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DĖL PASIŪLYMŲ LRV PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANUI

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) bendruomenės vardu noriu pasveikinti Jus ir Jūsų komandą
pradėjus darbą aštuonioliktoje LR Vyriausybėje.
LPK daugelį metų glaudžiai bendradarbiauja su Energetikos ministerija, teikdama siūlymus ministerijos
kuruojamose srityse svarbiais pramonei ir verslui klausimais. Suprasdami, jog tik bendras veikimas bei
dialogas gali užtikrinti iškeltų valstybinių tikslų įgyvendinimą, tikime, jog mūsų partnerystė ir
konstruktyvus dialogas bus vystomas ir plečiamas.
Siekdama prisidėti prie būtinos ekonomikos transformacijos ir esamų sektorinių problemų sprendimo,
gerinti verslo sąlygas bei formuoti palankią investicinę aplinką, LPK teikia pasiūlymus Vyriausybės 20202024 metų programos įgyvendinimo priemonių planui (energetikos ir klimato kaitos srityse):
1. Užtikrinti aktyvų privataus verslo investicijų įtraukimą į Lietuvos energetikos
sektoriaus transformaciją, maksimaliai skatinant konkurenciją ir visiškai atsisakant
„paskirtųjų įgyvendintojų” koncepcijos.
2. Užtikrinti palankią reguliacinę aplinką pramonei, kaip aktyviam energijos rinkos
dalyviui, sukuriant palankias sąlygas paskirstytai energijos gamybai, sisteminių paslaugų
teikimui, ilgalaikių tiesioginių sandorių su energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojais
sudarymui.
3. Sukurti geriausią aplinką verslo investicijoms į klimato kaitos mažinimą, energijos
efektyvumo didinimą, atsinaujinančių išteklių panaudojimą, aplinkai palankių technologijų
dekarbonizacijos tikslais kūrimą (įskaitant tiek technologijas, susijusias su atsinaujinančiais
energijos ištekliais, tiek su dekarbonizuojamais energijos ištekliais pereinamuoju
laikotarpiu kūrimą, bei efektyvų jų panaudojimą.
4. Sukurti skatinimo sistemą ir programas pramonės įmonėms, padedant įveikti
pramonės transformacijos iššūkius, prisiderinant prie aplinkosauginių, energijos
vartojimo mažinimo ir gamybos efektyvumo didinimo reikalavimų, skatinant aplinkai
palankių technologijų diegimą, ir padedančių įgyvendinti taršos mažinimo priemones.
5. Siekiant paskatinti vystyti atsinaujinančių energetikos išteklių vystymąsi, mažinti
institucinius perteklinius reikalavimus ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir sveikatai
vertinimo procedūroms ten, kur ši ūkinė veikla akivaizdžiai nekelia žymaus neigiamo
poveikio aplinkai.
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6. Peržiūrėti infrastruktūros kaštų ir energetinių mokesčių paskirstymą tarp atskirų
energijos vartotojų grupių, užtikrinant, kad šis kaštų paskirstymas atitiktų ES šalių gerąją
praktiką.
7. Užtikrinti energijos tiekimo patikimumą, bei energijos kainų augimo kompensacinius
mechanizmus.
8. Skatinti poveikio klimato kaitai mažinimą, žaliųjų inovacijų taikymą, vykdant žaliuosius
pirkimus.
9. Siekiant paskatinti vystyti vandenilio technologijų plėtrą, sukurti palankią skatinimo
sistemą bendriems projektams su lyderiaujančių ES valstybių vandenilio technologijų
kūrėjais ir vystytojais.
10. Parengti ir vykdyti Nacionalinį elektros infrastruktūros atnaujinimo planą, kuris
atitiktų Nacionalinėje energetikos strategijoje keliamus tikslus.
11. Didinti mišku apaugusių plotų apimtis, įveisiant miškus, kaip atsaką į klimato kaitą,
skatinant investicijas į žaliąją ekonomiką ir sprendžiant nedarbo klausimus regionuose.
12. Įtvirtinti, kad investicijos į infrastruktūrą būtų planuojamos 3 ar 5 metų laikotarpiui į
priekį (pvz., pasirašant Nacionalinį susitarimą) tam, kad būtų pakankamai laiko projektų
parengimui ir įgyvendinimui, kad vyriausybių kaita netrikdytų didelių tęstinių darbų
parengimo ir vykdymo, o valstybė ir verslas galėtų optimaliai planuoti veiklą.
13. Energetikos investicijų programas finansuoti panaudojant visas Europos Sąjungos
teikiamas finansavimo galimybes, įskaitant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo
didinimo priemonę (RRF), 2021–2027 m. ES fondų investicijų lėšas.
Tikimės, kad pasiūlymai bus įvertinti ir į juos atsižvelgta. Dėkojame už bendradarbiavimą.
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