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SANTRAUKA 

Šiame tyrime nagrinėjamos atsinaujinančiųjų išteklių energijos infrastruktūros plėtros 
galimybės siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų, ypatingą dėmesį skiriant regioniniam ir 
vietos lygmenims. Atsižvelgiama į sanglaudos politikos šios srities investicijas strategijos 
„Europa 2020“ tikslams remti ir į šių investicijų įtaką regionų socialinei ir ekonominei plėtrai. 
Įvertinus penkis konkrečių atvejų tyrimus, atliktus penkiuose Europos Sąjungos (ES) 
regionuose, kuriuose gaminama energija iš atsinaujinančiųjų išteklių, tyrime pateikiama 
argumentų už integruotą ekologiškos energijos gamybą kuriant elektros energijos tinklus, 
energijos kaupimo įrenginius, pažangią energetikos infrastruktūrą namų ūkiuose bei įmonėse 
ir bendrai šilumos ir elektros energiją gaminančias įmones. Dėmesys skiriamas 
besiplečiantiems tarpvalstybiniams energijos mainams, ypač atkreipiant dėmesį į valstybių 
kaimynių bendrąsias įmones bei platesnę transeuropinę energetikos infrastruktūrą. 
Vadovaujantis regionine politika kaip pagrindine strategijos „Europa 2020“ dalimi, šiame 
tyrime nagrinėjamos įvairios galimybės didinti paramą esamų tinklų plėtrai ir naujai 
infrastruktūrai kurti, kad būtų kuo labiau panaudojamos atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
galimybės.  
Taip pat šiame tyrime kiekybiniu ir kokybiniu požiūriu įvertinama, kaip dabartiniu struktūrinių 
fondų programavimo laikotarpiu finansuojami regioniniai atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
infrastruktūros projektai. 

Šiuo metu ES energijos rinkos patiria politinį spaudimą, pvz., nutrauktas Rusijos gamtinių 
dujų tiekimas, taip pat įtampą dėl iškastinio kuro kainų svyravimų ir ekstremalių su orais 
susijusių reiškinių, kurie daro žalą esamoms struktūroms ir apsunkina energijos tiekimą itin 
karštų arba šaltų orų laikotarpiu. Dėl avarijos Fukušimos (Japonija) branduolinėje elektrinėje 
Europos šalys irgi persvarstė savo branduolinės energetikos programas, o Vokietija išjungė 
septynis seniausius savo branduolinius reaktorius. 
2008 m. ekonomikos krizės sukelti finansiniai sunkumai prisidėjo prie sumažėjusio energijos 
suvartojimo ir nenoro investuoti į švarios energijos technologijas. Gerai tik tai, kad 
sumažėjus vartojimui neišvengiamai sumažėjo išmetamas CO2 kiekis, tačiau ši padėtis 
laikina, nes gali būti nuspręsta grįžti prie anglimis ir dujomis kūrenamų elektrinių. Siekiant 
išvengti šio grįžimo, dabar tinkamas laikas įrodyti, kad verta investuoti į atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos infrastruktūrą, o ne į iškastinį kurą, net jei pradinės išlaidos ir būtų 
didesnės. Dėl didėjančio ES priklausomumo nuo importuojamo iškastinio kuro ir 
nepakankamo energijos išteklių saugyklų skaičiaus ji yra pažeidžiama krizių atveju ir 
regioninio konkurencingumo požiūriu, nes ES regionų skirtumai ypač išryškėja 
pažeidžiamiausiose teritorijose. 
Nustatytos trys pagrindinės būsimų energijos rinkų problemos: 

nepakankamos investicijos į naujus energijos pajėgumus, o dėl senstančios 
infrastruktūros nebus sugebama deramai patenkinti ES energijos poreikių; 

iš iškastinio kuro gaunamos energijos tiekimo trūkumas (ir saugumas); didžioji dalis 
pasaulio gamtos išteklių ir atsargų yra ne ES teritorijoje, todėl gabenimo, politinės ir 
finansinės problemos gali trukdyti gauti iškastinio kuro; 

itin padidėjusi energijos paklausa (ir saugumas) tampa problema vis dažniau 
pasitaikančių kraštutinėmis oro sąlygomis, kai kyla didelė įtampa dėl energijos tiekimo. 

