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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos

(2013/2135(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos žaliąją knygą „2030 m. klimato ir energetikos politikos 
strategija“ (COM(2013) 0169),

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 191, 192 ir 
194 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, 

– atsižvelgdamas į Komisijos baltąją knygą „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo 
planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos 
kūrimas“ (COM(2011) 0144) ir į 2011 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento rezoliuciją 
dėl bendros Europos transporto erdvės kūrimo plano. Konkurencingos efektyviu išteklių 
naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas“ (COM(2011) 0112) ir į 2012 m. 
kovo 15 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Konkurencingos mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plano2,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planas“ 
(COM(2011) 0571) ir į 2012 m. gegužės 24 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
efektyviai išteklius naudojančios Europos3,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. lapkričio 21 d. rezoliuciją dėl skalūnų dujų ir skalūnų 
alyvos gavybos poveikio aplinkai4,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. lapkričio 21 d. rezoliuciją dėl skalūnų dujų ir skalūnų 
alyvos pramoninių, energetinių ir kitų aspektų5,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją dėl klimato kaitos konferencijos 
Dohoje, Katare (ŠK 18)6,

                                               
1 Priimti tekstai, 2011 12 15, P7_TA(2011) 0584.
2 Priimti tekstai, 2012 3 15, P7_TA(2012) 0086.
3 Priimti tekstai, 2012 5 24, P7_TA(2012) 0223.
4 Priimti tekstai, 2012 11 21, P7_TA(2012) 0443.
5 Priimti tekstai, 2012 11 21, P7_TA(2012) 0444.
6 Priimti tekstai, 2012 11 22, P7_TA(2012) 0452.
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– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Energetikos veiksmų planas iki 2050 m.“ 
(COM(2011) 0885) ir į 2013 m. kovo 14 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
Energetikos veiksmų plano iki 2050 m. – energija ateičiai1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Atsinaujinančioji energija – reikšmingas 
Europos energijos rinkos objektas“ (COM(2012) 0271) ir į 2013 m. gegužės 21 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją dėl dabartinių atsinaujinančiosios energijos uždavinių ir 
galimybių Europos energijos rinkoje2,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Postūmis energijos vidaus rinkai“ 
(COM(2012) 0663) ir į 2013 rugsėjo 10 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl postūmio 
energijos vidaus rinkai3,

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą „Europos anglies dioksido rinkos padėtis 2012 m.“ 
(COM(2012) 0652),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategijos 
(COM(2013) 0216),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į bendrus Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto ir 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto svarstymus pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto ir Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą bei Vystymosi komiteto ir Užimtumo 
ir socialinių reikalų komiteto nuomones (A7-0000/2013),

A. kadangi tiekimo saugumas, konkurencingumas ir klimato tikslai yra labai svarbūs ES ir šie 
klausimai yra neatskiriamai tarpusavyje susiję, todėl turi būti sprendžiami ir vertinami 
vienodai;

B. kadangi tai pripažįstama Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), kurioje 
nurodyta, kad Europos Sąjungos energetikos politika siekiama užtikrinti energijos rinkos 
veikimą, energijos tiekimo saugumą, skatinti energijos vartojimo efektyvumą bei taupymą 
ir atsinaujinančių energijos formų plėtojimą, taip pat energetikos tinklų sujungimą;

C. kadangi tarptautinė bendruomenė 2009 m. Kopenhagoje vykusiame aukščiausiojo lygio 
susitikime įsipareigojo XXI amžiuje apriboti visuotinį atšilimą, kad jis nesiektų 2°C;

D. kadangi, Eurostato duomenimis, ES nuo 1990 iki 2011 m. išmetamą CO2 kiekį sumažino 
16,97 proc. ir siekia strategijoje „Europa 2020“ nustatyto šios srities tikslo;

E. kadangi Tarptautinė energijos agentūra apskaičiavo, kad ES išskiriama tik 11 proc. 
pasaulyje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir ši dalis ateityje turėtų mažėti, nes, 

                                               
1 Priimti tekstai, 2013 3 14, P7_TA(2013) 0088.
2 Priimti tekstai, 2013 5 21, P7_TA(2013) 0201.
3 Priimti tekstai, 2013 9 10, P7_TA(2013) 0344.
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net turėdama ribotas galimybes vienašališkais veiksmais sumažinti pasaulyje išmetamų 
dujų kiekį, ES atlieka itin svarbų vaidmenį; kadangi ES turi laikytis aiškios pozicijos 
siekiant privalomo 2015 m. Paryžiuje sudaryto susitarimo;

