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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pritaria siekiui sukurti visapusišką ir tvarią bendrą Europos energetikos politiką ir 
pabrėžia, kad į šią politiką būtinai reikia įtraukti strateginės svarbos, nuoseklią ir 
tikslingą išorės energetikos politiką, kaip jau buvo pabrėžta Komisijos ir Europos 
Sąjungos generalinio sekretoriaus / vyriausiojo įgaliotinio dokumente dėl „Europos 
interesus energetikos srityje atitinkančios išorės politikos“;

2. primena, kad pasaulio ekonominiame ir politiniame gyvenime vyksta žymūs 
pokyčiai, kurie, lydimi staigiai padidėjusio energijos poreikio ir pabrangusios žalios 
naftos, sukurs tokią situaciją, kai energijos rinką lems pagrindinių pasaulio veikėjų 
strateginiai interesai, o geopolitinei valdžios pusiausvyrai įtaką darys kova dėl 
energijos;

3. primena, kad žymi pasaulio naftos ir dujų išteklių dalis sutelkta nestabiliuose 
regionuose ir autoritarinių vyriausybių valdomose valstybėse; pabrėžia, kad dėl 
sunkiai prognozuojamos politinės aplinkos ir dėl to, kad atitinkamose valstybėse 
nėra demokratijos ir negerbiamos žmogaus teisės didėja rizika, jog bus netinkamai 
elgiamasi su užsienio investuotojais ir energijos vartotojais ir bus trukdoma plėtoti 
tvirtus ilgalaikius santykius; pažymi, kad ES ir jos energijos tiekėjai yra pasaulinės 
energijos rinkos dalis, kurioje jie yra vienas nuo kito priklausomi;

4. pabrėžia, kad dabartinis ES pažeidžiamumas ir stiprus priklausomumas energetikos 
srityje nuo valstybių su autoritariniais režimais daro didelę žalą patikimos, 
veiksmingos ir nuoseklios bendros užsienio ir saugumo politikos plėtojimui ir ypač 
vertybių, kuriomis grindžiamas ES kūrimas, pagarbai, rėmimui ir skatinimui;

5. mano, kad ES priklausomumas nuo nedidelio skaičiaus energijos gamintojų ir jos 
tiekimo kelių kelia rimtą pavojų ES stabilumui ir gerovei; išreiškia susirūpinimą, kad 
tai silpnina ES galimybes veiksmingai skatinti pagarbą tarptautinėms taisyklėms, 
stabilizuoti padėtį pasaulyje ir skatinti teisinės valstybės principo taikymą energiją 
gaminančiose valstybėse;

6. mano, kad užtikrinti prognuozuojamą pasaulinės energijos rinką ir energijos tiekimo 
saugumą – tai ne tik ekonominės ar aplinkosauginės svarbos klausimas, visų pirma 
tai strateginės svarbos problema, turinti rimtų politinių padarinių;

7. mano, kad gyvybiškai svarbu, jog ES rengiama bendra energetikos politika 
sustiprintų ES, kaip pasaulinės veikėjos galias ir patikimumą, sudarytų sąlygas jai 
aktyviai dalyvauti formuojant pasaulinę energijos rinką, užtikrintų reikiamus 
energijos išteklius, skatintų tvarią plėtrą taikant abipusiškumo principą santykiuose 
su trečiosiomis šalimis, ir pagerintų savarankiško apsirūpinimo energija galimybes;
ragina valstybes nares imtis reikiamų veiksmų, siekiant sudaryti sąlygas tokiai 
bendrai politikai;
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8. pritaria Komisijos pasiūlymui persvarstyti ES energetikos strategiją; tačiau ragina, 
kad būtų nutarta ne dėl veiksmų plano, o dėl visavertės Europos energetikos 
strategijos, kurioje būtų numatyti konkretūs tikslai, įsipareigojimai ir veiksmai, 
užtikrinantys bendrų priemonių įgyvendinimą, stiprinantys valstybių narių 
tarpusavio solidarumą, o taip pat ir ES bei išorės valstybių solidarumą, ir 
užtikrinantys nuoseklią visos ES veiklą išorės energetikos srityje bei veiklą, susijusią 
su valstybių narių energetikos politika;

