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Finansavimui pagal Europos 
energetikos programą ekono-
mikai gaivinti (EEPEG, sukurtą 
Reglamentu (EB) Nr. 663/2009) 
buvo atrinkta 12 elektros ener-
gijos infrastruktūros projektų. 
Šio finansavimo, kuris buvo su-
teiktas remiantis 13 sprendimų 
dėl finansavimo (parama vie-
nam projektui, „Nordbalt“, tei-
kiama pagal du sprendimus dėl 
finansavimo), bendra suma yra 
904 milijonų eurų.

KAS KOKĮ VAIDMENĮ 
ATLIEKA?

Viešosios ir privačiosios įmonės, 
kurios valdo energetikos tinklus 
projektų vykdymo teritorijose, 
atlieka projektų rėmėjų vaidme-
nį. Tuo tarpu valstybės narės atsako už projektų įgyvendinimo 
palengvinimą ir darbų eigos stebėseną.

FINANSAVIMAS

Didžiausioji finansavimo dalis, kurią teikia ES, apribota iki 
50 %. Šiomis lėšomis finansuojami tam tikri darbai, pvz., in-
žineriniai darbai, ilgai gaminamos įrangos (kabelių) pirkimas 
ir statybos darbai (pvz., linijų tiesimas, kompresorinių stočių 

ir pan. statyba). Likusią ES vykdomų šiuolaikiškos elektros 
energijos infrastruktūros statybos arba baigimo projektų  
finansavimo dalį sudaro Europos investicijų banko paskolos ir 
privačios investicijos.

Jungtis TEN-E

Dauguma atrinktų projektų jau įvardyti kaip Europos arba  
visuotinės svarbos projektai, vykdomi pagal TEN-E programą, 

ergijos projektai
EEPEG elektros 
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ir teikti jiems paramą pagal EEPEG buvo nuspręsta dėl jų svar-
bos ir jau padarytos įgyvendinimo pažangos.

TIKSLAI

Remiantis bendruoju EEPEG planu, parama elektros perdavimo 
jungiamosioms linijoms reikšmingai prisideda prie bendrojo 
Europos energetikos politikos tikslo – užtikrinti patikimą, kon-
kurencingą ir tvarų energijos tiekimą.

Atrinktieji projektai – tai stiprus postūmis užbaigti vidaus rin-
kos kūrimą, visapusiškai dalyvaujant visoms Europos Są jungos 
dalims. Jie taip pat žymiai sustiprina šiuos projektus vykdančių 
šalių ir regionų aprūpinimo elektros energija patikimumą.

Šia programa siekiama pašalinti silpnąsias vietas ir į jungti į 
bendrą visumą „energetikos salas“, pvz., Baltijos šalis, Iberijos 
pusiasalį, Airiją, Siciliją ir Maltą. Be to, keletas naujų elektros 
perdavimo jungčių taip pat yra labai svarbios, siekiant įtraukti 
atsinaujinančius energijos šaltinius į elektros energijos sistemą.

PROJEKTŲ POVEIKIO APŽVALGA

EEPEG remiami elektros perdavimo jungčių projektai ypač:

•  padės sustiprinti Europos elektros energijos sistemą , 
padidindami elektros perdavimo jungčių galią tarp 
Ispanijos ir Prancūzijos, Portugalijos ir Ispanijos, Austrijos 
ir Vengrijos, Airijos ir Jungtinės Karalystės, taip pat visoje 
vidurio Vokietijoje;

•  į jungs į bendrą visumą izoliuotus regionus ir „energetikos 
salas“, nutiesdami svarbias naujas elektros perdavimo 
jungtis iš Baltijos šalių (Estijos, Latvijos ir Lietuvos)  
į Šiaurės šalių elektros energijos rinką (Suomiją , Švediją , 
Daniją ir Norvegiją), taip pat iš Maltos į Italiją bei iš Sicilijos 
į žemyninę Italijos dalį.

PADĖTIS: 2013 M. SPALIO MĖN.

Baigti penki projektai:

•  dviejų 400 kW linijų tęsinys Portugalijoje, kuris padidins 
elektros energijos perdavimo galią tarp Portugalijos ir Is-
panijos bei užtikrins regiono aprūpinimą elektros energija 
(informacinis lapelis PT-01 ir informacinis lapelis PT-02);

•  perdavimo jungiamoji linija tarp Vienos ir Dėro, kuri page-
rins Austrijos ir Vengrijos tinklų tinkamumą eksploatuoti 
(informacinis lapelis AT-HU);

•  132 kV skirstymo centro statyba ir įrengimas Kapoje  
(informacinis lapelis MT);

•  500 MW kabelio tiesimas tarp Airijos Respublikos ir Velso 
(informacinis lapelis IRL-UK).

Daugumos likusių projektų statybos darbai vyksta ir juda  
į priekį sėkmingai. Tikimasi, kad visos priemonės, kurias remia 
EEPEG, bus įgyvendintos ne vėliau kaip iki 2017 m.
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