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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos strateginio energetikos technologijų plano
(2008/2005(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos strateginis energetikos technologijų 
planas (SET planas): ateities, kurioje taikomos mažai anglies dvideginio išmetančios 
technologijos, kūrimas“ (COM(2007)0723),

– atsižvelgdamas į išsamų poveikio įvertinimą, pateiktą kartu su pirmiau minėtu 
komunikatu, (SEC(2007)1508),

 atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Du kartus po 20 iki 2020-ųjų:
Europos galimybė išspręsti klimato kaitos klausimus“ (COM(2008)0030),

 atsižvelgdamas į ES siekių dėl klimato kaitos ir atsinaujinančių energijos išteklių 
naudojimo 2020 metais įgyvendinimo priemonių paketo poveikio įvertinimą 
(SEC(2008)0085),

 atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Elektros energijos tausios gamybos iš iškastinio 
kuro parodomųjų projektų rėmimas“ (COM(2008)0013),

 atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos energetikos politika“ 
(COM(2007)0001),

 atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo 
naudoti energiją iš atsinaujinančių šaltinių (COM(2008)0019),

 atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies 
keičiančios Direktyvą 2003/87/EB siekiant patobulinti Bendrijos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą ir išplėsti jos taikymo sritį (COM(2008)0016),

 atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl anglies 
dioksido geologinio saugojimo ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 85/337/EEB, 
96/61/EB, direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB ir Reglamentą 
(EB) Nr. 1013/2006 (COM(2008)0018),

 atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.)1,

                                               
1 OL L 412, 2006 12 30, p. 1.
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 atžvelgdamas į 2006 metų gruodžio 19 d. Tarybos sprendimą 2006/976/Euratomas dėl 
specialiosios programos, įgyvendinančios Europos atominės energijos bendrijos 
(Euratomas) septintąją bendrąją branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos programą (2007–
2011 m.)1,

 atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1639/2006/EB dėl Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos įsteigimo 
(2007–2013 m.)2,

 atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio Kuro elementų ir 
vandenilio bendrąją įmonę (COM(2007)0571),

 atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlemento  rezoliuciją dėl Europos 
atsinaujinančių energijos išteklių plano3,

 atsižvelgdamas į 2008 m. sausio 31 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl efektyvaus 
energijos vartojimo veiksmų plano: išnaudoti potencialą4,

 atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Pasaulinio 
energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios energijos fondo5,

 atsižvelgdamas į Europos Parlamento nuomonę dėl Europos inovacijų ir technologijų 
instituto, išreikštą 2008 m. kovo 11 d. dokumente,6

 atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 8–9 d. Briuselio Europos Vadovų Tarybos išvadas,

 atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 28 d. Transporto, telekomunikacijų ir energetikos 
tarybos išvadas dėl Europos strateginio energetikos technologijų plano,

 atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 13–14 d. Briuselio Europos Vadovų Tarybos išvadas,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą bei 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę,

A. kadangi Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pranešimuose buvo pabrėžta, kad ES 
prioritetai yra stabdyti klimato kaitą, didinti energetinį saugumą ir užtikrinti 
konkurencingą ekonomiką,

                                               
1 OL L 400, 2006 12 30, p. 404.
2 OL L 310, 2006 11 9, p. 15.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0406.
4 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0033.
5 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0096.
6 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0081.
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B. kadangi klimato kaitos keliama grėsmė nuolat auga, o COP14 konferencija Poznanėje ir 
COP15 konferencija Kopenhagoje bus itin svarbios siekiant tarptautinio susitarimo dėl 
klimato kaitos, pakeisiančio Kioto protokole nustatytą tvarką,

C. kadangi iki 2030 metų ES priklausomybė nuo iškastinio kuro importo gali išaugti iki 
65 proc.,

D. kadangi pasiekti šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo ir atsinaujinančios 
energijos išteklių vartojimo ES tikslus, Europos Komisijos skaičiavimu, iki 2020 metų ES 
kasmet kainuotų 70 milijardų eurų,

E. kadangi Septintojoje bendrojoje programoje (angl. FP7) energetikos moksliniams 
tyrimams septynerių metų programos laikotarpiui numatyti tik 2,3 milijardo eurų,

