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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl energetikos infrastruktūros prioritetų 2020 m. ir vėliau
(2011/2034(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Energetikos infrastruktūros prioritetai 2020 m. ir 
vėliau. Integruoto Europos energetikos tinklo planas“ (COM(2010)0677),

– atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbo dokumentą dėl komunikato „Energetikos 
infrastruktūros prioritetai 2020 m. ir vėliau. Integruoto Europos energetikos tinklo planas“ 
(COM(2010)0677) poveikio vertinimo,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Energetika 2020. Konkurencingos, darnios ir 
saugios energetikos strategija“ (COM(2010)0639),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ (COM(2010)2020),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Atsinaujinančioji energija. Siekiant 2020 m. 
tikslo“ (COM(2011)0031),

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančią ir 
vėliau panaikinančią Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Galimybių sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį daugiau nei 20 % analizė ir anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
vertinimas“ (COM(2010)0265),

– atsižvelgdamas į trečiąjį teisės aktų dėl energetikos vidaus rinkos paketą „Europos 
aprūpinimas energija. Tikra rinka, kurioje užtikrinamas saugus tiekimas“2,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių3,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva 
„Tausiai išteklius naudojanti Europa“ (COM(2011)0021),

– atsižvelgdamas į 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1364/2006/EB, nustatantį gaires transeuropiniams energetikos tinklams ir panaikinantį 
Sprendimą 96/391/EB ir Sprendimą Nr. 1229/2003/EB4,

– atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą dėl transeuropinių energijos tinklų programos 
                                               
1 OL L 140, 2009 6 5, p. 16.
2 OL L 211, 2009 8 14.
3 OL L 295, 2010 11 12, p. 1.
4 OL L 262, 2006 9 22, p. 1.
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įgyvendinimo 2007–2009 m. (COM(2010)0203),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl naujos energetikos 
strategijos Europai 2011–2020 m.1,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plano peržiūros2,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 16 d.3 ir 2011 m. vasario 17 d.4 rezoliucijas dėl 
strategijos „Europa 2020“,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 194 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 170 straipsnį, pagal kurį Sąjunga 
turi dalyvauti kuriant ir plėtojant transeuropinius tinklus transporto, telekomunikacijų ir 
energijos infrastruktūrų srityje,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą, taip pat į 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos ir Regioninės plėtros komitetų 
nuomones (A7-0000/2011),

A. kadangi pagrindiniai mūsų iššūkiai, susiję su energetika, aprėpia kovą su klimato kaita, 
savarankiškumo energetikos srityje stiprinimą ribojant iškastinio kuro importą, 
konkurencingos energijos produktų vidaus rinkos skatinimą ir galimybės visiems už 
prieinamą kainą naudotis tausia ir saugia energija užtikrinimą,

B. kadangi remiantis Lisabonos sutartimi nustatytas konkretus teisinis pagrindas vystyti ES 
energetikos politiką, kurią įgyvendinant būtų skatinamos energijos tinklų jungtys, būtinos 
pasiekti kitiems ES energetikos politikos tikslams, t. y. užtikrinti energijos produktų 
rinkos veiklai, energijos veiksmingumui ir atsinaujinančių šaltinių energijos naudojimui, 
taip pat saugiam tiekimui,

C. kadangi laiku nemodernizavus Sąjungos energetikos infrastruktūros ir nepritaikius jos 
pagal tausios energijos gamybos ir vartojimo modelį gali nepavykti pasiekti 2020 m. 
numatytų energetikos ir kovos su klimato kaita tikslų ir iškilti grėsmė ilgalaikiam ES 
tikslui iki 2050 m. 80–95 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį,

D. kadangi norint užtikrinti konkurencingas energijos kainas, saugumą ir tvarumą būtina 
atvira, integruota ir konkurencinga ES energijos produktų rinka ir kadangi šios rinkos 
suformavimas lieka rimta problema,

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0441.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0485.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0223.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0068.
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E. kadangi valstybių narių tinklų tarpusavio jungčių pajėgumai apskritai nepakankami ir 
kadangi kai kurie regionai toliau lieka izoliuoti,

F. kadangi norint užtikrinti, kad valstybės narės būtų išties solidarios, svarbu užtikrinti 
alternatyvius tiekimo ir tranzito maršrutus ir naujas tinklų jungtis,

G. kadangi šiandien planuojamos energijos infrastruktūros turi atitikti ilgalaikius ES kovos su 
klimato kaita ir energetikos tikslus,

