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PASIŪLYMAI

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

1. 1. pabrėžia tvaraus energijos naudojimo, sąžiningos konkurencijos, sąžiningos prieigos 
prie išteklių ir tiekimo patikimumo pasaulinę dimensiją ir iš to kylančią būtinybę imtis 
daugiašalių energijos politikos veiksmų, ypač tarptautinėms organizacijoms, pvz., 
Tarptautinei energetikos agentūrai, EBPO, PPO, Tarptautiniam pinigų fondui ir Pasaulio 
bankui; ragina Komisiją, Tarybą ir valstybes nares ES vidaus ir išorės veiksmais siekti 
visų pirma minėtose organizacijose pasaulinės darbotvarkės ir bendros strategijos, kuri 
būtų paremta išsamiu pasaulinės energetikos ir klimato padėties įvertinimu ir kuria būtų 
siekiama energijos taupymo ir našumo, naudoti decentralizuotus atsinaujinančius 
energijos šaltinius, atsieti energijos paklausą nuo ekonomikos augimo ir skatinti jos 
tausų vystymąsi visame pasaulyje; šiuo atžvilgiu ragina Komisiją ir valstybes nares 
ypatingą dėmesį skirti įvairinimo, decentralizacijos ir energijos naudojimo efektyvumo 
aspektams; ryžtingai pritaria tikslui sukurti visapusę, bendrą Europos energetikos 
politiką ir pabrėžia, kad joje turi būti vientisa, strategiška ir sutelkta išorės dimensija, 
įskaitant prekybos politiką;

2. pritaria paslaugų rinkos energetikos sektoriuje laipsniškam atvėrimui, ypač tarptautinių 
prekybos taisyklių ir drausmės priemonių visiškam pritaikymui naftos ir gamtinių dujų 
sektoriuose;

3. pabrėžia, kad tarptautinė prekybos sistema ir prekybos susitarimai atlieka svarbų 
vaidmenį kuriant stabilią ir prognozuojamą reguliavimo sistemą, siekiant padidinti 
investicijas ir sukurti tinkamą aplinką naujiems, novatoriškiems sprendimams 
energetikos srityje dalyvaujant tiek valstybės, tiek privačioms įmonėms;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad tradicinių energijos šaltinių baigtinumas, labai didelis arba 
didėjantis energijos naudojimas didžiosiose pramoninėse ir kylančios ekonomikos 
šalyse gali lemti brangimą, kuris neigiamai paveiks gamybos sąnaudas, vertės kūrimą, 
eksporto kainas ir prekybos balansą; todėl mano, kad energijos tiekimo srityje būtina 
pereiti prie atsinaujinančių ir kitų alternatyvių energijos šaltinių, mažesnio 
nuostolingumo energijos perdavimo, intensyviau remti naujų technologijų ir energetikos 
infrastruktūrų tolesnę plėtrą;

5. pritaria biodegalų gamybos ir naudojimo plėtimui, visų pirma tų biodegalų, kurie 
gaunami pramoniniu būdu perdirbant žemės ūkio produktus, taip pat antrosios kartos 
biodegalų, siekiant sumažinti energetinį ES priklausomumą ir paremti vystymąsi ir 
užimtumą.

6. mano, kad į energijos taupymo ir energijos tiekimo sutartis turi būti aiškiai įtraukiamas
viso paketo, kuriame, vadovaujantis veiksmingumo ir sąnaudų taupymo kriterijais, būtų 
sujungiami įvairūs energijos šaltiniai, tiekimas;
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7. mano, kad Kioto protokolo nesilaikymas arba jo neratifikavimas dėl įtakos gamybos 
sąnaudoms ir prekybos mastui lemia gana neigiamų veiksnių ES ekonomikai atsiradimą;
ragina, kad PPO sistemoje būtų atsižvelgiama į klimato ir aplinkos apsaugos 
susitarimus; pabrėžia, kad privaloma užtikrinti griežtą tarptautinių ir Europos saugumo 
taisyklių atominių elektrinių statybos ir darbo srityse įgyvendinimą;

8. mano, kad būtina labai stengtis nuo 2012 metų įvesti tarptautinį aplinkos apsaugos 
režimą;

9. ragina Komisiją parengti strategijas, kurių pagrindu galima būtų kurti pridėtinę vertę 
eksportuojant technologijas energijos taupymo ir energijos naudojimo efektyvumo 
srityse, tokiu būdu sukuriant darbo vietų Europoje;

10. ragina Komisiją siekti, kad PPO priimtų konkrečias taisykles dėl energetikos rinkos 
skaidrumo bei dėl valstybės paramos ir kitų prekybą iškreipiančių priemonių, siekdama 
skatinti sąžiningą konkurenciją; prašo, kad Komisija ir valstybės narės pateiktų 
pasiūlymus dėl kainų nustatymo mechanizmo pasauliniu lygiu sukūrimo ir pateiktų 
Europos Parlamentui pasaulinės energetikos rinkos stebėjimo sistemos sukūrimo 
patogumo ir ekonominio pagrįstumo įvertinimą;

11. prašo Komisiją pateikti pasiūlymą dėl tarptautinio susitarimo dėl energijos naudojimo 
efektyvumo ir skatinti jo priėmimą;

