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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl naujos energetikos strategijos Europai 2011–2020 m.
(2010/2108(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 7 d. paskelbtą padėtį įvertinantį Komisijos dokumentą 
„Nauja energetikos strategija Europai 2011–2020 m.“,

– atsižvelgdamas į 2007 m. sausio 10 d. Komisijos komunikatą Europos Vadovų Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Europos energetikos politika“ ir vėlesnį 2008 m. lapkričio 13 d. 
Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Antroji Strateginė energetikos apžvalga. ES 
energijos tiekimo užtikrinimo ir solidarumo veiksmų planas“ ir papildomus dokumentus 
(COM(2008)0781),

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 3 d. rezoliuciją dėl antrosios strateginės 
energetikos politikos apžvalgos1,

– atsižvelgdamas į Trečiąjį energijos vidaus rinkos teisės aktų paketą, kurį sudaro 2009 m. 
liepos 13 d. Reglamentas (EB) Nr. 713/2009 įsteigiantis Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūrą, 2009 m. liepos 13 d. Reglamentas (EB) Nr. 
714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, 
panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003, 2009 m. liepos 13 d. Reglamentas (EB) 
Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantis 
Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005, 2009 m. liepos 13 d. Direktyva 2009/72/EB dėl elektros 
energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB (Elektros 
energijos direktyva) ir 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 
2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 
2003/55/EB (Gamtinių dujų direktyva)2,

– atsižvelgdamas į ES energetikos ir klimato kaitos dokumentų paketą, kurį sudaro 2009 m. 
balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 443/2009 nustatantis 
naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą 
mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO 2 kiekį, 2009 m. balandžio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 
2001/77/EB ir 2003/30/EB, 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2009/29/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir 
išplėsti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą, 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/30/EB, iš 
dalies keičianti Direktyvos 98/70/EB nuostatas dėl benzino, dyzelinių degalų (dyzelino) ir 
gazolių kokybės rodiklių, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos ir 
mažinimo mechanizmą, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 1999/32/EB nuostatas dėl 
vidaus vandens kelių laivų kuro kokybės rodiklių ir panaikinanti Direktyvą 93/12/EEB, 

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0038
2 OL L 211, 2009 8 14, p. 1
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2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB dėl anglies 
dioksido geologinio saugojimo, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 85/337/EEB, 
direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB, 2008/1/EB ir Reglamentą 
(EB) Nr. 1013/2006 ir 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimas Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas1,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo 26 d. rezoliuciją dėl Bendros užsienio politikos 
energetikos srityje kūrimo2,

– atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 17 d. Energetikos chartijos sutartį, kuria nustatoma 
tarptautinio bendradarbiavimo energetikos srityje teisinė bazė, ir į jos pereinamojo 
laikotarpio protokolo projektą,

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 663/2009 dėl ekonomikos gaivinimo programos, teikiant Bendrijos finansinę paramą 
energetikos srities projektams, sukūrimo (Europos energetikos programa ekonomikai 
gaivinti)3,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 31 d. Komisijos komunikatą dėl ekonomikos gaivinimo 
programos, teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams 
(Reglamento (EB) Nr. 663/2009 keitimas) (COM(2010)0283),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 4 d. Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl 
transeuropinių energetikos tinklų programos įgyvendinimo 2007–2009 m. 
(COM(2010)0203),

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 2004/67/EB 
(COM(2009)0363) (A. Vidal-Quadras pranešimas),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planas: 
išnaudoti potencialą“ (COM(2006)0545),

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 25 d. Komisijos ataskaitą Tarybai ir Europos 
Parlamentui dėl pažangos diegiant elektros energijos tiekimo saugumo ir investicijų į 
infrastruktūrą užtikrinimo priemones (COM(2010)0330),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 21 d.. Tarybos išvadų „Naujos 2011–2020 m. Europos 
energetikos strategijos link“ projektą4,

– atsižvelgdamas į 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų, pagal 

                                               
1 OL L 140, 2009 6 5, p. 1
2 OL C 219E, 2008 8 28, p. 206.
3 OL L 200, 2009 7 31, p. 31
4 9744/10
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kurią panaikinama Tarybos direktyva 93/76/EEB (Energetinių paslaugų direktyva)1,

– atsižvelgdamas į 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/8/EB dėl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios šilumos paklausa vidaus 
energetikos rinkoje, ir iš dalies keičianti Direktyvą 92/62/EEB (Termofikacijos 
direktyva)2,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 194 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į
Tarptautinės prekybos komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komiteto ir Regioninės plėtros komiteto nuomones (A7-0000/2010),

A. kadangi nuo Lisabonos sutarties prasidėjo naujas Sąjungos laikotarpis, kurio metu reikia 
suderinti mūsų tikslus ir strategijas siekiant visapusiškai įgyvendinti šią sutartį,

B. kadangi Sąjunga susiduria su prasto energetikos srities teisės aktų ir energetikos strategijų 
apskritai įgyvendinimo problema, kuriai spręsti Komisija turi imtis tvirto vadovaujančio 
vaidmens, kad šie trūkumai būtų panaikinti,

C. kadangi Europa ir toliau tampa vis labiau priklausoma nuo energijos, visų pirma iškastinio 
kuro, importo iš užsienio šaltinių,

