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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. primena Komisijai, kad ES energetikos politika turi būti suderinta ne tik su klimato kaitos 
ir aplinkos apsaugos, bet ir su kitų prioritetinių sričių Sąjungos politika, įskaitant 
saugumo, užsienio reikalų ir kaimynystės, prekybos ir vystymosi politiką, taip pat 
žmogaus teisių ir demokratijos principų gynimo politiką; ragina labiau suderinti su 
tiesioginiu taikymu siekiant užtikrinti savo energetikos politikos efektyvumą, taip pat 
užsienio politikos nuoseklumą ir patikimumą; pabrėžia, kad siekiant ES energetinės 
nepriklausomybės didinamas ES kaip pasaulio veikėjos autoritetas;

2. primena Komisijai, kad pagrindiniai ES energetikos politikos tikslai turėtų būti energijos 
tiekimo užtikrinimas ir didelės ES energetinės priklausomybės šioje srityje mažinimas;

3. pabrėžia, kad įgyvendinant ES energetikos politiką turėtų būti siekiama didesnės 
nepriklausomybės, be kita ko, siekiant didesnio energijos vartojimo efektyvumo, skatinant 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą ir pereinant prie mažai teršalų išmetančių 
šaltinių, taip paskatinant Sąjungos konkurencingumą, o ne keliant jam pavojų; šiuo tikslu 
ragina Komisiją siūlyti iniciatyvas, kuriomis būtų apsaugomas ES konkurencingumas, 
išvengta anglies dioksido nutekėjimo pavojaus, kylančio dėl gamybos perkėlimo už ES 
ribų, ypač tuo atveju, jeigu pasauliniu lygmeniu būtų imtasi per mažai veiksmų arba 
nesiimta jokių tolesnių veiksmų dėl išmetamo dioksido kiekio mažinimo; primena, kad ES 
energetikos politika turėtų būti suderinta tokiu būdu, kad būtų garantuotas priemonių, 
taikomų siekiant užtikrinti prieigą prie trijų konkurencingos, tvarios ir saugios energetikos 
ramsčių, įgyvendinimas;

4. pabrėžia, kad formuojant ES energetikos politiką reikia atsižvelgti į pasaulio energetikos 
rinkų pokyčius, įskaitant padidėjusią iš neįprastinių energijos šaltinių ir naujųjų 
technologijų pagalba gaunamų gamtinių dujų svarbą, kintančias pasiūlos ir paklausos 
tendencijas, taip pat naujų šalių gamintojų ir tranzito šalių formavimąsi;

5. pabrėžia, kad į ES sutarties raginimą užtikrinti valstybių narių solidarumą turėtų būti 
atsižvelgta tiek atliekant kasdienį darbą, tiek valdant vidaus ir išorės energetikos politikos 
krizes; ragina Komisiją pateikti aiškią „energetinio solidarumo“ apibrėžtį siekiant 
užtikrinti, kad jos laikytųsi visos valstybės narės;

6. ragina Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) nustatyti išorės energetikos 
politikos strateginius prioritetus, tinkamai atsižvelgiant į labai didelę Europos žemyno 
energetinę priklausomybę, ir toliau vykdyti aktyvią klimato kaitos politiką, 
bendradarbiaujant su visomis JTBKKK šalimis ir ypač pagrindiniais partneriais, kaip antai 
Jungtinės Amerikos Valstijos ir penkios BRICS šalys; visų pirma pabrėžia poreikį plėsti 
dialogą bendrai rūpimais strateginiais energetikos klausimais, skatinti bendradarbiavimą 
energetikos politikos srityje ir gerinti mokslininkų bendradarbiavimą pasitelkiant tam 
skirtus forumus, pvz., JAV ir ES energetikos tarybą;

7. pabrėžia, kad ES energetikos politika jokiu būdu neturi prieštarauti pagrindiniams 
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principams, kuriais remiantis sukurta ES, ypač demokratijos ir žmogaus teisių principams; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją, energetiniuose santykiuose teikti pirmenybę šalims 
gamintojoms ir tranzito šalims, kurios vadovaujasi tomis pačiomis vertybėmis ir jas remia; 

8. ragina Komisiją parengti išsamų trumpalaikių, vidutinės trukmės ir ilgalaikių ES 
energetikos politikos prioritetų palaikant santykius su kaimyninėmis šalimis rinkinį, 
siekiant sukurti bendrą teisinę erdvę, pagrįstą principais, susijusiais su acquis, ir vidaus 
energetikos rinkos standartais; pabrėžia, kad svarbu toliau plėsti Energijos bendriją, visų 
pirma įtraukiant šalis kandidates Rytų kaimynystės, Vidurinės Azijos ir Viduržemio jūros 
šalis, ir sukurti teisinį kontrolės mechanizmą, skirtą nepakankamo acquis įgyvendinimo 
klausimui spręsti; ragina Sąjungą parodyti solidarumą Energijos bendrijai priklausančių 
partnerių atžvilgiu; atsižvelgdamas į tai smerkia nesenus Rusijos Federacijos grasinimus 
Moldovai;

