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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 kovo 9 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadoms, ypač jos sprendimui, 
kad iki tol, kol bus priimtas bendras visapusis susitarimas laikotarpiui po 2012 metų, ES 
savarankiškai tvirtai įsipareigoja iki 2020 m. lyginant su 1990 m. mažiausiai 20 proc. 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir iškelia itin aukštus kiekybiškai 
išreikštus tikslus, susijusius su efektyviu energijos naudojimu, atsinaujinančia energija 
bei biokuru;

2. džiaugiasi dėl fakto, kad „Nauja energetikos politika Europai“ visiškai atitinka valstybių 
narių pasirinkimą naudoti mišrią energiją ir šios energijos pirmenybę prieš pirminės 
energijos šaltinius, tuo pat metu ši politika grindžiama valstybių narių solidarumo dvasia 
ir užtikrina integruotą požiūrį į klimato kaitą bei iškelia uždavinius stiprinti aplinkos 
tvarumą;

3. atsižvelgdamas į metinę Energijos veiksmų plano peržiūrą, primygtinai prašo prieš metinį 
nagrinėjimą Europos Vadovų Taryboje kasmet informuoti Europos Parlamentą apie ES 
energetikos ir klimato kaitos politikos įgyvendinimo pažangą ir pasiektus rezultatus;

4. ragina Komisiją nedelsiant pateikti pasiūlymą dėl direktyvos dėl atsinaujinančios 
energijos ir prašo išaiškinti, kokia yra regioninių bei vietinių valdžios institucijų 
atsakomybė ir vaidmuo įgyvendinant šią politiką;

5. ragina valstybes nares, kurios to dar nepadarė, imtis sparčiai įgyvendinti Direktyvą Nr. 
2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo;

6. taip pat ragina regionines ir vietines valdžios institucijas nuolat pabrėžti, kad naujuose 
statiniuose ir pastatuose turi būti naudojamas neanglinis kuras bei supaprastinti ir 
paspartinti administracines procedūras, taikomas plėtojant atsinaujinančios energijos 
šaltinius;

7. prašo valstybes nares, regionus ir vietines valdžios institucijas užtikrinti, kad plačioji 
visuomenė gautų aiškią informaciją apie fotovoltinės energijos generavimo 
technologinius aspektus bei techninę ir praktinę informaciją apie biologinį kurą ir kad 
įvairios institucijos teiktų finansines paskatas;

8. ragina suteikti galimybes pasinaudoti teritorinei sanglaudai skirtu finansavimu siekiant 
stiprinti regioninių, vietinių valdžios institucijų ir nevyriausybinių organizacijų 
bendradarbiavimą pasienyje ir tarpregioninį bendradarbiavimą, tuo būdu skatinant 
integruotą požiūrį į Energetikos politiką;

9. ragina regionines ir vietines valdžios institucijas, nevyriausybines organizacijas 
pasinaudoti finansavimu pagal Septintąją pagrindų programą skatinant diegti 
atsinaujinančios energijos technologijas ir naudoti biologinį kurą;
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10. mano, kad į uždavinius, iškilusius dėl klimato kaitos, reikia žvelgti kaip į galimybę 
investuoti į naujas technologijas siekiant stiprinti aplinkos tvarumą ir verslo 
konkurencingumą bei kaip į galimybę užbaigti dujų ir elektros energijos rinkos sukūrimą, 
kurio rezultatas būtų labiau tarpusavyje susijęs ir saugus tiekimas.