H. kadangi energijos veiksmingumas – galinga ir sąnaudų požiūriu naudinga priemonė norint 
užtikrinti, kad ateityje būtų naudojama tvari energija, ir ją taikant galima iš dalies apriboti 
investicijų į energetikos infrastruktūrą būtinybę,

I. kadangi tiesiant pažangius tinklus ir naudojant pažangius skaitiklius užtikrinama svarbi 
galimybė veiksmingai susieti energijos gamybą, energijos perdavimą ir vartotojus,

J. kadangi ilgos autorizacijos procedūros ir nepakankamai suderinti administracinių 
institucijų tarpusavio veiksmai lėmė ilgą delsimą ir papildomas sąnaudas, ypač 
įgyvendinant tarpvalstybinius projektus,

K. kadangi turi būti užtikrintos rezultatyvios viešos diskusijos ir tinkamai atsižvelgta į 
Europos aplinkos apsaugos teisės aktus,

L. kadangi rinkos priemonės ir toliau turi likti energetikos infrastruktūros finansavimo 
pagrindu ir kadangi konkretiems komerciniu požiūriu ne tiek perspektyviems projektams 
paremti bus reikalingas tam tikras viešasis finansavimas,

I. Strateginis energetikos infrastruktūrų planavimas

1. pabrėžia, kad itin svarbu laiku ir visapusiškai įgyvendinti esamus teisės aktus, įskaitant 
reguliavimą, kurį raginama užtikrinti remiantis trečiojo energijos produktų rinkos paketo 
teisės aktais;

2. yra įsitikinęs, kad norint visapusiškai pasinaudoti naująja infrastruktūra būtina vadovautis 
ES lygmens požiūriu, ir pabrėžia būtinybę sukurti suderintą infrastruktūros projektų 
atrankos metodą, kuris būti grindžiamas Europos ir regionine perspektyva ir siekiu 
optimizuoti poveikį socialinei ir ekonominei sričiai bei aplinkai;

3. pabrėžia, kad metodas, kuriuo remiantis ketinama vertinti 2020 m. energetikos 
infrastruktūrą, turi būti suderinamas su bendraisiais energetikos politikos tikslais ir su ES 
2050 m. veiksmų planu, taip pat su kitų sričių (pvz., transporto, pastatų ir Prekybos taršos 
leidimais sistemos) ES politika, įskaitant energijos veiksmingumo politiką (ypač kai ji 
susijusi su būsimo energijos veiksmingumo veiksmų plano įgyvendinimu), taip pat su 
galimu technologinių pranašumų ir pažangių miestų iniciatyvos įgyvendinimo poveikiu;

4. pabrėžia, kad atsižvelgiant į infrastruktūros svarbą būtina nustatyti, kada įgyvendinant 
energijos veiksmingumo politiką infrastruktūra gali būti sumažinta, kada esama 
infrastruktūra gali būti atnaujinta ar modernizuota, o kada būtina nauja infrastruktūra, kuri 
galėtų būti vystoma šalia jau veikiančios;
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5. mano, kad vystant ES ir trečiųjų šalių tarpusavio elektros energijos infrastruktūrą gali kilti 
arba – jau veikiančių infrastruktūrų atveju – padidėti anglies junginių nutekėjimo grėsmė; 
ragina Komisiją kilus būtinybei parengti šiam klausimui spręsti reikalingas priemones, 
pvz., taikyti vadinamąją anglies junginių įtraukimo sistemą arba reikalauti tinkamai 
vadovautis ES direktyvos 2009/28/EB nuostatomis;

6. pabrėžia, kad daugiau dėmesio turėtų būti skirta vidaus perdavimo sistemoms, kurios labai 
svarbios energijos produktų rinkoms integruoti, ir užkirstas kelias vadinamųjų energijos 
salų reiškiniui bei šalinamos perdavimo kliūtys;

7. palankiai vertina Komisijos pastangas skatinti regionų bendradarbiavimą ir ragina toliau 
vadovauti šioms regioninėms iniciatyvoms;

II. Išsamus infrastruktūros vystymo planas

8. mano, kad, nors pagal dešimties metų tinklo plėtros planą numatyta vykdyti atitinkamus 
elektros energijos infrastruktūros projektus, remiantis juo taip pat turėtų būti nustatyti 
prioritetai, reikalingi siekti ES energetikos ir kovos su klimato kaita tikslų;

