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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. mano, kad energetikos politika turi būti neatsiejama ir svarbi bendros užsienio politikos 
dalis ir kad ji turėtų būti kuriama ir plėtojama sąveikaujant su kitomis politikos sritimis, 
kurios turi išorės aspektą;

2. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į didelę Sąjungos priklausomybę nuo energijos importo, 
didesnis tiekimo šaltinių, įskaitant naujus energijos šaltinius, ir tranzito maršrutų 
įvairinimas ir ES atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtojimas yra neatidėliotini ir būtini 
dalykai, siekiant remti Sąjungos išorės saugumo politiką, strateginį vaidmenį ir užsienio 
politikos nepriklausomumą, nuoseklumą, pasitikėjimą ja ir veiksmingumą;

3. yra įsitikinęs, kad veiksmingesnis valdymas pasaulio mastu pagerintų bendradarbiavimą 
su gamintojais, tranzito šalimis ir šalimis vartotojomis; mano, kad dėl to ES turėtų atlikti 
svarbesnį vaidmenį tarptautinės energetikos politikos valdymo srityje siekiant propaguoti 
skaidrius ir nediskriminuojančius principus, siekiant tvarumo tikslo, mažinti sandorių 
išlaidas ir nustatyti rinkos dalyviams paskatas konkuruoti dėl kainos ir kokybės;

4. ragina glaudžiau koordinuoti Tarybos, Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos 
veiklą, kad jos galėtų kalbėti ir veikti drauge bendros užsienio politikos klausimais, 
susijusiais su energetika; pabrėžia, kad reikia įsteigti EIVT energetikos politikos skyrių ir 
pavesti ES delegacijoms vykdyti su energetikos srities diplomatija susijusias funkcijas 
vietose;

5. pabrėžia, kad Komisija ir EIVT turi užtikrinti, kad visi Sąjungos daugiašaliai ir dvišaliai 
susitarimai, ypač partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai, visiškai atitiktų ES vidaus 
rinkos taisykles; pabrėžia, kad pagal šiuos susitarimus turėtų būti užtikrinamas 
abipusiškumas, vienodos sąlygos ir skaidrumas, siekiant sukurti saugią teisinę aplinką ES 
investuotojams energijos tiekimo ir tranzito šalyse;

6. pabrėžia, kad sukūrus keitimosi informacija apie ES valstybių narių ir trečiųjų šalių 
tarpvyriausybinius susitarimus energetikos srityje mechanizmą labai padidėtų politikos 
skaidrumas, koordinavimas ir veiksmingumas visoje ES;

7. ragina Komisiją pritarti tam, kad vadinamoji energetinio saugumo sąlyga būtų įtraukiama 
į prekybos, asociacijos, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimus su šalimis 
gamintojomis ir tranzito šalimis ir taip būtų nustatytas elgesio kodeksas ir aiškiai 
apibrėžtos priemonės, kurių turėtų būti imamasi vienam iš partnerių vienašališkai pakeitus 
sąlygas;

8. palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl energijos tiekimo saugumo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo; „ES energetikos politika. Bendradarbiavimas su užsienio partneriais 
(COM(2011) 539)“; vis dėlto mano, kad reikalingos papildomos ES valstybių narių 
solidarumu grindžiamos priemonės siekiant užtikrinti ES galimybes ginti savo energetinio 
saugumo interesus derybose su išorės partneriais, ypač krizės aplinkybėmis;
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9. ragina valstybes nares ir Komisiją nustatyti prekybos ir investicijų kliūtis energetikos 
srityje plėtojant santykius su trečiosiomis šalimis ir, jei tinkama, imtis veiksmų joms 
pašalinti tiek dvišaliu pagrindu, tiek per Pasaulio prekybos organizaciją;