9. ragina Komisiją ir Tarybą po pirmojo ES energetikos strategijos persvarstymo 
pradėti spartų politinį procesą, kurio tikslas būtų parengti Europos energetikos 
strategiją, kuri būtų pirmas žingsnis į visiškai veiksmingą bendrą energetikos 
politiką; reikalauja tinkamai atsižvelgti į Europos Parlamento požiūrį;

10. atkreipia dėmesį į poreikį mažinti ES priklausomumą nuo naftos ir dujų; pritaria 
Komisijos pasiūlymui iškelti bendrą strateginį tikslą ir nustatyti, kiek mažiausiai turi 
būti naudojama energijos gautos iš saugių ir mažai anglies dvideginio išskiriančių 
energijos šaltinių; pažymi, kad šis tikslas turėtų būti įtrauktas į Europos energetikos 
strategiją; pabrėžia, kad turi būti sukurtas tvarkaraštis, kuriame būtų nurodoma kada 
turi būti pasiekti atitinkami tikslai dėl ES energetikos priklausomumo artimiausiais 
dešimtmečiais; 

11. kadangi ES šiuo metu negali savarankiškai apsirūpinti energija, mano, kad ES 
energijos strategija turi būti grindžiama energijos šaltinių, tiekėjų, tiekimo kelių ir 
tarptautinių investicijų įvairove, tam, kad būtų galima geriau prognozuoti pokyčius 
pasaulinės energijos rinkoje, atsižvelgiant į pasaulinę tarpusavio priklausomybę;

12. pabrėžia, kad vienu iš svarbiausių strategijos ramsčių turėtų būti bendras požiūris į 
ES aprūpinimo nafta ir dujomis infrastruktūros kūrimą, užtikrinant valstybių narių 
priimtų strateginių sprendimų koordinavimą; pritaria tiekiamos energijos 
geografinės kilmės ir tranzito kelių įvairovei;

13. pažymi, kad plečiant nacionalinių elektros ir dujų sektorių infrastruktūrų tarpusavio 
sujungimą stiprinamas ES gebėjimas imtis priemonių nepaprastųjų padėčių atvejais;
ragina Komisiją tiek pagilinti ir išplėtoti tyrimą ir įvertinimą dėl valstybių narių ir 
regionų pažeidžiamumo dėl energijos tiekimo, kad šis tyrimas būtų konkrečių 
priemonių plano pagrindas, siekiant pašalinti technines energijos tiekimo į ES 
kliūtis;

14. ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiaujnt su valstybėmis narėmis parengti 
programą, pagal kurią būtų remiamas dujų saugojimo įrenginių, kurie būtini 
energijos saugumui užtikrinti tiekimo nutrūkimo atveju, kūrimas;

15. pritaria valstybių narių bendradarbiavimui energijos tiekimo pertrūkių prevencijos 
klausimais ir rengiantis energijos tiekimo krizių atvejams; pabrėžia, kad reikia turėti 
veiksmingą, vientisą ES veiklos sistemą nepaprastųjų padėčių atvejais;
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16. pritaria Energijos bendrijos steigimo sutarties projektui, kuris atliktų esminį 
vaidmenį stabilizuojant Pietryčių Europą, atveriant energijos rinkas ir užtikrinant 
tranzito kelių Europoje saugumą; ragina Komisiją laipsniškai išplėsti Energijos 
bendriją, apimant Norvegiją ir Turkiją ir visas šalis, dalyvaujančias Europos 
kaimynystės politikoje;

17. ragina ES užmegzti aktyvų dialogą su valstybėmis – didžiosiomis naftos ir dujų 
vartotojomis, visų pirma su JAV, taip pat su Japonija, Kinija ir Indija, siekiant 
sukurti stabilią ir prognozuojamą pasaulinę energijos rinką, kurioje būtų 
vadovaujamasi rinkos taisyklėmis; ragina ES siekti įtraukti PPO nuostatas dėl 
prekybos energija, siekiant, kad ši organizacija taptų tarptautiniu tarpininku, kuris 
gebėtų išspręsti problemas, susijusias su ginčais dėl energijos tiekimo ir 
paskirstymo; mano, kad Rusijos narystė PPO bus naudinga užtikrinant tiekimo 
sutarčių sudarymo skaidrumą ir jų vykdymo patikimumą bei gerinant investicinę 
aplinką; 