Dabartinėje ES energetikos politikoje pagrindiniais tikslais laikomi tiekimo saugumas, 
konkurencingumas ir tvarumas. Siekiant šių tikslų laikomasi reguliavimo panaikinimo 
politikos, kad būtų skatinamas konkurencingumas ir mažėtų kainos vartotojams, taip pat 
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siekiama susiskaidžiusias regionines rinkas sujungti į visos Europos energijos tiekimo rinką, 
kad būtų užtikrintas tiekimo saugumas. Siekdami apskritai mažinti iškastinio kuro vartojimą, 
laimėtume dvigubai: būtų sumažintas išmetamo CO2 kiekis ir sumažėtų priklausomybė nuo 
išorinių iškastinio kuro tiekėjų – kartu padėtume siekti tvarumo ir tiekimo saugumo tikslų.  
Šią energiją pakeis atsinaujinančiųjų išteklių, pvz., vėjo, biokuro ir saulės, energija, kurią 
galima išgauti ES sausumos teritorijoje ir įrenginiuose jūroje. 

Be to, pagal vadinamuosius „20-20-20“ tikslus, kurie turi būti įgyvendinti iki 2020 m., 
numatoma 20 proc. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį (palyginti su 
1990 m.), 20 proc. visos ES suvartojamos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių (AEI), ir 20 proc. sumažinti energijos suvartojimą, palyginti su atvejus, jei nebūtų 
imtasi jokių priemonių dėl tvarumo. 

Šiuo metu atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo ir efektyvaus energijos vartojimo 
priemonės priklauso nuo kiekvienos valstybės narės, nes nėra visai ES privalomų teisės aktų. 
Valstybėms narėms nurodyti konkretūs tikslai, tačiau Europos Komisija siūlo ES lygmens 
politiką, kuri padėtų paspartinti pažangą ir užtikrintų integruotas rinkas. Ji pasiūlė įvairių 
priemonių efektyviai energiją vartojančiai Europai kurti, svarbiausia skirtų gerinti efektyvumą 
dažniausiai nevaržomose statybos ir transporto pramonės šakose, pvz., reikalaudama plačiau 
taikyti ekologinį projektavimą ir sukurti elektrinių transporto priemonių infrastruktūrą.  
Europos Komisijos manymu, esamos energetikos infrastruktūros nepakanka visai Europai 
sujungti ir aptarnauti. Komisija pripažįsta, kad esama sunkumų gerinant infrastruktūrą su 
privačiojo sektoriaus ir nacionalinių vyriausybių pagalba, todėl siūlo ES mastu priimti pagal 
principą „iš viršaus į apačią“ taikomas direktyvas, kuriomis būtų pakankamai modernizuojami 
ir tarpusavyje sujungiami nacionaliniai elektros energijos tinklai, kad galiausiai būtų sukurta 
bendra Europos rinka. Iš daugelio atsinaujinančiųjų energijos išteklių (AEI) gaunami 
rezultatai priklauso nuo oro sąlygų, todėl gerai susieta infrastruktūra galėtų apsaugoti nuo 
krizių ateityje, užtikrindama energijos tiekimą ir lengvai perduodama ją per visą Europos 
elektros energijos tinklą. Iki 2020 m. 80 proc. ES namų ūkių galėtų būti įdiegta papildomų 
priemonių, pvz., pažangieji skaitikliai, kurie aiškiai parodytų vartotojams, kiek jie suvartoja 
energijos. 
Šioje srityje svarbus vaidmuo tenka regioninei politikai. Nors atsinaujinančiųjų išteklių 
energijai iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) teikiama didesnė parama nei įprastiniais 
būdais gaminamai elektrai, palyginti su bendru biudžetu ir ES indėliu, bendra paramos dalis 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos infrastruktūrai sudaro tik 4 proc. visos 2007–2013 m. iš 
ERPF skiriamos ES paramos. Didesnis Pietų ir Rytų Europos šalims tenkantis finansavimas 
teritoriškai atspindi sanglaudos politikos svarbą infrastruktūros investicijoms, nes Vidurio ir 
Šiaurės Europos šalys paramos atsinaujinančiųjų išteklių energijos infrastruktūrai gauna 
mažiausiai. Apskritai ši sritis iš ERPF finansuojama gana menkai, ypač remiant investicijas į 
elektros energijos tinklus. 
Pagrindiniai du ES bendrai finansuojami tiesioginės politikos finansavimo šaltiniai, skirti 
efektyviam energijos vartojimui ir atsinaujinančiųjų išteklių energijai remti ir skatinti, yra 
programa „Pažangi energetika Europai“ (IEE) ir Europos žemės ūkio fondas kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP). Iš IEE programos finansuojami paskiri projektai, kurie atrenkami kviečiant 
teikti paraiškas, o EŽUFKP pirmiausia remia su žemės ūkio produkcija susijusios biomasės 
energijos projektus. Vis dėlto, vertinant platesniu mastu, iš abiejų šių šaltinių gaunamos 
sumos yra nedidelės. Papildomą finansavimą galima gauti per įvairias programas, pvz., 
Bendros paramos Europos regionų projektams (JASPERS), Bendrų Europos išteklių labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (JEREMIE), Bendros Europos paramos tvarioms 
investicijoms miestuose (JESSICA), ir iš Europos investicijų banko. 
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KONKREČIŲ ATVEJŲ NAGRINĖJIMAS 