D. kadangi reikia didelių energetikos srities investicijų, visų pirma investicijų per artimiausią 
dešimtmetį į naujas elektrines ir perdavimo tinklus, kuriomis bus sukurtas net ir ilgesnio 
laikotarpio energijos rūšių derinys ir kurioms reikės naujo finansavimo priemonių 
įvairinimo,

E. kadangi investicijoms į energetikos sektorių reikia didelio kapitalo ir kadangi reikia 
sukurti stabilią ilgalaikę reguliavimo sistemą, kurioje bendrovės galėtų priimti aplinkos ir 
ekonominiu požiūriu tinkamus sprendimus dėl investicijų,

F. kadangi energetikos infrastruktūra turi būti pirmiausia ir daugiausia finansuojama iš 
energetikos tarifų; tačiau kadangi taip pat gali prireikti ES finansavimo tais atvejais, kai 
vien tik rinka negali finansuoti tokių investicijų, ypač mažiausiai išsivysčiusiuose 
regionuose,

G. kadangi dėl ekonominio nuosmukio, atsiradusio dėl finansų krizių, investicijos į 
energetikos sektorių buvo atidėtos; tačiau mano, kad krizės taip pat gali būti galimybė 
Europai vykdyti reformas,

H. kadangi tvaria ir dinamiška ekonomika turėtų būti siekiama ekonominį augimą atsieti nuo 
energijos suvartojimo, visų pirma padidinant energijos vartojimo efektyvumą vienam 
produkcijos vienetui,

                                               
1 OL L 114, 2006 4 27, p. 64
2 OL L 52, 2004 2 21, p. 50
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Įžanga Strategija, skirta užtikrinti visapusišką Lisabonos sutarties įgyvendinimą

1. Džiaugiasi, kad pateiktas padėtį įvertinantis Komisijos dokumentas „Nauja energetikos 
strategija Europai 2011–2020 m.“, kuris yra pirmasis žingsnis siekiant išsamios ES 
energetikos politikos įgyvendinant strategiją „ES 2020“,

2. mano, kad bet kokia būsimąja strategija turėtų būti siekiama įgyvendinti Lisabonos 
sutartyje išdėstytus bendros energetikos rinkos, tiekimo saugumo, energijos naudojimo 
efektyvumo, energijos taupymo ir energetinių tinklų skatinimo tikslus ir ji turėtų padėti 
sumažinti priklausomybę nuo energijos importo ir padidinti energijos gamybą ES viduje;

3. pažymi, kad siūloma strategija turėtų būti įgyvendinama visų pirma laikantis solidarumo ir 
atsakomybės principų, pagal kuriuos nė viena valstybė narė neturi būti užmiršta ar 
izoliuota ir visos valstybės narės turi imtis priemonių, skirtų užtikrinti bendrą Sąjungos 
saugumą; pabrėžia, kad į Sutartį yra įtrauktas atskiras energetikos skyrius (SESV 194 
straipsnis), kuriuo užtikrinamas tvirtas Sąjungos veiksmų teisinis pagrindas, pagrįstas 
Bendrijos metodu;

4. pabrėžia, kad Sąjungai reikia ilgalaikės energetikos politikos vizijos, kurią papildytų 
tikslūs ir išsamūs trumpalaikiai veiksmų planai, kuriais būtų siekiama šių tikslų;

Užtikrinti energijos rinkos veikimą,
5. pabrėžia, kad Europos vidaus energetikos rinkos kūrimo užbaigimas yra būtinas siekiant 

įgyvendinti ES politikos tikslus; mano, kad tai turėtų būti paremta aiškia teisine sistema, 
kurioje teisės aktų būtų laikomasi griežtai, o Komisija, jei reikia, daugiau valstybių narių 
už pažeidimus pateiktų ieškinius ETT;

6. Ypatingai pažymi ir pabrėžia tai, kad reikia visapusiškai įgyvendinti dabartinius 
energetikos srities ES teisės aktus ir pasiekti ES energetikos tikslus; pabrėžia, kad reikia 
greitai įgyvendinti Trečiojo energijos vidaus rinkos teisės aktų paketo taisykles;

7. ragina Komisiją, jei valstybės narės nesiimtų veiksmų, kaip galutinę priemonę dabartines 
direktyvas pasiūlyti priimti reglamentų forma siekiant užtikrinti visapusišką tiesioginį jų 
įgyvendinimą visoje bendroje rinkoje;

8. mano, kad reikėtų sustiprinti energetikos rinkos reguliavimo institucijų vaidmenį ir 
nacionalinių reguliavimo institucijų ir Komisijos bendradarbiavimą, ypač mažmeninėse ir 
didmeninėse rinkose; pažymi, kad jeigu Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūros (ACER) ir Europos dujų perdavimo sistemos operatorių 
(ENTSO) kompetencijos nepakaktų sukurti labiau integruotas regionines ir Europos 
energetikos rinkas, gali prireikti pakeisti jų įgaliojimus;

9. pažymi, kad reikia padidinti didmeninių rinkų skaidrumą; dėl to džiaugiasi, kad Komisija 
pristatė pasiūlymą dėl energetikos prekybos rinkų skaidrumo ir vientisumo;

10. primena 2005 m. Komisijos atliktą sektoriaus apklausą; ragina 2012 m. atlikti antrąją 
sektoriaus apklausą;

