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IEROSINĀJUMI
Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. prasa dalībvalstīm un reģionālajām un vietējām iestādēm dažādot un decentralizēt 
enerģijas ražošanu;

2. uzsver, ka ir grūti nodalīt ekonomisko izaugsmi no enerģijas patēriņa, it īpaši reģionos, uz 
kuriem attiecas konverģences mērķis; tādēļ prasa Komisijai un dalībvalstīm izpētīt, kādi 
nosacījumi varētu sekmēt šo nodalīšanu, un veicināt labas prakses apmaiņu šajā nolūkā;

3. atzinīgi vērtē Eiropadomes 9. marta secinājumus un it īpaši tās lēmumu noteikt mērķi, lai 
visā Eiropas Savienības enerģijas patēriņā 20 % būtu atjaunīgā enerģija; prasa 
dalībvalstīm cieši sadarboties ar vietējām un reģionālajām iestādēm, lai izstrādātu un 
īstenotu valsts plānus šī augstā mērķa sasniegšanai;

4. vēlreiz atgādina lielo potenciālu, kas piemīt vistālākajiem un nomaļākajiem reģioniem 
atjaunīgās enerģijas jomā to ģeogrāfisko un klimata īpatnību dēļ; uzstāj, lai tiktu 
izmantotas šī stāvokļa priekšrocības, kas rada īpašas iespējas;

5. konstatē, ka enerģijas ražošanai no biomasas ir liels potenciāls, kas turklāt var veicināt 
daudzu darbavietu radīšanu lauku apvidos;

6. uzskata, ka Eiropas Savienībai ir ievērojams stāvoklis pasaules līmenī tīru, efektīvu, zema 
oglekļa satura energotehnoloģiju jomā, kas var būt galvenais faktors reģionālajā attīstībā, 
un neatlaidīgi prasa dalībvalstīm un reģionālajām un vietējām iestādēm veicināt
investīcijas šajās tehnoloģijās;

7. mudina Komisiju, dalībvalstis, reģionus un pārējās iesaistītās puses efektīvi izmantot 
iespējas, ko sniedz kohēzijas politika, un investēt jaunās enerģijas tehnoloģijās, izmantojot 
gan atjaunīgo enerģiju, gan ilgtspējīgu fosilo kurināmo („nulles emisijas” centrāles);

8. uzskata, ka ir svarīgi ieguldīt ilgtspējīgās energotehnoloģijās, lai sasniegtu Lisabonas 
darba kārtībā izvirzītos mērķus, un atbalsta struktūrfondu izmantošanu šādu projektu 
finansēšanai;

9. izsaka nožēlu, ka reģionu līmenī nav plašākas un precīzākas informācijas par enerģijas 
patēriņu, cenu un ražošanu; prasa Komisijai un dalībvalstīm sadarboties, lai visā Eiropā
veiktu pētījumu par šiem datiem;

10. neatlaidīgi prasa Komisijai novērtēt enerģētikas politikas priekšlikumu teritoriālo ietekmi 
un nodrošināt, lai šis vērtējums būtu pieejams dalībvalstīm;

11. atgādina, ka ogles piegādā no visā pasaulē izkaisītiem krājumiem, no kuriem daži atrodas 
Eiropas Savienībā, un tie nodrošina energoapgādi; izsaka atzinību par Komisijas 
priekšlikumu investēt projektos, kuru mērķis ir sniegt tīro ogļu integrētos tehnoloģiskos 
risinājumus, kuros būtu izmantota CO2 uztveršana un uzglabāšana, lai padarītu komerciāli
dzīvotspējīgas tehnoloģijas, kas ražos elektrību no ilgtspējīgām oglēm;
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12. secina, ka Eiropas Savienībā trešā daļa iekārtu, kas darbojas ar oglēm, beigs savu tehnisko 
dzīvesciklu, pirms „ilgtspējīgu ogļu izmantošanas” tehnoloģijas kļūs komerciāli 
dzīvotspējīgas, un prasa, lai jaunajām fosilā kurināmā elektrocentrālēm tiktu piešķirts 
valsts un Kopienas atbalsts (struktūrfondi);

13. neatlaidīgi prasa dalībvalstīm sniegt finansiālus līdzekļus gan pētniecībai, attīstībai un 
inovācijai gan demonstrējumu projektiem, kuru mērķis ir tīro ogļu tehnoloģiju attīstība.


