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Įžanga 
 
 
Nepaisant reikšmingų pokyčių ir pastaraisiais metais gerokai išaugusios reguliavimo veiklos, vis dar 
nepavyksta įgyvendinti ir tuo pačiu metu pasiekti pagrindinių Europos Sąjungos energetikos politikos 
tikslų: užtikrinti galimybę naudotis energija pagrįstomis ir stabiliomis kainomis, išlaikyti ES 
pramon÷s konkurencingumą, visiems europiečiams, kad ir kur jie gyventų, užtikrinti energijos tiekimo 
saugumą ir skatinti energijos tvarią gamybą, transportavimą, paskirstymą, saugojimą ir vartojimą ir 
šiomis priemon÷mis ryžtingai siekiant sukurti mažo anglies dioksido kiekio technologijų visuomenę. 
 
Energetikos politika pernelyg dažnai laikoma labai opiu, tik su nacionaliniais  interesais ir nacionaline 
nepriklausomybe susijusiu klausimu. Tačiau, valstybių narių tarpusavio politin÷, ekonomin÷ ir 
technin÷ priklausomyb÷ energetikos srityje dar niekada nebuvo tokia stipri. Sąstingis arba bet koks 
žingsnis atgal gal÷tų sukelti rimtų neigiamų padarinių. Vienašaliai valstybių narių sprendimai didina 
skirtumų atsiradimo riziką ir kai kur gali lemti energijos gamybos ir vartojimo kainų šuolius arba 
svyravimus. Tai tik dvi galimos pasekm÷s. Pastarojo laikotarpio įvykiai parod÷, kad Europos šalys 
gali savarankiškai rinktis energijos tiekimo būdus, tačiau tai turi savo kainą. Tod÷l turi būti panaikinti 
prieštaravimai tarp nacionalinių pozicijų. Šiandien n÷ viena Europos šalis, veikdama pavieniui, negali 
savo piliečių patikimai aprūpinti energija už prieinamą kainą. 
 
Būtinas naujas požiūris, užtikrinantis didesnę Europos integraciją ir solidarumą energetikos srityje. 
Tod÷l ES Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) ir Notre Europe suvienijo 
j÷gas, kad gal÷tų toliau rengti politinį pasiūlymą d÷l visavert÷s Europos energetikos bendrijos, 
pagrįstos Notre Europe iniciatyva. EESRK ir Notre Europe nustat÷ šiuos pagrindinius tikslus ir 
politinius pasiūlymus, kuriuos ES turi nedelsiant parengti. 
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Baigti kurti integruotą Europos vidaus energijos rinką 
 
 
1. Rinkos sąlygų suderinimas. Neišnaudotas visas vidaus rinkos potencialas siekiant padidinti 

energijos tiekimo saugumą ir suteikti piliečiams papildomos naudos. Dar galima tobulinti ES 
vidaus energijos rinką suderinant taisykles d÷l atsinaujinančiųjų energijos išteklių, perdavimo 
paj÷gumų paskirstymo, prekybos elektros energija, kt. Operatoriams privalo būti sudarytos 
galimyb÷s savo veiklą vykdyti visoje ES vienodomis sąlygomis. Skaidrios ir nuoseklios 
taisykl÷s yra labai svarbios siekiant sukurti investicijoms palankias sąlygas.  

 
2. Rinkų integracija pasinaudojus geresnes tarpusavio jungtis. Turi būti sudarytos 

galimyb÷s elektros energiją efektyviai tiekti visoje ES taip, kad jos niekada nepritrūktų. Tod÷l 
reikia pagaliau tarpusavyje sujungti tinklus, kad ES energijos rinkos būtų integruotos, o 
energijos tiekimo saugumas taptų optimalus visoje ES.  

 
3. Bendras tinklų planavimas. Ypač griežto l÷šų taupymo laikotarpiu, labai svarbu pasirinkti 

racionaliausius ir darniausius sprendimus d÷l nacionalinio ir europinio lygmens 
infrastruktūros. Tinklų sujungimas bendro planavimo principu leistų pereiti nuo nacionalinių 
rinkų prie bendros Europos rinkos. Tur÷tų būti bendrai planuojami bet kurios infrastruktūros, 
o ne tik tarpvalstybin÷s infrastruktūros tinklai. 

