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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. – energija ateičiai
(2012/2103(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Energetikos veiksmų planas iki 2050 m.“ ir 
lydimuosius darbinius dokumentus (COM(2011) 0885),

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl fotovoltinių įrenginių 
poveikio ganykloms (B7-0186/2012),

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl elektrinių, kuriose 
bus naudojama potvynių ir atoslūgių sukeltų bangų energija, statymo (B7-0192/2012), 

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. birželio 12 d. rezoliuciją1 dėl bendradarbiavimo su 
užsienio partneriais energetikos politikos klausimais. Strateginis požiūris siekiant saugaus, 
tvaraus ir konkurencingo energijos tiekimo,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. kovo 15 d. rezoliuciją dėl Konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plano (2011/2095(INI))2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komiteto bei Regioninės plėtros komiteto nuomones (A7-0000/2012),

ES energetikos veiksmų plano iki 2050 m. tikslai

1. pripažįsta, kad valstybių narių bendradarbiavimas siekiant pertvarkyti energetikos sistemą 
atneštų naudos, ir toks pertvarkymas turi prasidėti jau dabar; todėl pritaria Komisijos 
Energetikos veiksmų planui iki 2050 m., kuris yra pagrindas siūlyti teisėkūros ir kitas 
iniciatyvas energetikos politikos srityje siekiant plėtoti politikos sistemą 2030 m., įskaitant 
pagrindinius etapus ir uždavinius; pažymi, kad planinių energetikos rodiklių apibrėžimas 
2050 m. susijęs su visos Europos valdysena; vadovaudamasis Sąjungos principais siekia 
sukurti tokią strategiją, pagal kurią valstybės narės galėtų bendradarbiauti, o ne būtų 
suvaržytos veiksmų planu;

2. pažymi, kad siūlomos 2030 ir 2050 m. strategijos nėra apibrėžiamojo pobūdžio, o yra 
pagrindas konstruktyviam dialogui plėtoti su pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
sritimis susijusiais klausimais; 

3. pabrėžia ES energetikos politikos svarbą finansų krizės sąlygomis; pabrėžia vaidmenį, 
kurį energetika galėtų atlikti skatinant ekonomikos augimą ir konkurencingumą Europos 
Sąjungoje; ragina Komisiją pasiūlyti strategijas po 2020 m., taip pat 2030 m. Europos 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012) 0238.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2012) 0086.
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energetikos politikos sistemos pagrindus; ragina valstybes nares dėti daugiau pastangų 
siekiant šiuo metu nustatytų 2020 m. planinių rodiklių ES energetikos politikos srityje;

4. pabrėžia, kad vykdant aiškią politiką ir taikant reguliavimo sistemą bus skatinamos 
reikiamos investicijos į mažo anglies dioksido kiekio energetiką; pabrėžia, kad svarbu 
įgyvendinti energetikos strategiją, skirtą ES energetiniam saugumui ir ekonominiam 
konkurencingumui didinti, taikant tokias priemones kaip tiekimo maršrutų ir išteklių 
įvairinimas ir energijos vartojimo efektyvumas;

5. primena, kad kiekviena valstybė narė turi kompetenciją sudaryti savo energijos rūšių 
derinį; pripažįsta, kad Energetikos veiksmų planu iki 2050 m. papildomos nacionalinės, 
regioninės ir vietos pastangos modernizuoti energijos tiekimą; todėl pripažįsta poreikį 
valstybėms narėms dirbti kartu vadovaujantis bendrais tikslais, taip pat svarbų ES 
atliekamą vaidmenį; primygtinai ragina valstybes nares ir Komisiją toliau įgyvendinti 
priemones, kuriomis ekonomiškai efektyviai, saugiai ir tvariai galima siekti ES anglies 
dioksido išmetimo mažinimo rodiklio, ir toliau dėti pastangas siekiant visapusiškai 
išnaudoti galimybes ekonomiškai efektyviai taupyti energiją, remiant tokias pastangas, 
inter alia, esamomis Sąjungos finansinėmis priemonėmis; kartu pripažįsta laimėjimus 
plėtojant suderintas ir, kai tikslinga, bendras Europos mastu taikomas priemones;

