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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl dabartinių atsinaujinančiosios energijos uždavinių ir galimybių Europos energijos 
rinkoje
(2012/2259(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Atsinaujinančioji energija – reikšmingas 
Europos energijos rinkos objektas“ ir į susijusius darbinius dokumentus 
(COM(2012) 0271),

– atsižvelgdamas į SESV 194 straipsnio 1 dalį,

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

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

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo,

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančią 
Direktyvą 2003/54/EB;

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/73/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančią 
Direktyvą 2003/55/EB;

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

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

A. kadangi trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiais daugėja atsinaujinančiosios energijos, 
įeinančios į Europos energijos rūšių derinį;

B. kadangi energetikos politika turi būti vykdoma nuolat atsižvelgiant į tiekimo saugumo, 
ekonominio veiksmingumo ir aplinkos tvarumo tikslų pusiausvyrą;

C. kadangi Sąjungos energetikos politika, pagrįsta valstybių narių solidarumu įgyvendinant 
vidaus rinką ir atsižvelgiant į būtinybę išsaugoti ir pagerinti aplinką, be kita ko, siekiama 
tikslo skatinti plėtoti naujus ir atsinaujinančiuosius energijos išteklius;

D. kadangi energijos rūšių derinio pasirinkimas pagal Europos sutartis priklauso valstybių 
narių kompetencijai;
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E. kadangi, kalbant apie dabartinę padėtį, ES pagal pasirinko gerą kelią, kad pasiektų savo 
tikslą – iki 2020 m. 20 proc. energijos gauti iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių;

F. kadangi ekonomikos ir skolų krizė Europoje dar neįveikta ir valstybių biudžetams dar kyla 
didelių uždavinių;

G. kadangi investuotojams reikia tikrumo ir tęstinumo, susijusio su jų būsimomis 
investicijomis ir po 2020 m.;

Atsinaujinančiosios energijos naudingumas

1. pritaria Komisijai, kad atsinaujinančioji energija Europoje ateityje sudarys vis didesnę 
energijos tiekimo dalį ne tik aprūpinant elektra, bet ir šildant ir aušinant, taip pat 
transporto sektoriuje, ir kad dėl to sumažės Europos priklausomybė nuo įprastų energijos 
išteklių;

2. pabrėžia, kad Europos pramonės konkurencingumui būtinas patikimas, įperkamas ir 
aplinką tausojantis energijos tiekimas; todėl pabrėžia, kad energijos tiekimo sistemos 
pertvarka siekiant padidinti atsinaujinančiosios energijos dalį turi būti vykdoma 
ekonomiškai naudingai ir drauge nepakenkti energijos tiekimo saugumui;

3. pažymi, kad atsinaujinančiosios energijos naudojimo skatinimas valstybėse narėse šiuo 
metu vyksta savarankiškai ir itin skirtingomis administracinėmis sąlygomis ir kad dėl 
gamtinių ypatumų valstybėse narėse esama skirtingų plėtros galimybių;

4. pažymi, kad visuomenės ir politikų pritarimo atsinaujinančiajai energijai mastas skirtingas 
ir kad viešojo ir privačiojo sektoriaus lėšos, skiriamos atsinaujinančiajai energijai skatinti, 
labai skiriasi;

5. reiškia susirūpinimą, kad iki šiol tik dalis energijos rinkoje esančios atsinaujinančiosios 
energijos yra konkurencinga rinkos ekonomikos požiūriu, tačiau ir kitos technologijos 
artėja prie rinkos kainų; pritaria Komisijai, kad turi būti panaudotos visos turimos 
priemonės siekiant sumažinti sąnaudas, kad atsinaujinančioji energija būtų konkurencinga 
rinkos ekonomikos požiūriu;

Atsinaujinančioji energija Europos vidaus rinkoje 

6. pažymi, kad dujų ir elektros energijos vidaus rinka turi būti baigta kurti iki 2014 m.; 
palankiai vertina Komisijos ketinimą netrukus pranešti, kokia padėtis baigiant kurti rinką;

7. pažymi, kad dėl 170 skirtingų atsinaujinančiosios energijos skatinimo mechanizmų 
Europos Sąjungoje tarpvalstybinė prekyba elektros energija vyksta ne itin veiksmingai, 
nes įtvirtinama esama nelygybė arba ji netgi skatinama, ir taip trukdoma baigti kurti 
energijos vidaus rinką;

8. pažymi, kad daugiausia naudos baigus kurti energijos vidaus rinką gaus vartotojai; pritaria 
Komisijos vertinimui, kad konkurencija turi vykti ir kalbant apie atsinaujinančiąją 
energiją, nes tai geriausia paskata siekiant esminių inovacijų ir sąnaudų sumažinimo;
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9. susirūpinęs pažymi, kad Direktyva 2009/28/EB sukurtais bendradarbiavimo 
mechanizmais iki šiol beveik nesinaudojama; atkreipia dėmesį į Komisijos išvadas, 
kuriose nurodoma, kad geriau išnaudojant esamas bendradarbiavimo galimybes būtų gauta 
daug naudos; palankiai vertina Komisijos pareiškimu parengti bendradarbiavimo ES 
gaires; ragina valstybes nares geriau išnaudoti bendradarbiavimo galimybes ir plėtoti 
tarpusavio komunikaciją;