 
4. Siekiant laipsniško per÷jimo prie „europin į modelį“ atitinkan čių energijos rūšių derinio 

remiantis regionine energijos rinkų integracija. Tam tikro regiono valstybių narių grup÷s 
gal÷tų palaipsniui integruoti savo energijos rūšių derinius ir infrastruktūrą, kad gal÷tų 
pasinaudoti turimų įvairių energijos išteklių teikiama nauda. Jeigu tinklai ir rinkos būtų 
tarpusavyje susiję ir suderinti, jiems būtų lengviau įveikti gamybos ir vartojimo svyravimus ir 
gal÷tų bendromis pastangomis pad÷ti užtikrinti energijos tiekimą Europos Sąjungoje. 

 
5. Pajungti ES politiką galutinių energijos naudotojų poreikiams. ES legitimumui labai 

svarbu, kad jos iniciatyvos, kurios derinamos su valstyb÷mis nar÷mis, atneštų apčiuopiamą 
naudą vartotojams. Sukūrus bendrą Europos energijos rinką, galutiniai naudotojai tur÷tų 
platesnį pasirinkimą stabilesn÷mis ir patrauklesn÷mis energijos tiekimo sąlygomis ir 
kainomis. Vartotojai tur÷tų tur÷ti galimybę pasirinkti ne tik savo šalies energijos tiek÷jus; be 
to, netur÷tų būti ir pernelyg didelių energijos kainų ar kitų rinkos sąlygų skirtumų tarp 
valstybių narių. 

 
6. Naudojimasis vartotojų teis÷mis ir parama joms. Vartotojai turi gerai žinoti savo teises, 

kad gal÷tų visapusiškai pasinaudoti bendra energijos rinka. Tokia informacija jiems tur÷tų 
būti nuolat tiesiogiai teikiama, t. y. kartu su sąskaitomis už energiją. Kova su energijos 
nepritekliumi yra labai svarbi sklandžiam visuomen÷s veikimui ir tam turi būti teikiama 
pirmenyb÷. 
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Tiekimo saugumo užtikrinimas ir ES pad÷ties išor÷s partnerių atžvilgiu sustiprinimas 
 
 
7. Geresnis ES teis÷s aktų vykdymo užtikrinimas išor÷s energetikos susitarimuose, kurie 

daro poveikį ES vidaus rinkai. Tais atvejais, kai tiekimo arba infrastruktūros susitarimai su 
trečiosiomis šalimis daro poveikį energijos tiekimui visoje ES ir ES vidaus energijos rinkai, 
Europos Komisija tur÷tų užtikrinti, kad šiems išor÷s susitarimams būtų taikomos ES vidaus 
taisykl÷s. 

 
8. Europos energijos tiekimo sistemos kūrimas. ES tiesiogiai suinteresuota stiprinti savo 

derybinę poziciją su tarptautiniais energijos tiek÷jais. Tais atvejais, kai bendri veiksmai yra 
veiksmingiausias būdas, Taryba tur÷tų įgalioti Europos Komisiją ES vardu der÷tis su išor÷s 
tiek÷jais ir tranzito šalimis bei tur÷tų ištirti galimybes sudaryti Europos lygmens grupes 
iškastiniam kurui pirkti. ES derybin÷ galia būtų kur kas didesn÷ nei pavienių valstybių narių. 
Tai gerokai pagerintų energijos tiekimą valstyb÷ms nar÷ms, taip užtikrinant solidarumą ir 
optimalų išteklių naudojimą. 

 
9. Tinkl ų sujungimas ir rinkų suderinimas su ES kaimynin÷mis valstyb÷mis. ES tur÷tų 

skatinti bendrą energijos politikos vystymą su Europos rytin÷mis ir pietin÷mis kaimynin÷mis 
šalimis d÷l energijos perdavimo ir tranzito. Tod÷l būtina sujungti tinklus ir suderinti rinkas. 
Tokios bendros energetikos politikos nuostatos turi atitikti ES principus (d÷l tiekimo 
patikimumo, rinkos sąlygų, skaidrumo, abipusiškumo, tvaraus vystymosi, efektyvaus 
energijos vartojimo ir kt.) ir atitinkamų regionų socialinius ir ekonominius poreikius. 

 

10. Viduržemio jūros šalių sąjungos ir Rytų partneryst÷s potencialo panaudojimas 
bendradarbiavimo energetikos srityje. ES tur÷tų siekti aktyviai bendradarbiauti 
Viduržemio jūros šalių sąjungos ir Rytų partneryst÷s struktūroje, kad pad÷tų savo 
kaimynin÷ms šalims partner÷ms gaminti, naudoti ir eksportuoti energiją iš tvarių šaltinių ir 
kurti tinkamą reguliavimo sistemą. Tikslas užtikrinti Europos energijos tiekimą tur÷tų pad÷ti 
šioms šalims patenkinti savo energijos poreikius ir finansuoti savo investicijas. 