F. kadangi investuotojams ir pramonei reikia aiškios ir ilgalaikės ES klimato ir energetikos 
politikos sistemos, kuriai būdingas didesnis tikrumas, siekiant skatinti ilgalaikes 
privačiojo sektoriaus investicijas ir mažinti su tuo susijusią riziką;

G. kadangi Komisijos komunikate dėl Energetikos veiksmų plano iki 2050 m., kurį patvirtino 
Europos Parlamentas, nurodyta, kad energijos vartojimo efektyvumas, atsinaujinantieji 
energijos ištekliai ir energetikos infrastruktūra bet kokiu atveju atneštų naudos ir turėtų 
būti atsižvelgta į atitinkamas politikos sritis ir priemones siekiant skatinti Europos 
konkurencingumą;

H. kadangi ES 2011 m. importuojamam iškastiniam kurui išleido 573 mlrd. EUR ir tikėtina, 
kad jos priklausomybė nuo energijos importo didės;

I. kadangi tyrimai rodo, kad tinklų modernizavimas yra geriausias būdas pagerinti vidaus 
rinką, sumažinti energijos sąnaudas ir paskatinti pramonės konkurencingumą;

Planiniai rodikliai

1. pritaria Komisijos žaliajai knygai dėl 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos 
ir tikisi, kad Europos Vadovų Taryba realiai, bet atsakingai spręs šiuos klausimus;

2. prašo Komisijos taikyti daugialypį požiūrį, kurio veiksmingumas ir išlaidų efektyvumas 
turėtų būti padidintas įgyvendinant koordinuotas ir nuoseklias politikos kryptis, kuriomis 
būtų vienodai sprendžiami tokie klausimai kaip konkurencingumas, energetinis saugumas 
ir klimato tikslai (pvz., išmetamų ŠESD kiekio mažinimas, atsinaujinantieji energijos 
ištekliai ir energijos vartojimo efektyvumas);

3. ragina Europos Vadovų Tarybą išlaikyti ES lygmeniu pasiektą pažangą ir 2030 m. ES 
politikoje nustatyti plačių užmojų, bet realius tikslus, kuriais būtų atsižvelgta į 
ekonomines, socialines, aplinkosaugos, tarptautines ir technologines aplinkybes, taip pat 
sukurti aiškią, stabilią, ilgalaikę ir ekonomiškai efektyvią sistemą, skirtą pramonei ir 
investuotojams;

4. mano, kad geriau naudojamos paramos sistemos galėtų tapti tinkama priemone 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtrai ir energijos vartojimo efektyvumui skatinti; 
mano, kad Komisija atlieka svarbų vaidmenį pateikiant šios srities gaires;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu atsinaujinantieji energijos ištekliai turėtų būti 
vertinami kaip brandūs energijos ištekliai, todėl subsidijų jiems teikimas turėtų būti 
laipsniškai nutrauktas tam, kad šias lėšas galima būtų skirti mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros programoms, taip pat tiems atsinaujinantiesiems ištekliams, kurie 
dar nėra ekonomiškai efektyvūs; prašo Komisijos ištirti atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių poveikį bendroms energijos kainoms;

6. pabrėžia, kad didesnis energijos vartojimo efektyvumas ir energijos taupymas atliks 
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svarbų vaidmenį energetikos sektoriuje mažinant išmetamą anglies dioksido kiekį;

7. prašo Komisijos parengti geresnius pažangos vertinimo ir stebėsenos metodus, taip pat 
priemones, kurios padėtų priimti nuoseklesnį ES požiūrį į energijos vartojimo 
efektyvumą; mano, kad reikėtų dėti daugiau pastangų padedant ES pramonei toliau 
mažinti energijos intensyvumą;

8. pažymi, kad ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, kaip vienas iš svarbiausių 
ES klimato kaitos ir energijos dokumentų rinkinio aspektų, turėtų kuo geriau atlikti savo 
pagrindinę funkciją, t. y. mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, ir 
veiksmingai reaguoti į ekonomikos nuosmukius ir pakilimus; primena, kad pagrindinis ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos tikslas – mažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, o ne suteikti investuotojams pakankamai paskatų investuoti į mažo 
anglies dioksido kiekio technologijas, nes tai turėtų būti antrinis tikslas, o ne pagrindinis 
kriterijus vertinant, ar sistema veikia taip, kaip planuota;