6. pritaria Energetikos veiksmų plane pateiktoms išvadoms, kad energetikos sektoriaus 
krypties pakeitimas ES lygmeniu yra techniškai ir ekonomiškai įmanomas ir ilguoju 
laikotarpiu galėtų būti patiriama mažiau išlaidų, negu tęsiant dabartinę politiką, remiantis 
tam tikromis prielaidomis;

Pagrindiniai ilgalaikės strategijos aspektai

7. pritaria Energetikos veiksmų plane iki 2050 m. pateiktoms išvadoms, kad veiksmai, kurių 
turi būti imtasi pagal nagrinėjamą scenarijų siekiant pertvarkyti ES energetikos sistemą, 
yra panašūs, neatsižvelgiant į konkrečius pasirinktus veiksmus, kuriais siekiama sukurti 
mažo anglies dioksido kiekio energetikos sistemą iki 2050 m.; mano, kad atsinaujinančioji 
energija, energijos vartojimo efektyvumas ir energijos infrastruktūra – tai priemonės, 
kurios bus naudingos bet kokiu atveju;

8. pripažįsta, kad didesnioji atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalis po 2020 m. bus 
pagrindinis aspektas siekiant sukurti tvaresnę energetikos sistemą; todėl pripažįsta, kad 
pagal visus anglies dioksido išmetimo mažinimo scenarijus, nagrinėjamus Komisijos 
komunikate, 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis ES energijos rūšių derinyje 
padidės iki maždaug 30 proc. bendro suvartojamo galutinės energijos kiekio;

9. pabrėžia, kad didesniam energijos vartojimo efektyvumui ir energijos taupymui teks 
esminis vaidmuo pertvarkant energetikos sistemą ir kad 2020 m. tikslų įgyvendinimas yra 
svarbus pagrindas siekiant tolesnės pažangos iki 2050 m.; todėl rekomenduoja įtraukti 
energijos vartojimo efektyvumo klausimą į valstybių narių nacionalines mokymo 
programas;

10. pabrėžia, kad būtina skubiai sukurti naują, pažangią ir lanksčią infrastruktūrą, įskaitant 
pažangiuosius elektros energijos tinklus ir pažangiuosius skaitiklius, ir taikyti visiškai 
integruoto tinklo planavimą, siekiant, inter alia, integruoti vietos ir labiau nutolusius 
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atsinaujinančiosios energijos išteklius visoje ES, nes jų būtinumas įrodytas; be to, 
pabrėžia, kad būtina skubiai sukurti priemones, kuriomis ES galėtų finansuoti bendro 
intereso infrastruktūros projektus;

Atsinaujinančioji energija

11. pabrėžia, kad labiau europinis požiūris į atsinaujinančiųjų energijos išteklių politiką labai 
svarbus ir vidutinės trukmės, ir ilguoju laikotarpiu; ragina valstybes nares veikti kartu 
siekiant kuo mažesnių sąnaudų plečiant atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą, 
taip pat užtikrinant, kad būtų investuojama tose srityse, kuriose šios investicijos bus 
našiausios ir veiksmingiausios, atsižvelgiant į konkrečias valstybių narių ypatybes; todėl 
pažymi, kad Komisija atlieka svarbų vaidmenį, nes padeda sudaryti palankias sąlygas 
šioms investicijoms; pabrėžia, kad atsinaujinančiųjų išteklių energija ilguoju laikotarpiu 
taps svarbiausia Europos energijos rūšių derinio dalimi, nes tokios energijos technologijos 
bus jau ne tik kuriamos, bet ir masiškai gaminamos bei diegiamos, jų naudojimo mastas 
išsiplės, bus integruojami vietos ir labiau nutolę ištekliai, iš subsidijuojamos energijos ji 
taps konkurencinga; pabrėžia, kad, norint pakeisti atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
vaidmenį, būtina keisti politiką, siekiant labiau integruoti šiuos išteklius į rinką; pabrėžia, 
kad reikės laipsniškai atsisakyti paramos programų, kai technologijos ir tiekimo grandinės 
taps brandesnės ir bus panaikintas rinkos nepakankamumas;

