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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos Sąjungos tausios, konkurencingos ir saugios energetikos strategijos –
Žalioji knyga 
(2006/2113(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos žaliąją knygą – Europos Sąjungos tausios, konkurencingos ir 
saugios energetikos strategiją (COM(2006)0105),

– atsižvelgdamas į Komisijos ir vyriausiojo įgaliotinio parengtą bendrą dokumentą apie 
energetikos politikos išorės aspektus,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. kovo 8 d. antrojo svarstymo metu priimtą poziciją, siekiant 
priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl prieigos prie gamtinių dujų 
perdavimo tinklų sąlygų1,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. spalio 26 d. pirmojo svarstymo metu priimtą poziciją dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio bendrąsias taisykles dėl Bendrijos 
finansinės paramos suteikimo transeuropinių transporto tinklų ir energetikos srityse ir iš 
dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2236/952,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. gruodžio 13 d. antrojo svarstymo metu priimtą poziciją, 
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl energijos galutinio vartojimo 
efektyvumo ir energetikos paslaugų, panaikinančią Tarybos direktyvą 93/76/EEB3,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. balandžio 4 d. antrojo svarstymo metu priimtą poziciją, 
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, nustatantį transeuropinių 
energetikos tinklų gaires ir panaikinantį Sprendimą Nr. 96/391/EB4,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. gegužės 18 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos 
sprendimo dėl Energijos bendrijos sutarties sudarymo Europos bendrijos vardu5,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. lapkričio 16 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos 
reglamento dėl prie Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, 
Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sąlygų pridedamo protokolo 
Nr. 9 dėl Bohunice V1 atominės elektrinės Slovakijos Respublikoje įgyvendinimo6,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. lapkričio 16 d. rezoliuciją dėl atominių elektrinių 
išmontavimui skirtų finansinių išteklių naudojimo7,

– atsižvelgdamas į savo 2004 m. gruodžio 14 d. poziciją dėl Tarybos direktyvos, 
įpareigojančios valstybes nares išlaikyti minimalias žaliavinės naftos ir (arba) naftos 

  
1 OJ C 320E, 2005 12 15, p. 14.
2 Tą dieną priimti tekstai, P6_TA(2005)0403
3 Tą dieną priimti tekstai, P6_TA(2005)0496.
4 Tą dieną priimti tekstai, P6_TA(2006)0118.
5 Tą dieną priimti tekstai,, P6_TA(2006)0219.
6 Tą dieną priimti tekstai,, P6_TA(2005)0429.
7 Tą dieną priimti tekstai,, P6_TA(2005)0432.
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produktų atsargas (kodifikuota redakcija)1,
– atsižvelgdamas į savo 2005 m. liepos 5 d. pirmojo svarstymo metu priimtą poziciją dėl 

pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių siekiant užtikrinti
elektros energijos tiekimo saugumą ir investicijas į infrastruktūrą2,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. liepos 5 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos 
dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro gabenimo priežiūros ir 
kontrolės3,

- atsižvelgdamas į savo 2006 m. vasario 14 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai 
dėl šildymo ir aušinimo naudojant atsinaujinančius energijos išteklius,4

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. rugsėjo 29 d. rezoliuciją dėl atsinaujinančių energijos 
išteklių dalies Europos Sąjungoje ir konkrečių veiksmų pasiūlymų5,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 23 d. rezoliuciją dėl energijos tiekimo saugumo 
Europos Sąjungoje6,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. liepos 1 d. rezoliuciją dėl energijos vartojimo efektyvumo 
arba kaip mažesnėmis sąnaudomis sutaupyti daugiau energijos (Žalioji knyga)7,

– atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 23–24 d. Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančios 
valstybės išvadas dėl Žaliosios knygos apie Europos energetikos politiką patvirtinimo 
Europos Vadovų Taryboje bei 2006 m. birželio 15–16 d. išvadas dėl Komisijos ir 
vyriausiojo įgaliotinio bendrojo dokumento dėl energetikos saugumo išorės aspektų,