Konkretiems atvejams išnagrinėti buvo pasirinkti devyni regionai; jie tirti pagal esamas ir 
būsimas priemones, skirtas atsinaujinančiųjų išteklių energijos infrastruktūrai, ir jų naudą 
socialinei bei ekonominei plėtrai ir teritoriniam vystymuisi. Tiriant kiekvieną atvejį išsamiai 
aptartos šios temos:  

 ES regioninių fondų paramos šiai infrastruktūrai suderinamumas, papildomumas 
ir veiksmingumas; 

 įvairių subjektų, dalyvaujančių kuriant infrastruktūrą ir tvarkant paramą 
(daugiapakopis valdymas), atsakomybė; 

 investicijų poveikis ekonominei, socialinei plėtrai ir teritoriniam vystymuisi. 

Austrijoje pasirinktos dvi vietovės dėl jose sėkmingai įgyvendintų įvairių veiksmų, susijusių 
su atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimu. Giusingas Burgenlando žemėje ir Feklos-
Agerio sritis Aukštutinėje Austrijoje yra ekonomiškai, geografiškai ir istoriškai skirtinguose 
šalies regionuose ir jiems skirtingai sekasi panaudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją. 
Giusingo sritis yra geriausios patirties pavyzdys. Anksčiau tai buvo menkas perspektyvas 
turintis neturtingas pakraščio regionas, kuris dabar tapo tausumo pavyzdžiu, nes visą 
energiją pasigamina iš atsinaujinančiųjų išteklių. Elektros energija gaminama iš vietos 
biomasės, saulės ir fotovoltinės energijos . Šiuo metu 27 decentralizuotos Giusingo srities 
elektrinės pagamina pakankamai perteklinės energijos, kad uždirbtų pelno, kurį vėl galėtų 
investuoti į AEI.  
Feklos-Agerio sritis, priešingai, yra turtingame pramoniniame Austrijos regione arti didelių 
ekonomikos centrų. Kuriant jos strategiją dalyvauja Technologijų centras, kuriame skatinama 
novatoriška verslo veikla tausumo srityje ir efektyvaus energijos vartojimo idėjų skleidimas, 
bet iki šiol sritis nepasiekė nusistatytų efektyvumo tikslų tapti pavyzdiniu regionu. Kaip ir 
Giusingo srityje, čia siekiama sukurti ne tik tvarią elektros energijos sistemą, bet ir paremti 
vietos ekonomiką, srityje sukurti kuo daugiau pridėtinės vertės, išsaugoti esamas darbo 
vietas, sukurti naujų ir apsaugoti ūkininkų pragyvenimo šaltinius. Pagal Feklos-Agerio srities 
strategiją siekiama veikti įvairiuose sektoriuose ir išsaugoti šią įvairovę. 
Portugalijos Madeiros ir Azorų autonominės sritys susiduria su ypatingais sunkumais, 
nes tai yra izoliuoti, nevienodai apgyvendinti skirtingos ekonominės padėties salynai. Šios 
sritys gerokai nutolusios nuo pagrindinių gyvenamųjų centrų, jose ribotas prieinamumas prie 
šalies energijos rinkų ir jos patiria didelių išlaidų dėl iškastinio kuro tranzito arba gamina 
elektros energiją pačios. Madeira naudoja hidroenergiją, vėjo, atliekų deginimo ir fotovoltinę 
energiją; šių išteklių plėtra dažniausiai buvo bendrai finansuojama iš ERPF. Sokoridoso 
elektrinė turi galimybių kaupti energiją ne piko laikotarpiu, todėl salose efektyviau vartojama 
energija. Azorai turi daug neišnaudotų galimybių gauti energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių, 
ypač geoterminės energijos, nes yra tektoninių plokščių sandūroje. Šiuo metu dvi 
geoterminės elektrinės tiekia 40 proc. visos salų energijos, salose taip pat naudojama vėjo ir 
hidroenergija. 2000–2007 m. laikotarpiu Azorai buvo vienas iš efektyviausiai energiją 
vartojančių ES regionų. Abiejose šiose minėtose vietovėse vykdomos kelios iniciatyvos, 
skirtos ištirti AEI naudojimo galimybes ir išplėsti jų naudojimą, taip pat sukurti naujas 
elektros energijos gamybos rūšis (pvz., bangų, potvynių, vandenilio). Šios salos gavo 
daugiau paramos iš ES finansuojamų iniciatyvų nei kiti į tyrimą įtraukti regionai, ir tai turėjo 
didelės įtakos plėtojant iš atsinaujinančiųjų išteklių gaunamos energijos pajėgumus.  
Rumunija laikosi centralizuoto požiūrio į regioninę politiką, todėl šiam tyrimui nebuvo 
atrinkti konkretūs jos regionai. Nors šalyje gerai išplėtoti elektros tinklai, dėl senstančios jų 
infrastruktūros (30 proc. jų buvo įrengta septintajame dešimtmetyje) patiriama didelių 
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nuostolių visose elektros energijos tiekimo grandinėse, ir juos paskatina vis didėjantys 