Infrastruktūra ir energijos vidaus rinka

12. pabrėžia, kad, valstybėms narėms siekiant energetinio saugumo ir energetinės 
priklausomybės tikslo, dėmesys turi būti nukreiptas į tarpusavio priklausomybės 
energetikos srityje modelį, sparčiai užbaigiant ES energijos vidaus rinkos ir visus elektros 
energijos tinklus sujungsiančio ES tinklo, apimančio Šiaurę ir Pietus bei Rytus ir Vakarus, 
infrastruktūros kūrimą; pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad tobulinant valstybių narių 
politiką ir reglamentavimą būtų pašalintos likusios infrastruktūros kliūtys ir nebūtų 
kuriama naujų kliūčių elektros energijos ir dujų arba energijos rinkų integracijai; be to, 
pabrėžia, kad, kiekvienoje nacionalinėje sistemoje priimant sprendimus energetikos 
politikos klausimais, būtina atsižvelgti į tai, kokią įtaką tokie sprendimai galėtų daryti 
kitoms valstybėms narėms;

13. pabrėžia, kad iki 2014 m. būtina sukurti visiškai integruotą rinką; pažymi, kad svarbu 
visapusiškai įgyvendinti energijos vidaus rinkos teisės aktus visose valstybėse narėse ir 
būtina užtikrinti, kad nė viena valstybė narė arba regionas neliktų atskirti nuo Europos 
dujų ir elektros tinklų po 2015 m. ar nekiltų pavojus jų energetiniam saugumui dėl 
atitinkamų jungčių trūkumo; pabrėžia, kad būtina atsižvelgti į socialinį poveikį, kartu 
užtikrinti, kad energijos kainos geriau atspindėtų sąnaudas;

14. pabrėžia tokius naujus uždavinius, kaip antai užtikrinti elektros energijos gamybos 
sistemos išteklių lankstumą (pavyzdžiui, kad gamyba, saugojimas ir paklausos valdymas 
būtų lankstūs), kurie iškils gaminant (su pertrūkiais) vis daugiau elektros energijos iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių; todėl pabrėžia, kad būtina turėti pakankamai 
pajėgumų siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad tobulinant valstybių narių politiką elektros energijos (arba dujų) rinkų 
integracijai neturėtų būti sudaroma naujų kliūčių;
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15. yra susirūpinęs, kad vėlavimas turi įtakos pietinio dujų koridoriaus kūrimo užbaigimui; 
pabrėžia, kad būtina užtikrinti energetinį saugumą pasitelkiant energijos išteklių 
įvairinimą; pabrėžia, kad papildomas suskystintų gamtinių dujų (SGD) koridorius 
Viduržemio jūros regiono rytinėje dalyje gali tapti lanksčiu energijos ištekliumi ir paskata 
didinti konkurenciją ES energijos vidaus rinkoje;

16. primena, kad rinkai ir toliau turi tekti svarbiausias vaidmuo finansuojant investicijas į 
energetikos infrastruktūrą, kartu pripažįsta, kad kai kuriems projektams gali reikėti 
nedidelės valstybės paramos siekiant pritraukti privačiojo sektoriaus lėšų; pabrėžia, kad 
bet kokia valstybės finansinė parama turėtų būti grindžiama aiškiais, skaidriais kriterijais 
ir neturėtų iškreipti konkurencijos, taip pat turėtų būti atsižvelgiama į vartotojų interesus;

17. pabrėžia vieno langelio principo vaidmenį papildant ES supaprastinimo tikslus siekiant 
mažinti biurokratiją, taip paspartinant autorizacijos ir leidimų išdavimo procedūras, ir 
sumažinti administracinę naštą įmonėms, siekiančioms gauti leidimą energetikos 
infrastruktūros plėtrai, kartu užtikrinant galiojančių taisyklių ir nuostatų laikymąsi; ragina 
valstybes nares persvarstyti savo susijusias procedūras;