12. pažymi, kad mokslo tyrimai energetikos technologijų srityje – tai svarbus žingsnis 
kelyje į eksporto rinkų atvėrimą; todėl ragina Komisiją toliau remti mokslo tyrimus visų 
energijos šaltinių atžvilgiu (įprastinių, branduolinių ir atsinaujinančių), kad Europos 
Sąjunga galėtų ne tik panaudoti tokius mokslo tyrimus savo pačios tikslams įgyvendinti 
ES valstybėse narėse, bet ir atverti eksporto rinkas;

13. laikosi nuomonės, kad prekyba emisijos kvotomis gali pagerinti energijos naudojimo 
sąmoningumą, jeigu pateikiamos iš tiesų tausoti energiją skatinančios viršutinės 
emisijos ribos, jeigu joje dalyvauja pagrindinės ekonomikos sritys ir jeigu prekyba 
emisijos kvotomis nesukelia rinkos iškraipymų, o emisijos kvotos paprasčiausiai nėra 
perkeliamos iš vienos vietos į kitą;

14. mano, kad Energetikos chartija galėtų būti išeities taškas kuriant tarptautinės prekybos ir 
investicijų energetikos sektoriuje reguliavimo sistemą;

15. pritaria reikalavimui atsieti dujų kainas nuo žalios naftos kainų raidos;

16. pabrėžia būtinybę remti decentralizuotą energijos tiekimą trumpa energijos tiekimo 
grandine, kurioje būtų naudojami esami vietiniai šaltiniai, įskaitant biomasės naudojimą 
ir biodegalų vystymą, nes tai padėtų mažinti priklausomybę nuo importo ir apriboti 
pagrįstas energijos politikos intervencines sąnaudas;

17. mano, kad atominės energetikos ateitis turi būti glaudžiai susijusi su patikima strategija 
vidaus ir išorės lygiu, kad galima būtų spręsti branduolinės medžiagos saugumo, 
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radiacinės saugos ir bendrų mokslo tiriamųjų programų, skirtų patikimam branduolinių 
atliekų laidojimui, klausimus;

18. primena, kad ES privalo išlikti pagrindinė žaidėja tokiose iniciatyvose kaip Tarptautinė 
partnerystė vandenilio ekonomikos labui arba Tarptautinis termobranduolinis 
eksperimentinis reaktorius;

19. reikalauja naudoti turimą ilgalaikę vietinę energiją ir decentralizuotus energijos tinklus, 
ypač besivystančiose šalyse, be to, intensyviau remti tokį naudojimą perduodant žinias 
ir technologijas, nes taip galima užtikrinti prieigą prie energijos, tausoti išteklius, kurti 
darbo vietas, mažinti priklausomybę ir prisidėti prie funkcionuojančių rinkos ūkių 
plėtros;

20. ragina ES institucijas ir valstybes nares kaip galima greičiau užmegzti dialogą ir glaudų 
bendradarbiavimą su visomis šalimis stambiomis vartotojomis ir gamintojomis, visų 
pirma JAV, Indija, Kinija, Japonija ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos 
šalimis, siekiant sukurti veiksmingas ir darnias sistemas ir bendrijas, kurios turėtų padėti 
kurti stabilesnę, labiau prognozuojamą, skaidresnę ir nediskriminuojančią, visuotinėmis 
taisyklėmis besivadovaujančią rinką;

21. primygtinai reikalauja, kad Komisija principingai reikalautų laikytis visuotinių paslaugų 
teikimo prievolių tiek pasiūlymų, tiek pageidavimų, susijusių su energetikos 
paslaugomis pagal paslaugų teikimo susitarimus dvišaliu ir daugiašaliu lygiu, požiūriu;

22. ragina Komisiją paspartinti Transeuropinių tinklų programos, kurios tikslas – pagerinti 
tinklų sujungimo galimybes tarp ES ir kaimyninių valstybių, įskaitant Rusiją, MEDA 
programos valstybes ir Kaspijos jūros regionus, įgyvendinimą, vadovaujantis bendra 
energijos išteklių eksploatavimo ir jos perdavimo infrastruktūros įvertinimo strategija;

23. atkreipia dėmesį į tai, kad suskystintųjų gamtinių dujų naudojimas gali būti labai 
naudingas siekiant energetikos tikslų, ir ragina Komisiją skatinti iniciatyvas, kurios 
užtikrintų tinkamą jų gamybos vystymą ES ir trečiosiose šalyse;

24. pritaria Komisijos požiūriui, kad Europa dar nėra sukūrusi visiškai konkurencingų 
energetikos vidaus rinkų ir kad dabartinių tendencijų pagrindu vis labiau koncentruosis 
ES energijos importas, ir kad tarptautiniu mastu smarkiai kyla energijos kainos; taigi 
reikalauja vykdyti intensyvią reglamentavimo panaikinimo proceso stebėseną 
europinėje energijos rinkoje; tačiau atkreipia dėmesį į poreikį sukurti atsinaujinantiems 
energijos šaltiniams palankią sistemą;

25. pritaria Komisijos dujų ir elektros energijos rinkos sektoriaus informacinei tarnybai;
pažymi, kad padidėjusi koncentracija ES vidaus rinkoje gali dar labiau padidinti esamus 
iškraipymus ir pareikalauti patobulinti valstybių narių ir ES galimybes reguliavimo 
srityje, kad galima būtų užtikrinti vartotojų teises ir atitiktį ES energijos vartojimo 
efektyvumo nuostatai;
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