10. ragina ES ir valstybes nares užtikrinti sujungtą energijos vidaus rinką, kuri galėtų atsispirti 
išorės spaudimui ir bandymams naudoti energijos tiekimą ir kainas kaip užsienio politikos 
spaudimo priemonę; todėl pabrėžia būtinybę skirti daugiau lėšų projektams, kuriais 
susiejamos ES energijos rinkos, ir iki 2015 m. pabaigos baigti kurti Europos dujų ir 
elektros infrastruktūros tinklus, ypač įgyvendinti Baltijos jungčių planą, kaip nurodyta ES 
trečiajame energetikos pakete;

11. remia energijos šaltinių įvairinimo projektus, ypač tuos, kuriais siekiama sukurti naujus 
transporto koridorius ir kuriais prisidedama tiek prie maršrutų, tiek prie tiekėjų įvairinimo, 
pvz., „Nabucco“ dujotiekio, suskystintų gamtinių dujų, tarpvalstybinių jungiamųjų linijų ir 
kitus prioritetinius Europos svarbos projektus;

12. taip pat ragina parengti suderintą, vienodą ES politikos strategiją dėl naujų energijos 
tiekėjų, ypatingą dėmesį skiriant siekiui pagerinti konkurencijos sąlygas Europos 
Sąjungoje tam, kad būtų suteikta daugiau galimybių naujiems tiekėjams patekti į ES rinką;

13. pritaria tam, kad santykiuose su energijos tiekėjais ir tranzito šalimis būtų naudojamos 
atitinkamos priemonės, pvz., išankstinio įspėjimo mechanizmas; yra įsitikinęs, kad 
didėjančios konkurencijos dėl išteklių ir dabartinių gamintojų monopolijų sąlygomis reikia 
toliau propaguoti idėją valstybėms narėms bendrai pirkti energijos žaliavas;

14. ragina Komisiją parengti išsamų trumpalaikių, vidutinės trukmės ir ilgalaikių energetikos 
politikos prioritetų palaikant santykius su kaimyninėmis šalimis rinkinį, siekiant sukurti 
bendrą teisinę erdvę, pagrįstą principais, susijusiais su acquis, ir vidaus rinkos standartais; 
pabrėžia, kad svarbu toliau plėsti Europos energijos bendriją ir nustatyti teisinius 
kontrolės mechanizmus, skirtus problemoms, susijusioms su nepakankamu acquis
įgyvendinimu, spręsti;

15. pabrėžia, kad būtina plačiai, visose energetikos srityse, užmegzti glaudesnius santykius, 
vykdyti strateginį bendradarbiavimą ir politinį dialogą su Viduržemio jūros regiono, 
Afrikos, Artimųjų Rytų, Pietų Kaukazo, Vidurinės Azijos šalimis ir Kaspijos bei 
Juodosios jūros pakrančių valstybėmis, visų pirma diegiant perspektyvias, konkurencingas 
energetikos technologijas; ragina Sąjungą toliau plėtoti saulės energijos importą iš pietinio 
ir rytinio Viduržemio jūros regionų; 

16. pabrėžia, kad bendra ES energetikos politika ir strateginiai tikslai turėtų būti tinkamai 
atsispindėti jos išorės santykių, regioninėje ir Europos kaimynystės politikoje;

17. remia politinį ir ekonominį dialogą su šalimis ES kaimynėmis dėl naujų energijos išteklių 
naudojimo;

18. ragina vykdant Europos kaimynystės politiką ir Juodosios jūros sinergiją įgyvendinti 
esamus mechanizmus ir parengti naujus, kad būtų sustiprintas bendradarbiavimas, siekiant 
užtikrinti didesnį tiekimo ir tranzito skaidrumą bei stabilumą;
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19. pabrėžia, jog svarbu toliau plėtoti Afrikos ir ES energetikos partnerystę, pradėtą 2010 m.;

20. ragina sustiprinti strateginę partnerystę su Rusija – sudaryti naują partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimą; pažymi, kad jis turėtų visiškai atitikti vidaus rinkos 
taisykles ir ES trečiojo energetikos paketo nuostatas; pabrėžia, kad pagal 45 straipsnį 
Rusija jau privalo laikytis Energetikos chartijos sutarties; todėl yra įsitikinęs, kad Rusijai 
ratifikavus Energetikos chartiją būtų abipusės naudos dvišaliams energetikos srities 
santykiams;