– atsižvelgdamas į viešo svarstymo procedūros metu vykusius svarstymus, kuriuos 2006 m. 
rugsėjo 12 d. šiuo klausimu surengė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Konstitucijos Europai, pagal kurią energija yra sritis, kurioje 
kompetencija yra dalijamasi su valstybėmis narėmis,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ataskaitą ir Užsienio 
reikalų komiteto, Vystymosi komiteto, Tarptautinės prekybos komiteto, Ekonomikos ir 
pinigų politikos komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, 
Transporto ir turizmo komiteto ir Regioninės plėtros komiteto nuomones (A6-0000/2006),

1. džiaugiasi Komisijos žaliąja knyga – Europos Sąjungos tausios, konkurencingos ir 
saugios energetikos strategija, tačiau pabrėžia, kad mums, europiečiams, reikia 
pripažinti, jog energijos srityje susiklostė iš esmės nauja padėtis, kuri reikalauja vystyti 
Europos energetikos politiką, užtikrinančią kiek tai įmanoma prieinamą energiją iš 
vietinių išteklių, kartu leidžiančią saugoti aplinką ir kovoti su klimato kaita; mano, kad 
energija turėtų būti apsirūpinama per atviras ir sąžiningas rinkas, kurios vis dėlto atspindi 
poreikį išlikti konkurencingiems pasaulinėmis sąlygomis;

  
1 OJ C226E, 2005.9.15, p.22.
2 OJ C157E, 2006.7.6, p.61.
3 Tą dieną priimti tekstai, P6_TA(2006)0300.
4 Tą dieną priimti tekstai, P6_TA(2006)0058
5 Tą dieną priimti tekstai, P6_TA(2005)0365.
6 Tą dieną priimti tekstai, P6_TA(2006)0110,.
7 Tą dieną priimti tekstai, P6_TA(2006)0243.
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Tausumas
Klimato kaita
2. pripažįsta, kad klimato kaita kelia rimtų problemų, reikalaujančių neatidėliotinų ES 

veiksmų, ir mano, kad 2050 m. ES didžioji energijos dalis turės būti gaunama iš anglies 
dvideginio beveik neišskiriančių šaltinių ir kad dėl to reikia išdėstyti aiškią programą
šiam tikslui pasiekti:

a. Kitais metais ES lyderiai turėtų susitarti dėl įpareigojančių 2020 m. C02 tikslų ir 
preliminarių 2050 m. CO2 tikslų, laikantis 2 C° tikslo. Komisija turėtų siūlyti 
pakeisti prekybos emisijomis sistemą (PES), įskaitant užbaigtą PES kreditų 
pardavimą aukcione nuo 2012 m.; surinktos lėšos turėtų būti skiriamos ES 
moksliniams tyrimams ir vystymui energetikos ir energijos vartojimo efektyvumo 
priemonių srityje;

b. PES turėtų būti išplečiama tarptautiniu mastu ir turėtų pradėti veikti 20 metų 
laikotarpiu.

c. Į PES turėtų būti įtraukiami papildomi didžiųjų energijos vartotojų sektoriai, 
įskaitant aviaciją ir krovinių transportą, ir numatytas poveikio vertinimas;

d. Turėtų būti pateikiami pasiūlymai dėl teisės aktų, kad būtų galima supaprastinti ir 
teikti skaidrią metodologiją, kuri naudojama prekybos emisijomis sistemoje;

Moksliniai tyrimai ir plėtra 
3. skatina valstybes nares išdėstyti strategiją, skirtą sutelkti nacionalinius mokslinių tyrimų 

biudžetus ES lygmeniu, išeinančią už Europos bendrijos septintosios mokslinių tyrimų, 
technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programos ribų (7PP);

4. ragina Komisiją atlikti energijos auditą turimose technologijų platformose;
5. prašo, kad 7PP energetikos finansavimo dalį būtų leidžiama naudoti socialinei ir 

ekonominei elgsenai, susijusiai su energija, analizuoti ir susieti šį finansavimą su 
Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programa (KNP) ir EIB;