F. kadangi nuo devintojo dešimtmečio privačių ir valstybinių lėšų, Europos Sąjungoje 
skiriamų moksliniams energetikos tyrimams, nuolatos mažėjo,

Strateginio energetikos technologijų plano poreikis

1. pritaria Europos strateginiam energetikos technologijų (angl. SET) planui, manydamas, 
kad Europos energetikos technologijų politika yra itin svarbi siekiant ES 2020 metų 
energetikos ir klimato kaitos tikslų; 

2. pabrėžia, kad ES privalo siekti šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo bei 
atsinaujinančios energijos išteklių vartojimo tikslų išsaugodama konkurencingą 
ekonomiką, ir mano, kad nebrangių, mažai anglies dvideginio išmetančių technologijų 
kūrimas yra reikalingas, norint sumažinti emisijų mažinimo sąnaudas ir sukurti naujas 
rinkas ES pramonei.

3. mano, kad naujos technologijos yra reikalingos ir siekiant įvairinti energijos gamybos 
šaltinius bei panaudoti mažiau taršius vietinius išteklius, užtikrinančius saugų energijos 
tiekimą; ragina Komisiją įvertinti ES energijos išteklius tam, kad būtų galima geriau juos 
panaudoti, be kitų būdų, taikant ir naujas technologijas;

4. mano, kad SET planas turėtų remti tą veiklą, kuri skatina visuomenę priimti naująsias 
energijos gamybos technologijas;

5. mano, kad pigesnės, mažai anglies dvideginio išmetančios technologijos yra itin svarbios 
siekiant naujo tarptautinio susitarimo dėl klimato kaitos, pakeisiančio Kioto protokole 
nustatytą tvarką,

Koordinavimas ir strateginis planavimas

6. pabrėžia būtinybę geriau koordinuoti strategines energetikos technologijas visais 
lygmenimis ir tarp įvairių partnerių, vengti pernelyg didelio biurokratizmo bei užtikrinti 
koordinavimo veiksmų paprastumą ir aiškumą pasitelkiant, pavyzdžiui, tokias 
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organizacijas kaip Europos bendrijos iniciatyvinę grupę ir Europos energijos gamybos 
mokslinių tyrimų sąjungą;

7. pastebi, kad priemonės, sukurtos vykdant bendrąsias programas (ERA-NET, NoE, ETP), 
gali būti panaudotos Europos energetikos technologijų informacijos sistemai palaikyti; 

8. pabrėžia, jog gyvybiškai svarbu geriau koordinuoti veiksmus su trečiosiomis šalimis, 
įskaitant išsivysčiusias, besivystančias ir kylančios ekonomikos šalis; 

9. atkreipia dėmesį į galimą naujų iniciatyvų dubliavimo bei kartojimo riziką; ragina 
Komisiją apgalvoti, kaip naujosios Europos pramonės iniciatyvos (angl. EII) derės su 
esamomis programomis, įskaitant FP7, o tiksliau su Jungtinėmis technologijų 
iniciatyvomis, sukurtomis vykdant FR7 programą, su Konkurencijos bei naujovių 
bendrąja programa (angl. CIP) ir Europos inovacijų bei technologijų instituto veikla;

10. mano, kad transeuropinio energetikos tinklo sukūrimas yra itin svarbus įgyvendinant ES 
strateginę energetikos politiką;

Europos pramonės iniciatyvos

11. turi tvirtą nuomonę, kad itin svarbu nedelsiant paremti mažai anglies dvideginio 
išmetančias technologijas parodomaisiais ir pateikimo į rinką etapais, todėl pritaria EII
pasiūlymui, tačiau pabrėžia ir būtinybę labiau remti technologijų, kurios bus reikalingos 
vėliau, mokslinius tyrimus bei plėtrą.

12. mano, kad EII turėtų daugiausia dėmesio skirti toms sritims, kurios turi didžiausią 
potencialą padėti įgyvendint ES 2020 metų klimato kaitos ir atsinaujinančių energetikos 
išteklių vartojimo tikslus ir ilgainiui sumažinti šių tikslų įgyvendinimo sąnaudas bei 
užtikrinti tęstinumą. 

