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„Būtina suvienyti „susiskaidžiusias“ ES energijos rinkas“, – 
teigia auditoriai 
Remiantis nauja Europos Audito Rūmų ataskaita, vystydama energijos vidaus rinką ES vis dar 
susiduria su rimtais sunkumais, siekiant suvienyti „susiskaidžiusias“ vietines, regionines ir 
nacionalines energijos rinkas. „Iš esmės Europos energetikos infrastruktūra dar nėra pritaikyta 
visiškai integruotoms rinkoms, – teigia auditoriai. – Dėl to šiuo metu nėra veiksmingai 
užtikrinamas energijos tiekimo saugumas.“ Iš ES biudžeto teikta finansinė parama energetikos 
infrastruktūrai remti – tik nedidelis įnašas į energijos vidaus rinkos kūrimą ir energijos tiekimo 
saugumo užtikrinimą. 

Energijos vidaus rinka turėtų sudaryti galimybę visoje ES teritorijoje laisvai perduoti dujas ir 
elektros energiją ir jomis prekiauti. 2007–2013 m. iš ES biudžeto skirta 3,7 milijardo eurų 
energetikos infrastruktūrai finansuoti, o 2014–2020 m. tikimasi suteikti dar apie 7,4 milijardo 
eurų. 

Tačiau ataskaitoje pabrėžiama, kad ES tikslas – iki 2014 m. sukurti energijos vidaus rinką – nebuvo 
pasiektas. Reikia dar labai daug nuveikti, kad būtų galima teigti, jog trečiasis energetikos 
dokumentų rinkinys yra visiškai įgyvendintas. „Kadangi Europos energetikos infrastruktūra nėra 
pritaikyta integruotoms rinkoms, nėra veiksmingai užtikrinamas energijos tiekimo saugumas“, – 
teigia auditoriai, išnagrinėję šešių valstybių narių – Bulgarijos, Estijos, Lietuvos, Lenkijos, Ispanijos 
ir Švedijos – atvejų tyrimus. Jie nustatė, kad valstybės narės labai skirtingai organizuoja savo 
energijos rinkas, o tai gali lemti visos ES rinkos atsilikimą. Jie padarė išvadą, kad iš ES biudžeto 
teikiama finansinė parama yra tik nedidelis įnašas. 

„Energijos tiekimo saugumas yra labai svarbus Europai šiame besikeičiančiame pasaulyje“,– 
pasakė už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Philas Wynnas Owenas. – Kad tai 
pasiektume, turime baigti kurti energijos vidaus rinką ir dalintis energija, kurią jau turime.“ 

Ataskaitoje teigiama, kad kaimyninės šalys turi labiau bendradarbiauti atsižvelgiant į 
tarpvalstybinius energijos srautus. Todėl Europos Komisija turėtų nustatyti energetikos 
infrastruktūrą Europos Sąjungoje, kuri nėra aktyviai naudojama, ir dirbti su valstybėmis narėmis, 
siekiant panaikinti apribojimus, susijusius su jos naudojimu energijos vidaus rinkoje. Be to, 

http://www.eca.europa.eu/�


LT 

 
 
 

 

2 

Komisija turėtų įvertinti naujas galimybes, kai energija vienoje valstybėje narėje gali būti 
prieinama kitos vartotojams, pavyzdžiui, vystant regionų infrastruktūros operatorius. 

Kadangi energijos vidaus rinkos teisės aktai dar nėra visiškai įgyvendinti, auditoriai rekomenduoja 
Komisijai iki 2016 m. pabaigos pradėti būtinas valstybių narių pažeidimų nagrinėjimo procedūras. 

Pagaliau dabartinio energetikos infrastruktūros finansavimo pagrindinis tikslas nėra energijos 
vidaus rinkos kūrimas. Komisija turėtų parengti teisės aktų pasiūlymus, kaip priimti sprendimus, 
susijusius su finansuojamų energetikos infrastruktūros projektų atranka, siekiant užtikrinti 
tinkamą ir nenutrūkstamą energijos rinkos funkcionavimą valstybėse narėse. 

 

Pastabos leidėjams 
 
Specialioji ataskaita Nr. 16/2015 „Energijos tiekimo saugumo didinimas sukuriant energijos vidaus rinką. Reikia 
sutelkti daugiau pastangų“ šiuo metu yra paskelbta anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis (ji netrukus bus paskelbta 
kitomis kalbomis). 

Mūsų specialiosiose ataskaitose pateikiami konkrečių biudžeto sričių ar valdymo temų veiklos ir atitikties auditų 
rezultatai. Mes atrenkame ir parengiame audito užduotis taip, kad jos turėtų kuo didesnį poveikį, atsižvelgdami į 
veiklos ar atitikties riziką, susijusių pajamų ar išlaidų lygį, būsimus pokyčius ir politinį bei viešąjį interesą. 