21. palankiai vertina politinį dialogą su Norvegija ir Rusija dėl naujų energijos išteklių 
Barenco jūroje žvalgymo, grindžiamo būtina sąlyga – apsaugoti pažeidžiamą Arkties 
regiono aplinką, taip pat bendradarbiavimą su Norvegija dėl hidroelektrinių elektros 
energijos importo ilgų nuotolių povandeninėmis elektros linijomis; ragina greičiau 
parengti ES strategiją dėl Arkties regiono;

22. mano, kad išorės politinis dialogas yra labai svarbus atsiejant pasaulinį ekonomikos 
augimą nuo energijos išteklių naudojimo ir skatinant didesnį energijos rinkų 
nuspėjamumą, taip pat mano, kad jis naudingas politiniams santykiams; pabrėžia, kad 
svarbu užmegzti dialogą su besiformuojančios rinkos ekonomikos šalimis, kaip antai 
Kinija, Indija, Brazilija, Indonezija ir Pietų Afrika, taip pat su kitomis svarbiausiomis 
vartojimo šalimis, kaip antai Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir Japonija; 

23. laikosi nuomonės, kad ES turėtų skatinti plėtoti ir stiprinti su jos energetikos politika 
susijusį bendradarbiavimą su tomis trečiosioms šalims, kurios pripažįsta tas pačias 
vertybes ir yra pasiryžusios vykdyti demokratines reformas bei skatinti vertybes, kuriomis 
grindžiama ES;

24. pabrėžia, kad reikia plėtoti dialogą abiem pusėms svarbiais strateginiais energetikos 
klausimais, skatinti bendradarbiavimą energetikos politikos srityje ir stiprinti mokslinį 
bendradarbiavimą su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, visų pirma efektyvaus energijos 
vartojimo technologijų, skirtų gamybos ir transporto sritims, srityje; ragina įsteigti 
Energetinio saugumo partnerystę su Jungtinėmis Valstijomis, pagrįstą dabartiniu 
bendradarbiavimu JAV ir ES energetikos taryboje;

25. primygtinai ragina Komisiją stebėti, kaip ES kaimyninėse šalyse laikomasi aukščiausių 
tarptautinių branduolinių elektrinių saugumo standartų ir pasiekti, kad jų būtų laikomasi, 
naudojantis visomis turimomis priemonėmis ir sutartimis, kaip antai Konvencija dėl 
poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (ESPOO konvencija) ir 
Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir 
teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencija); ragina kaimynines 
ES valstybes atlikti visapusį ES branduolinės saugos ir rizikos testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis, o Komisiją – šiam tikslui pasiūlyti ES techninę pagalbą; 

26. pakartoja, kad bendradarbiavimas išorės energetikos politikos srityje turi prisidėti prie 
pagrindinių Sąjungos vertybių, kaip antai: žmogaus teisių paisymo, demokratijos, gero 
valdymo, teisinės valstybės principo, socialinio dialogo, tarpusavio pagarbos, atsakingo 
gamtos išteklių naudojimo, kovos su klimato kaita ir visapusiškos aplinkos apsaugos, 
skatinimo, o ne nykimo, ir turi skatinti taiką bei derėti su Sąjungos užsienio politika;
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27. ragina Tarybą ir Komisiją, bendradarbiaujant su Europos išorės veiksmų tarnyba, iki 
2013 m. pabaigos parengti tikslų veiksmų planą, pagrįstą Komisijos komunikatu dėl 
energijos tiekimo saugumo ir tarptautinio bendradarbiavimo „ES energetikos politika. 
Bendradarbiavimas su užsienio partneriais“ (COM(2011) 539), kad būtų suformuota 
veiksminga išorės energetikos politika, nurodant trumpalaikius, vidutinės trukmės ir 
ilgalaikius tikslus, uždavinius bei etapus, taip pat konkretų jų įgyvendinimo grafiką.
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