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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad mūsų visuomenės ir ekonomikos pažeidžiamumas didėja dėl tokių veiksnių 
kaip klimato kaita, priklausomybė nuo kietojo kuro ir didėjančių energijos išlaidų;

2. vėl pabrėžia, kad atsinaujinančios energijos sektorius yra pajėgus sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išlakas ir taršą jomis, pasinaudoti vietos energijos šaltiniais ir 
pasiekti Lisabonos tikslus;

3. džiaugiasi 2006 m. kovo mėn. įvykusios Europos Vadovų Tarybos išvada dėl 
atsinaujinančių energijos šaltinių, bet yra įsitikinęs, kad 20 proc. atsinaujinančios 
energijos iki 2020 m. tikslas galėtų būti ambicingesnis;

4. sunerimęs, kad nėra teisiškai privalomų tikslų dėl atsinaujinančios energijos apskritai ir 
šildymo bei vėsinimo sektoriuje, taip pat kad teisės aktai dėl atsinaujinančių šaltinių 
panaudojimo transporto sektoriuje ES lygmeniu yra gan silpni; 

5. pabrėžia, kad svarbu pakeisti mūsų vartojimo modelius siekiant išmintingiau panaudoti 
energiją ir, kur tik įmanoma, ją taupyti;

6. primena, kad biodegalų srityje reikėtų rasti sąžiningą maisto ir energijos gamybos 
pusiausvyrą;

7. nurodo būtinybę daug investuoti į tyrimus ir taikomąją veiklą siekiant padidinti ES 
naujovių pajėgumus atsinaujinančios energijos srityje, atsižvelgiant į esamas technologijų 
platformas;

8. nurodo, kad siekiant labiau skatinti naudoti atsinaujinančią energiją reikia įveikti esamas 
rinkos kliūtis; taigi ragina Komisiją ir valstybes nares prisidėti prie palankios rinkos 
aplinkos kūrimo;

9. prašo valstybių narių ir Komisijos stiprinti bendradarbiavimą su regioninės ir vietos 
valdžios institucijomis siekiant dar labiau skatinti naudoti atsinaujinančius energijos 
šaltinius, bet pripažįsta, kad šis bendradarbiavimas turi būti grindžiamas kuo didesniu 
subsidiarumu, ir mano, kad imantis veiksmų reikia turėti omenyje atitinkamas 
geografines, klimato ir ekonomines sąlygas;

10. ragina Komisiją sintetinių dujų ir vandenilio gamintojams išduoti žaliuosius 
pažymėjimus, panašius į pažymėjimus, išduodamus elektros sektoriuje;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares skirti daugiau pastangų biomasę verčiant dujomis, 
kadangi biomasė galėtų būti medžiagų šaltiniu gaminant sintetinį skystą kurą, skirtą 
naudoti transporto priemonėse.