11. prašo Komisijos surengti metinį aukščiausiojo lygio susitikimą su nacionalinių parlamentų 
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energetikos komitetų atstovais ir Europos parlamento nariais dėl ES energetikos srities 
politikos, teisės aktų ir kitų su ja susijusių klausimų siekiant užtikrinti geresnį tarpusavio 
supratimą;

Paremti šiuolaikinius integruotus perdavimo tinklus

12. Primygtinai pabrėžia, kad bet koks šiuolaikinio visą ES apimančio elektros perdavimo 
tinklo kūrimo vėlavimas kenkia ES siekiui iki 2020 m. pasiekti 20 proc. energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių tikslą ir siekti energijos vartojimo efektyvumo tikslų; todėl 
džiaugiasi, kad energetikos strategijoje pagrindinis dėmesys kreipiamas į infrastruktūrą, 
siekiant sukurti šiuolaikinius visą ES apimančius integruotus perdavimo tinklus;

13. pabrėžia, kad tik visą Europą apimantis, valstybių narių sienomis neapribotas energetikos 
tinklas leis galutinai užbaigti vidaus energetikos rinkos kūrimą;

14. mano, kad dešimties metų tinklo plėtros planai (TYNDP) sujungti ES elektros energijos ir 
dujų perdavimo tinklus turėtų būti įgyvendinti ir užbaigti iki 2020 m.; pabrėžia, kad reikia 
geresnių dujų perdavimo tinklų jungiamųjų vamzdynų ir Suskystintų gamtinių dujų 
terminalų, kurie taip pat padėtų nutraukti kai kurių valstybių narių rinkos atskirtį;

15. mano, kad dabartinė transeuropinių energetikos tinklų programa (TEN-E) buvo 
neveiksminga ir daug neprisidėjo prie jungčių tarp valstybių narių statybos; mano, kad 
todėl siūlomame energetikos infrastruktūros pakete ir TEN-E pakeičiančiuose teisės 
aktuose turėtų būti:

a) atliktas leidimų išdavimo energetikos infrastruktūrai problemos vertinimas ir 
sumažinamas biurokratizmas;

b) nustatyti prioritetiniai projektai ir nustatyti svarbiausių investicijų, skirtų vidaus 
energetikos rinkai vystyti, nustatymo kriterijai;

c) pateikti aiškūs kriterijai ir gairės valstybėms narėms dėl energetikos infrastruktūros 
valstybinio ir ES finansavimo;

d) išplečiama finansinė parama projektų įgyvendinimo stadijos metu;

e) sukuriamas tarpvalstybinis išlaidų pasidalijimo modelis, visų pirma koordinuojant 
infrastruktūros ir energijos iš atsinaujinančių išteklių plėtrą;

16. mano, kad nauja finansinė perspektyva turėtų atspindėti ES politinius prioritetus, kaip 
nurodyta strategijoje ES 2020, tai reiškia, kad energetikos politikai, įskaitant 
infrastruktūrą, reikia skirti didesnę biudžeto dalį;

17. mano, kad naujoviškos finansinės priemonės (pvz., rizikos pasidalijimo priemonės ir 
valstybinių bankų paskolų sistemos) galėtų būti svarbi paramos investicijoms į 
energetikos infrastruktūrą ir energijos vartojimo efektyvumą priemonė; todėl ragina 
Komisiją tradicines paskolas dažniau keisti šiomis sistemomis; visapusiškai remia 
pasiūlymą ES biudžeto kapitalą naudoti kaip paskolų garantiją skatinant privačiojo 
sektoriaus ir bendras privačiojo ir viešojo sektoriaus investicijas;
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18. pabrėžia, kad kai kurioms valstybėms narėms reikia papildomos Sąjungos paramos 
infrastruktūrai, pvz., senų elektrinių, elektros tinklų ir tiekimo tinklų pakeitimui, nes vien 
rinkos jos suteikti negali; 

19. siūlo sukurti koordinavimo priemones, kad būtų galima užtikrinti, kad nacionalinis 
elektros tinklų plėtros planavimas atitiktų 10-ies metų tinklo plėtros planą;

20. pabrėžia, kad, remiantis darbo grupės, nagrinėjusios pažangiuosius tinklus, išvadomis, 
Komisija turėtų ES lygiu užtikrinti tinkamą pažangiųjų tinklų reguliavimo sistemą, 
nustatant visai ES bendrus standartus jų plėtrai; remia bandomuosius projektus, skirtus 
pažangiųjų skaitiklių plėtotei;

21. prašo Komisiją pateikti poveikio vertinimą dėl pasaulio ir ES dujų rinkos ateities, įskaitant 
jau suplanuotus dujų infrastruktūros projektus (t. y. „Nabucco“), naujus SGD terminalus, 
skalūnų dujų poveikį JAV dujų rinkai (visų pirma dėl suskystintų gamtinių dujų importo 
poreikių) ir galimų pokyčių skalūnų dujų rinkoje poveikį ES būsimam dujų tiekimo 
saugumui ir kainoms iki šių metų pabaigos;

Geriau išnaudoti ES energijos vartojimo efektyvumo potencialą
22. energijos vartojimo efektyvumas ir energijos taupymas turėtų būti pagrindinis visų būsimų 

strategijų prioritetas, nes tai yra rentabili išeitis, siekiant sumažinti ES energetinę 
priklausomybę, taip prisidedant prie darbo vietų kūrimo, kovos su klimato kaita, energijos 
kainų didėjimo neutralizavimo ir pažangos, siekiant efektyviu išteklių vartojimu pagrįstos 
ekonomikos;