9. atkreipia dėmesį į tai, kad ES reikia visapusiškos politikos sistemos 2030 m., kuria būtų 
skatinamos investicijos į ilgalaikį išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimą tuose 
sektoriuose, kuriems netaikoma prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistema; todėl 
ragina Komisiją ir valstybes nares persvarstyti sektorių, kuriems netaikoma prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais sistema, tikslus suteikiant valstybėms narėms lankstumo 
nustatant būdus, kaip pasiekti su pastangų pasidalijimu susijusius tikslus;

10. mano, kad bendra šilumos ir energijos gamyba ateityje bus labai svarbi didinant energijos 
vartojimo efektyvumą;

Politikos priemonių darna

11. prašo valstybių narių užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą ir sąveiką ES lygmeniu, kad 
nacionalinės priemonės taptų nuoseklesnės;

12. primena, kad labai svarbi aiški, darni ir nuosekli politika ir reglamentavimo sistema 
siekiant ekonomiškai efektyviai ir tvariai skatinti reikiamas investicijas į technologijas, 
kurios bet kuriuo atveju yra naudingos ir kurios yra apibrėžtos Energetikos veiksmų plane 
iki 2050 m.;

13. prašo Komisijos ištirti klimato ir energetikos tikslų sąsajas, siekiant įgyvendinti 
veiksmingiausias politikos kryptis ES lygmeniu, atsižvelgiant ne tik į nacionalinį bendrąjį 
vidaus produktą (BVP), bet ir į kiekvienos valstybės narės pajėgumus;

14. mano, kad valstybės narės ir regionai turėtų būti skatinami gerinti bendradarbiavimą, kad 
būtų optimaliai išnaudotas atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtros veiksmingumas; 
todėl Komisija turi atlikti svarbų tarpininkės vaidmenį koordinuodama, finansiškai 
remdama ir rengdama atitinkamas atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir valstybių narių 
galimybių analizes;

15. ragina Komisiją pateikti analizę apie tai, kaip atsinaujinantieji energijos ištekliai gali būti 
tvariai plėtojami atsižvelgiant į poveikį aplinkai ir su priklausomybe nuo žaliavų ir 
gyvavimo ciklu susijusius aspektus ir visų pirma kaip remti stabilius atsinaujinančiuosius 
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energijos išteklius, pvz., hidroenergiją, biomasę ar geoterminę energiją;

16. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares į visas politikos kryptis kuo greičiau 
įtraukti efektyvaus išteklių naudojimo darbotvarkę;

17. prašo Komisijos įvertinti energijos taupymo raidą ES;

18. ragina Komisiją sukurti lengvai prieinamą internetinę duomenų bazę, kurioje būtų 
kaupiama geriausia patirtis efektyvaus išteklių naudojimo srityje;

Energetinis saugumas

19. pabrėžia, kad energetikos strategijoje svarbu sutelkti dėmesį į energetinio saugumo ir 
pramonės konkurencingumo didinimą ES, darbo vietų kūrimą, socialinius aspektus ir 
aplinkos tvarumą įgyvendinant tokias priemones kaip tiekimo maršrutų, tiekėjų ir išteklių 
įvairinimas bei atsinaujinančiųjų energijos išteklių diegimo didinimas;

20. pabrėžia, kad tiekimo saugumo atžvilgiu valstybės narės privalo galėti pasinaudoti visų 
vietos energijos išteklių teikiamais pranašumais įgyvendinant politikos kryptis, kuriomis 
būtų užtikrintas saugus ir tvarus žvalgymas, gavyba ir šių išteklių naudojimas;

