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Žygimantas Vaičiūnas
Energetikos viceministras

Metinė konferencija
„Nepriklausoma energetika - stipri ekonomika“

2011 m. lapkričio 10 d.
Vilnius

Europos Sąjungos 2014-2020 m.
daugiametė finansinė programa ir

Lietuvos energetikos politikos prioritetai



ES biudžetas su ironija
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Klasikinis požiūris, 1951 m. – dabar

Svarstant finansines
programas

Lietuviškasis požiūris,
2004 m.
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Parama Lietuvos energetikos sektoriui 2007-2013 m. ES
finansinėje perspektyvoje (mln. eurų)
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Europos Komisijos pasiūlymas dėl 2014–2020
m. ES finansinės programos

4. Globali Europa – 70.0

KITOS IŠLAIDOS

3. Saugumas ir Pilietybė – 18.535 5. Administracija – 62.629

2. Tvarus augimas – 382.9271. Pažangus ir 2. Integracinis augimas – 490.908

Bendras instrumentas
švietimui, jaunimui,

sportui – 15.21

Konkurencingumo ir
MVĮ programa – 2.380

Bendrasis strateginis
dokumentas tyrimams
ir inovacijoms – 80.0

Connecting Europe
Facility – 40.0

(+ 10 mlrd.€ iš Sanglaudos fondo)

Sanglaudos politika ––
336.02

Žemės ūkis - tiesiogines
išmokos ir rinkos priemones

– 281.825

Aplinkosauga ir klimato
kaita – 3.2

Kaimo plėtra – 89.895

Žuvininkystė – 6.685

Kitos – 1.323

Atominis saugumas ir
uždarymai – 0.7

Kitos – 10.297

IŠ VISO – 1.025.0 mlrd €

Šaltinis: Finansų ministerija
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Kas toliau?

2012 m.

I pusmetis

2012 m.
pab.

2013 m.

• Atskiras sritis reglamentuojančių reglamentų
priėmimas (įskaitant Connecting Europe Facility ir
struktūrinę paramą)

2011 m.

• Lenkijos pirmininkavimo metu vyksta pasirengimas
deryboms dėl naujosios ES finansinės programos

• Danijos pirmininkavimo metu Europos Vadovų
Tarybos lygmeniu bus sutarta dėl pagrindinių
finansinės programos principų

• Kipro pirmininkavimo metu bus priimtas Tarybos ir
Europos Parlamento reglamentas dėl naujosios ES
finansinės programos
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I. ES 2014-2020 METŲ
BIUDŽETAS

(ENERGETIKAI)
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Europos Komisijos siūlymai dėl energetikos sektoriaus
finansavimo 2014-2020 m.

Europos infrastruktūros
tinklų priemonė

• Finansuojami didelės
apimties Europinio intereso

projektai

• Energetikos infrastruktūrai
(elektros/dujų tinklams)

planuojama skirti 9.1 mlrd.
eurų

ES struktūrinė parama

• Finansuojami nacionaliniai
projektai

• Prioritetas teikiamas ES2020
strategijos tikslų

(atsinaujinančių energijos
išteklių ir efektyvumo)
įgyvendinimui
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Europos infrastruktūros tinklų priemonė
(angl. Connecting Europe Facility)

2007-2013
2014-2020 Sanglaudos politika

(Sanglaudos fondas)
68.7 mlrd. €

Connecting Europe Facility –
40 mlrd. €

Energetika
9,1 mlrd. €

– Elektros tinklų
jungtys;
– Dujotiekių
jungtys;
– Naftos jungtys.

Sanglaudos politika
(Sanglaudos fondas)

Transeuropinio transporto
tinklo (TEN-T) programa
Trans-European Transport
Network

Transeuropinių energetikos
tinklų (TEN-E) programos
Trans-European Energy Network

Transportas
21,7 mlrd. €

– Transporto
tinklai.

IRT
9,2 mlrd. €

– IRT/skaitmeniai
tinklai (tiek fiziniai,
tiek grindžiami
paslaugomis).