23. džiaugiasi efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plano peržiūra; ragina Komisiją 
atsižvelgti į Europos Parlamento nuomonę;

24. mano, kad siekiant didesnio energijos vartojimo efektyvumo turėtų būti susitelkta į 
pirminės energijos naudojimą, įskaitant perdirbimą, perdavimą, paskirstymą ir tiekimą, ir 
taip pat į pramonės ir namų ūkių vartojimą;

25. remia nemokestiniais principais grįstus papildomus rinkos mechanizmus, kuriais siekiama 
pagerinti energijos vartojimo efektyvumą kaip priemonę skatinti ES ekonomikos 
konkurencingumą;

26. ragina valstybes nares susitarti dėl bendros metodologijos, skirtos įvertinti nacionalinius 
efektyvaus energijos vartojimo ir taupymo tikslus ir stebėti pažangą, kaip šių tikslų 
siekiama; pabrėžia, kad teisiškai privalomi tikslai gali būti įtraukiami tik, kai yra susitarta 
dėl bendros metodologijos;

27. remia kelių lygių valdymo ir decentralizuotą metodą, kaip energetikos politikos ir 
energijos vartojimo efektyvumą, įskaitant „Pažangių miestų“ iniciatyvą;

28. prašo Komisijos pateikti komunikatą apie tai, kaip padidinti atsinaujinančių energijos 
šaltinių vartojimo efektyvumą Europos Sąjungoje, siekiant ES mastu bendros paskatų 
sistemos, skirtos atsinaujinančių energijos šaltinių vartojimui, kuri įgalintų panaudoti tam 
tikro tipo atsinaujinančius energijos šaltinius tose ES dalyse, kur jie yra ekonomiškai 
efektyviausi, ir taip sumažinti elektros energijos kainas; mano, kad per vidutinės trukmės 
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laikotarpį  galėtų būti sukurtos regionų atsinaujinančios energijos rinkos grupės;

29. ragina Komisiją ištirti valstybių narių pateiktus atitinkamus nacionalinius atsinaujinančios 
energijos veiksmų planus; prašo Komisijos, jei būtina, imtis veiksmų, siekiant padėti kai 
kurioms valstybėms narėms patobulinti jų planus; prašo Komisiją pasinaudoti 
bendradarbiavimo mechanizmais, numatytais direktyvoje, siekiant padėti valstybėms 
narėms, kurioms reikia pagalbos;

Užtikrinti energijos tiekimo saugumą 
30. mano, kad kartu su Europos išorės veiksmų tarnyba Komisija turėtų užtikrinti, jog 

Sąjunga dėl energijos kalbėtų vienu balsu;

31. mano, kad visi išorės vamzdynai ir kiti energetikos tinklai, patenkantys į Europos 
Sąjungos teritoriją, turėtų būti reglamentuojami skaidriais susitarimais ir atsižvelgti į  
vidaus rinkos taisykles, įskaitant taisykles dėl trečiosios šalies patekimo ir paskirties 
sąlygų; ragina Komisiją užtikrinti, kad esamuose ir būsimuose dujotiekiuose bei 
komerciniuose susitarimuose bus laikomasi Europos energetikos acquis ir, jei reikia, 
imamasi veiksmų;

32. ragina dar labiau išplėsti Energijos bendriją į daugiau ES kaimyninių šalių; pabrėžia, kad 
Komisija turėtų užtikrinti, kad ES valstybės narės laiku bei griežtai įgyvendina ES 
energetikos taisykles, visų pirma teikiant finansavimą iš ES lėšų su sąlyga, kad bus 
vykdomi Sutarties įsipareigojimai;

33. mano, kad energetikos skyrius, apimantis politinį ir techninį bendradarbiavimą, turėtų būti
sustiprintas kiekviename susitarime su kaimyninėmis valstybėmis, visų pirma stiprinant 
energijos vartojimo efektyvumo programas ir vidaus rinkos taisykles;

34. džiaugiasi, kad Rusija grįžta į Energetikos chartijos konferencijos posėdžius; ragina 
Komisiją dirbti siekiant išplėsti Sutartį į daugiau šalių ir Energetikos chartijos 
konferencijos forume derybomis siekti susitarimo, kurio rezultatas būtų, kad Rusija 
ratifikuotų visą Sutartį ir jos protokolus; pabrėžia, kad energetika turėtų būti svarbiausia 
sąlyga susitarimui po partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo su Rusija ir kad tas 
susitarimas turėtų būti naudojama kaip pagrindas atskiroms valstybėms narėms
santykiuose su Rusija;

35. prašo Komisijos užtikrinti, kad Reglamentas dėl dujų tiekimo saugumo bus visiškai 
taikomas po jo įsigaliojimo, ypač jo išankstinio įspėjimo mechanizmai;

36. ragina Komisiją ir dalyvaujančias valstybes nares ir toliau tęsti ES dujotiekio „Nabucco“ 
projekto įgyvendinimą, nes tai galėtų gerokai sustiprinti dujų tiekimo Europos Sąjungai 
saugumą; prašo, kad  vakuojantis ES „Nabucco“ projekto koordinatoriaus postas būtų  kuo 
greičiau užimtas;