21. pabrėžia, kad ES siekiant energetinio saugumo tikslo būtina atkreipti dėmesį į valstybių 
narių energetinės nepriklausomybės modelį užtikrinant, kad būtų sparčiai baigta kurti ES 
energijos vidaus rinka; be to, mano, kad, užbaigus kurti visą ES aprėpiančių tinklų, 
jungiančių šiaurę, pietus, rytus ir vakarus, infrastruktūrą, ES turės galimybę geriau 
pasinaudoti kiekvienos valstybės narės lyginamaisiais pranašumais, ir ragina toliau remti 
decentralizaciją ir mažos apimties energijos gamybą bei pažangias infrastruktūras visose 
valstybėse narėse; todėl pabrėžia, kad reikia stipraus valstybių narių politikos krypčių 
koordinavimo ir bendrų veiksmų, solidarumo ir skaidrumo, atsižvelgiant į tai, kad vykdant 
nacionalinę energetikos politiką priimti sprendimai gali turėti poveikį kitoms valstybėms 
narėms; mano, kad būtų gerai nustatyti, ar minėtoms užduotims atlikti būtų galima 
panaudoti Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) 
kompetenciją ir priemones ir kaip tai padaryti;

22. mano, kad nevisapusiškai įgyvendinti energijos vidaus rinkos teisės aktai tebėra viena iš 
pagrindinių kliūčių užbaigti kurti bendrąją rinką; pabrėžia, kad svarbu pašalinti likusias 
silpnąsias infrastruktūros vietas ir rinkos nepakankamumo atvejus ir užtikrinti, kad nebūtų 
kuriama naujų kliūčių elektros ir dujų rinkos integracijai;

23. pabrėžia, kad galutiniai energijos vartotojai – asmenys, mažosios ir vidutinės įmonės 
(MVĮ) ir pramonė – yra svarbiausi vidaus energijos rinkoje ir jie turėtų pajusti mažesnių 
energijos kainų naudą, būti tinkamai apsaugoti ir tiksliai informuojami, užtikrinant jiems 
lengvą prieigą prie informacijos; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares kuo skubiau 
stengtis baigti kurti vidaus rinką, užtikrinti tiekimo saugumą ir sukurti tinklų jungtis, kaip 
reikalaujama SESV 194 straipsnyje;

24. pažymi, kad, siekiant užtikrinti tiekimo saugumą, reikia turėti pakankamai pajėgumų ir 
galėti patenkinti paklausą esant didžiausiam energijos poreikiui ir susidūrus su (politiniais 
arba technologiniais) sunkumais, todėl turi būti užtikrinti ir išsaugoti pertekliniai 
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pajėgumai arba atsargos; atkreipia dėmesį į saugojimo ir didesnio tinklų lankstumo poreikį 
kaip atsaką į kai kurių atsinaujinančiųjų energijos išteklių nutrūkstamą tiekimą;

25. pažymi, kad kai kurios valstybės narės kaip „energetikos salos“ vis dar yra visiškai 
atskirtos nuo Europos dujų ir elektros tinklų ir toliau moka didesnę kainą už energiją, o tai 
daro neigiamą įtaką jų konkurencingumui; pažymi, kad be didelių investicijų į 
infrastruktūrą Europos Vadovų Tarybos įsipareigojimas užtikrinti, kad iki 2015 m. nė 
viena valstybė narė neliktų izoliuota nuo ES tinklų, negali būti įgyvendintas tų valstybių 
narių atžvilgiu; todėl pritaria sparčiam vidaus energijos rinkos kūrimo užbaigimui;

26. prašo Komisijos ištirti energijos saugojimo galimybes ES ir įvairias galimas šios srities 
technologijas;

27. pabrėžia, kad esamos energetikos struktūros modernizavimas ir naujos, pažangios ir 
lanksčios infrastruktūros kūrimas energijos gamybai, perdavimui, skirstymui ir saugojimui 
yra labai svarbūs norint sukurti stabilią, gerai integruotą ir tinkamai sujungtą energijos 
rinką, taip pat pabrėžia, kad kartu su didelėmis investicijomis turėtų būti investuojama į 
regioninius ir netgi vietos tinklus;

ES ekonomikos konkurencingumo skatinimas

28. mano, kad atvira ir skaidri vidaus rinka, kurioje visos ES ir trečiosios šalies įmonės 
energetikos srityje laikosi Bendrijos teisyno (pranc. acquis communautaire), gali padėti 
sustiprinti ES tiekėjų derybinę poziciją išorės konkurentų atžvilgiu;