10. pabrėžia, kad atsinaujinančioji energija turi būti kuo greičiau integruota į Europos 
energijos vidaus rinką ir ilgainiui atlikti sistemos stabilumo užtikrinimo funkcijas ir 
užduotis, kurias iki šiol atliko įprasti energijos ištekliai;

Infrastruktūros reikalavimai 

11. pažymi, kad atsinaujinančiosios energijos tiekimas perdavimo tinklui dažniausiai vyksta 
decentralizuotai, toli nuo apkrovos centrų ir priklauso nuo oro, todėl reikia kitos nei 
dabartinė energetikos infrastruktūros, kuri buvo sukurta remiantis tik įprastais energijos 
ištekliais;

12. pažymi, kad naudojant daugiau atsinaujinančiosios energijos, kurios įleidimas nuolat 
svyruoja, reikia įprastai pagamintos energijos rezervo pajėgumų, kurių iki šiol nėra, 
siekiant užtikrinti energijos tiekimo saugumą; pažymi, kad rezervinių pajėgumų statybos 
sąnaudos nemažos; atkreipia dėmesį į tai, kad šios sąnaudos vis dažniau subsidijuojamos 
siekiant, kad įprastų rezervų statyba ar išlaikymas būtų ekonomiškai patrauklesnis; 
nepritaria energijos išteklių subsidijavimo varžyboms ir ragina sukurti rinkos ekonomikos 
principais paremtą energijos rinką;

13. pabrėžia, kad tuo atveju, kai atsinaujinančioji energija sudaro didelę energijos rūšių 
derinio dalį, esamai tinklo infrastruktūrai kyla itin didelių problemų; pažymi, kad tiekiant 
daugiau atsinaujinančiosios energijos perdavimo tinklui kai kurios valstybėse narėse kyla 
didelių energijos tiekimo saugumo problemų; reiškia susirūpinimą dėl to, kad, Europos 
elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSO-E) duomenimis, 80 proc. 
visų Europos elektros energijos tinklų sunkumų tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su 
atsinaujinančiosios energijos tiekimu perdavimo tinklui;

14. pažymi, kad geriausios ir konkurencingiausios atsinaujinančiosios energijos gamybos 
vietos ES geografiškai dažnai yra gerokai nutolusios nuo vartotojų centrų; pažymi, kad 
šios vietos gali būti naudojamos tik išplėtojus perdavimo tinklus;

15. pažymi, kad, naudojant daugiau atsinaujinančiosios energijos ir ją tiekiant perdavimo 
tinklui pagal oro sąlygas ir toli nuo apkrovos centrų, gali susidaryti nekoordinuojami 
energijos srautai kitose valstybėse narėse (angl. loop flows), ir tada, jei didesnis šios 
energijos naudojimas nebuvo susietas su būtina tinklo plėtra, siekiant išlaikyti energijos 
tiekimo saugumą, reikia vis daugiau apkrovą koreguojančių veiksmų; reiškia susirūpinimą 
dėl tinklų infrastruktūros plėtojimo padėties valstybėse narėse;

16. pabrėžia, kad energijos kaupimo technologijos būtinos norint įtraukti atsinaujinančiąją 
energiją į energijos tiekimą; primena, kad būtina toliau vykdyti energijos kaupimo 
mokslinius tyrimus;
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17. yra įsitikinęs, kad ateityje tiekiant energiją ir valdant atsinaujinančiąją energiją IRT atliks 
svarbesnį vaidmenį; ragina Komisiją skubiai pateikti pasiūlymų dėl išmaniųjų energijos 
tinklų ir skaitiklių plėtojimo, skatinimo ir standartizacijos; pabrėžia, kad svarbų vaidmenį 
turi atlikti ne tik planavimo saugumas tiekėjų požiūriu, bet ir vartotojų požiūris bei 
duomenų apsauga;

18. pabrėžia, kad toliau plėtojant atsinaujinančiosios energijos gamybą Europos peizažas 
ilgainiui pakis; pažymi, kad tik taikant skaidrias teritorijų planavimo, statybų ir leidimų 
išdavimo procedūras ir dalyvaujant visiems suinteresuotiesiems subjektams galima 
pasiekti, kad visuomenė pritartų atsinaujinančiajai energijai;

Tarptautinis bendradarbiavimas ir prekyba

19. suvokia, kad pasaulio atsinaujinančiosios energijos rinkos auga ir tai teigiamai veikia 
esamų technologijų kainas ir tolesnę plėtrą;

20. pažymi, kad neleistini konkurencijos iškraipymai rinkoje nepriimtini; ragina Komisiją kuo 
greičiau baigti vykstančius konkursus; pabrėžia, kad laisvos pasaulio rinkos sudaro 
geriausias sąlygas atsinaujinančiosios energijos augimui; pabrėžia, kad prekybos 
apribojimai turi būti ir toliau šalinami; ragina Komisiją nesudaryti jokių naujų kliūčių 
prekybai gatavais produktais ar technologijų dalimis, naudojamiems atsinaujinančiajai 
energijai gaminti;