18. primygtinai ragina valstybes nares ir tarptautinę bendruomenę remti švietimo įstaigas, 
kuriose galima ugdyti kvalifikuotą darbo jėgą energijos saugos, saugumo ir atliekų 
tvarkymo srityse;

Konkrečių energijos išteklių vaidmuo

19. pritaria Komisijai, kad gamtinės dujos bus itin svarbios pertvarkant energetikos sistemą, 
nes tai greitas ir ekonomiškas būdas priklausomybei nuo kitų labiau taršių iškastinio kuro 
rūšių sumažinti, kartu mažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

20. pripažįsta dujoms tenkantį pagrindinį vaidmenį tiek pereinant prie mažo anglies dioksido 
kiekio energetikos sistemos, tiek kuriant lanksčius atsarginius balansavimo pajėgumus, kai 
dujos naudojamos atsinaujinančiųjų išteklių energijos tiekimo svyravimų atvejais;

21. mano, kad netradiciniai dujų ištekliai turi atlikti svarbų vaidmenį kuriant būsimą ES 
energijos rūšių derinį, ir ragina Komisiją ir valstybes nares rengiant būsimus energetikos 
srities perspektyvų scenarijus atsižvelgti į netradicinių dujų išteklių srities pokyčius;

22. pabrėžia anglies dioksido surinkimo ir saugojimo svarbą siekiant anglies dioksido 
išmetimo mažinimo tikslo iki 2050 m.; pabrėžia, kad anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo technologijos turėtų būti paruoštos iki 2030 m, jeigu iškastinis kuras ir toliau 
sudarys didelę energijos išteklių derinio dalį; pabrėžia, kad anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo technologijos labai padėtų sumažinti anglies dioksido išmetimą keliose 
sunkiosios pramonės šakose, o jeigu jos būtų taikomos su biomasės alternatyva, galėtų 
būti užtikrintos „nulinio anglies dioksido kiekio“ vertės;

23. pažymi, kad vietos energijos išteklių optimalus, saugus ir tausus naudojimas ir 
infrastruktūros konkurencingumas būtinas stabiliam vidaus ar importuojamos energijos 
tiekimui, taip pat gali prisidėti prie didesnio energetinio saugumo;

Pasauliniai uždaviniai energetikos srityje
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24. pripažindamas, kad ES veikia pasaulio mastu, primena 2011 m. lapkričio mėn. TTE 
tarybos išvadas dėl ES energetikos politikos išorės aspekto stiprinimo, platesnio ir labiau 
suderinto ES požiūrio į tarptautinius energetikos srities santykius poreikį siekiant išspręsti 
visuotines su energetika bei klimato kaita susijusias problemas ir su konkurencingumu bei 
anglies dioksido nutekėjimu susijusius klausimus, taip pat palaikyti ir skatinti aukštesnius 
branduolinės saugos standartus, kartu užtikrinant saugų, patikimą energijos tiekimą ir 
tiekimą iš įvairių šaltinių;

25. pabrėžia, kad būtina užtikrinti ES energetinį saugumą pasitelkiant alternatyvius energijos 
išteklius ir mažinti priklausomybę nuo importo; todėl pabrėžia didėjančią naftos ir dujų 
telkinių žvalgymo Viduržemio jūroje ir Arktyje svarbą; mano, kad būtina skubiai plėtoti 
ES politiką dėl naftos ir dujų gręžinių jūroje, įskaitant ES valstybių narių ir atitinkamų 
trečiųjų šalių išskirtinių ekonominių zonų (IEZ) ribų nustatymą pagal Jungtinių Tautų jūrų 
teisės konvenciją (UNCLOS), kurią yra pasirašiusios visos ES valstybės narės ir ES;

26. pabrėžia, kad gręžybos licencijavimo teisių suteikimas ir IEZ ribų nustatymas taps 
nesutarimų su trečiosiomis šalimis šaltiniu ir kad šioje srityje ES turėtų išlaikyti didelę 
politinę svarbą; pabrėžia, kad energetika turėtų būti naudojama kaip taikos, 
bendradarbiavimo ir stabilumo varomoji jėga;

