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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

20 % tikslo šiandien analizė

1. pabrėžia, kad dėl ekonomikos krizės labai sumažėjo pramoninės gamybos pajėgumai, 
smuko ekonominis augimas ir yra perkeliamos darbo vietos; nurodo, kad bet koks BVP 
sumažėjimas turi būti laikomas su BVP susijusiomis sąnaudomis, nes jis neigiamai veikia 
pramonės sektoriaus investicijų potencialą; įspėja nesivadovauti bendra išvada, kad dėl 
ekonomikos krizės išmetamų teršalų kiekį mažinti yra pigiau; 

2. pažymi, kad remiantis iš įvairių pramonės sektorių gauta informacija esama aiškių 
požymių, kad dėl esamų ES su klimatu susijusios politikos priemonių, pvz., apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos, jau vykdomas gamybos perkėlimas, ir yra susirūpinęs, 
kad dėl didesnių anglies dioksido kainų ši tendencija dar sustiprės;

3. sutinka su Komisijos ir Tarptautinės energetikos agentūros (TEA) prielaida, kad jei bus 
delsiama investuoti į  mažai anglies dioksido išskiriančias technologijas, išaugs išlaidos 
vėlesniu etapu; mano, kad norint pasiekti 2050 m. ilgalaikį tikslą, kurį 2011 m. vasario 4 
d. dar kartą patvirtino Europos Vadovų Taryba, ES turėtų dėti daugiau pastangų 2020 m. 
pasiekusi tikslą sumažinti išmetamų teršalų kiekį 20 %; todėl palankiai vertina Komisijos 
ketinimą parengti planus, kurie padėtų pasiekti ilgalaikius tikslus veiksmingiausiu būdu;

4. yra labai susirūpinęs, kad dėl nepakankamo valstybių narių ryžto ir ambicijų ES vėluoja 
pasiekti tikslą sumažinti suvartojamą energijos kiekį 20 %, atsižvelgiant į 2020 m. 
planus; 

5. palankiai vertina tai, kad ES gerai sekasi siekti 2020 m. su atsinaujinančių išteklių 
energija susijusių tikslų; 

6. pabrėžia pažangiųjų elektros energijos tinklų ir pažangiųjų skaitiklių vaidmenį 
integruojant atsinaujinančių išteklių elektros energiją; palankiai vertina pažangiųjų 
skaitiklių darbo grupės atliktą darbą ir prašo Komisijos kuo greičiau pateikti keletą 
rekomendacijų; 

7. pabrėžia, kad norint nustatytu laiku pasiekti Europos lygmens su energija ir klimatu 
susijusius tikslus pirmiausia reikia paspartinti leidimų vykdyti naujus infrastruktūros 
projektus suteikimo procedūras;

8. nurodo, jog siekiant tikslo, kad moksliniams tyrimams būtų skiriama 3% BVP, išlaidomis 
dalijasi privatusis (2 %) ir viešasis (1 %) sektoriai; pažymi, kad siekiant 3 % tikslo vis dar 
susiduriama su specifinėmis problemomis, visų pirma turint mintyje privataus sektoriaus 
išlaidas mokslinių tyrimų srityje; nurodo, kad dėl nepakankamo ryžto mokslinių tyrimų 
finansavimo srityje stabdomas klimatui žalos nedarančių technologijų plėtojimas;
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9. apgailestauja, kad subsidijuodamos energijos kainas ir netaikydamos apribojimų arba 
kvotų išmetamam CO2 kiekiui kai kurios šalys įgyja santykinių pranašumų; nurodo, jog 
dėl to, kad šios šalys netaiko apribojimų išmetamam CO2 kiekiui ir dėl to išmetamas CO2
pigesnis, jos gali būti mažiau linkusios prisijungti prie daugiašalio susitarimo dėl klimato 
kaitos;

Galimybės ir priemonės pasiekti daugiau nei numatytas 20 % tikslas 

10. ragina laikytis bendrojo principo, kad pirmiausia būtų taikomos ekonomiškiausios 
išmetamų teršalų kiekio mažinimo priemonės; 

11. ragina, kad energijos vartojimo efektyvumas būtų vienas iš prioritetų imantis su klimatu 
susijusios politikos priemonių ateityje; pripažįsta, kad iki 2020 m. pasiekusi ES energijos 
vartojimo efektyvumo tikslą (20 %) ES galėtų įvykdyti savo 2020 m. įsipareigojimus 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 20 % ir daugiau; mano, kad, remiantis Komisijos 
poveikio įvertinimu, sumažinus išmetamų teršalų kiekį, kaip nurodyta, vis dar būtų 
galima ekonomišku būdu pasiekti ilgalaikį tikslą sumažinti išmetamų teršalų kiekį 80–
95 %; 

12. ragina Komisiją imtis būtinų veiksmų ir užtikrinti, kad valstybės narės visapusiškai 
įvykdytų savo energijos taupymo įsipareigojimus, numatant reikalavimą, kad Komisija 
turi patvirtinti Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planus arba taikant kitas 
priemones;