+10 mlrd.
€

Šaltinis: Finansų ministerija
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Parama iš Europos infrastruktūros tinklų
priemonės (1)

• Finansinė parama iš projektuojamos Europos infrastruktūros tinklų
priemonės būtų skiriama prioritetiniams energetikos koridoriams,
kurie yra patvirtinti š.m. vasario 4 d. Europos Vadovų Tarybos
išvadose;

• 4 elektros energijos koridoriai ir 3 gamtinių dujų koridoriai;

• BEMIP (Baltijos energijos rinkos jungčių planas) yra įtrauktas į abu
koridorius.
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Prioritetiniai energetikos koridoriai
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Parama iš Europos infrastruktūros tinklų
priemonės (2)

Paramos būdai:
• inovatyvūs finansiniai instrumentai (paskolos, garantijos, obligacijos)

– 1 mlrd. eurų

• subsidijos (angl. grants)
– 8.1 mlrd. eurų

Subsidijos skiriamos:
• Visų bendrojo intereso projektų studijoms
• Tik nekomercinių bendrojo intereso projektų darbams

Subsidijų dydis:
• iki 50% studijoms ir darbams
• išskirtiniais atvejais iki 80%, kai projektas yra svarbus Europos ar regioniniam

tiekimo saugumui ir solidarumui
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Projektų atranka

Prioritetiniai
energetikos
koridoriai

ENTSO
TYNDP

Regioninės
platformos

(pvz.,
BEMIP)

EK –
bendro

Europinio
intereso
projektai

Atitiktis regioniniam kriterijui (2 VN)

Atitiktis sektoriniams kriterijams
(rinkos integracija, tiekimo saugumas, konkurencija,

tvarumas ir pan.)



Strateginiai elektros energetikos projektai
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Strateginiai gamtinių dujų projektai
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Potencialiai iš Europos infrastruktūros tinklų
priemonės finansuotini Lietuvos projektai

• Lietuvos - Lenkijos dujų jungtis

• Lietuvos - Lenkijos elektros jungties
(LitPol Link) II etapas

• 2-oji Lietuvos - Lenkijos elektros jungtis
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II. ES STRUKTŪRINĖ PARAMA
ENERGETIKOS SEKTORIUI

2014-2020 m.
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Visa Lietuvos ES struktūrinė parama 2007-2013 m. ir
energetikos sektoriaus dalis (mln. eurų)
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Europos Komisijos siūlomi reikalavimai dėl struktūrinės
paramos (1)
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Europos Komisijos siūlomi reikalavimai dėl struktūrinės
paramos (2)
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Lietuvos tikslai

Atsinaujinantys energijos ištekliai

Padidinti AEI dalį (ne mažiau 23 %)
šildymo, transporto ir elektros
gamybos sektoriuose:
– Elektra

• 20 proc. (daugiausia iš biomasės
ir vėjo energijos)

– Šildymas
• 60 proc. centriniam šildymui

sunaudotos energijos (iš
biomasės)

– Transportas
• 10 proc. kuro iš biodegalų

Iki 2020 m. kasmet 1,5 proc.
padidinti galutinio energijos
vartojimo efektyvumą.

Didžiausias potencialas:

• Gyvenamųjų namų ir viešojo
sektoriaus pastatuose (šilumos
vartojimo efektyvumo didinimas)

• Transporte

• Pramonėje

Energijos efektyvumas
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Galimi Lietuvos 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos
panaudojimo prioritetai energetikos sektoriuje

Šilumos ūkio modernizavimas
Energijos efektyvumas

(viešųjų pastatų  renovacija, energijos
gamybos ir vartojimo efektyvumo

didinimas)

Elektros/dujų infrastruktūros
plėtra

Atsinaujinančių energijos
išteklių plėtra

Didesnė ES
struktūrinės

paramos dalis
nei

2007-2013 m.
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Dėkoju už dėmesį!