37. ragina vykdyti ypatingą dialogą energetikos klausimais su Kaspijos jūros regiono šalimis, 
palankiai vertina Kaspijos vystomojo bendradarbiavimo veiklą;

38. ragina skatinti DESERTEC ir Viduržemio jūros regiono saulės energijos plano 
iniciatyvas, remiant  decentralizuotas saulės energijos elektrines Šiaurės Afrikos regione ir 
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jų prijungimą prie tinklų;

39. mano, kad minimalių ES standartų dėl licencijavimo ir naujų atominių elektrinių projektų 
sertifikavimo sukūrimas būtų naudingas;

40. skatina ir palaiko SGD terminalų statybą, ypač šalyse, kuriose dujų tiekimas yra labiausiai 
nepatikimas;

Skatinti mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą ir inovacijas 
41. ragina atidžiai stebėti SET plano įgyvendinimą ir nustatyti kliūtis, siekiant pritraukti 

privačias investicijas;

42. remia ekonomiškai efektyvių naujų technologijų, skirtų elektros saugojimo, įskaitant 
vandenilio ir kito kuro ląsteles, plėtrą, kas leistų padidinti kintamąją atsinaujinančių 
energijos išteklių dalį;

43. ragina Komisiją skatinti ir finansiškai remti bandomuosius projektus ES, skirtus
netradicinių vidaus energijos šaltinių panaudojimui, įskaitant skalūnų dujas; prašo 
Komisijos padėti valstybėms narėms vykdyti geologinius tyrimus, siekiant nustatyti 
turimų išteklių kiekius Europos Sąjungoje, ir prašo, kad tai būtų įtraukta į ilgalaikę 
Europos Sąjungos strategiją;

44. yra įsitikinęs, kad vidutinės trukmės laikotarpiu tradiciniai ir netradiciniai gamtinių dujų 
šaltiniai yra greičiausias ir lengviausias būdas sumažinti išskiriamą anglies dioksido kiekį 
prieš pereinant prie neiškastiniu kuru grindžiamos ekonomikos, todėl ragina, kad SET 
iniciatyvose dėl anglies dioksido surinkimo ir saugojimo dėmesys taip pat būtų teikiamas 
dujomis kūrenamų elektrinių išmetamiems ir kitiems biokuro teršalams;

45. Kaip teigiama Antrojoje energetikos apžvalgoje, anglis tebėra labai svarbus vidinis 
energijos šaltinis, todėl sąjunga turėtų tęsti mokslinius tyrimus, kuriais siekiama sukurti 
švarias anglies technologijas, kaip antai anglies dujinimas ir anglies skystinimas;

46. palaiko tolesnį valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimą užtikrinant, kad tvariai 
biomasės rinkai būtų taikomos reikiamos skatinamosios priemonės, atsižvelgiant į 
biologinę įvairovę ir maisto gamybos klausimus;

47. mano, kad moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra energetikos technologijų inovacijų 
srityje turėtų būti pagrindinis naujosios Aštuntosios mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros bendrosios programos prioritetas, todėl reikėtų iš esmės padidinti šioms 
paprogramėms skiriamus išteklius;

48. primena, kad energetikos srities moksliniai tyrimai turėtų padėti ne tik mažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir užtikrinti energijos tiekimo saugumą, bet ir 
pagerinti Europos pramonės įmonių konkurencingumą; šiuo požiūriu mano, jog siekiant 
užtikrinti, kad tarptautinėje rinkoje būtų galima visapusiškai prekiauti Europos 
inovacijomis, gyvybiškai būtina su ES strateginėmis partnerėmis (pvz., Kinija, Japonija, 
Indija, Rusija ir JAV) vykdyti naujųjų energetikos technologijų, pvz., elektromobilių, 
standartizaciją;
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Vykdant ES energetikos politiką didžiausią dėmesį skirti vartotojų ir piliečių naudai
49. mano, kad pažangiųjų skaitiklių diegimo projektai ir energetikos projektai apskritai turi 

būti lydimi plačių sąmoningumo ugdymo kampanijų, kad piliečiams būtų išaiškinta apie 
jų naudą; pabrėžia, jog norint, kad šie projektai būtų sėkmingi, labai svarbu informuoti 
visuomenę apie pažangiųjų skaitiklių teikiamą naudą;

50. ragina Komisiją stebėti ir Europos Parlamentui pateikti ataskaitą apie Trečiojo vidaus 
rinkos paketo įgyvendinimą nacionalinių priemonių, skirtų išvengti energijos 
nepritekliaus, srityje ir primena valstybėms narėms apie jų įsipareigojimus pagal 
galiojančias teisės nuostatas;

51. primena energetikos pramonės įmonėms pagal Trečiąjį energetikos paketą prisiimtą 
įsipareigojimą pradėti teikti aiškias ir suprantamas energijos sąskaitas; yra įsitikinęs, kad 
Komisijos Piliečių energetikos forumo parengti sąskaitų šablonai turėtų visoje Sąjungoje 
būti naudojami kaip standartizuotų energijos sąskaitų pagrindas;

52. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Dabar Europos Sąjungos energetikos srityje esama daugelio uždavinių. Vienas sunkiausių iš 
šių uždavinių – Europos mastu kovoti dėl energetikos ateities. ES tampa vis labiau 
priklausoma nuo energijos importo iš užsienio. Mūsų energetikos sistemai reikalingos didelės 
investicijos, o Europa vis dar jaučia ekonomikos krizės pasekmes. Be to, mes patys 
nesugebame įgyvendinti savo energetikos srities teisės aktų.