13. palaiko siūlymą, kad EII turėtų reaguoti į skirtingus specialiųjų technologijų poreikius, 
mano, kad toks lankstumas leistų kurtis strateginėms valstybių narių, vietovių ir regionų, 
mokslinių tyrimų centrų bei privataus sektoriaus sąjungoms plėtojant konkrečias 
technologijas, ragina šias institucijas dirbti kartu ir nedelsiant teikti pasiūlymus dėl EII;

14. itin palaiko pasiūlytas vėjo, saulės, iš biomasės pagamintos energijos, CO2 sugaudymo, 
gabenimo ir saugojimo, elektros energijos perdavimo ir paskirstymo sistemos bei atomo 
branduolio dalijimosi EII.

15. mano, kad SET plane turėtų ryškiau atsispindėti energijos efektyvumas, nes ši sritis turi 
daugiausia potencialo veiksmingai sumažinti CO2 emisijas nepatiriant didelių sąnaudų 
vidutiniu laikotarpiu; ragina Komisiją į EII veiklos sritį įtraukti ir energijos efektyvumo 
technologijas, įskaitant bendrąją ir kombinuotąją gamybą;

16. mano, kad anglies dvideginio sugaudymo ir saugojimo (angl. CCS) technologija bus itin 
svarbi sprendžiant pasaulinio klimato kaitos problemą; ragina Komisiją į EII veiklos sritį 
įtraukti ir dvylika pasiūlytų parodomųjų CCS projektų (vadinamųjų pagrindinių ES 
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programų); pažymi, kad parėmus švarios anglies technologijas būtų lengviau ir pigiau 
pritaikyti CCS.

17. pabrėžia mažai anglies dvideginio išskiriančių technologijų svarbą; ragina Komisiją 
įvertinti ir padidinti paramą šioms technologijoms;

Finansavimas

18. laukia žadėtojo Komisijos komunikato dėl naujų mažai anglies dvideginio išskiriančių 
technologijų finansavimo ir apgailestauja, kad Komisija nepateikė šio komunikato kartu 
su SET planu;

19. pabrėžia, kad SET plano nederėtų finansuoti perskirstant energetikos sektoriui numatytas 
lėšas pagal FP7 ir CIP programas; 

20. mano, kad teikiant prioritetą klimato kaitos ir energetikos problemoms, svarbu nedelsiant 
suteikti papildomą ES finansavimą mažai anglies dvideginio išskiriančioms 
technologijoms, jei jos padėtų įgyventi 2020 metų tikslus;

21. ragina Komisiją nedelsiant užtikrinti tokį naujų mažai anglies dvideginio išskiriančių 
technologijų mokslinių tyrimų ir plėtros, demonstravimo bei pateikimo į rinką 
finansavimą ir rėmimą, kad nuo 2009 metų šios technologijos kasmet gautų ne mažiau nei 
2 milijardus eurų (nepriklausomai nuo lėšų, gaunamų pagal FP7 ir CIP programas); be to, 
ragina Komisiją pateikti pasiūlymus dėl papildomo šios srities finansavimo persvarstant  
2007–2013 m. finansinę programą;

22. pabrėžią būtinybę įsisavinant išteklius bendradarbiauti su pramonės įmonėmis, nes taip 
būtų skatinamos privataus sektoriaus investicijos į mažai anglies dvideginio išskiriančias 
technologijas; atkreipia dėmesį į poreikį sukurti aiškią ilgalaikę viziją ir finansinę 
programą, kurią paremtų tokios finansų institucijos kaip EIB, kad privatus sektorius būtų 
pakankamai užtikrintas dėl investicijų, bei pabrėžia būtinybę į išskaidytos energijos 
tiekimą įtraukti ir mažąsias bei vidutines įmones;

23. pastebi, kad, priėmus pasiūlymą persvarstyti ES išmetamųjų teršalų leidimų prekybos 
sistemą (angl. ETS), iš aukciono gautos pajamos sudarytų nemažą lėšų, skirtų naujoms 
mažai anglies dvideginio išskiriančioms technologijoms, dalį; mano, kad įmonės, kurioms
taikoma ETS, turėtų dalyvauti sprendžiant, kur panaudoti šias lėšas;

°

°         °

24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Reikia naujų technologijų

2008 m. sausio 23 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymų paketą, kaip įgyvendinti du 
pagrindinius tikslus, patvirtintus Europos Taryboje 2007 metais. Šie tikslai yra:
 iki 2020 metų sumažinti ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą bent 20 proc.;
 pasiekti, kad iki 2020 metų bent 20 proc. ES suvartojamos energijos būtų pagaminta iš 

atsinaujinančių šaltinių.

