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TRUMPAS PAGRINDIMAS

 ĮVADAS

Europos Komisijos pasiūlymas susijęs su dviem politikos sritimis – ekonomika ir energetiniu 
saugumu. Veiksmų reikia imtis neatidėliojant, nes Europos Vadovų Taryba paragino Komisiją 
pateikti konkrečių Europos ekonomikos pagyvinimo projektų1 sąrašą, atsižvelgiant į poreikį 
užtikrinti tinkamą geografinę pusiausvyrą, taip pat spartaus įgyvendinimo gebėjimus. 

Finansų krizės ir pasaulinio nuosmukio akivaizdoje Europa pajautė nekontroliuojamo žalios 
naftos kainų svyravimo ir skausmingo, pasikartojančio dujų tiekimo iš Rusijos nutraukimo 
pasekmes. Taip pat atsirado akivaizdi būtinybė, nepaisant nuosmukio, užtikrinti investicijų į 
atsinaujinančių energijos šaltinių eksploatavimą tęstinumą jos tikslus atitinkančia sparta. 

Taigi Komisijos pasiūlymas dėl investicijų pagrįstas trimis ramsčiais: 

 dujų ir elektros tinklų sujungimu, 

 anglies dioksido surinkimu ir saugojimu,

 vėjo jėgainių jūroje projektais. 

Todėl šiame pasiūlyme nustatyta finansinės paramos teikimo tvarka ir būdai siekiant pritraukti 
investicijas į integruotą Europos energetikos tinklą, kuris galėtų užtikrinti didesnį tiekimo 
saugumą, tuo pačiu metu patobulinant ES šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų 
kiekio mažinimo politiką. 
Sujungto visos Europos energijos tinklo sukūrimas nėra naujas uždavinys. Europos Sąjunga 
jau finansuoja elektros ir dujų perdavimo infrastruktūros projektus, tarnaujančius Europos 
interesams. Didžioji dalis 25 mln. EUR metinio biudžeto sunaudojama remiant galimybių 
studijas. Dauguma projektų yra tarptautiniai arba turi poveikį kelioms ES valstybėms narėms. 
Šis pasiūlymas turi būti suvokiamas kaip to plano papildymas, puikiai derantis prie ES 
politikos. 

 TIEKIMO SAUGUMAS IR ĮVAIROVĖ, ANGLIES JUNGINIŲ IŠLAKŲ KONTROLĖ

Anglies junginių išlakų kontrolė ir alternatyvių atsinaujinančios energijos išteklių plėtra yra 
Europos politikos ašis. Jei nebus imtasi realių, skubių ir veiksmingų priemonių visuose 
valdymo lygmenyse, ES nesugebės įgyvendinti savo viešai patvirtintų tikslų sumažinti anglies 
junginių išlakas iki 2020 m. ir užtikrinti dominuojančią konkurencinę jos energetikos 
sektoriaus padėtį pasaulio rinkoje, kai ekonomika atsigaus. Pažvelgus į energijos šaltinių 
pasiskirstymą Europos Sąjungoje, matyti, kad artimoje ateityje anglis ir anglies produktai 
išliks pagrindiniais energijos šaltiniais gaminant elektros energiją ir plieną. Šiuo metu anglimi 
kūrenamoms jėgainėms tenka 20 proc. ES CO2 išlakų, ir Europos energetikos pramonė atrodo 
pasirengusi pastatyti keturiasdešimt naujų anglimi kūrenamų jėgainių per artimiausius 

                                               
1 Europos Vadovų Taryba, 2008 m. gruodžio 11 d.
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penkerius metus1. Atsižvelgiant į tai, anglies dioksido saugojimo technologija yra ne tik 
galimybė, bet reali ir absoliuti būtinybė. 

Žinoma, tvari elektros energijos gamybos technologijų, kaip antai vėjo energijos ir saulės 
energijos, plėtra privalo ne tik tęstis, bet ir įgauti pagreitį. Būtina visuotinai skatinti tuos 
projektus, kurie turi didžiausias galimybes būti įgyvendinti sėkmingai trumpuoju arba 
vidutiniu laikotarpiu. Tačiau nereikia savęs apgaudinėti tikintis, kad šios technologijos 
patenkins visus ES energijos poreikius nurodytu laikotarpiu. Europos Sąjunga privalo 
pasinaudoti visomis energijos gamybos technologijomis. Komisijos pasiūlymas yra skubus 
atsakas į energetikos politikos pritaikymo ir koordinavimo poreikį, susidūrus su nenumatytais 
atvejais. 

Ekonominės ir finansinės sąlygos pasaulio ir vietos mastu yra toli gražu nepalankios 
investicijoms į energetikos tyrimus ir infrastruktūros projektus. Tačiau norint ateityje 
užtikrinti saugų energijos tiekimą visoje ES, reikia nustatyti bendrą nacionalinių atsargų lygį, 
taip pat numatyti galimybę pasinaudoti ištekliais tose vietovėse ir regionuose, kurie dėl kokių 
nors priežasčių susiduria su tiekimo ar prieinamumo problemomis. Atsižvelgiant į tai ir
siekiant išvengti energijos nepakankamumo, kurį kai kurios valstybės narės neseniai patyrė 
keletą kartų, reikia imtis neatidėliotinų veiksmų remiant investicijas į energijos jungtis. 