Lisabonos sutartis buvo pirmas žingsnis siekiant išspręsti šias problemas. Joje nustatyti aiškūs 
Sąjungos tikslai: veikianti bendra energetikos rinka, tiekimo saugumas, energijos vartojimo 
efektyvumas ir energetikos tinklų kūrimo bei atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo 
skatinimas. Dabar Sąjunga turi ir tvirtą teisinę sistemą, ir teisinį pagrindą (194 straipsnis), 
pagal kuriuos ji gali veikti energetikos politikos srityje.

Priėmus Sutartį prasideda naujas Sąjungos laikotarpis. Dabar laikas suderinti mūsų tikslus ir 
strategijas siekiant visapusiškai įgyvendinti šią sutartį. Taigi Europos Parlamento pranešėja 
mano, kad norint pasiekti 194 straipsnio tikslus ir klimato teisės aktų rinkinio tikslus „20-20-
20“, reikalingos strateginės gairės ir nauja energetikos strategija. ES veiksmus galima stiprinti 
keliais aspektais. Pirma, reikia geriau naudoti ES biudžeto išteklius, skiriamus ES energetikos 
ir klimato politikai. Antra, reikia sukurti daugiau būdų, kaip ekonomiškiau remti visos 
Europos energetikos tinklų tolesnę plėtrą ir modernizavimą bei labai mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių energetikos sistemų kūrimą. Itin svarbu sukurti didesnę ES energetikos 
politikos vidaus ir išorės aspektų sąveiką. EP pranešėja mano, kad esama aiškaus politinio 
ryžto imtis daugiau veiksmų šiose energetikos politikos srityse Europos lygmeniu.

EP pranešėja visiškai sutinka su Komisijos teiginiu, kad dabartinėje Europos energetikos 
srities teisės aktų įgyvendinimo pakopoje padėtis iš esmės prasta, net įgyvendinant 
ankstesnius teisės aktus, pvz., 2003 m. priimtąjį 2-ąjį vidaus energetikos rinkos teisės aktų 
rinkinį. Taip pat Komisija yra visiškai teisi stengdamasi atkreipti didelį dėmesį į politikos, dėl 
kurios susitarta nuo 2007 m., įgyvendinimą. Taip pat teisingas Komisijos įspėjimas, kad 
reikalingi tolesni veiksmai, tačiau tokios priemonės nebus patikimos ar veiksmingos, jei esami 
teisės aktai ir programos nebus visapusiškai įgyvendinami.

Strateginiai tikslai. Naujais veiksmais energetikos srityje turėtų būti siekiama trijų 
pagrindinių su energetika susijusių ES tikslų:
1. Pirmasis tikslas – pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios energetikos 

sistemos (tai buvo Komisijos pirmosios strateginės energetikos apžvalgos ir klimato 
dokumentų rinkinio tema).

2. Antrasis tikslas – pereinant prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios energetikos 
technologijų sistemos ir ekonomikos, visiems užtikrinti energijos tiekimo saugumą (tai 
buvo 2008 m. Komisijos antrosios strateginės energetikos srities apžvalgos tema).

3. Trečiasis tikslas – užtikrinti, kad siekiant pirmųjų dviejų ES tikslų taip pat būtų 
stiprinamas ES konkurencingumas ir kad visiems vartotojams būtų tiekiama energija už 
prieinamą kainą.

Pirmasis tikslas gali būti ir buvo nustatytas atsižvelgiant į emisijų mažinimo tikslus ir 
potikslius, susijusius su atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir biokuro dalimi tiekiamos 
energijos rūšių derinyje. Tačiau sudėtinga ir netinkama nustatyti tiek pat tikslius siekius, 
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susijusius su energijos rūšių derinio kitais komponentais (nafta, anglimis, dujomis, 
branduoline energija). Tai sudėtinga, nes šių energijos šaltinių kainos svyruoja pasaulio prekių 
rinkose, taigi ir jų naudojimas kinta. Tai netinkama todėl, kad iškastinio kuro dalis turi būti 
nustatyta atsižvelgiant į atsinaujinančių išteklių energijos dalį ir neturi bei negali būti 
nustatyta iš anksto. Tinkama nustatyti tikslą, susijusį su atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
dalimi (nepaisant naudotinos atsinaujinančių išteklių energijos rūšies) visame energijos rūšių 
derinyje, norint mažinti augantį priklausomumą nuo iškastinio kuro importo ir pasiekti 
išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslų. Tačiau apskritai kalbant pasakytina, kad energijos 
rūšių derinio klausimą reikia palikti rinkos dalyviams ir įmonėms, kurie turės atlikti savo 
skaičiavimus, pagrįstus aiškiomis ES nustatytomis strategijomis, paskatomis ir nuobaudomis.

Ilgainiui pirmasis tikslas, susijęs su mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios ekonomikos 
sukūrimu, bus naudingas siekiant antrojo, su energetiniu saugumu susijusio tikslo mažinant 
Europos poreikius, susijusius su naftos ir dujų importu. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į ES 
konkurencingumą ir energijos prieinamumą ES pramonei ir privatiems vartotojams.

