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Švari energija: ES didina atsinaujinančių išteklių 
naudojimą ir energetinį efektyvumą

Kova su klimato kaita ir energetinio saugumo gerinimas yra vieni iš ES prioritetų. 
Sužinokite, ką daro EP nariai, kad padidintų atsinaujinančių išteklių naudojimą ir 
energetinį efektyvumą.

Videoreportažas
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/energy-efficiency-directive-we-need-to-be-more-
ambitious_N01_AFPS_220902_ENER_ev

Skaitykite apie tai, kaip ES skatina atsinaujinančią energiją ir apie energijos tausojimą. 
 
2018 m. Europos Parlamentas patvirtino teisės aktų rinkinį, kuriuo siekiama sušvelninti klimato 
kaitą, sumažinti ES priklausomybę nuo iškastinio kuro importo bei padėti namų ūkiams patiems 
pasigaminti energiją iš atsinaujinančių išteklių ir ją naudoti. 
 
Rinkinį sudaro trys pasiūlymai – dėl atsinaujinančių išteklių, energetinio efektyvumo ir 
kontrolės mechanizmo. 
 
Atsinaujinančios energijos naudojimo ir energijos vartojimo efektyvumo įstatymai šiuo metu 
peržiūrimi, siekiant padėti ES pasiekti naujus ambicingus klimato tikslus, nustatytus pagal 
Europos žaliąjį kursą 2021 m.  
 
Atsinaujinančios energijos dalies ir energijos vartojimo efektyvumo didinimas taip pat padės 
Europai sumažinti jos priklausomybę nuo iškastinio kuro importo, kurio didžioji dalis atkeliauja iš 
Rusijos. 
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Atsinaujinančių energijos išteklių dalies didinimas
 
Energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalis Europos Sąjungoje per paskutinį dešimtmetį stipriai 
išaugo – nuo 9,6 proc. 2004 m. iki 22,1 proc. 2020 m. Tai reiškia, kad ES pasiekė savo tikslą, 
kad iki 2020 m. bent 20 proc. naudojamos energijos būtų gaunama iš atsinaujinančių šaltinių, 
tokių kaip saulės ir vėjo energija, hidroenergija ir biomasė. 
 
Pagal dabartines taisykles iki 2030 m. atsinaujinančių energijos šaltinių dalis turėtų sudaryti bent 
32 proc. – šis tikslas yra peržiūrimas. 2022 metų rugsėjį EP nariai paragino tikslą padidinti iki 45 
proc. 
 
Daugiau apie atsinaujinančios energijos dalį Europoje ir Lietuvoje 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas
 
Efektyvesnis energijos vartojimas ne tik padėtų sumažinti anglies dvideginio išmetimą, bet ir ES 
sąskaitą už energijos importą, kuri kasmet siekia 330 mlrd. eurų. Todėl Europos Parlamentas 
peržiūri tikslą iki 2030 m. energetinį efektyvumą padidinti 32,5 poc. 
 
Nauji tikslai, kuriems rugsėjį pritarė EP, yra bent 40 proc. sumažinti galutinį energijos 
suvartojimą ir 42,5 proc. sumažinti pirminės energijos suvartojimą. Galutinis energijos 
suvartojimas – tai galutinių vartotojų sunaudota energija (pvz., namų ūkių suvartojama elektros 
energija), o pirminės energijos suvartojimas – tai bendras energijos poreikis šalyje (pavyzdžiui, 
kuras, sunaudojamas elektrai gaminti). 
Viena iš svarbių sričių, kur siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą, yra pastatų 
šildymas ir vėdinimas. Šiuo metu pastatuose suvartojama 40 proc. visos ES suvartojamos 
energijos, o apie 75 proc. pastatų energija vartojama neefektyviai. 
 
Siekdamas tai pakeisti, Europos Parlamentas 2018 m. balandį atnaujino pastatų energinio 
efektyvumo reikalavimus, įpareigodamas valstybes nares parengti ilgalaikes nacionalines 
pastatų renovavimo strategijas, kad iki 2050 m. visi pastatai labai efektyviai vartotų energiją 
arba jos nevartotų visai, o visa reikalinga energija būtų pagaminama iš atsinaujinančių išteklių. 
 
Be to, praeitais metais Parlamentas nustatė aiškesnį buities prietaisų, tokių kaip televizoriai ir 
dulkių siurbliai, energetinio efektyvumo ženklinimą. 
 

Kontrolės mechanizmas
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2018 m. europarlamentarai taip pat pritarė taisyklėms dėl vadinamosios energetikos sąjungos 
valdymo sistemos. Tai bendradarbiavimo ir kontrolės mechanizmas, kuris padės stebėti 
pažangą siekiant ES 2030 m. klimato ir energijos tikslų. 
 
Parlamentas ir Taryba dabar pradės derybas dėl energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančios energijos taisyklių atnaujinimo. 
 

Daugiau apie klimato kaitą ir ES: 

CO2 išlakų mažinimas: ES tikslai ir veiksmai• 
Klimato kaita Europoje: faktai ir skaičiai• 

 
Šis tekstas buvo paskelbtas 2018 m., tačiau buvo peržiūrėtas ir atnaujintas, kad atspindėtų 
ambicingesnius tikslus, dėl kurių šiuo metu yra deramasi.

Europos prioritetai: prieinama, saugi ir švari energija © AP Images / ES–EP

Papildoma informacija
Pranešimas spaudai apie EP balsavimą dėl švarios energijos dokumentų rinkinio (2018 m. 
lapkričio 13 d.)
Pranešimas spaudai: EP siūlo labiau taupyti energiją ir orientuotis į atsinaujinančius šaltinius
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