21. pabrėžia, kad būtinas tvirtesnis bendradarbiavimas su ES kaimyninėmis valstybėmis 
energijos politikos srityje; pažymi, kad ypač Viduržemio jūros regione esama didelių 
galimybių gaminti elektros energiją iš atsinaujinančiųjų išteklių; primena projektų, kaip 
antai projektų Desertec ir Helios, galimybes, taip pat tolesnės hidroelektrinių Norvegijoje 
ir Šveicarijoje plėtros galimybes;

Naujovės, moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra

22. pažymi, kad technologijų požiūriu Europa atlieka lyderės vaidmenį atsinaujinančiosios 
energijos srityje; pabrėžia, kad prie to visų pirma prisideda MVĮ; pabrėžia, kad tik 
naujovės vykdant mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą gali užtikrinti technologinį 
Europos pirmavimą atsinaujinančiosios energijos technologijų rinkoje;

23. reiškia susirūpinimą, kad moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra buvo apleisti kai 
kuriose atsinaujinančiosios energijos pramonės srityse, todėl iš dalies kilo ekonominių 
sunkumų; pabrėžia, kad norint ir toliau išlaikyti konkurencingumą, būtinos investicijos į 
tolesnę esamų technologijų plėtrą;

24. palankiai vertina Komisijos pranešimą, kad 2013 m. ji pateiks komunikatą dėl energetikos 
technologijų politikos; ragina Komisiją sutelkti dėmesį į kaupimo technologijas;

Europinė atsinaujinančiosios energijos skatinimo sistema 

25. pažymi, kad valstybės narės šiuo metu naudojasi apie 170 įvairių skatinimo sistemų tipų; 
pabrėžia, kad šis skatinimas lėmė didelį augimą, tačiau kai kurios skatinimo sistemos yra 
labai brangios ir vartotojams iš dalies užkraunama geroka našta prieš tai neleidus jiems 
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pasirinkti; pažymi, kad nepaisant šių subsidijų atsinaujinančioji energija, palyginti su 
įprastais gamybos būdais, iki šiol galėjo tapti konkurencinga tik tam tikrose srityse arba 
palankioje geografinėje padėtyje esančiose zonose;

26. pabrėžia, kad kai kuriose valstybėse narėse elektros energijos kainos galutiniams 
klientams ir pramonei dėl valstybės įtakos yra gana aukštos; primena, kad 2010 m. 
22 proc. ES namų ūkių kėlė rūpestį tai, kad jie negalės apmokėti elektros energijos 
sąskaitų, ir spėja, kad ši problema dabar galėtų būti dar didesnė; pabrėžia, kad reikėtų 
vengti energijos nepritekliaus ir kad negalima pakenkti pramonės konkurencingumui;

27. perspėja, kad per didelės skatinimo sumos dėl pernelyg didelio kompensavimo stabdo 
technologinę pažangą ir gali sutrukdyti rinkos integracijai, nes jos mažina paskatas kurti 
naujoviškus ir nebrangius produktus;

28. palankiai vertina Komisijos pranešimą apie tai, kad ji ketina rengti pasiteisinusios 
praktikos gaires ir nacionalinių atsinaujinančiosios energijos skatinimo nuostatų reformą; 
ragina Komisiją kuo greičiau pateikti šias gaires, tačiau drauge yra įsitikinęs, kad 
pasiteisinusios praktikos gairės yra tik pirmas žingsnis ir kad reikia dirbti siekiant nustoti 
taikyti nacionalines skatinimo sistemas, tačiau jos negali būti keičiamos arba netaikomos 
atgaline data, nes tai būtų pražūtingas ženklas investuotojams;

29. yra įsitikinęs, kad tik europinė atsinaujinančiosios energijos skatinimo sistema gali 
sudaryti sąlygas ekonomiškai naudingiausiai išnaudoti visas šios energijos galimybes; 
mano, kad daugiausia naudos duotų technologiškai neutrali europinė atsinaujinančiosios 
energijos rinka, kurioje energijos tiekėjai turėtų užtikrinti, kad iš anksto nustatytą dalį jų 
tiekiamos energijos sudarytų atsinaujinančioji energija ir kad šią nustatytą dalį jie galėtų 
pasiekti prekiaudami sertifikatais tokiems sertifikatams skirtoje rinkoje; pažymi, kad iš 
valstybių narių patirties matyti, jog tais atvejais, kai įpareigojimai nevykdomi, reikia 
didelių baudų, norinti užtikrinti, jog bus pasiekta atitinkama dalis;

30. ragina Komisiją kuo greičiau pateikti pasiūlymą dėl europinės skatinimo sistemos, pagal 
kurį atsinaujinančiosios energijos sertifikatų rinka sudarytų galimybes skirtingoms 
technologijoms konkuruoti Europos mastu;

31. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


