo pakaitalu; pabrėžia, kad pagal 
sanglaudos politiką galima papildomai finansuoti tam tikrus veiksmus, pvz., energijos 
vartojimo efektyvumo priemones, tačiau tik tuo atveju, kai šiomis programomis padedama 
siekti sanglaudos politikos tikslų;

3. mano, kad Europos regionai turėtų gebėti sutelkti dėmesį į geriausiai vietos sąlygoms 
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tinkamus energijos išteklius, o ES turėtų pradėti Europos energetikos tikslus vertinti visos 
ES mastu; 

4. pabrėžia, kad dėl su klimato kaita susijusių ES tikslų atsirandantys energijos kainų 
pokyčiai gali ypač pabloginti mažiau išsivysčiusių ES regionų piliečių padėtį; todėl prašo, 
kad planuojant sanglaudos politiką į tai būtų atsižvelgta.

Gebėjimų stiprinimas

5. pabrėžia, kad bet kokie būsimi energetikos tikslai turėtų būti pagrįsti sąžiningu naštos 
padalijimu tarp Europos regionų ir neturėtų varžyti jų vystymosi galimybių ateityje; todėl 
yra tvirtai įsitikinęs, kad skirstant daugiametį finansavimą būtina atsižvelgti ne tik į 
bendrus visos Europos tikslus, bet ir į visos Europos Sąjungos regionų institucinius 
gebėjimus;

6. atkreipia dėmesį, kad įvairios regionų ir vietos valdžios institucijos gali stokoti gebėjimų 
vykdyti didelio masto energetikos projektus ir tai gali stipriai pakenkti šių projektų 
įgyvendinimui; todėl mano, kad reikėtų ne tik stiprinti priemones JESSICA, ELENA bei 
IEE projekto priemonę MLEI, bet ir iki 2018 m. iš naujo apsvarstyti visą pagal sanglaudos 
politiką energetikai skiriamų lėšų skyrimą, atsižvelgiant į jų panaudojimo lygį;

7. pabrėžia, kad nors ir remia naująsias finansines energetikos projektams skirtas priemones, 
jos turėtų būti tik tiesioginių subsidijų ir bendro energetikos projektų finansavimo priedas, 
o ne jų pakaitalas; atkreipia valstybių narių ir Komisijos dėmesį, kad pavieniai asmenys, 
maži ir vidutinio dydžio miestai bei kaimo bendruomenės turėtų turėti teisę į tiesioginę 
finansinę paramą energijos vartojimo efektyvumui skatinti ir pastatų renovacijos 
projektams, nes tikėtina, kad jiems nepakaks administracinių gebėjimų visapusiškai 
pasinaudoti kitomis finansinių priemonių galimybėmis;

Partnerystės susitarimai

8. pažymi, jog, norint, kad projektai būtų tinkamai įgyvendinami, regionų ir vietos valdžios 
institucijos turėtų būti konsultuojamos partnerystės susitarimų sudarymo klausimais, kad 
turėtų realią galimybę daryti įtaką savo siekiamiems tikslams, išlaidų turiniui ir tikslų 
įgyvendinimui;

9. nurodo, jog sanglaudos politikos finansavimo tvarka turėtų būti užtikrinta, kad būtų 
visapusiškai atsižvelgta į skirtingus regionų ekonominius, socialinius ir teritorinius 
ypatumus; 

10. mano, kad nors Bendroje strateginėje programoje numatyti bendri atskirojo įkaito 
pateikimo, lėšų atskyrimo ir kiti teminiai tikslai, šios priemonės turėtų būti lanksčiai 
taikomos partnerystės susitarimuose, kad valstybės narės, siekdamos 2020 m. tikslų, 
galėtų vykdyti savo nacionalines užduotis;

11. atkreipia dėmesį, kad siūlomiems energetikos projektams pagal sanglaudos politiką 
finansuoti reikia taikyti plačiausias įmanomas technines sąlygas ir apibrėžtis;