29. ragina Komisiją pradėti tyrimą ir išanalizuoti naujus ir ekonomiškai efektyvius rinkos 
projektus siekiant užtikrinti vartotojams pagrįstai nustatytą elektros kainą ir išvengti 
anglies dioksido nutekėjimo; todėl prašo Komisijos kuo greičiau pateikti papildomą 
vertinimą ir rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų, kurių imantis būtų išvengta anglies 
dioksido nutekėjimo pavojaus, kylančio dėl gamybos įrenginių perkėlimo į ES 
nepriklausančias šalis, ir kuriuose visų pirma būtų nagrinėjami papildomi scenarijai, pagal 
kuriuos pasauliniu lygmeniu nesiimama arba imamasi per mažai veiksmų siekiant 
sumažinti išmetamą anglies dioksido kiekį;

30. pažymi, kad pagrindiniai ES konkurentai pasaulinėje rinkoje daug dėmesio skiria 
technologinei plėtrai, inovacijoms ir pramonės procesų tobulinimui; be to, pažymi, kad jų 
ekonomika auga daug greičiau nei ES; daro išvadą, kad ES turi teikti prioritetą 
moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai bei inovacijoms;

31. siūlo Komisijai sukurti ES ir pagrindinių konkurentų konkurencingumo palyginimo 
metodą, kuris, pvz., galėtų būti grindžiamas fiskalinės politikos kryptimis, moksliniais 
tyrimais ir technologine plėtra, inovacijomis, pramoninėmis energijos kainomis ir 
reguliavimo našta;

32. tvirtai pabrėžia, kad bet kuria būsima ES politikos kryptimi turi būti sprendžiami 
ekonomikos lyginamieji pranašumai ir trūkumai, visų pirma susiję su ES pasirašomais 
laisvosios prekybos susitarimais, ypač daug dėmesio skiriant planuojamam laisvosios 
prekybos susitarimui su JAV, kur gerokai sumažėjo energijos kainos, bet pastangos 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį neprilygsta pažangai, kuri jau 
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pasiekta ES;

Valstybių narių pajėgumo skirtumų pripažinimas

33. pritaria Komisijos pastebėjimams, kad klimato ir energetikos tiksliniai rodikliai kiekvieną 
valstybę narę ir jos piliečius veikia skirtingai ir kad tai patvirtina, jog reikia dirbti 
teisingiau dalijantis pastangomis, atsižvelgiant į šalies BVP, laimėjimus mažinant 
išmetamą anglies dioksido kiekį nuo 1990 m., išmetamųjų teršalų kiekį vienam 
gyventojui, ekonominį pajėgumą ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių bei energijos 
vartojimo efektyvumo galimybes;

34. pabrėžia, remdamasis SESV 194 straipsniu, kad valstybės narės priima galutinį sprendimą 
dėl savo energijos rūšių derinio ir joms turėtų būti suteikta galimybė taikyti ir plėtoti 
skirtingą požiūrį į technologijas ir energijos išteklius, kurie yra ekologiški ir priimtini 
socialiniu bei ekonominiu aspektu;

35. pažymi, kad planuojant veiksmus yra svarbiausia sutelkti dėmesį į tokius veiksmų
scenarijus, kuriuose atsižvelgiama į valstybių narių galimybes, ekonomiškai efektyvių 
naujų technologijų plėtros perspektyvas ir siūlomos politikos įgyvendinimo pasaulinį 
poveikį tam, kad būtų galima pasiūlyti ateinantiems metams skirtus mažinimo tikslus;

36. pažymi, kad galimybės naudotis kapitalu, netgi sunkiosios pramonės sektoriuose, dažnai 
yra kliūtis investicijoms į švaresnes technologijas; todėl prašo Komisijos išnagrinėti 
galimybę įsteigti fondą, kuris padėtų pritraukti investicijas ir galbūt būtų finansuojamas 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos lėšomis;

ES tarptautiniu lygmeniu

37. pažymi, kad šiuo metu kai kurios besivystančios ir išsivysčiusios šalys vykdo 
diferencijuotas klimato politikos strategijas ir investicijas, įskaitant savo apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemų įgyvendinimą; 

38. pažymi, kad ES svarbu išlaikyti pirmaujantį vaidmenį, o valstybėms narėms – laikytis 
vieningos pozicijos, siekiant apibrėžti stiprią ir bendrą poziciją, kuri būtų ginama 2015 m. 
Paryžiuje vyksiančiose derybose, kur bus mėginama pasiekti naują privalomą susitarimą 
dėl pasaulio klimato;

39. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


