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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos ragina atsakingą Pramonės, mokslinių 
tyrimų ir energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi Žaliąja knyga apie Europos Sąjungos tausios, konkurencingos ir saugios 
energetikos strategiją;

2. pabrėžia, kad Europos Sąjunga įsipareigojo siekti klimato kaitos stabilizavimo, taigi ir to, 
kad pasaulinis temperatūros padidėjimas nebūtų didesnis nei +2°C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu; 

3. primena poreikį sukurti bendros Europos energetikos politikos teisinį pagrindą, kuris 
užtikrintų saugią, prieinamą, decentralizuotą efektyviai naudojama ir aplinką saugančia 
energija pagrįstą ekonomiką; primygtinai laikosi nuomonės, kad transportas – tai 
pagrindinis tokios tausios energetikos politikos komponentas, todėl jam būtina skirti visą 
dėmesį;  

4. atsižvelgdamas į tai, kad dabar valstybėse narėse yra 25 atskiros energetikos reguliavimo 
institucijos, ragina Komisiją baigti tikrinti reguliavimo institucijų paskirtį visose 
valstybėse narėse ir pateikti išsamų potencialaus poreikio turėti Europos energetikos 
reguliavimo instituciją įvertinimą;  

5. pabrėžia, kad pastaruoju metu naudojant iškastinį kurą energijai gaminti neigiamai 
veikiamas klimatas, bet svarbiausia – tai lemia šių išteklių trūkumą ir išeikvojimą, o 
valstybės narės tampa energetiškai priklausomos nuo eksporto iš ne ES šalių; taigi 
reikalauja, kad pasiūlyti veiksmų planai, susiję ir su energijos vartojimo efektyvumu, ir su 
tausia, konkurencinga ir saugia energetika, būtų pakankamai ambicingi ir skatintų iki 
2020 m. sumažinti energijos sunaudojimą 20 proc., kad juos papildytų stebėsenos ir 
kontrolės priemonės ir kad jie derėtų tarp savęs;  

6. pabrėžia, kad energetikos saugumas ir klimato saugumas turi būti neatskiriami ir kad visų 
bandymų įvairinti energijos tiekimą metu pirmenybė turi būti teikiama energijos 
naudojimo efektyvumui ir mažai anglies dvideginio išskiriančioms alternatyvioms 
energijos rūšims, teikiant pirmenybę atsinaujinantiems energijos šaltiniams; 

7. pabrėžia, kad energetikos ir klimato saugumas Europos Sąjungoje labai priklauso nuo 
tokių šalių, kaip JAV, Kinija, Indija ir kt., vystymosi, ir ragina Komisiją ir Tarybą dėti 
daugiau pastangų, siekiant įtraukti šias šalis į klimato kaitos mažinimo procesą; mano, 
kad viena iš svarbių iniciatyvų būtų finansiškai padėti besivystančioms šalims, tokioms 
kaip Kinija ir Indija, investuoti į veiksmingesnes ir mažai anglies dvideginio išskiriančias 
energetikos technologijas;

8. pažymi, kad žemės šiluminė energija bei bangų energija Europoje, kaip ir kitur, turi 
milžinišką potencialą energijos tiekimo požiūriu, tad turėtų būti aktyviai siekiama naudoti 
šių rūšių energiją; 

9. primena, kad būtina gilinti tiek pramonės darbuotojų, tiek piliečių žinias racionalaus 
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energijos naudojimo ir bereikalingo energijos eikvojimo prevencijos srityse, ir ragina 
pradėti platesnio masto informavimo ir švietimo kampanijas šiais klausimais; taip pat 
ragina propaguoti atsinaujinančius energijos šaltinius; 

10. ragina į Europos energetikos strategiją įtraukti ambicingus tikslus, siekiant naudojamų 
energijos rūšių deriniuose laipsniškai didinti mažai anglies dvideginio išskiriančių 
energijos šaltinių dalį; palaiko idėją susitarti dėl bendro strateginio uždavinio – siekti 
nustatyti minimalų saugių ir mažai anglies dvideginio išskiriančių energijos šaltinių kiekį 
visuose ES energijos rūšių deriniuose;  