18. ragina Komisiją derybų su Rusija ir Ukraina metu geriau apsvarstyti energetikos 
saugumo klausimą;

19. mano, kad ES yra gyvybiškai svarbu išlikti lydere tęsiant kovą prieš klimato kaitą ir 
siekiant, kad Kijoto protokolo tikslai būtų pasiekt; mano, kad būtina įtraukti ES 
pastangas plėtojant atsinaujinančios ir ekologiškos energijos išteklius bei tausias ir 
veiksmingas technologijas visais išorės politikos lygmenimis, laikantis pasaulinės 
tvarios plėtros darbotvarkės numatytos 2002 m. Johanesburge;

20. pabrėžia, kad būtina stiprinti santykius su pagrindinėmis energiją tiekiančiomis 
šalimis remiantis skaidria abipusiškai naudinga strategija; pritaria ES ir Rusijos 
dialogui energetikos srityje, kuriame atsižvelgiama į būtinas Rusijos ir Europos 
energetikos infrastruktūros investicijas, atsižvelgiant į tai, kad bus laikomasi teisės 
viršenybės principo ir rinkos taisyklių, kad būtų užtikrintas ir tiekimo, ir paklausos 
patikimumas. tačiau pabrėžia, kad siekiant užtikrint dialogo veiksmingumą, 
svarbiausia yra laikytis nuoseklios politikos, pagrįstos valstybių narių veiksmų 
glaudžiu koordinavimu ir siekti iš ties tikros partnerystės pagrįstos bendromis 
vertybėmis;

21. supranta, kad dalyvavimo rinkoje abipusiškumas ir vadovavimasis rinkos 
taisyklėmis – tai pagrindiniai bendradarbiavimo energetikos srityje principai; todėl 
laikosi nuomonės, kad dalyvavimo rinkoje abipusiškumo principas negali būti 
taikomas esant tokiai padėčiai, kai Rusijos energijos rinką kontroliuoja valstybės 
monopolis, veikiantis kaip valstybinės valdžios interesų instrumentas; šiuo atžvilgiu 
ragina Rusiją veikti vadovaujantis savo įsipareigojimais dėl atvirumo, skaidrumo ir 
sąžiningos konkurencijos ir kuo skubiau ratifikuoti 1991 m. Energetikos chartijos 
sutartį; todėl mano, kad ES ir Rusijos santykiai energetikos srityje turėtų būti 
atnaujintos Partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties neatskiriama dalimi.



PE 376.582v02-00 6/6 AD\634350LT.doc

LT

PROCEDŪRA

Pavadinimas Europos Sąjungos tausi, konkurencinga ir saugi energetikos strategija.
Žalioji knyga

Procedūros numeris 2006/2113(INI)
Atsakingas komitetas ITRE
Nuomonę pateikė

Paskelbimo per plenarinį posėdį data
AFET
15.6.2006

Glaudesnis bendradarbiavimas -
paskelbimo plenariniame posėdyje data
Nuomonės referentas (-ė)

Paskyrimo data
Josef Zieleniec
21.6.2006

Pakeistas nuomonės referentas (-ė)
Svarstymas komitete 14.9.2006 10.10.2006
Priėmimo data 10.10.2006
Galutinio balsavimo rezultatai +:

–:
0:

48
2
4

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę nariai

Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, Monika Beňová, Simon Coveney, 
Ryszard Czarnecki, Giorgos Dimitrakopoulos, Jas Gawronski, Maciej 
Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Richard 
Howitt, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut 
Kuhne, Vytautas Landsbergis, Edward McMillan-Scott, Willy Meyer 
Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie 
Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias 
Pflüger, Lydie Polfer, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, José 
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, 
György Schöpflin, Gitte Seeberg, Hannes Swoboda, Konrad 
Szymański, Antonio Tajani, Paavo Väyrynen, Ari Vatanen, Jan 
Marinus Wiersma, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) 
narys (-iai)

Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Hélène Flautre, Michael 
Gahler, Tunne Kelam, Miguel Angel Martínez Martínez, Yiannakis 
Matsis, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas, Inger Segelström

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Elspeth Attwooll, Christopher Beazley, Hanna Foltyn-Kubicka, 
Toomas Savi, Diana Wallis

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba) ...


