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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. ragina valstybes nares ir regionų valdžios institucijas įvairinti ir decentralizuoti energijos 
gamybą;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad sunku atsieti ekonomikos augimą nuo energijos sunaudojimo, 
ypač regionuose, kuriuose siekiama konvergencijos tikslo; taigi ragina Europos Komisiją 
ir valstybes nares išnagrinėti, kokie veiksniai skatintų tokį atsiejimą, ir skatinti keistis 
pažangiąja patirtimi, kad būtų siekiama šio tikslo;

3. pritaria kovo 9 d. Europos Vadovų Tarybos išvadoms ir ypač sprendimui nustatyti tikslą, 
kad 20 proc. Europos Sąjungos sunaudojamos energijos būtų gaunama iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių; ragina valstybes nares glaudžiai bendradarbiauti su vietos ir regionų 
valdžios institucijomis rengiant ir vykdant nacionalinius planus, kad būtų pasiektas šis 
ambicingas tikslas;

4. dar kartą primena, kad tolimi ir atokiausi regionai dėl geografinių ir klimato ypatybių turi 
didelį energijos iš atsinaujinančių šaltinių potencialą, ir ragina, kad būtų kuo geriau 
išnaudojama tokia padėtis, dėl kurios randasi šis nepaprastas potencialas;

5. pažymi, kad yra didelis energijos gamybos iš biomasės potencialas ir kad tai galėtų padėti 
sukurti daug darbo vietų kaimo vietovėse;

6. mano, kad Europos Sąjunga pirmauja pasaulyje švarių, efektyvių, mažai anglies 
išmetančių energetikos technologijų srityje, o tai gali būti pagrindinis regioninio 
vystymosi veiksnys, ir ragina valstybes nares ir regionų bei vietos valdžios institucijas 
skatinti investicijas į šias technologijas;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares, regionus ir kitus susijusius subjektus veiksmingai 
pasinaudoti sanglaudos politikos teikiamomis galimybėmis ir investuoti į naujas 
energetikos technologijas – ir į atsinaujinančių energijos šaltinių, ir į tausias iškastinio 
kuro technologijas (teršalų neišskiriančios elektrinės);

8. mano, kad siekiant Lisabonos darbotvarkės tikslų būtina investuoti į tvarias energetikos 
technologijas, ir pritaria tam, kad struktūriniai fondai būtų naudojami šio tipo projektams 
finansuoti;

9. apgailestauja, kad regioniniu lygmeniu nėra daugiau ir tikslesnių duomenų apie energijos 
sunaudojimą, kainas ir gamybą, ir ragina Komisiją bei valstybes nares bendradarbiauti 
siekiant parengti europinę studiją, kurioje būtų pateikti minėtieji duomenys;

10. ragina Komisiją įvertinti su energetikos politika susijusių pasiūlymų teritorinį poveikį ir 
pateikti rezultatus valstybėms narėms;

11. kartoja, kad anglies ištekliai pasaulyje pasiskirstę labai plačiai ir kad Europos Sąjunga 
taip pat jų turi, vadinasi, tiekimas užtikrintas; taigi pritaria Komisijos pasiūlymui 
investuoti į demonstravimo projektus, kuriuose dėmesys būtų sutelkiamas į integruotus 
technologinius sprendimus, susijusius su švaria akmens anglimi, kai CO2 renkama ir 
saugoma, siekiant užtikrinti ekonominį šių technologijų, kurias taikant bus gaminama 
elektra iš tausiai naudojamos anglies, perspektyvumą;
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12. pažymi, kad trečdalis Europos Sąjungos įrenginių, kūrenamų akmens anglimi, taps 
techniškai nebetinkami anksčiau negu vadinamosios tausiosios akmens anglies 
technologijos taps ekonomiškai perspektyvios, ir ragina, kad eksploatuojant naujus 
elektros įrenginius, kūrenamus iškastiniu kuru, būtų galima panaudoti nacionalinę ir 
Bendrijos paramą (struktūriniai fondai);

13. ragina valstybes nares prisiimti vienodus finansinius įsipareigojimus, susijusius ir su 
moksliniais tyrimais, taikomąja veikla bei naujovėmis, ir su demonstravimo projektais, 
kad būtų vystomos vadinamosios švarios akmens anglies technologijos.