27. atkreipia dėmesį į plataus bendradarbiavimo Arkties regione svarbą, visų pirma tarp 
Europos Atlanto vandenyno regiono šalių; todėl ragina Komisiją atlikti visa apimantį ES 
dalyvavimo Arktyje naudos ir rizikos vertinimą;

28. pabrėžia, kad svarbu stiprinti bendradarbiavimą ir dialogą su kitais strateginiais partneriais 
energetikos sektoriuje; pabrėžia, kad ES svarbu laikytis vienodos pozicijos dėl trečiųjų 
šalių energetikos klausimais; pabrėžia Komisijos vaidmenį derinant ir remiant valstybių 
narių veiksmus;

Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (LPS)

29. pripažįsta, kad LPS – pagrindinė, nors ir ne vienintelė, priemonė išmetamam pramoninių 
teršalų kiekiui mažinti ir investicijoms į mažo anglies dioksido kiekio technologijas 
skatinti; atkreipia dėmesį į tai, kad būtina toliau tobulinti apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemą; pažymi, kad prieš atliekant bet kokius LPS pakeitimus reikėtų 
nuodugniai įvertinti poveikį elektros energijos kainoms ir daug energijos naudojančių 
pramonės šakų konkurencingumui; ragina Komisiją ir valstybes nares sudaryti 
palankesnes sąlygas Europos pramonės šakoms plėtoti naujoviškus technologinius 
sprendimus;

30. ragina ES ir toliau atlikti aktyvų vaidmenį tarptautinėse derybose dėl visuotinio susitarimo 
klimato politikos klausimais; mano, kad diplomatiniams veiksmams klimato kaitos srityje 
turėtų vadovauti Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT); pabrėžia, kad ES turi žinoti, 
kokie bus padariniai, jeigu nebus pasiektas visuotinis susitarimas klimato kaitos 
klausimais;

Moksliniai tyrimai, naujosios technologijos ir alternatyvus kuras

31. mano, kad kainos atlieka labai svarbų vaidmenį su energija susijusių investicijų ir 
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energijos gamybos srityse; pažymi, kad įvairių valstybių narių politika, kuria siekiama 
skatinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą, atneša ir laimėjimų, ir sunkumų; 
mano, kad gana aukštos pastarojo meto iškastinio kuro kainos skatina atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių plėtrą; tačiau pažymi, kad dėl finansinės paramos, teikiamos kai kuriose 
valstybėse narėse skatinant atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą, gali labai 
išaugti energijos kainos;

32. mano, kad, nors Europoje pastaraisiais metais padidėjo sąskaitos už energiją, šie pokyčiai 
padėjo plėtoti pažangų, sveika nuovoka pagrįstą požiūrį į energijos vartojimo efektyvumą 
ir energijos taupymą; vis dėlto mano, kad informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
vaidmuo tampa vis svarbesnis energetikos sektoriuje; todėl pabrėžia, kad pažangieji 
skaitikliai svarbūs teikiant vartotojams duomenis apie energijos vartojimą namų ūkiuose ir 
įmonėse;

33. ragina Komisiją užtikrinti, kad programa „Horizontas 2020“ ir Europos inovacijų 
partnerystėmis pagal iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“ svarbiausiu dalyku būtų laikomas 
poreikis kurti įvairių rūšių mažo anglies dioksido kiekio technologijas, siekiant skatinti ES 
konkurencingumą ir galimybes dirbti ir keisti vartotojų elgesį;

34. pabrėžia, kad svarbu pramonėje vykdyti tolesnius mokslinius tyrimus ir technologinę 
plėtrą, nukreiptą į gamtinių dujų naudojimą jūrų ir oro transporto sektoriuose;

35. pritaria tolesniems aušinimo ir šildymo sistemų srities moksliniams tyrimams, siekiant 
įgyvendinti ES plataus užmojo politiką; ragina valdžios institucijas atlikti regioninį 
poveikio geologinei aplinkai vertinimą, siekiant kuo tinkamiau paskirstyti lėšas 
geoterminei energijai, skalūnų dujoms ir kitiems geologiniams ištekliams, taip padidinant 
visuomenei teikiamą naudą;

36. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