besivystančios ekonomikos poreikiai. Antra vertus, šalis turi daug galimybių plėsti 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, ypač kietosios biomasės, hidroenergijos, geoterminės ir 
vėjo energijos, naudojimą, itin geros galimybės panaudoti vėjo energiją yra Juodosios jūros 
pakrantėje ir kalnuotose vietovėse. ES iškėlė tikslą Rumunijai, kad iki 2020 m. 24 proc. 
elektros energijos būtų gaunama iš atsinaujinančiųjų išteklių, bet kartu nustatė ir tai, kad 
pagrindinės kliūtys siekiant didesnių energijos gamybos pajėgumų kyla dėl didelio investicijų 
poreikio ir veiklos sąnaudų. Būdama nauja valstybė narė, Rumunija turi mažai patirties 
naudojant ES lėšas, todėl šiuo metu labai mažai investuoja į atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius, tačiau tai gali greitai pasikeisti.  
Švedija gerosios patirties ir neišnaudotų galimybių pavyzdžiu nurodo Švedijos Aukštutinį 
Norlandą. Tai yra retai apgyvendinta vietovė, turinti palankias gamtines sąlygas 
hidroenergijai, vėjo energijai ir bioenergijai gaminti. Daug laisvos žemės ir mažai 
nesuderinamų interesų sukuria puikias sąlygas pasinaudoti energija – šiame regione 
hidroenergija gaminama jau daugiau kaip 100 metų, tokių elektrinių yra visoje Švedijoje, 
jose pagaminama 50 proc. šalies elektros energijos. Švedijos Aukštutiniame Norlande 
šilumos, biodujų, vėjo, perdirbto kuro ir biomasės energijos būtų galima pagaminti kur kas 
daugiau, bet čia susiduriama su įvairiomis kliūtimis, pvz., perdavimo per nacionalinį elektros 
tinklą, nes šis regionas yra labai atokus ir nepakankamai išplėtota infrastruktūra, kad būtų 
galima suvaldyti visą galimą pagaminti energiją. Esamame tinkle likę mažai neišnaudotų 
galimybių, todėl jį reikėtų gerokai sustiprinti, kad būtų galima išplėsti gamybą. Be to, stiprinti 
šį tinklą trukdo savivaldos institucijos, nes kai kuriose savivaldybėse atsinaujinančiosios 
energijos gamyba nepripažįstama augančia pramonės šaka ir netgi vykdoma ją varžanti 
politika. Švedijos vietos valdžios institucijos turi gana daug įtakos, todėl, norint paspartinti 
pažangą šioje srityje, gali tekti kurti kompensavimo sistemas arba pabrėžti geruosius 
pavyzdžius, kokios naudos savivaldybei arba regionui gali atnešti investicijos į 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos infrastruktūrą. 
Jungtinėje Karalystėje (JK) konkrečių atvejų tyrimui pasirinkti Škotija ir Velsas. 
Abiejose šiose Jungtinės Karalystės dalyse daug galimybių gauti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos, tačiau skirtinguose infrastruktūros lygiuose. Airijos ir Škotijos energijos jungčių 
tyrime (angl. „Irish-Scottish Links on Energy Study“ (ISLES)) dvi jūroje esančios JK vietos 
vertinamos kaip pagrindinės, kuriose būtų galima kurti didžiulį jūrų tinklą ir pažaboti vėjo, 
potvynių ir bangų energija, tai: „Northern Concept" – Škotijos vandenyse ir „Southern 
Concept“ – Velso pakrantėje. Škotijai šiuo metu priklauso beveik ketvirtadalis Europos jūrų 
vėjo ir potvynių energijos išteklių, todėl jos vyriausybė yra užsibrėžusi plačių užmojų tikslų 
dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir tikisi pelningai išnaudoti savo gausius išteklius, tapti 
pirmaujančia pasaulio valstybe atsinaujinančiosios energijos inovacijų, plėtros ir panaudojimo 
srityje. Dauguma elektrinių yra šalies pakraščio teritorijose ir yra finansuojamos iš 
struktūrinių fondų. Vykdydamas savo programą „Energetikos politika. Mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų revoliucija“, Velsas ketina iki 2025 m. dvigubai išplėsti esamą elektros 
gamybą iš atsinaujinančiųjų išteklių, 40 proc. energijos gaudamas iš jūros, trečdalį – iš vėjo, 
o likusią dalį – iš tvarios biomasės energijos ar mažesnių projektų, kuriuose panaudojama 
vėjo, saulės energija, hidroenergija ir vietos biomasė. Tačiau šiuo metu Velsui vis dar trūksta 
pakrantės tinklo pajėgumų, daugiapakopio valdymo problema tapo didele kliūtimi gaminant 
energiją iš atsinaujinančiųjų išteklių, nes vėluojama sujungti pagal vėjo energijos projektus 
gaunamą energiją su pakrančių elektros tinklu. 
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Šiame tyrime buvo keliami techninėje užduotyje nustatyti „esminiai klausimai“, o išvadose 
siekiama atsakyti: 