Taigi, rodydama šią iniciatyvą, Europos Sąjunga ne tik spartina projektų, artimai susijusių su 
energijos tiekimo saugumu, plėtrą, bet taip pat kuria ir išsaugo darbo vietas labai 
specializuotoje ir techniškai išvystytoje pramonės šakoje, kuri labai svarbi visiems Europos 
regionams. 

 GEOPOLITIKA IR ES ENERGIJOS TIEKIMAS

Būdama viena iš didžiausių pasaulio naftos, dujų ir anglies importuotojų, ES yra svarbi 
tarptautinės energijos rinkos dalyvė2, tačiau jos priklausomybė nuo energijos importo per 
ateinančius dvidešimt metų proporcingai didės. Europos Komisijos vertinimu3, jei nebus 
imtasi jokių veiksmų, ES energetinė priklausomybė išaugs nuo 50 proc. 2000 m. iki 70 proc. 
2030 m. Pagrindiniai dujų tiekėjai į ES yra Rusija (30 proc.), Alžyras (25 proc.) ir Norvegija 
(25 proc.), tačiau priklausomybė nuo Rusijos šaltinių iki 2030 m. turėtų išaugti iki 80 proc. 
Dėl istorinių ir geografinių priežasčių valstybės narės, kurios anksčiau priklausė Sovietų 
Sąjungos įtakos zonai, labiausiai kenčia nuo nenuoseklaus Rusijos požiūrio į savo sutartinių 
įsipareigojimų vykdymą4. 

Nepakankamo dujų tiekimo saugumo tema mirga žinių antraštėse visoje Europoje, ES 
priklausomybė nuo naftos importo iš Artimųjų Rytų padvigubės per ateinančius dvidešimt 
metų, o 66 proc. ES reikalingos anglies bus importuojama. Kaip Europos Komisija pabrėžia 
savo Žaliojoje knygoje dėl tausaus, konkurencingo ir saugaus energijos tiekimo Europoje, 27 
valstybių narių derybų su išorės energijos tiekėjais politikos skirtumai kenkia ekonomikai, ir 
ypatingoje finansinėje ir ekonominėje šių dienų padėtyje bendrai išorės energetikos politikai 
pritariantys argumentai skamba vis įtikinamiau. 

                                               
1 Šaltinis – Climate Action („Veiksmai klimato srityje“).
2 Šaltinis – EurActiv.
3 Žalioji knyga dėl energijos tiekimo, 2000 m. lapkričio mėn. 
4 Žr. poveikį Bulgarijai, Rumunijai ir Vengrijai 2006 m. ir 2009 m. žiemą. 
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Žinoma, atsižvelgiant į iki šiol neregėtą vyriausybių išlaidų lygį pasaulio ekonomikoje per 
pastaruosius mėnesius, labai svarbu, kad skiriamas finansavimas būtų tiksliai nukreiptas į tuos 
projektus, kurie gali užtikrinti optimalų saugumą tiekimo, tvarumo ir anglies junginių išlakų 
mažinimo srityse. 

 PROJEKTŲ ATRANKA IR POVEIKIS BIUDŽETUI 

Europos Komisija teigia1, kad siekiant kuo greitesnio poveikio ekonomikos krizei, būtina 
sudaryti projektų, kuriems galima teikti skubią finansinę paramą, sąrašą. Europos Komisijos 
išvardytų projektų atranka, turėsianti poveikį biudžetui, iš esmės yra labai techninio pobūdžio. 
Žinoma, Parlamentas gali siūlyti projektų sąrašo pakeitimus, tačiau dažniausiai tai būtų 
pakartotinis projektų, kurie dėl vienos ar kitos priežasties buvo neatrinkti Komisijos ar 
valstybės narės, įrašymas. Nuomonės referentė laikosi nuomonės, kad taip elgtis būtų 
neproduktyvu, kadangi, kaip jau pažymėta pirmiau, sparta yra esminis reikalavimas. Tą patį iš 
esmės galima pasakyti ir apie kiekvienam projektui skiriamas sumas. Neturint išsamios 
techninės informacijos, būtinos pasiūlytoms sumoms įvertinti, bandymai jas keisti būtų 
beprasmiški. 

 IŠVADA

Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, būtinybę šiuos klausimus spręsti nedelsiant ir į 
akivaizdžią naudą Europos ekonomikai, energijos tiekimo saugumą ir anglies junginių išlakų 
mažinimą, kurį turėtų lemti skubus ir greitas šio teisės akto įgyvendinimas, nuomonės 
referentė labai rekomenduoja priimti šį pasiūlymą be pakeitimų. 

*******

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą siūlyti pritarti Komisijos pasiūlymui. 

                                               
1 Žr. COM(2009)0035, p. 7.
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