ES biudžeto lėšos. Didelis dabartinės ES energetikos politikos trūkumas – nesugebėjimas 
nukreipti ES lėšų į tą sritį, kuri, nepaisant nuosmukio, vis dar tebėra vienas iš svarbiausių 
Europos vyriausybių ir piliečių prioritetų. Kaip teigia Komisija, ES energetikos sistemoms 
reikalingi milijardai eurų investicijų į energijos tinklus, gamybos ir transporto pajėgumus bei 
švarias technologijas. Tai turi būti pagrindinė būsimos energetikos strategijos tema.

EP pranešėja mano, kad dabar Europa turi skirti lėšų nusistatytiems politikos tikslams, 
įskaitant tikslus „20-20-20“ bei Lisabonos sutarties straipsnius dėl energetinio saugumo, 
įgyvendinti. Naujojoje energetikos strategijoje turėtų būti skatinama daugiau ES biudžeto 
išteklių skirti energetikos ir klimato politikai, pradedant nuo finansinės programos po 2013 m.

Iki šiol Europos indėlis į energetikos politiką buvo labiau susijęs su reguliavimu, o ne su 
finansais (išskyrus mokslinių tyrimų ir plėtros finansavimą). Europos reguliavimas buvo 
daugiausia skiriamas energijos tinklams ir energijos produktams. Trijų vieno po kito priimtų 
ES teisės aktų rinkinių dėl energetikos vidaus rinkos tikslas buvo panaikinti diskriminaciją 
elektros tinklų ir dujų vamzdynų srityse bei perdavimo sistemos operatorius padaryti 
universaliais energijos perdavėjais visoje Europoje. Buvo laikomais teorijos, kad jeigu 
perdavimo sistemos operatoriams bus teikiamos tinkamos paskatos, jie ir jų naudotojai 
finansuos visą reikalingą tinklų infrastruktūrą. Tačiau tampa aišku, kad atsinaujinantiesiems 
energijos ištekliams atokiose vietovėse reikalingi nauji tinklų sujungimai ar pažangieji tinklai 
kuriami nepakankamai greitai, kad būtų galima užtikrinti didesnę generatorių bei vartotojų 
sąveiką ir geresnį energijos paklausos valdymą. Kaip Komisija įspėja, ne visas investicijas į 
infrastruktūrą atliks vien tik rinka, ypač ten, kur dėl tarptautinio kai kurių tinklų pobūdžio 
tampa sunku valstybėms narėms paskirstyti sąnaudas.

EP pranešėja mano, kad Komisija turėtų prisidėti prie investicijų į infrastruktūrą. Ji turi 
sukurti strateginę visos ES infrastruktūrą, kuri skatintų ES ir regioninių rinkų integraciją ir 
padidintų gebėjimus įsisavinti atsinaujinančiuosius energijos išteklius. Vis dėlto net visas ES 
biudžetas yra per mažas palyginti su Europos energetikos srities investicijų poreikiais. Tačiau, 
siekiant tinkamai panaudoti energetikos ir klimato politikai skiriamas biudžeto lėšas, būtų 
atliekami šie veiksmai:

 ES biudžeto prioritetai būtų derinami su jos politikos prioritetais.
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 Būtų teikiama pagalba naujesnėms Centrinės ir Rytų Europos valstybėms narėms, 
kurių didelis emisijų mažinimo ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos 
potencialas.

 Būtų remiamos ir teikiamos paskatos tais atvejais, kai ES energetikos tikslams pasiekti 
rinkos priemonių nepakanka.

Kadangi ES biudžetas yra palyginti mažas, EP pranešėja mano, kad ES turėtų ieškoti būdų, 
kaip panaudoti ES biudžetą taip, kad jis darytų didelį poveikį. Vienas iš tokių būdų galėtų būti 
Europos biudžeto naudojimas užtikrinti paskoloms siekiant skatinti privačias ir privataus bei 
viešojo sektorių partnerysčių investicijas, kaip dabar daroma naudojant Europos ekonomikos 
atgaivinimo plano energetikos lėšas. Tokios rizikos pasidalijimo priemonės ir valstybinių 
bankų teikiamų paskolų sistemos būtų paramos investicijoms į energetikos infrastruktūrą 
priemonė ir galėtų naujovišku būdu vis labiau pakeisti tradicines paskolas.

Ekonomiškesnė parama atsinaujinantiesiems energijos ištekliams. Kai kurios 
nacionalinės finansinės paramos sistemos yra daug didesnės negu visos ES pastangos. Vis 
dėlto vienas iš būdų labiau remti atsinaujinančių išteklių energiją – susieti šiuos didesnius 
nacionalinius fondus į visos Europos sistemą. Taigi rengiant naująją energetikos strategiją 
reikėtų atsižvelgti į pirminį Komisijos pasiūlymą dėl visos Europos prekybos atsinaujinančių 
išteklių energija ar kilmės garantijų sistemos. Tai padėtų visoje Europoje sukurti masto 
ekonomiją ir investicijas nukreipti ten, kur jos duotų geriausių rezultatų. Vidutinės trukmės 
laikotarpiu Europa, siekdama sukurti visos Europos atsinaujinančiųjų energijos išteklių rinką, 
taip pat galėtų kurti regionines atsinaujinančiųjų energijos išteklių rinkas.

