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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:

A. kadangi iki XXI amžiaus vidurio Europos Sąjunga patirs radikalų sukrėtimą dėl savo 
požiūrio į energijos vartojimą, energijos šaltinius ir naudojimo būdą ir kadangi reikia dėti 
labai didelių pastangų mokslinių tyrimų srityje siekiant taip pat sukurti tokias 
technologijas, kurios būtų lengviau suprantamos piliečiams, jei ES nori, kad dėl šių 
pokyčių visuomenė turėtų tik racionalių sąnaudų,

B. kadangi energijos vartojimo veiksmingumo didinimas – tai viena iš ekonomiškiausių 
priemonių siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančias dujas,

C. kadangi viešosios ir privačios investicijos į mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą, susijusią su 
energetikos technologijomis, yra be galo svarbios ir kadangi  nuo tada, kai įvyko 
paskutinė naftos krizė, gerokai sumažėjo privačių ir viešųjų investicijų į energetikos 
mokslinius tyrimus ES,

1. džiaugiasi Komisijos komunikatu ir skatina Komisiją dėti daugiau pastangų siekiant 
geriau koordinuoti mokslinius tyrimus Europos energetikos technologijų srityje ir todėl su 
džiaugsmu palankiai vertina Europos strateginį energetikos technologijų planą (SET 
planą), kuris pateikiamas komunikate, ir konsultacijų su įvairiomis suinteresuotomis 
šalimis procesą;

2. apgailestauja, kad SET plane pirmenybė teikiama priemonėms, orientuotoms į pasiūlą, ir 
nekreipiama dėmesio į priemones, kurios padėtų sumažinti energijos paklausą, pvz., 
energijos taupymas ir energijos vartojimo veiksmingumas;

3. palankiai vertina pradėtas Europos pramonės iniciatyvas, tačiau apgailestauja, kad 
Komisija nenustato aiškių prioritetų tarp šių iniciatyvų; nekantriai laukia Komisijos 
komunikato dėl SET plano finansavimo;

4. ragina sukurti šių iniciatyvų hierarchiją siekiant ne tik sutelkti pastangas į tas iniciatyvas, 
kurios parodė potencialą artimiausiu laiku sumažinti išmetamų teršalų kiekį, atsižvelgiant 
į tikslus iki 2020 m. sumažinti teršalų kiekį bent jau 20 proc., bet ir skirti dėmesio 
galimoms priemonėms kitoms technologijoms, turinčioms ilgalaikį potencialą , remti 
norint pasiekti 2050 m. nustatytų tikslų;

5. prašo nustatant prioritetus tarp įvairių iniciatyvų atsižvelgti į kiekvienos technologijos 
būvio ciklą ir poveikį aplinkai; prašo numatyti galimybę perkelti šias technologijas į 
besivystančias šalis siekiant sumažinti technologinį atotrūkį;

6. mano, kad komunikate konkrečiai nenagrinėjamas energijos vartojimo veiksmingumas, 
nors tai turėtų būti pagrindinis klausimas, ir skatina Komisiją įtraukti energijos vartojimo 
veiksmingumą tarp Europos pramonės iniciatyvų;

7. prašo Komisijos plėtoti iniciatyvas atsižvelgiant į naudojant kai kurias technologijas 
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kylančią riziką aplinkos taršos ir visuomenės sveikatos srityse, ypač riziką, susijusią su 
galimu anglies dioksido išlakų šaltinių perkėlimu ir radioaktyvių atliekų saugojimu; 
rekomenduoja skirti dėmesio socialiniams veiksniams siekiant sudaryti sąlygas tam, kad 
visuomenė pritartų naujoms energetikos technologijoms;

8. mano, kad svarbu geriau panaudoti finansinius ir žmogiškuosius išteklius ir juos iš esmės 
padidinti siekiant greičiau sukurti ir įdiegti švarias ateities technologijas; mano, kad 
valstybės narės turėtų dėti bent jau tokias pačias pastangas, kokios buvo dedamos 
reaguojant į 9 dešimtmečio energetikos krizes.