 
11.  Parama besivystančioms šalims. ES turi pad÷ti besivystančioms šalims investuoti į savo 

energetikos infrastruktūrą, ypač atsinaujinančiųjų išteklių, kad lengviau vyktų tvarus 
ekonomikos augimas. Be to, labai svarbu sudaryti tokias rinkos sąlygas, kurios skatintų 
investuoti šalies viduje ir prekiauti, kartu užtikrinant galimybę skurdžiausiai gyvenantiems 
visuomen÷s nariams pasinaudoti energija.  
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Iki 2050 m. pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio energetikos sistemų 
 
12. Per÷jimas prie mažo anglies dioksido kiekio energijos gamybos turi sudarytį dalį Europos 

strategijos, kad būtų skatinami įvairūs tvarios energijos ištekliai tais atvejais, kai tai 
ekonomiškai naudinga. Turimi finansiniai ištekliai tur÷tų būti sujungti, kad būtų atsisakyta 
išimtinai nacionalinių paramos mechanizmų, kurie yra neefektyvūs. Finansinių išteklių 
sujungimas šiose srityse yra ypač aktualus dabartin÷mis ekonomikos sąlygomis. 

 
13.  Užimtumo skatinimas Per÷jimas prie mažo anglies dioksido kiekio ekonomikos paskatintų 

kitas svarbias permainas, galinčias tur÷ti teigiamo ir neigiamo poveikio darbo rinkoms. Turi 
būti sudarytos tinkamos rinkos sąlygos, leidžiančios kurti darbo vietas vykstant energetikos 
pramon÷s pertvarkai. 

 
14. Europos energetikos pramon÷s konkurencingumo didinimas. Per÷jimas tur÷tų būti 

išnaudotas veiklai paskatinti ir išsamiai energijos gamybos ir vartojimo peržiūrai atlikti. Be 
to, Europos konkurencingumas priklausys nuo prieinamų energijos kainų ir jos geb÷jimo 
sukurti novatoriškas energijos technologijas ir jas eksportuoti. ES ir valstyb÷s nar÷s tur÷tų 
sudaryti palankias sąlygas pagrindiniams Europos operatorių pramon÷s projektams vykdyti. 
Jie ir toliau tur÷tų bendradarbiauti energijos rūšių derinimo srityje vykdydami plataus masto 
atsinaujinančiosios energijos (v÷jo, saul÷s ir kt.) gamybos ir perdavimo (visa apimančių ir 
pažangiųjų tinklų) projektus. Jų energijos rūšių derinių laipsniška integracija pirmiausia 
gal÷tų prasid÷ti regionų lygiu. 

 
 
Pilietin÷s visuomen÷s dalyvavimas sprendimų pri÷mimo procese 
 
15. ES energetikos politikos atitiktis piliečių poreikiams. Toks aktualus ir svarbus visai 

visuomenei klausimas kaip energetika reikalauja visapusiško visuomen÷s dalyvavimo. 
Kuriant Europos energetikos bendriją būtų užtikrinama galimyb÷ iš naujo sutelkti europiečius 
įgyvendinti projektus, kurie jiems atneštų aiškios papildomos naudos. Visuomen÷s įtraukimas 
ir pilietin÷s visuomen÷s dalyvavimas yra labai svarbus, nes teis÷tumas piliečiams yra esminis 
dalykas, kad politiniai sprendimai atrodytų patikimi ir visuomen÷ pritartų būsimoms toli 
siekiančioms permainoms. 

 

16. Europos pilietin÷s visuomen÷s forumo energetikos problemoms steb÷ti sukūrimas. 
Susirūpinimą kelia tai, kad nevyksta struktūruotas politiką formuojančių bei sprendimus 
priimančių asmenų ir Europos pilietin÷s visuomen÷s dialogas energetikos klausimais. 
Pilietin÷ visuomen÷ tur÷tų nuolat dalyvauti regionų, nacionalinio ir Europos lygmens 
diskusijose energijos klausimais. EESRK ir Notre Europe pasirengę paremti šią diskusiją 
Europos lygiu pasinaudojant Europos pilietin÷s visuomen÷s forumu, suburiančiu vartotojų 
asociacijų, aplinkosaugos NVO, pramon÷s, profsąjungų ir kt. atstovus. 
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Atitinkamų galių suteikimas Europos Sąjungai 
 
17. Europos energetikos solidarumo paktas. Lisabonos sutartyje aiškiai numatyta, kad 

valstyb÷s nar÷s turi veikti solidariai, tačiau dabartin÷je institucin÷je struktūroje tai t÷ra tušti 
žodžiai. Nors energetikos sritis kasdien tampa vis politiškesn÷, Europos Sąjunga iki šiol 
netur÷jo teis÷s spręsti. Solidarumas tur÷tų įgyti apčiuopiamą pavidalą ir tapti varomąja j÷ga 
formuojant Europos energetikos politiką, panaikinančią visus prieštaravimus d÷l nacionalinio 
suvereniteto. 