9. siekdamas užtikrinti, kad ateityje būtų geriau vadovaujama planuojant ES elektros 
energijos ir dujų infrastruktūrą, ragina Komisiją parengti konkretų pasiūlymą dėl didesnio 
skaidrumo ir aktyvesnio visuomenės dalyvavimo nustatant ES prioritetus – tai būtų dalis 
platesnio suinteresuotųjų šalių proceso, į kurį būtų įtraukti energijos sektoriaus atstovai, 
nepriklausomi ekspertai, vartotojai ir nevyriausybinės organizacijos;

10. mano, kad, remiantis ilgalaike Europos planavimo perspektyva ir stebint Energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai bei Europos Komisijai, dešimties 
metų tinklo plėtros planas turėtų būti tęstinės Europos elektros energijos perdavimo 
infrastruktūros vystymo programos pagrindas;

11. pabrėžia, kad, norint sėkmingai siekti bendrų energetikos tikslų, gyvybiškai svarbu 
skatinti kurti veiksmingos ir pažangios atsinaujinančių šaltinių energijos integracijos 
infrastruktūrą, ir palankiai vertina tai, kad prioritetas suteiktas Šiaurės jūros tinklui –
esminiam būsimojo Europos supertinklo elementui; ragina Komisiją konsultuotis su 
visomis susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis siekiant greičiau įvardyti elektros 
energijos magistrales ir iki 2014 m. pateikti Europos Parlamentui planą;

12. pritaria, kad skatinant įvairesnį ir saugų tiekimą ir mažinant energetinę priklausomybę 
svarbų vaidmenį atlieka veiksmingos dujų infrastruktūros; atkreipia dėmesį į būtinybę 
dujų infrastruktūroms taikyti papildomus lankstumo reikalavimus, ypač siekiant užtikrinti 
dujų transportavimą priešinga kryptimi, ir pabrėžia, kad dujų infrastruktūra turėtų būti 
vystoma visapusiškai atsižvelgiant į suskystintų ir suspaustų gamtinių dujų terminalų 
indėlį;

13. mano, kad Komisija vis dar nepakankamai dėmesio skiria netradicinių dujų šaltinių 
infrastruktūros vystymui, ypač kai jis susijęs su teisiniais klausimais, naudojimo ciklo 
vertinimu ir poveikiu aplinkai; ragina Komisiją atlikti išsamų šio klausimo vertinimą;

14. pabrėžia integruoto energetikos infrastruktūros planavimo svarbą žemės ūkiui ir nedidelio 
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masto kaimo vietovių energijos šaltiniams, kadangi taip skatinama energijos gamybos 
decentralizacija ir kaimo plėtra;

15. pabrėžia paskirstymo infrastruktūros svarbą ir vaidmenį, kurį profesionalūs vartotojai ir 
paskirstymo sistemų operatoriai atlieka integruodami į sistemą decentralizuotus energijos 
produktus;

16. ragina Komisiją iki 2012 m. pateikti konkrečias iniciatyvas, skirtas vystyti įrenginiams, 
reikalingiems energijai saugoti (įskaitant įvairios paskirties dujų / vandenilio įrenginius, 
hidroenergijos, aukštos temperatūros saulės ir kitas technologijas);

17. mano, kad turėtų būti tęsiami Komisijos iki šiol parengti CO2 surinkimo ir transporto 
infratsruktūros projektai; ragina Komisiją parengti vidutinės trukmės laikotarpio ataskaitą, 
kuria remiantis būtų įvertinta pažanga, padaryta įgyvendinant ES finansuojamus šios 
srities projektus;

18. ragina Komisiją kritiškai įvertinti su investicijų reikmėmis susijusius duomenis, pateiktus 
komunikate dėl energetikos infrastruktūros prioritetų, ir prireikus juos persvarstyti, taip 
pat ragina ją informuoti Tarybą ir Parlamentą apie investicijas, kurių gali prireikti;

III. Pažangūs tinklai

19. yra įsitikinęs, kad energetikos infrastruktūros turėtų būti labiau orientuotos į vartotoją ir 
kad daugiau dėmesio turėtų būti skirta paskirstymo sistemų pajėgumų ir vartojimo 
sąveikai; atkreipia dėmesį į naujos elektros energijos sistemos pranašumus, aprėpiančius 
šiuolaikines technologijas ir paslaugas, pvz., pažangius skaitiklius, pažangius tinklus ir 
tarpusavyje suderintas, informacinėmis ir ryšio technologijomis valdomas, apkrovos ir 
energijos poreikio valdymo paslaugas;