Energijos vartojimo efektyvumas. Daugelis suinteresuotųjų šalių naująją energetikos 
strategiją supranta kaip galimybę sustiprinti plano „20-20-20“ neprivalomą tikslą: tikslą iki 
2020 m. energijos vartojimo efektyvumą pagerinti 20 proc. Vis dėlto EP pranešėja mano, kad 
bus sunku įgyvendinti bet kokius teisiškai privalomus energijos efektyvumo tikslus, tačiau 
vietoje to galima daugiau dėmesio skirti ekonomiškiems veiksmams, kuriais siekiama geriau 
išnaudoti dar nepanaudotą ES energijos taupymo potencialą. Gerai tai, kad Komisija ragina 
valstybes nares pagerinti jų energijos vartojimo efektyvumo planus, pateiktus 2008 m., 
kuriuos, kaip teigia Komisija, galima labai patobulinti. 

Inovacijos. Aišku, kad ES turi daugiau dirbti siekdama sujungti ir padidinti savo 27 valstybių 
narių pastangas, susijusias su moksliniais tyrimais ir plėtra. ES tai gali padaryti trimis būdais: 
sujungdama ir koordinuodama su moksliniais tyrimais susijusius veiksmus (kaip ji tai daro 
energetikos pramonės iniciatyvų atveju), nustatydama techninius ir teisinius naujų metodų 
standartus (kaip tai padaryta anglies dioksido surinkimo ir saugojimo srityje) ir teikdama 
finansavimą (kaip ji tai daro taikydama mokslinių tyrimų bendrąją programą). Vis dėlto 
Europos strateginiame energetikos technologijų plane Komisija teigia, kad viešosios ir 
privačios investicijos į mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančias technologijas turi būti 
nuo dabar iki 2020 m. padidintos nuo 3 mlrd. eurų iki 8 mlrd. eurų per metus. EP pranešėja 
mano, kad turime rasti naują būdą, kaip skatinti privačias investicijas į Europos strateginį 
energetikos technologijų planą ir taip pat vėl daugiau dėmesio skirti 8-ajai bendrajai 
energetikos programai.

Išorinė energetikos politika. Komisijos dokumente nurodomi daugelis ES dialogų 
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energetikos klausimais su tarptautinėmis organizacijomis, užsienio partneriais ir tiekėjais. 
Tačiau lemiamu energetinio saugumo aspektu svarbiausios išorės iniciatyvos yra tos, kurias 
įgyvendinant daugiausia dėmesio skiriama šiems dalykams:

 ES vidaus energetikos rinkos taisyklių plėtrai į kaimynines šalis, 
 siekiui įvairinti energijos importo šaltinius ir kelius. 

EP pranešėja mano, kad pirmojo tikslo reikia siekti plečiant Energijos bendriją ir kartu su 
Rusija stipriai dirbti Energetikos chartijos konferencijos forume ir derybose dėl naujojo 
partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo su Rusija. Reikia pasveikinti Moldovą, nes ji 
baigė ratifikavimo procedūras ir suderino savo dujų srities įstatymus su ES acquis bei įstos į 
Energetikos bendriją 2010 m. gegužės mėnesį. Tokią pačią užduotį vis dar turi įvykdyti 
Ukraina, kuri lygtinai įstojo 2009 m. gruodį, ir ji vis dar turi užtikrinti, kad jos dujų srities 
įstatymai atitiktų ES acquis.

Antrojo tikslo reikia siekti statant naujus suskystintų gamtinių dujų terminalus, kuriais dujos 
galėtų būti tiekiamos į Europą iš viso pasaulio. Suskystintų gamtinių dujų terminalai gali 
padėti sukurti ir naujus dujų importo šaltinius, ir naujus jo kelius. Naujus dujų importo 
šaltinius ir kelius Europa gali kurti ir plėtodama pietinį dujų koridorių bei vykdydama tokius 
projektus kaip, pvz., Nabucco vamzdynas. EP pranešėja giria Komisiją už tai, kad ji stengiasi 
kūrybiškai mąstyti apie galimas priemones, kurios galėtų padidinti ES perkamąją galią ir 
nagrinėja naujas priemones, pvz., Kaspijos jūros regiono plėtros korporaciją, kaip būdą 
Europos energijos paklausą suformuoti taip, kad Centrinės Azijos dujų gamintojai būtų 
paskatinti parduoti jas Europoje.

Darydama galimą išimtį projektui Nabucco, EP pranešėja mano, kad finansavimas, skiriamas 
Europos atsparumui išoriniams sukrėtimams energetikos srityje didinti, apskritai būtų geriau 
panaudojamas ES viduje, o ne už jos ribų. Taip yra todėl, kad naujos tarpvalstybinės 
dujotiekių jungtys ir saugojimas ES teikia ilgalaikę naudą Europos energetikos infrastruktūrai 
ir yra praktinė valstybių narių energetinio solidarumo išraiška. Šį procesą paskatins dabartinė 
Dujų tiekimo saugumo reglamento peržiūra. Tačiau labiau integruotos dujų rinkos kūrimą 
reikia tęsti laikotarpiu, kurį apims naujoji energetikos strategija. Taigi EP pranešėja tikisi, kad 
šiuo atveju Komisija sukurs vidinių ir išorinių energetikos aspektų sąveiką.