Tiekimo saugumas 
Energijos vartojimo efektyvumas
6. ragina Tarybą ir Komisiją padaryti ES prioritetu energijos vartojimo efektyvumą, kaip 

rentabiliausią energijos poreikio mažinimo metodą; ragina laiku įgyvendinti EB 
direktyvas šioje srityje ir ragina Komisiją įgyvendinti savo ankstesnių rezoliucijų šiuo 
klausimu nuostatas;

7. ragina Komisijos Pirmininką surengti 30 didžiausių ES miestų susitikimą ir išdėstyti 
lyginamosios analizės iniciatyvas, skirtas sumažinti energijos suvartojimą miestų 
teritorijose, derinamas su urbanistinio planavimo strategija; mano, kad reikia dėti rimtas 
pastangas, siekiant padidinti galią iš jungtinės šildymo, energijos ir aušinimo gamybos 
bei centrinio šildymo;

8. prašo Komisijos toliau tyrinėti pažangų matavimą ir apmokestinimą;

9. pritaria perėjimui prie efektyviausiai energiją naudojančių ir neteršiančių transporto 
rūšių, kuris žymia dalimi turėtų būti pasiekiamas teisėkūra ir fiskalinėmis
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skatinamosiomis priemonėmis nacionaliniu lygmeniu, įskaitant saistančių teisės aktų 
įgyvendinimą automobilių pramonėje; be to, rekomenduoja, kad būtų sukurta strategija, 
leidžianti sumažinti aviacijos sektoriuje ir laivų išmetamus teršalus;

Energijos šaltinių derinys
10. mano, kad įvairesnių energijos šaltinių naudojimas padės užtikrinti tiekimo patikimumą;
11. siūlo, kad ES išdėstytų ilgalaikę stabilios politikos programą, suteikiančią 

investuotojams aiškias gaires, pvz., kur rinka turėtų investuoti; mano, kad ši programa 
turėtų apimti ES energijos vartojimo efektyvumo tikslus, kuriuos parodo ne mažiau kaip 
20 proc. pagerėjimas 2020 m., privalomi sektoriaus tikslai atsinaujinančios energijos 
srityje, leidžiantieji 2020 m. pirminės energijos sektoriuje pasiekti 25 proc. dalį ir iš 
anksto žinoma CO2 kaina; tolesniuose tiksluose numato, kad turėtų būti nustatyti 
preliminarūs atsinaujinančios energijos tikslai 2040 m. pasiekti 50 proc. dalį;

12. pritaria, kad reikia rengti Strateginę energetikos apžvalgą (SEA), papildančią siūlomos 
Europos energijos tiekimo stebėjimo tarnybos darbą, kuri neturėtų būti nepriklausomas
organas, ir kad SEA kompetencija turėtų apimti problemų, su kuriomis susiduria ES 
energetikos sektoriuje, strateginę analizę;

13. skatina Komisiją naudoti SEA, siekiant sukurti formulę, leidžiančią valstybėms narėms 
analizuoti skirtingų politikos nuomonių apie aplinką, tiekimo patikimumą, 
konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą kompromisus ir tokiu būdu sumažinti riziką; 
ragina Komisiją atlikti išsamų subsidijų ir visų energijos išteklių savikainos tyrimą, 
įskaitant išorės išlaidų įtraukimą;

14. reikalauja, kad Komisija sukurtų sistemingą požiūrį į biodegalų gamybą, paskirstymą ir 
vartojimą, ypač degalų, naudojamų transporte; be to, reikalauja, kad šioje srityje būtų 
įvesti privalomi tikslai;

15. ragina Komisiją vidutinės trukmės laikotarpiu pripažinti svarbų iškastinio kuro vaidmenį 
ir prašo atlikti tolesnius tyrimus, susijusius su anglies dvideginio intensyvumo mažinimu, 
ir skatinti tolesnį su angimis, dujomis ir nafta susijusio anglies dioksido surinkimo ir 
laikymo ekonominio metodo kūrimą; reikalauja, kad 2020 m. ES būtų dešimt didelio 
pajėgumo veikiančių demonstracinių gamyklų;