11. pažymi, kad dėl Europos Sąjungos priklausomybės nuo importuojamos energijos jau 
gerokai sumažėjo ir, jei nebus imtasi ryžtingų priemonių remti vietos energijos išteklių 
vystymą ir vartojimą, ir toliau mažės Europos Sąjungos nepriklausomybė priimant 
sprendimus kitose politikos srityse; 

12. atsižvelgdamas į parengtą Žaliąją knygą, džiaugiasi nauja Komisijos iniciatyva atlikti 
„gamtinių išteklių valdymo ir Komisijos išorės santykių konflikto tarpusavio ryšių” 
tyrimą ir, visų pirma, pabrėžia energijos saugumo ir klimato saugumo sąsajas; 

13. primena, kad 40 proc. ES energijos sunaudojama pastatuose; remia idėją išplėsti dabartinę 
pastatų direktyvą, kad ši apimtų visus pastatus; atsižvelgiant į tai, prašo Komisiją įvertinti 
galimybę sukurti visos Europos vadinamąją „baltųjų sertifikatų“ sistemą energijos 
naudojimo efektyvumo srityje;  

14. ragina šioje strategijoje skirti deramą dėmesį transporto sektoriui;  

15. ragina iki 2012 m. nustatyti privalomus tikslinius reikalavimus automobilių išmetamam 
CO2, t. y. 120 g/km; mano, kad šie tiksliniai reikalavimai turėtų būti kas antri metai 
toliau mažinami ne mažiau kaip 10 g/km, kol 2020 m. bus pasiekta viršutinė riba – 80 
g/km visoms kelių transporto priemonėms; 

16. ragina Komisiją ne vėliau kaip iki 2007 m. pavasario pateikti įgyvendinimo priemones, 
skatinančias gaminti gaminius, pasižyminčius didelėmis energijos taupymo galimybėmis, 
kaip numatyta direktyvoje dėl energiją vartojančių gaminių (Europos Parlamento ir 
Tarybos 2005 m. liepos 6 d. Direktyva 2005/32/EB, nustatanti ekologinio projektavimo 
reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo sistemą, OL L 191, 2005 7 22, 
p. 29);  

17. mano, kad kelia nerimą tai, jog Europos Sąjungos nustatytų tikslų – iki 2010 m. padidinti 
atsinaujinančios energijos šaltinių naudojimą – visos valstybės narės tikriausiai 
neįvykdys; ragina Komisiją imtis reikiamų priemonių, kad numatyti tikslai būtų pasiekti; 

18. primygtinai tvirtina, kad reikalingos didesnės, ypač naujųjų valstybių narių, pastangos 
mokslinių tyrimų ir technologijų demonstravimo srityje dar efektyviau skatinant ir 
plėtojant atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą; pabrėžia, kaip svarbu panaudoti 
mokesčių priemones siekiant skatinti naudoti biodegalus transporto sektoriuje, o tai gali 
tapti alternatyviu pajamų šaltiniu kai kuriose Europos Sąjungos kaimo vietovėse;  

19. atsižvelgdamas į tai mano, kad reikėtų taip derinti paramą elektrai iš atsinaujinančių 



AD\633678LT.doc 5/9 PE 374.230v02-00

LT

energijos šaltinių gaminti, kad minėti šaltiniai visų pirma būtų naudojami labiausiai tam 
tinkamomis gamtinėmis sąlygomis pasižyminčiose vietovėse; mano, kad, dabartinėmis 
žiniomis, geriausia galimybė būtų Europos teisės akto, įpareigojančio naudoti 
atsinaujinančią energiją, priėmimas, tačiau galėtų būti apsvarstytos ir kitų sistemų kūrimo 
galimybės; 

20. tikisi, kad Žaliojoje knygoje pateiktas atsinaujinančios energijos šaltinių planas pasirodys 
ambicingas, pabrėžiantis mokslinių tyrimų svarbą ir jame bus pateiktos kasmečių 
pasiektų tikslų vertinimo priemonės; 

21. ragina apsvarstyti galimybę užtikrinti iš atsinaujinančių šaltinių gaunamos energijos 
patekimą į tinklą ir suteikti jam pirmenybę; ragina suderinti veiksmus, kuriais būtų 
siekiama sukurti palankesnę sistemą energijos mikrogamybai ir apsvarstyti galimą 
decentralizuotos gamybos naudą;  