Siekiant pažaboti klimato pokyčius pasaulyje, šiuos tikslus būtina įgyvendinti. Norint 
įgyvendinti ES tikslą, kad pasaulinis atšilimas nesiektų 2oC, ES išmetamų dujų kiekį mažinti 
60–80 proc. gali tekti iki 2050 metų. Galimybė sumažinti dujų išmetimą iki šios ribos slypi 
anglies dvideginio kainoje, šią nustatant pasitelkus ES išmetamųjų teršalų leidimų prekybos 
sistemą, kuri yra itin svarbi mūsų ekonomikai.

ES šių tikslų privalo siekti tokiu būdu, kuris užtikrintų ekonomikos konkurencingumą. 
Komisijos skaičiavimu, 2020 metų ES tikslų įgyvendinimo sąnaudos sudarytų 0,45 proc. 
BVP, arba apie 70 milijardų eurų kasmet. 

Kartu su klimato kaitos problema ES tenka spręsti ir energetinio saugumo problemą, nes ir 
toliau didėjant energijos importui, iki 2030 metų jis pasieks 65 proc. ribą. Vien dujų importas 
iki 2030 metų gali sudaryti 84 proc. visos dujų pasiūlos. 

Siekiant abiejų tikslų (ekologiškesnės aplinkos ir energetinio saugumo) ir užtikrinant ES 
konkurencingumą pasaulyje, naujų energetikos technologijų kūrimas ir įgyvendinimas bus itin 
svarbus:

 Pirma, naujų technologijų reikės norint užtikrint ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos tikslų įgyvendinimą mažesnėmis sąnaudomis. Be to, ES pirmaujant klimato 
kaitos kontrolės srityje, reikėtų pasinaudoti šia padėtimi ir pasirūpinti, kad jos įmonės 
pirmautų ir naujų ekonomiškų mažai anglies dvideginio išskiriančių technologijų bei 
paslaugų kūrimo srityje. Pirmuosius, pasiryžusius esamas technologijas pakeisti naujomis, 
reikėtų skatinti.

 Antra, naujos technologijos reikalingos visam pasauliui. ES, išmetanti į aplinką apie 
14 proc. visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, negali viena išspręsti klimato kaitos 
problemos. Susirūpinimą kelia planuojamas dujų išmetimo padidėjimas dėl besivystančių 
šalių, kaip antai Kinijos ir Indijos, ekonomikos augimo. Planuojama, kad, pavyzdžiui, 
Indijoje iki 2020 metų energijos poreikis išaugs dvigubai. Todėl svarbu glaudžiai 
bendradarbiauti su šiomis šalimis ir padėti joms perimti technologijas, kurios leistų 
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pasiekti numatytą ekonomikos augimą, bet iki minimumo sumažintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą.

 Pagaliau naujos technologijos, pavyzdžiui, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas 
bei CO2 sugaudymas ir saugojimas (angl. CCS), energijos gamybos efektyvumas ir 
energijos taupymas (ypač tose pramonės šakose, kurios sunaudoja daug energijos), taps 
svarbiu energetinio saugumo veiksniu – ES atras naujų būdų, kaip panaudoti vietinius 
energijos išteklius neišmetant daugiau kenksmingų dujų. Reikėtų daug aiškiau 
suformuluoti, kas yra vietiniai ES ištekliai ir kaip juos naudoti pasitelkus naujas 
technologijas. 

Esamų investicijų į energetikos technologijas nepakanka

Kaip tampa aišku išnagrinėjus SET planą, investuoti į naujas energetikos technologijas ir 
viešajam, ir privačiajam sektoriui sekasi ne kažin kaip. Nuo devintojo dešimtmečio mokslinių 
tyrimų biudžetai nuolat mažėjo. ES mokslinių tyrimų biudžetai nėra visiškai suderinti su 
ilgalaikiais ar vidutinio laikotarpio tikslais, jie neatspindi Europos Komisijos, Tarybos ir 
Parlamento prioriteto pažaboti klimato kaitą, kartojamo įvairiuose politiniuose pareiškimuose. 

