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Šiuo pranešimu savo iniciatyva Europos Parlamentas prisideda prie diskusijos dėl išsamios 
2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos kūrimo. Taip Parlamentas reaguoja į 
2013 m. kovo 27 d. žaliąją knygą, kuria Komisija pradėjo diskusiją dėl klimato ir energetikos 
politikos dešimtmečiui po 2020 m.

Nors ES turi aiškią strategiją iki 2020 m. ir stengėsi sumažinti išmetamą ŠESD kiekį, skatinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, didinti energijos vartojimo efektyvumą ir energijos tiekimo 
saugumą, dėl keleto priežasčių reikia iš anksto kurti tolesnę strategiją. Komisijos nuomone, 
svarbu iš anksto sudaryti susitarimą dėl 2030 m. strategijos, atsižvelgiant į ilgus energijos 
infrastruktūrų investicijų ciklus, turint omenyje tikslų patikslinimą, kad būtų užtikrinta 
pažanga siekiant iki 2050 m. ekonomiškai efektyviai įgyvendinti konkurencingos mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos tikslus ir būtų užtikrintas visos Sąjungos 
energetinis saugumas. Be to, pramonei reikalingas didesnis investicijų saugumas, o griežta ir 
išsami strategija galėtų padėti įmonėms priimti sprendimus dėl investavimo ir kurti darbo 
vietas. Kita vertus, naujoje strategijoje taip pat turi būti skiriamas dėmesys tam, ko 
pasimokyta iš dabartinės politikos, ir atsižvelgta į dabartinius ES ir tarptautinius įvykius (pvz., 
susijusius su ekonomikos ir biudžeto problemomis, pasaulinėmis energetikos rinkomis, 
energijos kainomis ir įperkamumu, tarptautinių partnerių užmojais ir įsipareigojimais mažinti 
išmetamą ŠESD kiekį). Be to, pranešimu savo iniciatyva turėtų būti remiamas ES pozicijos 
rengimas galimam tarptautiniam susitarimui dėl klimato kaitos švelninimo 2015 m.

Šiame bendrame Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto ir Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešime pranešėjai siūlo sutelkti dėmesį į šešis 
pagrindinius būsimos Sąjungos klimato ir energetikos politikos klausimus:

– tikslus,

– politikos priemonių darną,

– energetikos saugumo užtikrinimą,

– ES ekonomikos konkurencingumo skatinimą,

– skirtingų valstybių narių pajėgumų paisymą,

– ES poziciją tarptautiniu lygmeniu.