22. atkreipia dėmesį į didelę pirminės energijos paklausą ir į dideles taupymo galimybes, 
susijusias su pastatų šildymu, todėl pritaria Komisijos nario Andrio Piebalgso 
pareiškimui, kad jis iki 2006 m. pabaigos pateiks direktyvą dėl aplinkos tausojamųjų 
šildymo sistemų;   

23. primena, kad kai kuriais atvejais atsinaujinantys energijos šaltiniai jau šiandien yra 
konkurencingi ir jiems tik reikia suteikti pradinį finansavimą arba panaikinti kliūtis, 
trukdančias patekti į rinką, o ten, kur vis dar taikomos aukštesnės kainos, reikia labiau 
akcentuoti su kitų energijos šaltinių naudojimu susijusią riziką, pvz., išskiriantį CO2 ar 
žaliavų importą iš politiškai nestabilių regionų;  

24. primena, kad ilgalaikei energijos šaltinių įvairinimo strategijai vienodų galimybių 
sukūrimas bus naudingas, t. y. bus užtikrinama, kad energijos šaltinių palyginimas bus 
atliekamas jų išorės išlaidas (atliekas, elektrinių uždarymą, išteklių išeikvojimą) visiškai 
įtraukiant į vidaus sąnaudas ir atsižvelgiant į atitinkamą naudą aplinkai;  

25. ragina Komisiją parodyti savo suinteresuotumą tiek atsinaujinančios energijos šaltinių, 
tiek energijos taupymo klausimais ir įtraukti šias politikos sritis į visus veiksmus, kurie
daugiausia finansuojami iš struktūrinių ir sanglaudos fondų, o ypač į tuos, kurie 
finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo, skirto visiems be išimties Sąjungos 
regionams, atsižvelgiant į jų specifinius bruožus, kito programos laikotarpio metu (2007–
2013);

26. pabrėžia poreikį suformuluoti ambicingesnius prekybos taršos leidimais direktyvos 
persvarstymo tikslus, į ją žiūrint kaip į sudėtinę Klimato kaitos skyriuje suformuluotos 
strategijos dalį;  

27. ragina Komisiją 2010 m. pateikti veiksmų, kurie buvo pasiūlyti 25 dalyje, tarpinį 
įvertinimą, o programos laikotarpio pabaigoje  – galutinį ex post vertinimą;

28. mano, kad Europos Sąjungos veiksmų poveikį žymiai sustiprintų tvirta išorės politika, 
kuria siekiama įtikinti visas pramonines valstybes įsitraukti į kovą su klimato kaita, ir 
švarios, efektyviai naudojamos energijos programų įtraukimas į Sąjungos plėtros politiką.
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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Dar niekada nuo aštuntojo dešimtmečio energetikos krizės energijos klausimai nebuvo tokie 
svarbūs politinėje ir socialinėje darbotvarkėje. Energetikos sektoriuje vykstantys pokyčiai yra 
reikšmingi ir esminiai, jie nurodo visų šalių ilgalaikę ekonomikos kryptį. Neturint ilgalaikio 
energetikos plano Sąjungai iškils pavojus būti atsakingai už skausmingus naujos energetikos 
eros pradžios padarinius.

Socialiniu lygmeniu viešojo dialogo metu daugiausia dėmesio skiriama aukštoms naftos 
kainoms (kurių sumažėjimas iki ankstesnių metų žemo lygio nenumatomas). Vien tik 
energetikos lygmeniu įvairiose srityse vyksta ekspertų diskusijos. Pagrindiniai ginčai kyla dėl 
to, ar argono gamyba pasiekė maksimumą ir ar naftos gavybos apimtys per ateinantį 
dešimtmetį pasieks aukščiausią ribą. Tačiau šios diskusijos santykinai apribojo ilgalaikio 
planavimo svarbą. Todėl nuomonės referentė mano, kad labai svarbu sukurti bent jau bendrąją 
išorės energetikos politiką. Europa turi kovoti su bereikalingu energijos eikvojimu visose 
srityse. Devintojo dešimtmečio pradžioje, iškart po antrojo „naftos šoko“, Europa ėmė ypač 
stengtis taupyti energiją ir tai lėmė apytikriai 10 proc. mažesnį naftos suvartojimą EBPO 
šalyse per trejus metus, tuo pat metu išlaikant ekonomikos augimą. Kyla būtinas ir visuotinis 
poreikis apriboti energijos eikvojimą ir naudoti energiją racionaliai, jeigu norime perėjimą į 
naują energetikos erą padaryti mažiau skausmingą ir kartu apsaugoti aplinką. Aukštos naftos 
ir dujų kainos išryškina poreikį stengtis energiją naudoti racionaliai. Tokios pastangos 
artimiausiu metu ES sukurtų 100 000 darbo vietų (energetikos kontrolierių, elektrikų, pastatų 
izoliacijos ir atnaujinimo specialistų ir kt.).