16. ragina Komisiją perprojektuoti transeuropinius energijos tinklus, kurie turėtų užtikrinti, 
kad atsinaujinančios energijos šaltiniams būtų suteikta prieiga prie energetinių sistemų; 
mano, kad atviros jūros vėjo energijos įrenginiai pirmiausiai turėtų būti integruoti į 
regioninę energetinę sistemą ir galiausiai – į transeuropinį energijos tinklą;

17. ragina Komisiją pateikti lankstesnį visuomeninės naudos išaiškinimą, išplaukiantį iš ES 
aplinkosauginių įstatymų, kai plėtra energijos srityje galima sutaupyti anglies;

18. pripažįsta, kad branduolinė energija išlieka prieštaringa sritimi ir kad bet koks 
sprendimas dėl jos plėtros liks valstybių narių kompetencijos srityje;

Išorės aspektai
19. mano, kad struktūrinė diskusija dėl mechanizmo, nurodančio, kaip ES turėtų vieningai 

kalbėtis su trečiosiomis šalimis, padidins ES galimybę derėtis su energiją gaminančiomis 
ir vartojančiomis šalimis ir kad į tokias derybas turėtų būti įtraukiamas vyriausiasis 
įgaliotinis energetikos klausimais;
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20. glaudesnio bendradarbiavimo su ES institucijomis plotmėje ragina valstybes nares 
sudaryti prioritetinių sričių sąrašą, kuriose jos pasiekė susitarimą dėl išorės energetikos 
politikos, tarp kitų klausimų įskaitant klimato kaitos, energijos vartojimo efektyvumo ir 
taupymo tikslus, atsinaujinančios energijos technologijų, žmonių teisių ir socialinio 
dialogo klausimus;

21. ragina Komisiją ir valstybes nares rimtai atsižvelgti į realų iš Rusijos tiekiamų dujų 
stygiaus pavojų po 2010 metų dėl investicijų trūkumo, besaikio nutekinimo ir energijos 
švaistymo Rusijos vidaus rinkoje; reikalauja, kad valstybės narės aiškiai suprastų, kad 
reikiamos investicijos vargu ar ateis be geresnių garantijų investicijoms, kurios bus 
suteikiamos tik ratifikavus Energetikos chartijos sutartį;

Bendroji energetikos rinka ir konkurencingumas
22. ragina valstybes nares pripažinti, kad dabartinis ES energetikos rinkos modelis neveikia 

ir kad negalime visiškai pasitikėti rinkos skatinamais sprendimais, norėdami pasitikti 
naują energetikos tikrovę; mano, kad yra reikalinga aiški politinė programa, siekiant 
sukurti aukšto laipsnio energetinę nepriklausomybę, ilgalaikį tiekimo stabilumą, 
efektyvumą, aplinkosauginį jautrumą ir patikimumą; laikosi nuomonės, kad vyriausybių, 
reguliuotojų ir rinkos veikėjų atsakomybė turėtų būti geriau apibrėžta, kad būtų galima 
sukurti tinkamai veikiančią rinką;

23. sveikina Komisiją dėl energetikos sektoriaus tyrimo; ragina Komisiją užsiimti 
priverstinio vykdymo veiksmais, įskaitant baudas, prieš įmones, nesilaikančias 
konkurencijos taisyklių;

24. skatina Komisiją persekioti valstybes nares, kurios netinkamai saugo nacionalinius 
energetikos lyderius arba bando blokuoti įmonių susijungimus ir įsigijimus;

25. mano, kad į specifinę energetikos politikos prigimtį turėtų būti atsižvelgta konkurencijos 
politikoje, reguliavimo priemonėse ir pastangose, nukreiptose į geresnį vidaus rinkos 
taisyklių priverstinį vykdymą; 

26. ragina Komisiją imtis žygių prieš įmones, turinčias ilgalaikes pasenusias sutartis, kurios 
užveria rinkas ir veikia nepaisydamos EB sutarties taisyklių;

