
AD\897349LT.doc PE478.668v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Tarptautinės prekybos komitetas

2012/2029(INI)

27.3.2012

NUOMONĖ
Tarptautinės prekybos komiteto

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais energetikos politikos klausimais.
Strateginis požiūris siekiant saugaus, tvaraus ir konkurencingo energijos 
tiekimo
(2012/2029(INI))

Nuomonės referentas: Jan Zahradil



PE478.668v02-00 2/5 AD\897349LT.doc

LT

PA_NonLeg



AD\897349LT.doc 3/5 PE478.668v02-00

LT

PASIŪLYMAI

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

1. palankiai vertina bendrą ES išorės energetikos politiką, kuria siekiama užtikrinti patikimą, 
saugų, tvarų ir konkurencingą energijos tiekimą įmonėms ir piliečiams ir sumažinti kai 
kurių Europos Sąjungos regionų priklausomybę nuo trečiųjų šalių energijos tiekėjų, taip 
pat sukurti energetikos ekonomiką, pagrįstą atsinaujinančiaisiais ištekliais ir dideliu 
energijos vartojimo efektyvumu ir kuo greitesniu perėjimu prie aplinką tausojančių 
atsinaujinančiųjų išteklių; ragina Komisiją užtikrinti, kad jos energetikos politikos ir 
bendradarbiavimo veiksmai šioje srityje derėtų su bendra ES politikos koncepcija, kaip 
nustatyta Energetikos veiksmų plane iki 2050 m. (angl. Roadmap 2050);

2. ragina siekti didesnio ES prekybos ir energetikos politikos sąveikumo, atsižvelgiant į 
strategiją „Europa 2020“; pabrėžia, kad reikia skatinti kurti pasaulinės žaliavų valdysenos 
struktūras siekiant sumažinti tarptautinę įtampą šioje srityje, ir šiuo atžvilgiu gerai vertina 
Tarptautinį energetikos forumą (angl. IEF); laikosi nuomonės, kad ilgalaikių energijos ir 
žaliavų tiekimo sąžiningomis kainomis sutarčių su mūsų strateginiais prekybos partneriais 
sudarymas – vienas svarbiausių prioritetų; taigi ragina ES priimti bendrą ir suderintą 
Sąjungos strategiją dėl energijos tiekimo sutarčių sudarymo su šiais partneriais;

3. palankiai vertina nustatytą keitimosi informacija apie valstybių narių ir trečiųjų šalių 
sudaromus energetikos srities susitarimus mechanizmą, kuriuo siekiama užtikrinti išorės 
veiksmų energetikos srityje nuoseklumą bei padidinti energijos importo į ES skaidrumą; 
pažymi, jog daugumoje energetikos srities susitarimų esama su investicijomis susijusių 
aspektų, dėl šios priežasties Europos Komisija turėtų užtikrinti energetikos srities 
susitarimų ir investicijų susitarimų darną, o ypač kad būtų atsižvelgiama į Europos 
Parlamento įgaliojimus ir rekomendacijas būsimos investicijų politikos srityje; pabrėžia, 
kad Komisija, koordinuodama tarpvalstybinius susitarimus, turi atlikti aktyvų ir 
skatinamąjį vaidmenį, siekiant užtikrinti visų nustatytų reikalavimų įgyvendinimą; 
valstybės narės, prieš pasirašydamos susitarimus energetikos srityje, perduoda 
tarpvalstybinius susitarimus, dėl kurių buvo deramasi, Europos Komisijai patvirtinti, o ši 
turi užtikrinti jų suderinamumą su ES teise, visų pirma su prekybą ir investicijas bei 
energetikos vidaus rinką reglamentuojančiais teisės aktais, taip pat su ilgalaikiais ES 
energetikos ir klimato politikos tikslais;

4. ragina Komisiją sudarant visus susijusius prekybos susitarimus, taip pat su PPO narėmis, 
skatinti įtraukti Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvos principus bei tarptautinius 
energetikos rinkų valdymo standartus ir, be kita ko, palaipsniui atsisakyti kiekybinių tikslų 
subsidijų už iškastinį kurą;

5. pabrėžia, kad Transatlantinė ekonomikos taryba turėtų skatinti bendradarbiavimą, be kita 
ko, reguliavimo tvarkos, energijos tvarumo mokslinių tyrimų ir energijos vartojimo 
efektyvumo klausimais, branduolių sintezės mokslinių tyrimų ir branduolinės saugos 
srityse, ir ragina palaikyti nuolatinį dialogą energetikos klausimais su Rusija ir kitais 
partneriais, siekiant parengti ir veiksmingiau įgyvendinti tarptautines saugios, patikimos ir 
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veiksmingos energijos gamybos, perdavimo, tranzito, saugojimo ir perdirbimo taisykles 
bei plėtoti dvišalę prekybą naujomis energetikos technologijomis ir produktais, pvz., 
biodegalais;

6. primena, kad Europos Sąjunga įsipareigojo iki 2020 m. 20 proc. sumažinti išmetamųjų 
teršalų kiekį, o šiam tikslui įgyvendinti svarbiausia siekti energijos vartojimo efektyvumo 
bendradarbiaujant su partneriais už ES ribų; mano, kad energijos vartojimo efektyvumo 
didinimas – tai augimo ir darbo vietų kūrimo šaltinis; Taigi prašo Komisijos remti 
mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir 
technologijų srityje bei skatinti racionalų energijos vartojimą; pabrėžia būtinybę skatinti 
sudaryti strateginės partnerystės susitarimus su prie tvarios ekonomikos pereinančiomis 
šalimis mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų, energijos vartojimo 
efektyvumo ir taupymo, atsinaujinančiųjų išteklių energijos technologijų taikymo, taip pat 
energijos saugojimo, pažangiųjų elektros energijos tinklų ir energijos sistemų derinimo 
srityse bei išsiderėti teisę pateikti rinkai susijusius ES produktus ir paslaugas, kartu 
skatinant laipsnišką perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, 
pasirašant prekybos susitarimus su, pvz., iš atsinaujinančiųjų išteklių išgaunamos elektros 
tiekėjais;

7. siekiant užtikrinti visiems galimybę naudotis tvaria energija, kaip nustatyta pagal 
Tūkstantmečio vystymosi tikslus, dar kartą patvirtina, kad svarbu didinti ES tiesiogines 
užsienio investicijas į energetikos infrastruktūros kūrimą ir modernizavimą bei energijos 
vartojimo efektyvumą besivystančiose šalyse, siekiant padėti joms paįvairinti energijos 
rūšių derinį, kartu stiprinant tokių Europos investicijų apsaugą tinkamomis teisinėmis 
priemonėmis;

8. ragina Komisiją remti visa apimančios dujų rinkos kainomis grindžiamos indeksavimo 
sistemos kūrimą Europos Sąjungoje, kad visos ES dujomis prekiaujančios bendrovės 
galėtų prekiauti su išorės dujų tiekėjais sąžiningiau ir labiau nuspėjamai neatsižvelgiant į 
naftos kainas ir toliau skatinti konkurenciją ES vidaus dujų rinkoje.
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