Šiuo metu pagal FP7 programą moksliniams tyrimams ES skiriamos lėšos yra tik maža dalis 
to, kiek kainuos 2020 metų tikslų įgyvendinimas (2,3 milijardo eurų prieš galimai reikalingus 
700 milijardų eurų). SET plano neįmanoma įgyventi vien FP7 lėšomis ar savanoriška 
pramonės įmonių, valstybių narių, vietos ar regioninės valdžios bei finansų institucijų pagalba 
moksliniams tyrimams. Jei norime, kad šios institucijos moksliniams tyrimams skirtų daugiau 
lėšų, pirmiausia daugiau lėšų reikia skirti ES lygiu.

Taigi akivaizdu, jog paramą energetikos technologijoms ES lygiu reikėtų stipriai padidinti. 
Papildomi 10 milijardų eurų energetikos moksliniams tyrimams, demonstravimui ir 
pateikimui į ranką iki 2007–2013 m. finansinės perspektyvos pabaigos šiomis aplinkybėmis 
atrodo labai kukliai.

Lėšų itin trūksta naujų technologijų demonstravimo ir pateikimo į rinką etapais. Tai ypač 
svarbu kuriant technologijas, reikalingas ES 2020 metų tikslams įgyvendinti. Tačiau daugiau 
lėšų gali reikėti ir technologijų, skirtų 2030 metų moksliniams tyrimams, todėl svarbu 
padidinti energetikos prioritetų finansavimą bendrosiose programose.

Veikti reikia skubiai. Įvertinant pasirengimo naujų technologijų demonstravimui ir pateikimui 
į rinką laiką, 2020-ieji netruks ateiti. Naujos investicijos reikalingos nedelsiant, jei norime, 
kad jos būtų veiksmingos šį laikotarpį, ir jei norime iš tikrųjų padėti savo energetikos 
pramonei bei visai ES ekonomikai.

Gaila, kad SET planas nebuvo pateiktas prieš sudarant ES biudžetą. Tačiau Europos Komisija 
turėtų išanalizuoti papildomo finansavimo galimybes. Svarbus momentas – finansinės 
programos laikotarpio vidurio peržiūra, kuriuo Komisija turėtų pasinaudoti, ir pateikti 
pasiūlymus dėl naujo finansavimo.
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Didesnis finansavimas ES lygiu negali būti pakeistas jokiu kitu viešojo ar privataus sektoriaus 
finansavimu. Turėtų būti parinktas toks finansavimo mechanizmas, kuris subalansuotų ir 
sujungtų privataus ir kitų sektorių lėšas. ES finansavimas turėtų būti taikomas kartu su 
tokiomis „rinkos traukos“ priemonėmis kaip produkcijos standartai bei išmetamųjų teršalų 
leidimų prekyba. Padidinus finansavimą ES lygiu, padidės ir viešojo bei privataus sektorius 
pasitikėjimas, o tai skatins bendradarbiavimą ir investicijas. 

Šiuo atžvilgiu itin svarbios pasiūlytos Europos pramonės iniciatyvos. Komisija siūlo, kad šios 
iniciatyvos turėtų būti įvairių formų, priklausomai nuo konkretaus sektoriaus (technologijos) 
poreikių. Tai turėtų būti atvirkštinis procesas – pasiūlymus turėtų teikti pramonės įmonės, 
valstybės narės, regionų ir vietovių valdžios organai ir (ar) mokslinių tyrimų centrai, o ES 
finansavimas veiktų tarsi šios reakcijos katalizatorius. Taip atsirastų pagrindas kurtis 
strateginėms šių institucijų sąjungoms ir būtų pateiktas mechanizmas, kaip pritraukti ar 
sutelkti finansinę paramą. 