20. laikosi nuomonės, kad naudojant pažangius tinklus ir energijos valdymo sprendimus 
užtikrinama unikali galimybė skatinti Europos pramonės, ypač mažų ir vidutinio dydžio 
įmonių (MVĮ), konkurencingumą; ragina Komisiją pateikti naują pasiūlymą, į kurį būtų 
įtrauktas reikalavimas iki 2014 m. privaloma tvarka visiems vartotojams, kurie nėra 
gyventojai, įsirengti pažangius skaitiklius;

21. ragina valstybes nares kartu su Europos standartizacijos tarnybomis ir pramonės atstovais 
sparčiau atlikti su techniniais elektra varomų transporto priemonių, pažangių tinklų ir 
skaitiklių standartais susijusį darbą siekiant, kad jis būtų baigtas iki 2012 m.;

22. pažymi, kad valstybės narės jau įpareigotos užtikrinti, kad iki 2020 m. bent 80 proc. jų 
galutinių vartotojų naudotų pažangiuosius skaitiklius; pabrėžia, kad valstybės narės turėtų 
remti pakankamą skaičių gyventojams skirtų bandomųjų projektų, siekdamos skatinti 
inovacijų procesą, kaip numatyta pagal trečiojo energijos produktų rinkos paketo teisės 
aktus; ragina nustatyti aiškias privatumo ir duomenų apsaugos taisykles remiantis šiuo 
metu galiojančiais ES teisės aktais;

IV. Aiškių ir skaidrių prioritetiniams projektams taikomų kriterijų apibrėžimas

23. palankiai vertina tai, kad Komisija įvardijo prioritetinius koridorius, ir sutinka, kad būtina 
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optimizuoti ribotą finansavimą; ragina parengti aiškią ir skaidrią metodiką, kurią taikant 
būtų įvardyti prioritetiniai projektai, atitinkantys neatidėliotinas Europos reikmes, 
susijusias su vidaus rinkos saugumo, tvarumo ir jos vystymo principų laikymusi;

24. pabrėžia, kad Europai svarbių projektų atranka turėtų būti vykdoma remiantis objektyviais 
ir skaidriais kriterijais ir dalyvaujant visoms suinteresuotosioms šalims; pabrėžia, kad 
įgyvendinant visus Europai svarbius projektus turėtų būti prisidedama prie ES energetikos 
politikos tikslų siekio, ir mano, kad turėtų būti privaloma taikyti šiuos kriterijus:

– projektas turi būti itin svarbus Europai,

– jo svarba turi būti įrodyta remiantis infrastruktūros hierarchija,

– jis turi atitikti kovos su klimato kaita ir aplinkos apsaugos tikslus,

– jis turi būti suderinamas su ilgalaike ES energetikos politika (turi būti sudarytos 
lankstaus ir daugiafunkcinio taikymo galimybės ir vengiama priklausomybės nuo 
konkrečių tiekėjų),

– jį įgyvendinant turi būti naudojamos patikimos technologijos, pvz., IRT ir pažangieji 
tinklai;

25. laikosi nuomonės, kad atsižvelgiant į tai, kokio pobūdžio infrastruktūra, ir siekiant toliau 
prioritetizuoti projektus, turėtų būti vadovaujamasi šiais kriterijais:

– indėlis užkertant kelią vadinamųjų energijos salų reiškiniui,

– ekonomiškumas,

– projektų išbaigtumas,

– galimybių riboti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą sumažinimas,

– poveikis aplinkai,

– viešasis interesas;

26. pabrėžia, kad turi būti užtikrinta galimybė įvertinti galimas rinkos skatinamas energetikos 
infrastruktūros vystymo kliūtis;

27. pabrėžia, kad skaidrumas turi būti skatinamas aiškiai informuojant visuomenę apie 
kiekvieno projekto paskirtį; ragina viešų konsultacijų metu įvertinti, kaip vadovaujamasi 
šiais kriterijais;