Įgyvendinimas ir pasiūlymai dėl politikos
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12. pažymi, kad nors valstybės narės, atsižvelgdamos į ES su klimato kaita susijusius tikslus, 
keičia savo naudojamų energijos rūšių derinius, dauguma regionų priklauso nuo iškastinio 
kuro; todėl mano, kad reikėtų pritarti ne tik mažo anglies dioksido kiekio, bet ir visiems 
kitiems mažataršiams energijos ištekliams, pvz., skalūnų dujoms, pritariant ir pereinamojo 
pobūdžio priemonėms;

13. pritaria sanglaudos politikos ir energetikos politikos lėšų naudojimui tarpvalstybiniams 
projektams, įgyvendinamiems su trečiųjų šalių valstybėmis partnerėmis; pabrėžia, jog 
pasienio regionai turėtų būti įtraukti į ES sistemą, kad būtų užtikrintas tvarus vystymasis 
abipus sienų; pabrėžia, kad toks finansavimas turėtų vykti pagal ES energijos rinkos 
taisykles;

14. mano, kad sanglaudos politikos lėšas turėtų būti leidžiama naudoti MVĮ ir pavieniams 
asmenims mokyti teikiant žinias apie nacionalinius atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
modelius; pažymi, kad ypač tą būtina daryti tose valstybėse narėse, kuriose galioja kilmės 
vietos nuorodos sertifikavimo sistema;

15. pritaria pasiūlymui persvarstyti ES PVM reglamentą (2006/112/EB), siekiant sudaryti 
sąlygas sumažinti regionų ir vietos projektams, kurių tikslas – didinti energijos vartojimo 
efektyvumą, taikomo PVM dydį ir pirkti aukščiausios energijos vartojimo efektyvumo
klasės gaminius (pagal Direktyvą 2010/30/ES);

16. mano, jog tikėtina, kad, atmetus projektus, kurie, remiantis Direktyva 2003/87/EB, gali 
būti finansuojami iš ERPF ir SF, mažiau išsivystę regionai patirtų neproporcingą poveikį 
ir tai pristabdytų jų tapimą mažataršių technologijų regionais; prašo Komisijos pateikti 
papildomą paaiškinimą apibrėžiant, kurie energetikos sektoriai negalėtų būti finansuojami 
pagal sanglaudos politiką, ir panaikinti tokias konvergencijos regionuose vykdomų 
projektų išimtis

Energijos vartojimo efektyvumas, atsinaujinantieji energijos ištekliai ir infrastruktūra 

17. sutinka, kad efektyvus energijos vartojimas yra būtinas ES energetikos tikslams pasiekti, 
visų pirma tai turėtų būti skatinama remiantis lėšų telkimo pagal temą modeliu; mano, kad 
ES priemonėmis efektyvus energijos vartojimas turėtų būti remiamas tiek energijos 
vartojimo, tiek jos gamybos srityse;

18. pabrėžia, kad įgyvendinant bet kokią ES energetikos politiką reikia plėtoti pažangiuosius 
vietos ir regionų elektros energijos ir dujų platinimo bei perdavimo tinklus, taip pat dujų 
saugojimo infrastruktūrą; mano, kad lėšų telkimas pagal teminius energetikos tikslus 
turėtų būti naudojamas tinklams kurti ir renovacijai remti;

19. pažymi efektyvaus energijos vartojimo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo 
plėtros poreikį kaimo vietovėse; pabrėžia didėjančias energijos taupymo galimybes kaimo 
namų ūkiuose – jiems gali prireikti naujoviškų finansavimo modelių; remia veiksmus, 
kuriais palengvinama galimybė kaimo vietovėse diegti naujas technologijas;

20. pažymi nevienodą tvaraus išteklių naudojimo lygį skirtingose valstybėse narėse, laikosi 
nuomonės, kad reikėtų paspartinti priemonių, skirtų efektyviam išteklių naudojimui ir 
medžiagų perdirbimui remti, įgyvendinimą;
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21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