 Kurio regiono infrastruktūrai būtina stiprinti atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos naudojimą? 

Atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimui paskatinti reikia įvairios infrastruktūros derinio 
regionų lygmeniu. Būtina nustatyti konkrečias regiono stiprybes (pvz., vėjo, biomasės, 
geoterminė energija ir kt.) ir jas geriausiai panaudoti; kaip paaiškėjo nagrinėjant konkrečių 
regionų atvejus, šis procesas jau įsibėgėjo. Siekiant subalansuoti visoje ES turimus 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, būtina stiprinti tinklų struktūrą, kad būtų sukurta ir 
integruota bendra Europos energijos rinka, galinti tiekti šių rūšių energiją į visus regionus. 
Ateityje ypač svarbūs bus Europos Komisijos išsamiame energetikos politikos projekte 
numatyti pažangieji tinklai. 

 Kokios šiuo metu ERPF programose ir nacionaliniuose atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos planuose numatytos pagrindinės priemonės 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos infrastruktūrai remti, ar jos papildo 
viena kitą, o gal dubliuojasi? 

Kaip parodė šis tyrimas, ERPF finansavimo vaidmuo investuojant į atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos infrastruktūrą yra menkas. Jo parama turi didesnės įtakos energijos iš 
atsinaujinančiųjų išteklių gamybai ir efektyvaus energijos vartojimo priemonėms. Kadangi 
apskritai atsinaujinančiųjų išteklių energijos infrastruktūra yra menkai remiama, ERPF 
programos ir nacionaliniai atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos planai vieni kitiems 
neprieštarauja. 

 Kodėl iki šiol sanglaudos politikos lėšos taip lėtai investuojamos į 
regionų atsinaujinančiųjų išteklių energijos infrastruktūrą? 

Paaiškėjo, kad atsinaujinančiųjų išteklių energijos infrastruktūrą ypač sudėtinga finansuoti, 
nes esama mažai paskatų privatiems investuotojams; daugelyje valstybių narių energetikos 
politikos administravimas apima įvairius valdžios lygmenis ir padalinius, todėl finansavimo 
strategijose kyla didelių nuostolių dėl nesutarimo, o paramos gavėjai be reikalo patiria dideles 
sandorio išlaidas. ES lėšų valdymo patirtis ir įgūdžiai yra būtina saugaus lėšų panaudojimo 
sąlyga, o Rumunijos atvejo tyrimas atskleidė, kad kyla sunkumų skiriant lėšas tinkamiems 
paramos gavėjams. 