 
18. ES finansinių išteklių energijai didinimas. ES nebeišgali nei finansuoti plataus masto 

veiksmų, nei įtakoti valstybes nares renkantis energijos išteklius. Metinis energetikai 
skiriamas ES biudžetas yra menkas, palyginti su l÷šomis, kurias šioje srityje išleidžia 
valstyb÷s nar÷s. ES biudžetas turi būti padidintas nepriklausomais ir autonomiškais ištekliais, 
įskaitant fiskalines priemones ir energetikos fondą europin÷s svarbos energetikos 
infrastruktūros projektams finansuoti, pavyzdžiui, elektros energijos ir dujų jungtims, ir 
skatinti diversifikuoti išteklius renkantis tvarios energijos išteklius ir technologijas, atliekant 
bendrus mažo anglies dioksido kiekio energijos mokslinius tyrimus. 

 
19. Europos Komisijos pad÷ties stiprinimas. Komisija – institucija, siūlanti ir koordinuojanti 

politiką ir būdama Bendrijos interesų serg÷toja – turi būti svarbiausia ES energetikos politikos 
institucija ir atlikti svaresnį vaidmenį formuojant nuoseklią, patikimą ir veiksmingą 
energetikos politiką, kuri pad÷tų Europos energetikos bendrijos pamatus. 

 
20. Poreikio persvarstyti institucinę struktūrą įvertinimas. Iki 2014 m. tur÷tų būti įvertinta, ar 

dabartin÷ institucin÷ struktūra yra tinkama  Europos bendros energetikos politikos 
ambicingiems tikslams pasiekti. Paaišk÷jus, kad ji netinkama, tur÷tų būti priimtas sprendimas 
rimtai apsvarstyti mūsų pasiūlymą d÷l Europos energetikos bendrijos. 

 
 
Išvada 
 
 
ES vadovams tenka ypatinga atsakomyb÷ už energetikos sritį prieš būsimas kartas. Europa nebegali 
ilgiau delsti, nes prireiks dar keleto dešimtmečių, kol bus įsipareigota įgyvendinti šiandien priimamus 
svarbius sprendimus d÷l energijos. Kad būtų pasirengta s÷kmingam per÷jimui iki 2050 m., atitinkami 
sprendimai d÷l ES įpareigojimo siekti tvaraus vystymosi ir kartu parengti naują energetikos susitarimą 
turi būti priimti jau šiandien. ES ženg÷ prasmingą žingsnį priimdama energetikos ir klimato kaitos 
dokumentų rinkinį, kuris atv÷r÷ galimybę parengti šią bendrą viziją. Tačiau reikia dar daug nuveikti, 
kad ši vizija taptų tikrove. 
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Politin÷ valia, kuriai pritaria pilietin÷ visuomen÷, yra esminis dalykas ir turi pad÷ti kurti darnų 
Europos bloką, galintį solidariai įveikti įvairiausias energetikos problemas. Manome, kad 
perspektyviausia ir ypač ryžtinga būtų sukurti visateisę Europos energetikos bendriją, apimančią 
visus svarbius ekonominius, socialinius, politinius ir strateginius aspektus. Tai reikštų energijos rinkų 
integraciją, taip pat mokslinių tyrimų politikos, investicinių sprendimų, solidarumo mechanizmų 
koordinavimą ir būtinybę pasaulin÷je arenoje kalb÷ti vienu balsu. Tod÷l būtinas tvirtas 
viršnacionalinis požiūris. Toks bendras projektas leistų valstyb÷ms nar÷ms ir Europos institucijoms 
kuo veiksmingiau ir demokratiškiau parengti Europos energetikos politiką. 
 
Svarbiausia, Europos energetikos bendrija patenkintų ES piliečių lūkesčius, kurie visapusiškai remia 
tokios bendrijos sukūrimą, kaip rodo naujausios nuomonių apklausos. Vien nacionalinio lygmens 
veiksmų energetikos srityje nebepakanka – darnią, tvirtą ir į ateitį orientuotą energetikos sistemą 
galima s÷kmingai sukurti tik veikiant Europos lygmeniu.  
 
 
2012 m. vasario 21 d. 
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