13. pabrėžia, kad energijos taupymas ir energijos vartojimo efektyvumas – tai 
ekonomiškiausios galimybės papildomai sumažinti išmetamų teršalų kiekį daugelyje 
sričių; atkreipia dėmesį į neišnaudotas galimybes pastatų, visų pirma esamų pastatų,
energetinio naudingumo srityje, transporto, viešųjų pirkimų ir energijos gamybos, 
transformacijos ir perdavimo, įskaitant centralizuotą šilumos tiekimą, sektoriuose;  
pakartoja, kad konkrečios priemonės šiose srityse yra labai svarbios ir atkreipia dėmesį į 
atitinkamus pasiūlymus, pateiktus B. Bendtseno pranešime; nurodo, kad energijos 
taupymo priemonės turi būti įgyvendintos pirmiausia nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu 
lygmenimis; 

14. pažymi, kad Komisija, nustatė, jog siekiant iki 2020 m. atnaujinti ES energetikos 
infrastruktūrą reikėtų investuoti 1 trilijoną eurų, daugiausia finansuojant iš lėšų, gautų 
pagal energijos tarifus; ragina atlikti šias investicijas siekiant užbaigti kurti tarpusavyje 
sujungtą vidaus energetikos rinką ir iš esmės sumažinti Europos energetikos sistemos 
išmetamą anglies dioksido kiekį; 

15. ragina lanksčiau taikyti Europos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, kad būtų 
galima geriau atsižvelgti į aktualius ekonominius pokyčius ir gamybos duomenis, kad 
sistema nebūtų grindžiama tik ankstesniais duomenimis; yra įsitikinęs, kad pagal 
paskirstymo taisykles turėtų būti užtikrinamas ilgalaikis investicijų saugumas ir 
numatomi lankstūs mechanizmai ekonominio nuosmukio atveju (pvz., siekiant išvengti 
perteklinio paskirstymo atvejų); 
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16. atkreipia dėmesį, kad siekiant mažinti išmetamo anglies dioksido kiekį vis svarbesnės 
darosi anglies dioksido surinkimo ir saugojimo (angl. CCS) technologijos ir ne vien tik 
energetikos sektoriuje; pažymi, kad pagal Tarptautinės energetikos agentūros paskelbtą 
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo planą iki 2030 m. pusė visų anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo projektų bus vykdoma pramoniniame gamybos sektoriuje1;

17. pabrėžia, kad pažangių technologijų kūrimas ir įdiegimas yra svarbiausias elementas 
kovojant su klimato kaita ir kartu įtikinant ES pasaulinius partnerius, jog galima 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį neprarandant konkurencingumo ir darbo vietų; mano, 
kad svarbiausia, jog Europa rodytų pavyzdį žymiai padidindama pagal mokslinių tyrimų 
bendrąją programą numatytas lėšas, skiriamas klimatui žalos nedarančių ir energiją 
efektyviau naudojančių pramonės technologijų moksliniams tyrimams; 

Bendra nauda ir poveikis

18. pažymi, kad Komisijos vertinime nurodoma, jog nustačius didesnį išmetamų teršalų 
mažinimo tikslą iki 2020 m. maždaug 40 mlrd. eurų būtų sumažintos naftos ir dujų 
importo apimtys (prognozuojama naftos kaina 2020 m. – 88 JAV doleriai už barelį); 
pažymi, kad tokiu būdu ES priklausomybė nuo energijos importo galėtų būti sumažinta 
maždaug 56 proc.;

19. pažymi, kad nustačius griežtesnį mažinimo tikslą pagal apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemą toliau išaugtų elektros energijos kainos, o tai būtų pagrindinis ES 
pramonės ir vartotojų rūpestis;

20. pažymi, kad, atsižvelgus į konkurencingumą tarptautiniu mastu, daugiau ES pastangų 
siekiant švelninti klimato kaitos poveikį reikštų, jog ES tarptautiniai konkurentai įgytų 
pranašumą išlaidų požiūriu ir, tuo pačiu metu, ES įmonės įgytų konkurencinį pranašumą 
klimato technologijų srityje; laikosi nuomonės, kad, jeigu ES konkurentai pasirašytų 
tarptautinį susitarimą, jie netektų pranašumo išlaidų požiūriu, tačiau turbūt nebūtų 
daroma jokio poveikio ES konkurenciniam pranašumui; todėl prašo Komisijos ištirti, ar 
vienašališkas ES sprendimas sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 
daugiau negu 20 proc. galėtų paskatinti kitas šalis prisijungti prie tarptautinio susitarimo;

21. pabrėžia, kad siekiant išlaikyti stiprią poziciją sparčiai augančioje pasaulinėje mažai 
anglies dioksido išskiriančių technologijų rinkoje būtina užtikrinti klimatą tausojančias 
inovacijas Europoje;