27. ragina Komisiją imtis tolesnių veiksmų, siekiant susitelkti į išsiunčiamos energijos rinką;
28. siūlo gerokai padidinti valstybių narių reguliuotojų galias, galimai įvedant bendras 

skaidrumo ir informacijos atskleidimo taisykles, mažiausiai – įpareigojančias gaires, 
įskaitant dėl nepriklausomumo, reguliuotojų skyrimo procedūros, skaidrumo ir 
atskaitomybės; mano, kad nacionaliniams energijos reguliuotojams turėtų būti 
suteikiama teisė teikti patarimus valstybių narių konkurencijos institucijoms, užtikrinant, 
kad energetikos įmonės būtų įstatymiškai įpareigotos teikti energijos taupymo patarimus 
vartotojams, ir įvedant minimaliuosius investavimo reikalavimus;

29. prašo valstybių narių suteikti nacionaliniams reguliuotojams ES lygiu sutartas galias, 
suteikiančias jiems priemones vykdyti tarptautinį elektros ir dujų perdavimą, įskaitant 
nediskriminuojamą energetinės sistemos prieigą, perdavimo tarifus, pajėgumų išdėstymą, 
perkrovos valdymo pirkimus ir tinklo valdymą ir aiškų energijos rinkos konkursų 
grafiką; laikosi nuomonės, kad jeigu to nebus pasiekta dvejų metų laikotarpiu, Komisija 
turėtų pereiti prie Europos reguliuotojo įsteigimo tarptautinių energijos sujungimų
klausimais;
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30. ragina Komisiją įvesti teisės aktus, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės siektų
sprendimo, ar ketverių metų laikotarpiu reikia suteikti planavimo leidimą pasienio 
ribose, ir kad, jeigu šio laikotarpio pabaigoje gaunamas neigiamas atsakymas, turėtų būti 
laikoma, jog planavimo leidimas buvo suteiktas;

31. ragina Komisiją suteikti prioritetą gerai veikiančiai regioninei elektros rinkai sukurti iki 
2008 m. ir nustatyti kitą bendros Europos energijos rinkos ir energetinės sistemos 
sukūrimo datą;

32. prašo Komisijos pateikti trečią pasiūlymų paketą, siekiant galutinai sukurti elektros ir 
dujų rinkos potencialą, į kurį turi būti įtrauktas energijos tinklų nuosavybės atskyrimas; 

33. ragina valstybe nares įgyvendinti teisinį atskyrimą ir įvykdyti elektros ir dujų direktyvų 
sąlygas;

34. mano, kad Komisija turėtų žengti toliau dėl visapusės dujų strategijos, kurioje tiriamas 
dujų vartojimo sumažinimo poreikis, šaltinių įvairinimas ir pagerinta dujų infrastruktūra, 
kai kurių valstybių narių poreikis pakeisti dujų srauto kryptį ir išspręsti laikymo ir 
saugyklų klausimą;

Energijos stoka ir vartotojų teisės 
35. mano, kad vartotojams bet kurioje ateities energetikos politikos srityje turi būti skiriamas 

pagrindinis dėmesys ir kad energijos trūkumas turėtų būti aiškiau išreiškiamas Komisijos 
pasiūlymuose;

36. ragina Energetikos ir transporto generalinį direktoratą įvertinti valstybių narių 
struktūrinių fondų planus dėl jų pajėgumo ir pasiryžimo spręsti energijos klausimus;

37. prašo valstybių narių reguliuotojų užtikrinti, kad universaliųjų paslaugų įsipareigojimai 
būtų vykdomi sutelkiant dėmesį į pažeidžiamus ir vargingai gyvenančius vartotojus, 
kuriems turėtų būti taikomi socialiniai tarifai arba parama;

38. ragina valstybes nares įsteigti vartotojų teisių gynėją energetikos srityje, kurio pareiga, 
be kitų, būtų užtikrinti, kad vartotojai lengvai galėtų prieiti prie kainos ir pasirinkimo 
galimybių informacijos – lengvą būdą keisti energijos tiekėją ir sisteminį priėjimą prie 
kiekvienos valstybės narės reguliuotojų;

°
° °

39. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


