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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. remia Komisijos požiūrį į energetikos politiką, kuris grindžiamas tuo, kad ekonominio 
konkurencingumo sąlyga yra stabili ir patikima reglamentavimo sistema, kurioje 
pripažįstami rinkos mechanizmai;

2. pritaria integruotai energetikos politikos strategijai, kurioje vienodai kreipiamas dėmesys į 
energijos tiekimo saugumo, konkurencingumo ir aplinkos apsaugos tikslus;

3. pabrėžia, kad sukūrus ES energetikos vidaus rinką, numatant ją išplėsti ir įtraukti 
valstybes, kurios nėra ES narės, galima iš esmės prisidėti prie saugaus tiekimo;

4. ragina valstybes nares neieškoti išeičių tenkinant numanomus nacionalinius poreikius, 
susijusius su saugiu tiekimu, kurie kenkia Europos vidaus rinkos veikimui;

5. pabrėžia ypatingą veiksmingų reglamentavimo sistemų ir nacionalinių konkurencijos bei 
rinkos priežiūros valdžios institucijų, turinčių atitinkamą galią apsaugoti nuo dominavimo 
rinkoje ir nustatyti veikiančią vidaus rinką, siekiant užtikrinti prieinamas energijos kainas, 
svarbą; pabrėžia paramą Komisijos sektorių tyrimams ir ragina Komisiją iki galo išnaudoti 
visas prieinamas priemones sprendžiant konkurencijos teisės nesilaikymo klausimus;

6. pažymi, kad didelę dalį dabartinės mokesčių naštos sudaro energetikos išlaidos, ir todėl 
pabrėžia, kad Europos pramonės konkurencingumas turėtų būti paremtas įgyvendinant 
energetikos politikos tikslus, pvz.: gerinant energetikos veiksmingumą arba skatinant 
atsinaujinančius energijos šaltinius, taip pat naudojant atitinkamas teigiamo skatinimo 
priemones, pavyzdžiui, taikant vadinamuosius „žaliuosius mokesčius“;

7. mano, kad pagrindinis tikslas yra mažinti ES išlaidas importuojamoms alyvoms, siekiant 
sušvelninti didesnių tarptautinių energijos kainų poveikį ES ekonomikai ir jos piliečiams;

8. ragina nustatyti skaidrios konkurencijos taisykles energetikos sektoriuje kaip būdą 
konkurencijai skatinti;

9. mano, kad, būtų tinkama, atidėti galimą reglamentavimo sistemos išplėtimą, o vietoj to 
reikėtų skatinti valstybes nares pagreitint esamų EB teisės aktų įgyvendinimą; mano, kad 
tolesnės reglamentavimo priemonės turėtų būti svarstomos tik tada, jei esamuose vidaus 
rinkos teisės aktuose numatyti mechanizmai faktiškai nepasiteisina;

10. pažymi, kad netikslinga kurti naujas institucijas Europos Sąjungos lygmeniu, jei 
dubliuojasi jų kompetencija ir sukuriama nauja biurokratija arba kai uždavinius gali 
išspręsti valstybių narių institucijos ar jau esami tinklai; todėl ragina Komisiją aktyviai 
dalyvauti gerinant minėtų struktūrų veikimą;

11. konstatuoja, kad naudojant naujas technologijas, nediskriminuojamai ir labiau remiant 
mokslinius tyrimus ir plėtrą, siekiant naudoti konkurencingą aplinką tausojančią 
technologiją, reikia numatyti, kad ši veikla iš esmės padėtų užtikrinti energijos tiekimo 
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saugumą ir prieinamas energijos kainas;

12. mano, kad būtina kuo skubiau pagerinti elektrinės pajėgumo ir energijos tiekimo 
infrastruktūros investicijų sąlygas, supaprastinant ir suvienodinant tvirtinimo procedūras 
bei suvienodinant teisės procedūras; taigi pabrėžia, kad decentralizuota energijos 
infrastruktūra ir gamyba gali pagerinti energijos teikimo saugumą ir turi būti skatinama 
energetikos politikos strategijose;

13. įspėja dėl valstybės kontroliuojamo tiekimo apribojimo, kurį lemia atskirų energijos 
šaltinių diskriminavimas; atkreipia dėmesį į tokių veiksmų priešingą poveikį saugiam 
tiekimui, energijos kainoms ir konkurencijai;

14. pritaria tam, kad energetikos politikos tikslai būtų įtraukiami į viešųjų sutarčių sudarymo 
kriterijus, jei tai gali padaryti sutartis sudaranti institucija, ir tai būtų pagrįsta atitinkamai 
paraiškai konkursui ir jei tai nepažeidžia sąžiningos konkurencijos kriterijų;

15. pažymi, kad dėl praeitų metų žiemą kai kurių valstybių narių patirtos nesėkmės dujų 
rinkoje kai kurios pramonės įmonės persikėlė kitur; mano, kad dėl to būtina skatinti 
valstybių narių solidarumą ir spręsti šį klausimą skubos tvarka, siekiant užtikrinti 
veiksmingą esamų ir būsimų dalyvių veikimą;  pažymi, kad tinkamas rinkos veikimas ir 
abišalė parama, atsiradus tiekimo pertrūkiams, būtina tarp valstybių narių, ir tam būtina 
nustatyti reikiamus kriterijus, nes tai gali sukelti išlaidų.
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