 Kaip būtų galima paskatinti regionų ir valstybių suinteresuotuosius 
subjektus daugiau investuoti į atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
infrastruktūrą? 

Pagrindinės kliūtys, trukdančios gauti didesnę paramą iš ERPF, yra sudėtingos rinkos sąlygos 
ir reglamentavimo sistemos. Šioje srityje dedama daugiausia ES energijos rinkos 
liberalizavimo pastangų, tačiau jos kol kas neturėjo plataus poveikio. Europos Komisija, 
valstybių narių vyriausybės ir reguliavimo institucijos turėtų sustiprinti savo pastangas šioms 
kliūtims pašalinti, kad būtų paspartintas Europos elektros energijos tinklo kūrimas ir 
padidintas energijos tiekimo saugumas. Glaudesnis Europos techninės standartizacijos 
institucijų (TSI) bendradarbiavimas padeda užtikrinti sklandesnį elektros srautą, o tai savo 
ruožtu padidina šalių solidarumą sunkiais laikotarpiais. Regioninės arba vietos investicijos 
turėtų būti vykdomos pagal integruotus planus, dėl kurių būtų sprendžiama įvairiais valstybių 
narių ir visos ES politikos lygmenimis, o tai reiškia, kad nacionaliniai atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos veiksmų planai turi būti glaudžiau ir veiksmingiau susieti su ES finansavimo 
nacionalinėmis strategijomis. 
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 Kaip šiuo aspektu skiriasi valstybės narės ir kokios nustatytų problemų 
priežastys? 

Nustatyti šie skirtumai: skiriasi bendra regioninės politikos ir teritorinio vystymosi valdymo 
tvarka – federacinėse valstybėse dėl nesutarimų patiriami didesni nuostoliai nei 
centralizuotose. Energijos rinkose rinkos galios pasiskirstymui įtaką daro politika, pvz., šalies 
ekonomikoje, kurioje energijos tiekėjai politiškai kontroliuojami, gali būti trukdoma plėtoti 
alternatyvias elektros energijos tiekimo sistemas. Valstybės politiniai prioritetai taip pat gali 
trukdyti investuoti į atsinaujinančiųjų išteklių energiją, kai finansavimo prioritetai yra visai 
kiti. 

 Kokia daugiapakopio valdymo, pasidalijamojo valdymo bei viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės įtaka investuojant į atsinaujinančiųjų 
išteklių energiją? 

Iki šiol daugiapakopis valdymas darė daugiau kliūčių, nei padėjo. Dėl papildomų biurokratijos 
lygmenų susidaro vėlavimų ir iškyla kliūčių, trukdančių įgyvendinti su atsinaujinančiųjų 
išteklių energija susijusius projektus. 

 Kokios tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir makroregioninių strategijų 
galimybės stiprinant atsinaujinančiųjų išteklių energijos infrastruktūrą? 

Energijos tiekimo saugumui užtikrinti būtinas tarpvalstybinis elektros energijos perdavimas. 
Dėl geografinių sąlygų Europoje yra daug vietų, kur dvi valstybės galėtų kartu veiksmingai 
naudotis bendrais gamtos ištekliais, todėl tarpvalstybinė sąveika gali būti naudinga stiprinant 
energijos gamybos pajėgumus. Tyrimas parodė, kad nacionaliniai interesai vis dar būna 
svarbesni, tačiau didelio masto investicijos į aukštos įtampos tinklus jau yra žingsnis reikiama 
linkme. 

 Kokį būtų galima numatyti iš atsinaujinančiųjų išteklių gaunamos 
energijos teritorinį, socialinį ir ekonominį poveikį regionų vystymuisi? 

Su dauguma investicijų sunku tiesiogiai susieti jų socialinį ir ekonominį poveikį, tačiau galima 
pastebėti teigiamą poveikį atsinaujinančiųjų išteklių energijos infrastruktūrai – kuriamos 
darbo vietos, regiono pridėtinė vertė ir išmetama mažiau CO2, taip pat sumažėja išlaidos 
iškastiniam kurui, todėl daugiau viešojo sektoriaus lėšų galima skirti socialinės ir ekonominės 
plėtros struktūroms bei energijos infrastruktūrai gerinti. 