Šiuo metu parama teikiama tik fragmentiškai, ją reikia geriau koordinuoti

SET planas rodo, kad šiuo metu parama teikiama fragmentiškai, ją reikia geriau koordinuoti. 
Sveikintinas siekis įkurti naująją Europos bendrijos iniciatyvinę grupę, sudarytą iš valstybių 
narių, ir naująją nacionalinių mokslinių tyrimų institutų Europos energijos gamybos 
mokslinių tyrimų sąjungą. Be to, itin svarbu pasirūpinti naujos informacijos apie technologijų 
plėtrą ir pajėgumus suteikimu, siekiant užtikrinti, kad visi partneriai dirbtų darydami vienodas 
prielaidas ir vadovautųsi panašiais prioritetais. Tai būtų pirmoji žiniomis pagrįstos 
ekonomikos sritis, kurioje su moksliniais tyrimais bei plėtra, demonstravimu ir pateikimu į 
rinką susijusi informacija ir veiksmai būtų koordinuojami ES lygiu. Šios koordinacijos sėkmė 
yra glaudžiai susijusi su bendrosios ES energetikos rinkos ir energetikos politikos sukūrimu.

Gyvybiškai svarbu, kad naujosios iniciatyvos būtų pradėtos vykdyti siekiant įgyvendinti SET
planą, o ne tik išplečiant fragmentinių veiksmų apimtį. Naujosios iniciatyvos, tokios kaip 
Europos pramonės iniciatyvos, turėtų kiek įmanoma derėti su esamomis iniciatyvomis (pvz., 
FP7) ir vengti funkcijų dubliavo ar kartojimo.

Be to, itin svarbu, kad SET planas skatintų bendradarbiauti ir su trečiosiomis šalimis, o ne tik 
su valstybėmis narėmis. Klimato kaita – pasaulinė problema, todėl Europa gali daug išlošti 
dalyvaudama kitų šalių, pavyzdžiui, JAV, moksliniuose tyrimuose. Be to, siekiant pažaboti 
klimato kaitą, šias technologijas gali tekti panaudoti ten, kur jos galėtų būti veiksmingiausios 
sąnaudų atžvilgiu, pavyzdžiui, CCS gali tekti įdiegti Kinijoje ir Indijoje.

Būtinybė sukurti transeuropinį energetikos tinklą yra aiški ir akivaizdi, todėl apie tai neverta 
nė kalbėti.

Būtina atidžiai rinktis technologinius prioritetus

Apibrėždama SET plano ir Europos pramonės iniciatyvų technologinius prioritetus, Komisija 
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teisingai nusprendė sudaryti strateginę Europos technologijų platformų programą. Iš esmės 
pranešėjas pritaria pasirinktiems technologiniams prioritetams. Tačiau yra keletas sričių, 
kurioms SET plane turėtų būti skiriama daugiau dėmesio:

 Pirma, per mažai dėmesio energijos gamybos efektyvumui, pasitelkiant bendrąją ir 
kombinuotąją gamybą, energijos taupymą bei pramonėje sunaudojamos energijos 
efektyvumą, – apie tai buvo daug kalbėta. Keista, kad sritis, turinti didžiausią sąnaudų 
sumažinimo potencialą, nėra įtraukta į Europos pramonės iniciatyvų sąrašą.

 Antra, neaiškus SET plano ir ES įsipareigojimo remti dvylika parodomųjų CCS projektų 
ryšys. CCS yra svarbi ir pasaulinio klimato kaitos problemos sprendimui, ir ES vidinių 
energijos išteklių panaudojimui. Itin svarbu nedelsiant paremti šiuos parodomuosius 
projektus. Logiška, kad Europos pramonės iniciatyvos skirtų ypatingą dėmesį šiems 
parodomiesiems projektams, ypač perėjimo nuo iškastinio kuro prie mažai anglies 
dvideginio išskiriančių technologijų laikotarpiu.

 Trečia, SET plane daugiau dėmesio turėtų būti skiriama visuomenės palaikymui. Įdiegus 
naujas technologijas, bus svarbu, kad jos būtų priimtinos visuomenei. Šis klausimas 
aktualus visoms svarbiausioms energetikos technologijoms, o ypač atominei. Būtinybė 
geriau informuoti ir įtraukti visuomenę turėtų būti svarstoma ir naujosios Europos 
bendrijos iniciatyvinės grupės, ir Europos energijos gamybos mokslinių tyrimų sąjungos, 
ir pavienių Europos pramonės iniciatyvų plotmėje.
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