9. be to, pabrėžia didėjančią naftos ir dujų telkinių žvalgymo Viduržemio jūroje ir Arktyje 
svarbą; mano, kad būtina skubiai plėtoti ES politiką dėl naftos ir dujų gręžinių jūroje, 
įskaitant ES valstybių narių ir atitinkamų trečiųjų šalių išskirtinių ekonominių zonų (IEZ) 
ribų nustatymą pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją (UNCLOS), kurią yra 
pasirašiusios visos ES valstybės narės ir ES;

10. pabrėžia, kad ES turėtų laikytis tvirtos politinės pozicijos vykdant IEZ ribų nustatymo ir 
gręžimo teisių suteikimo procesus siekiant išvengti bet kokių nesutarimų su trečiosiomis 
šalimis; pabrėžia, kad energetika turėtų būti taikos, bendradarbiavimo ir stabilumo 
varomoji jėga;

11. yra įsitikinęs, kad veiksmingesnis valdymas pasaulio mastu pagerintų bendradarbiavimą 
su šalimis gamintojomis, tranzito šalimis ir šalimis vartotojomis; taigi mano, kad ES 
turėtų atlikti svarbų vaidmenį tarptautinio energetikos politikos valdymo srityje 
propaguodama skaidrius ir nediskriminacinius principus, kad būtų siekiama tvarumo 
tikslo, mažinamos kainos bei sandorių išlaidos ir rinkos dalyviams numatomos paskatos 
konkuruoti dėl kainos ir kokybės;

12. primena, kad Sąjungos strateginė partnerystė su energiją gaminančiomis ir tranzito 
šalimis, ypač Europos kaimynystės politiką (EKP) vykdančiomis šalimis, reikalauja 
tinkamų priemonių, nuspėjamumo, stabilumo ir ilgalaikių investicijų, visiškai atitinkančių 
energijos vidaus rinkos teisės aktus; primena, kad svarbu skubiai baigti statyti energetikos 
tarpusavio jungtis su kaimyninėmis šalimis ir taip stiprinti ryšius su šiomis šalimis; šiuo 
tikslu pabrėžia, kad Sąjungos tikslai klimato kaitos srityje turi būti suderinti su ilgalaikiais 
ES infrastruktūros investiciniais projektais, skirtais tiekimo maršrutams ir energijos 
ištekliams įvairinti ir Sąjungos energetiniam saugumui didinti, pvz., pietinio dujų 
koridoriaus ir dujotiekio „Nabucco“ bei jo galimo sujungimo su Vidurio ir Rytų Europos 
šalimis projektais;

13. pabrėžia skaidrumo, demokratinės priežiūros ir pilietinės visuomenės dalyvavimo svarbą 
plėtojant santykius su trečiosiomis šalimis energetikos srityje;

14. atkreipia dėmesį į tai, kad energijos, maisto tiekimo bei saugumo aspektų pokyčių ryšys 
yra sudėtingas, ypač atsižvelgiant į netvarų pirmosios kartos biokurą, kuris 
besivystančioms šalims gali daryti neigiamą poveikį socialiniu ir poveikio aplinkai 
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požiūriu; taigi rekomenduoja padidinti investicijas į tvarų pažangų biokurą, gaminamą iš 
žemės ūkio produkcijos atliekų ir dumblių, ir jį vystyti;

15. mano, kad Taryba turėtų suteikti Komisijai įgaliojimus vesti derybas dėl strateginės 
svarbos infrastruktūros projektų, kurie daro poveikį visos ES tiekimo saugumui, ir kad 
reikėtų taip pat apsvarstyti, ar nereikėtų suteikti tokių įgaliojimų sudarant kitus 
tarpvyriausybinius susitarimus, kurie galėtų daryti didelį poveikį ilgalaikiams ES 
energetikos politikos tikslams, visų pirma jos energetinei nepriklausomybei; 
atsižvelgdamas į tai, džiaugiasi, kad Komisijos vadovaujamose derybose dėl ES, 
Azerbaidžano ir Turkmėnistano sutarties dėl Kaspijos jūros dujotiekio statybos padaryta 
pažanga;

