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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. ragina Komisiją sukurti vidaus energetikos rinką, pagrįstą bendrąja Komisijos, Europos 
Parlamento ir valstybių narių pozicija dėl energetikos politikos, kuri paisytų valstybių 
narių teisių įgyvendinti jų ypatingus energijos rūšių derinius, kurie atitiktų ES tvarumo, 
konkurencingumo, energijos veiksmingumo ir klimato apsaugos, panaudojant 
atsinaujinančius energijos šaltinius, reikalavimus, o ypač dėl tiekimo saugumo 
reikalavimo, kuris užtikrinamas glaudžiai bendradarbiaujant su kaimyninėmis šalimis;

2. ragina ES valstybes nares parodyti solidarumą įveikiant XXI a. energetikos iššūkius ir taip 
suteikti Europos Sąjungos veiksmams, vykdomiems remiantis 194 SESV straipsniu, 
teigiamos energijos;

3. pabrėžia būtinybę išvystyti sąveiką tarp ES energetikos strategijos ir išorės santykių su 
strateginiais energetikos tiekėjais, siekiant būsimuose susitarimuose suteikti daugiau 
reikšmės energijos tiekimo saugumui ir energijos veiksmingumui, nes tai ES užtikrintų 
ilgalaikę prieigą prie žaliavų ir suteiktų galimybių visoms suinteresuotoms šalims;

4. mano, kad būtina skatinti energijos veiksmingumą tarptautiniu lygmeniu ir tai turėtų tapti 
pasauliniu prioritetu, ir todėl tai būtina įtraukti į būsimą ES energetikos strategijos politiką 
ir į vytimosi ir tarptautinės prekybos politikos sritis;

5. ragina Komisiją remti saulės, vėjo ir bioenergijos projektus ne valstybėse narėse; mano, 
kad decentralizuotas energijos tiekimas padidins energijos tiekimo saugumą; taip pat 
mano, kad turėtų būti sukurta jungtis prie platesnių nei regioniniai energetikos tinklų; 
mano, kad tokios iniciatyvos kaip DESERTEC turėtų būti plėtojamos ir suformuluotos 
taip, kad būtų atsižvelgta į ES ir ne valstybių narių interesus;

6. ragina Komisiją prekybinių susitarimų pagalba paspartinti su ES standartais suderinamų 
saugumo ir energijos efektyvumo taisyklių, taikomų energijos importo ir eksporto 
gamybai, perdavimui, tranzitui, saugojimui bei perdirbimui ir(arba) valymui, priėmimą. 
Taip pat ragina PPO lygmeniu inicijuoti pasaulinio masto standartus kuriais būtų 
skatinama atvira ir sąžininga prekyba saugiais atsinaujinančios energijos šaltiniais bei 
inovatyviomis energetinėmis technologijomis;

7. mano, kad energijos šaltinių, tiekimo maršrutų ir infrastruktūros diversifikacija bei naftos, 
dujų vamzdynų ir pažangiųjų elektros energijos tinklų tarpusavio ryšys yra būtinas 
ilgalaikiam energijos tiekimo į ES ir trečiąsias šalis saugumui ir pastovumui; dar kartą 
primena, kad šios politikos tendencijos prisideda skatinant naujų energetinių technologijų 
vystymą ir darbo vietų kūrimą Europos Sąjungoje ir taip pat trečiosiose šalyse;

8. pabrėžia poreikį paversti kapitalu novatorišką ES verslo ir ES valstybės tarnybos 
potencialą atsinaujinančios energijos ir jos technologijų srityje, įskaitant energijos 
veiksmingumo technologijas ir tobulesnes IRT, prekybiniais susitarimais skatinti perėjimą 
prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos, tuo pačiu 
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užtikrinant naujas galimybes parduoti ES gaminius ir žinias šioje srityje arba šias žinias 
perduoti ten, kur tai yra būtina;

9. pakartoja didesnių ES mokslinių tyrimų ir kapitalo injekcijų (ES tiesioginės užsienio 
investicijos) į energetikos infrastruktūros kūrimą ir atnaujinimą besivystančiose šalyse 
svarbą, ypač pasinaudojant viešojo ir privataus sektorių partneryste bei bendromis 
įmonėmis arba valstybinių institucijų partneryste ir tuo skatinant technologijų perdavimą 
bei įvairesnius energijos šaltinių derinius tose šalyse.

10. ragina Komisiją sukurti labai skaidrią tarptautinės prekybos energija rinką; primygtinai 
reikalauja, kad tarptautinėmis taisyklėmis būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui ir 
manipuliavimui rinkoje;

11. sveikina Ekvadoro vyriausybės sprendimą atsisakyti Yasuni naftos telkinio eksploatavimo 
Amazonės džiunglėse, siekiant išsaugoti aplinką ir sumažinti savo priklausomybę nuo 
iškastinio kuro energijos eksporto ir mano, kad ES turėtų remti šias ir kitas panašias 
pastangas.
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