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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą ir pabrėžia, kad reikalingi konkretūs politikos 
pasiūlymai; mano, kad itin svarbu susitarti dėl Sąjungos ilgalaikės politikos krypties 
siekiant aiškios perspektyvos verslui ir visuomenei; 

2. pabrėžia, kad itin svarbu laiku, tinkamai ir visapusiškai įgyvendinti galiojančius teisės 
aktus, be kita ko, užtikrinti reguliavimą, kaip reikalaujama Trečiajame energijos vidaus 
rinkos teisės aktų pakete, siekiant vėliausiai 2014 m. sukurti integruotą ir konkurencingą 
Europos energijos vidaus rinką;

3. mano, kad, norint užtikrinti konkurencingas energijos kainas, tiekimo saugumą, tvarumą ir 
efektyvų atsinaujinančios energijos diegimą plačiu mastu, būtina atvira, skaidri, integruota 
ir konkurencinga energijos vidaus rinka ir kad šios rinkos suformavimas lieka rimtu 
uždaviniu visoms valstybėms narėms; teigiamai vertina energijos vidaus rinkos 
liberalizavimą, kuris yra būtinas siekiant mažinti elektros energijos ir dujų kainas, kurias 
moka vartotojai, kartu užtikrinant didesnį energijos rinkų skaidrumą ir geresnę jų 
priežiūrą; 

4. mano, kad perėjimas prie mažai anglies dioksido išmetančios ekonomikos yra galimybė 
padidinti ne tik tvarumą, bet ir tiekimo saugumą ir konkurencingumą Europoje ir kad 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas gali suteikti lyginamąjį 
pranašumą augančioje pasaulinėje su energija susijusių produktų ir paslaugų rinkoje; 
pabrėžia, kad tai palanki galimybė Europos MVĮ, veikiančioms atsinaujinančių energijos 
šaltinių rinkoje; 

5. atkreipia dėmesį į tai, kad vykdant anglies dioksido surinkimo, gabenimo ir saugojimo 
projektus sukuriamos pavojingos atliekos, kurias tenka sandėliuoti; mano, kad Komisija 
pernelyg pasikliauja šia technologija; ragina Komisiją parengti laikotarpio vidurio 
ataskaitą, kurioje būtų įvertinti eksperimentinių anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
technologijų, kurias dotuoja ES, naudojimo anglimis kūrenamose elektrinėse rezultatai;

6. pabrėžia išmaniųjų tinklų svarbą sudarant dvipusio elektros energijos gamintojų ir 
vartotojų ryšio galimybes, taip pat nurodo, kad naudojant išmaniuosius tinklus vartotojai 
gali stebėti ir koreguoti savo elektros energijos naudojimą;

7. atkreipia dėmesį į komunikatą „Europos energetikos politiką“, kuriame pripažįstama 
galima branduolinės energijos nauda konkurencingumo, sąnaudų efektyvumo, išmetamo 
anglies dioksido kiekio mažinimo ir tiekimo saugumo užtikrinimo srityse; nurodo, kad 
branduolinės energetikos technologijos gali tiek trumpuoju, tiek ilgalaikiu laikotarpiu 
patenkinti energetikos ir klimato politikos tikslus;

8. pripažįsta, kad energijos ir anglies junginių išmetimo apmokestinimas, prekyba taršos 
leidimais ir panašios priemonės yra pagrindiniai veiksniai ekonomiškai efektyviai 
įgyvendinant išmetamų teršalų kiekio mažinimo tikslinius rodiklius, tačiau mano, kad galų 
gale jos didina energijos kainų naštą vartotojams;

9. mano, kad derėtų aiškiai nurodyti, ką galima nuveikti įgyvendinant atitinkamai 
energetikos ir socialinę politiką; mano, kad skurdo problemą geriausia spręsti taikant 
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socialinę politiką, o ne reguliuojant energijos kainas.