Siekiant išspręsti didelio elektros kiekio saugojimo pramonės reikmėms problemą, pasiūlyta 
įvairių sprendimų, kaip pagerinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos tiekimą, vieni tokių – 
pažangieji tinklai, kuriems reikėtų didelių investicijų. Norint, kad tinklų valdytojai investuotų 
tiek, kiek reikia, būtina iš naujo suprojektuoti (ir padidinti) elektros perdavimo ir paskirstymo 
tarifus. 

PAŽEIDŽIAMUMAS 

Siekiant įvertinti būsimus poreikius ir paramos svarbą, būtina išanalizuoti, kuriose teritorijose 
ryškus tokios paramos poreikis. Visi ES regionai buvo įvertinti pažeidžiamumo rodiklių, 
rodančių naujas energijos gamybos galimybes ir pažeidžiamumą esant iškastinio kuro 
trūkumui, požiūriu. Europa labai priklauso nuo iškastinio kuro – šiuo metu iš importuojamų 
išteklių pagaminama 53,1 proc. suvartojamos pirminės energijos. Pažeidžiamumas esant 
iškastinio kuro energijos išteklių trūkumui – aiškus Vakarų ir Rytų Europos šalių skiriamasis 
bruožas. Dauguma Vakarų Europos regionų (išskyrus Airiją) yra pasirengę galimam iškastinio 
kuro energijos išteklių trūkumui, o Rytų Europos pažeidžiamumas yra didesnis nei vidutinis, 
pažeidžiamiausios yra Rumunija ir Baltijos šalys. Pagrindinis pažeidžiamumo veiksnys yra 
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vienam žmogui tenkantis bendrasis vidaus produktas (BVP). Didelis BVP reiškia dideles 
prisitaikymo galimybes Vakarų Europoje, o mažas BVP Rytų Europoje ir Airijoje. 

IŠVADA 

Siekiant šias išvadas panaudoti regionams, kurie tinkami didinti investicijas į 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos infrastruktūrą, nustatyti, naudinga būtų palyginti 
pažeidžiamumo žemėlapius ir Europos Komisijos atsinaujinančiųjų išteklių energijos veiksmų 
planą. Europos regionai nevienodai tinka energijos gamybai iš atsinaujinančiųjų išteklių, ypač 
skiriasi jų atsinaujinančiosios energijos gamybos būdai, todėl, vykdant ES energetikos 
politikos tikslus ir mažinant priklausomumą nuo iškastinio kuro, būtina subalansuoti pasiūlą ir 
paklausą tarp regionų ir juose. Regioninė politika – būtina priemonė siekiant tai padaryti 
sėkmingai, nes ateityje bus reikalingas labiau regionams skirtas požiūris į paramą 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos infrastruktūrai. 
Tolesnei atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtrai būtina atlikti šiuos toliau nurodomus 
pagrindinius veiksmus. 

Padidinti investicijas į regionų sritis, kuriose jie turi pranašumą gaminant energiją 
iš atsinaujinančiųjų išteklių – pvz., į vėjo bei saulės energijos gamybą pietiniuose 
regionuose ir biomasės energijos gamyba labai miškinguose regionuose, kuriuose šios 
galimybės dar neišnaudojamos. 

Bus būtina atskirti „aukštųjų technologijų“ energiją iš atsinaujinančiųjų išteklių 
(elektrą) ir „žemųjų technologijų“ energiją iš atsinaujinančiųjų išteklių (šilumą), 
kad būtų užtikrintas veiksmingesnis ir našesnis šių energijos formų panaudojimas. Reikės 
geriau atskirti, kurios energijos pasiūla patenkina energijos paklausą. 
Pažangiųjų elektros energijos tinklų įgyvendinimas kartu su aukštos įtampos 
transeuropiniais energijos tinklais padės užtikrinti geresnį elektros, santykinai vertingos 
energijos rūšies, paskirstymą. Reikės įveikti rinkos struktūros kliūtis, kad šiuo lygmeniu būtų 
užtikrinti sklandūs ir veiksmingi mainai. 
Dėl energijos tiekimo sutrikimų ir priklausomybės nuo iškastinio kuro pažeidžiamiausi 
regionai turėtų gauti ES arba nacionalinę paramą, kad galiausiai atsikratytų šio 
pažeidžiamumo. 

 

 