16. atkreipia dėmesį į tai, kad kuriamas keitimosi informacija mechanizmas, susijęs su 
tarpvalstybiniais ES valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimais dėl energetikos politikos, 
atsižvelgiant į tai, kad šis mechanizmas skirtas politikos skaidrumui, koordinavimui ir 
veiksmingumui didinti visoje ES; ragina valstybes nares ir toliau rodyti pasiryžimą 
siekiant užtikrinti, kad nebūtų sudaryti susitarimai, kuriais būtų prieštaraujama energijos 
vidaus rinkos teisės aktams; mano, kad Komisijai turėtų būti sudaryta galimybė 
išanalizuoti susitarimų projektus, kad būtų patikrintas jų suderinamumas su minėtais teisės 
aktais, ir, jeigu reikia, dalyvauti derybose; mano, kad keitimosi informacija mechanizmas 
– tai žingsnis siekiant toliau koordinuoti energijos pirkimą už ES ribų, nes tai labai svarbu 
siekiant Energetikos veiksmų plano iki 2050 m. tikslų;

17. ragina, kad ES ir Rusijos energetikos veiksmų planas būtų pagrįstas tarpusavio pagarbos ir 
abipusiškumo principais, įtvirtintais Pasaulio prekybos organizacijos nuostatuose, 
Energetikos chartijos sutartyje ir Trečiojo energijos vidaus rinkos teisės aktų paketo 
taisyklėse; ragina Komisiją veiksmingai įgyvendinti ir valdyti ES vidaus rinką ir užtikrinti 
konkurencijos taisyklių, taikomų visoms energetikos sektoriaus įmonėms, veikiančioms 
Sąjungos teritorijoje, laikymąsi; šiuo atžvilgiu palankiai vertina neseniai atliktus tyrimus 
dėl antikonkurencinio „Gazprom“ ir jos patronuojamųjų įmonių Europoje elgesio ir 
smerkia politiškai motyvuotus Rusijos Federacijos prezidento dekretus, kuriais 
užkertamas kelias Rusijos energetikos įmonėms bendradarbiauti su ES institucijomis; 
primygtinai ragina visas energetikos sektoriaus įmones visapusiškai bendradarbiauti su 
tyrimų institucijomis; ragina Komisiją pasiūlyti tinkamą atsaką į šį dekretą ir užtikrinti, 
kad būtų tinkamai vykdomas tyrimas;

18. pabrėžia poreikį spręsti numatomo dujų ir elektros importo iš trečiųjų šalių į ES didėjimo 
trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu klausimą siekiant užtikrinti energijos tiekimą; 
pakartoja, kad tam tikruose regionuose ir valstybėse narėse ši problema glaudžiai susijusi 
su priklausomybe nuo dujų ir naftos importo iš vienos trečiosios šalies; pripažįsta, kad 
norint susidoroti su šia problema reikia, be kita ko, stiprinti vietos energijos išteklių ir 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, kurie būtini norint užtikrinti konkurencingumą ir 
tiekimo saugumą, vaidmenį ir imtis veiksmų, kuriais būtų siekiama įvairinti energijos 
tiekėjų, maršrutų ir išteklių rinkinį; pripažįsta, kad šiuo atžvilgiu strateginis tikslas turėtų 
būti siekti sukurti pietinį dujų koridorių ir užtikrinti, jog tiekimo maršrutu iki 2020 m. į ES 
būtų tiekiama maždaug 10–20 proc. ES dujų paklausos, kad visi Europos regionai galėtų 
faktiškai naudotis bent dviem skirtingais dujų šaltiniais;
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19. atkreipia dėmesį į visapusiško, ypač Europos ir Atlanto vandenyno regiono šalių, 
bendradarbiavimo Arkties regione svarbą; todėl ragina Komisiją atlikti visa apimantį ES 
dalyvavimo Arktyje naudos ir rizikos vertinimą, įskaitant rizikos aplinkai vertinimą, turint 
mintyje pažeidžiamas ir nepakeičiamas vietoves aukštutinės Arkties regione;

20. ragina Komisiją pritarti tam, kad vadinamoji energetinio saugumo sąlyga būtų įtraukiama 
į visus 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;

21. ragina Tarybą, Komisiją ir EIVT glaudžiau bendradarbiauti, kad jos galėtų bendrai reikšti 
nuomonę ir veikti su išorės energetikos politika susijusiais klausimais; pabrėžia, kad reikia 
įsteigti EIVT energetikos politikos skyrių ir pavesti ES delegacijoms vietoje vykdyti su 
energetikos srities diplomatija susijusias funkcijas; primena, kad Parlamentas turėtų būti 
reguliariai informuojamas apie pokyčius šioje srityje.
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