Taip pat ES galėtų sutaupyti iki 20 proc. dabar suvartojamos energijos statybos, transporto ir 
pramonės srityje. Pusė šio kiekio būtų sutaupyta valstybėms narėms pritaikius dabartinę 
Europos teisinę sistemą. Likusi dalis – priėmus novatoriškus sprendimus. Štai dėl ko mes 
raginame Europos Komisiją kuo mažiau toleruoti faktus, kai valstybės narės netaiko teisės 
aktų dėl efektyvaus energijos vartojimo pastatuose.

Šis tikslas – sutaupyti iki 20 proc. energijos – pasak nuomonės referentės, turėtų būti 
privalomas visoms valstybėms narėms. Taip pat visose valstybėse narėse išlieka privaloma iki 
galo perkelti ir taikyti esamų direktyvų nuostatas dėl statybų, bendros elektros energijos ir 
šilumos gamybos, ekologinių projektų, energijos efektyvumo, elektros prietaisų ženklinimo 
etiketėmis nurodant jų suvartojamą elektros energijos kiekį. Be to, Komisija yra raginama 
išspręsti patalpų oro kondicionavimo prietaisų ženklinimo etiketėmis klausimą.

Atsižvelgiant į tai, kad viešieji pastatai irgi prisideda prie energijos eikvojimo, šis klausimas 
turi būti sprendžiamas nuolat atliekant kasmečius energijos suvartojimo patikrinimus ir jų 
rezultatus viešai skelbiant tam, kad geriau būtų vykdoma valstybės kontrolė. Manoma, kad 
būtina sukurti nepriklausomą instituciją, kuri būtų atsakinga už energijos taupymo plano 
priežiūrą, sektų ir tikrintų kaip vykdomi įsipareigojimai, kylantys iš Bendrijos tikslo iki 
20 proc. sumažinti energijos suvartojimą. Be to, nuomonės referentė mano, kad būtina kasmet 
skelbti anksčiau minėto vertinimo rezultatus ir įsipareigoti apie tai informuoti Europos 
Komisiją ir Europos Parlamentą.

Nuomonės referentė džiaugiasi pastangomis transporto sektoriuje taupyti kurą naudojant 
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hibridinius arba „STOP ir START“ variklius; tačiau ji mano, kad šios pastangos turėtų apimti 
ir kitas automobilių dalis, pvz., oro kondicionavimo sistemas. Taigi ji ragina automobilių 
pramonę, pasikonsultavus su Europos Komisija, imtis šio klausimo remiantis savanoriškais 
susitarimais.

Vis dėlto ES turi galią taikyti naudingas priemones šiems politiniams uždaviniams 
įgyvendinti Europos lygmeniu, ir šios priemonės yra struktūriniai fondai. Nuomonės referentė 
mano, kad kiekvieną kartą pastatų statybai arba bet kokiai intervencijai į statybos sektorių 
skiriant lėšas iš Regioninės plėtros fondo turi būti atsižvelgta į pastatų energetines savybes, 
taip pat ir į galimybę naudoti vidaus energijos šaltinius (geoterminius, bioklimatinius ir pan.).

Tad Europos Komisija raginama, kad pasitelkdama struktūrinius fondus ne tik toliau 
reikalautų racionaliai naudoti energiją, bet ir skatintų naudoti atsinaujinančios energijos 
šaltinius visuose Europos regionuose.

Taip remiami Lisabonos tikslai, stiprinama energijos naudojimo vidaus rinka ir taip pat 
skatinama tarptautinė ES konkurencingumo pozicija pasitelkiant sektorių, kuriame ES atlieka 
pagrindinį vaidmenį.
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