V. Sparčios ir skaidrios leidimų suteikimo procedūros

28. pritaria, kad būtina laiku užtikrinti Europai svarbių projektų įgyvendinimą, ir teigiamai 
vertina Komisijos pasiūlymą racionalizuoti, geriau koordinuoti ir tobulinti leidimo 
suteikimo procedūras kartu užtikrinant, kad būtų paisoma subsidiarumo principo;
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29. palankiai vertina tai, kad įsteigtos su kiekvienu Europai svarbiu projektu susijusios 
nacionalinės kontaktinės tarnybos (vadinamoji vieno langelio sistema), atliekančios vieno 
rengėjus ir įvairias su leidimo suteikimo procedūra susijusias institucijas siejančio 
administracinio padalinio funkciją; laikosi nuomonės, kad koordinuojant tarpvalstybinių 
projektų įgyvendinimą turėtų būti dar labiau derinama nacionalinių vieno langelio tarnybų 
veikla ir didesnis Komisijos vaidmuo;

30. ragina Komisiją nustatyti, ar galima parengti bendras ar suderintas procedūras, pagal 
kurias būtų sukurtos konkrečios pagrindinės priemonės (nuolatiniai informacijos mainai, 
informavimas apie sprendimus reikiamu metu, bendri problemų sprendimo mechanizmai 
ir t. t.); ragina Komisiją įvertinti galimybę koreguoti kai kuriuos nacionalinės 
administracinės teisės aspektus;

31. teigiamai vertina tai, kad įvesti laiko apribojimai, į kuriuos atsižvelgdamos vykdomosios 
institucijos turi priimti galutinį sprendimą; ragina Komisiją toliau vertinti šią iniciatyvą 
atsižvelgiant į įvairias specifines projekto ypatybes ir projektų teritorinę charakteristiką ir 
įvertinti, ar tinkama kaip galutinę sprendimų priėmimo priemonę naudoti arbitražo 
procedūras;

32. ragina vadovautis aktyvesniu dalyvavimu grindžiamu požiūriu ir pripažįsta, kad vietos 
gyventojų įtikinimas energetikos infrastruktūros projektų tinkamumu neatskiriamas nuo 
kaip galima ankstyvesnio jų įsitraukimo į šių projektų vystymo veiklą; ragina pilietinę 
visuomenę dalyvauti konsultacijų dėl Europai svarbių projektų procese;

33. ragina Komisiją išsamiau įvertinti, ar kompensavimo priemonės galėtų būti naudingos 
tvirtinant tarpvalstybinius projektus, kurie neatneša naudos konkretiems (tranzitiniams) 
regionams, tačiau vis dėlto yra svarbūs siekiant ES energetikos politikos tikslų;

VI. Finansavimo priemonės 

34. pažymi, kad investicijos į tinklus – ciklinės ir todėl turėtų būti vertinamos iš istorinės 
perspektyvos; pabrėžia, kad didelė dalis per pastaruosius dešimtmečius pastatytos 
infrastruktūros, skirtos centralizuotoms jėgainėms sujungti, per ateinančius metus taps 
nebenaudojamos; atkreipia dėmesį į tai, kad visuomenė tikėsis naujos infrastruktūros 
įgyvendinimo sąnaudų optimizavimo;

35. pabrėžia, kad pagrindinė infrastruktūros investicijų sąnaudų suma turi būti finansuojama 
rinkos ir grindžiama principu „moka vartotojas“; laikosi nuomonės, kad tais atvejais, kai 
svarbūs projektai rinkos požiūriu nėra patrauklūs, tačiau juos vystyti būtina norint pasiekti 
patvirtintus tikslus, turėtų būti naudojamas viešasis finansavimas, kad privačios 
investicijos būtų atsvertos pritaikant naujovišką finansinių priemonių derinį;

36. pabrėžia, kad norint skatinti investicijas gyvybiškai svarbus stabilus, nuspėjamas ir 
tinkamas reguliavimo pagrindas;

37. pabrėžia, kad, vadovaujantis ES energetikos ir kovos su klimato kaita politikos tikslais, 
turėtų būti visapusiškai pasinaudota rinkos principais grindžiamomis priemonėmis, 
įskaitant projektų obligacijas, paskolų garantijas, rizikos pasidalijimo priemones, viešo ir 
privataus sektoriaus partnerysčių finansavimo iniciatyvas, partnerystes su EIB ir Prekybos 
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taršos leidimais sistemos pelną;

38. primena skaidrių nediskriminacinio pobūdžio tarifų svarbą siekiant tinkamai paskirstyti 
sąnaudas tarpvalstybinėms investicijoms, užtikrinti teisingas kainas vartotojams ir didesnį 
konkurencingumą;

39. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą 2011 m. pateikti pasiūlymą siekiant išspręsti 
sąnaudų technologiškai sudėtingiems ar tarpvalstybiniams projektams paskirstymo 
problemą;

40. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybėms narėms.