22. išreiškia susirūpinimą dėl to, kad jau vyksta tvarių technologijų inovacijų poslinkis iš 
Europos į kitas pasaulio vietas; pažymi, kad neseniai atliktuose tyrimuose nurodoma, jog 
iš 50 įmonių, pirmaujančių švarių technologijų srityje, 24 įsikūrusios Azijoje, 22 –
Jungtinėse Valstijose, 3 – Europoje ir 1 – Kanadoje; pabrėžia, kad pagal įmonės 
„Ernst&Young“ 2010 m. barometrą Kinija ir JAV yra patraukliausi pasaulio regionai 
atsinaujinantiesiems energijos ištekliams vystyti;

Anglies dioksido nutekėjimo rizikos vertinimas
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23. nurodo, kad laikantis apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos nuostatų iki 2020 m. 
pramonė turėtų sumažinti išmetamo CO2 kiekį 168 mln. tonų; atkreipia dėmesį į tai, kad 
laikantis siūlomų kriterijų nuostatų pramonės įmonės dar turės nupirkti didelę dalį taršos 
leidimų, o tai ES įmonėms sudarys daug išlaidų, kurių nepatirs jų pasauliniai konkurentai;

24. apgailestauja dėl to, kad Komisijos prielaidose dėl anglies dioksido nutekėjimo 
nepakankamai atspindėtas papildomas poveikis elektros energijos kainoms; pabrėžia, kad 
40 proc. ES elektros suvartoja pramonė, kuriai daromas didelis poveikis dėl bet kokio 
anglies dioksido kainų didėjimo elektros energijos sektoriui perleidus išlaidas; 

25. pažymi, kad yra labai įvairių 2020 m. anglies dioksido rinkos prognozių: nuo €55/tCO2, 
kaip paskaičiavo Komisija, iki €67/tCO2, remiantis 30 proc. mažinimo ES šalyse planu; 
todėl mano, kad Komisijos parengti planai, susiję su anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
vertinimu, yra palyginti optimistiniai ir nepatikimi.

Tolesnės galimybės ir iššūkiai

26. mano, kad reikėtų imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad dėl ES klimato kaitos politikos 
augančios darbo užmokesčio ir energijos sąnaudos nepaskatintų socialinio dempingo ir 
anglies dioksido nutekėjimo; todėl laikosi nuomonės, kad kitos išsivysčiusios ir 
besivystančios šalys turėtų įsipareigoti dėti atitinkamas arba panašias pastangas;

27. pabrėžia, kad dėl augančių anglies dioksido kainų toliau didės elektros kaina; pažymi, 
kad anglies dioksido kainai padidėjus 1 euru, visuomenei susidaro daugiau negu 2 mlrd. 
eurų papildomų išlaidų, susijusių su mokesčiais už elektrą, iš jų 40 proc. tenka pramonei; 
ragina Komisiją nedelsiant parengti gaires dėl elektros išlaidų kompensacijos;

28. išreiškia susirūpinimą, kad iš esmės dėl importo iš šalių, kuriose CO2 apribojimai yra ne 
tokie griežti, 1990–2006 m. ES 47 proc. padidėjo su vartojimu susijęs išmetamas CO2
kiekis; prašo Komisijos įvertinti, ar ši tendencija toliau pastebima taikant apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemą ir ar ji gali sustiprėti trečiuoju įgyvendinimo etapu 
(20/30 proc.); laikosi nuomonės, kad numačius sąžiningas ir PPO taisykles atitinkančias 
priemones, skirtas kovoti su tokiomis anglies vartojimo tendencijomis, ES prekybos 
partneriai būtų skatinami prisijungti prie tarptautinio susitarimo;

29. ragina Komisiją imtis šių praktinių priemonių:
 įvertinti ES išmetamų teršalų kiekio mažinimo politikos poveikį užimtumui, įskaitant 

galimybes įsidarbinti, naujų įgūdžių ugdymo ir turimų įgūdžių tobulinimo poreikius, 
švietimo ir mokymo reikalavimus;

 ištirti, kokiu mastu valstybės narės laikosi savo įsipareigojimo skirti bent 50 proc. 
aukciono pajamų poveikio švelninimo ir prisitaikymo priemonėms, ir, jeigu reikia, 
pasiūlyti priemonių;

 numatyti tinkamą SET plano finansavimą;
 skatinti veiksmingą struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšų panaudojimą 

valstybėse narėse, ypač rengiant energijos vartojimo efektyvumo priemones;
 pradėti taikyti novatoriškus finansavimo mechanizmus (pvz., atnaujinamąsias 

sistemas);
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 skirti papildomų lėšų Vidurio ir Rytų Europos valstybėms narėms, kad jos plėtotų 
priemones apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemai nepriklausančiuose 
sektoriuose (pastatai, transportas, žemės ūkis);

 Aštuntojoje mokslinių tyrimų bendrojoje programoje suteikti prioritetinę reikšmę 
klimato kaitos ir energetikos klausimams.


