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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais energetikos politikos klausimais. 
Strateginis požiūris siekiant saugaus, tvaraus ir konkurencingo energijos tiekimo
(2011/0000(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl energijos tiekimo 
saugumo ir tarptautinio bendradarbiavimo „ES energetikos politika. Bendradarbiavimas su 
užsienio partneriais“(COM(2011) 0539),

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, 
kuriuo tarpvyriausybiniams valstybių narių energetikos susitarimams su trečiosiomis 
šalimis nustatomas keitimosi informacija mechanizmas (COM(2011) 0540),

– atsižvelgdamas į xxxx Tarybos išvadas dėl energijos tiekimo saugumo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo „ES energetikos politika. Bendradarbiavimas su užsienio partneriais“,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl naujos energetikos 
strategijos Europai 2011–2020 m.1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į 
Užsienio reikalų komiteto bei Tarptautinės prekybos komiteto nuomones (A7-0000/2011),

A. kadangi, siekdama spręsti esamus bendrus pasaulinius energetikos uždavinius, Europos 
Sąjunga turi imtis bendrų, veiksmingų ir teisingų veiksmų tarptautiniu mastu, visų pirma 
stiprindama savo energetikos politikos išorės matmenį, skatindama energijos šaltinių 
įvairinimą ir stiprindama tiekimo saugumą;

B. kadangi ES priklausomybė nuo energijos importo per ateinantį dešimtmetį tikėtinai išaugs 
išeikvojus vidaus iškastinio kuro išteklius, nors didės atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
svarba, energijos vartojimo efektyvumas ir moksliniai tyrimai energetikos technologijų 
srityje;

C. kadangi ES dabar yra skaitmeninė ekonomika ir visuomenė yra daug labiau priklausoma 
nuo nenutrūkstamo ir patikimo elektros energijos tiekimo;

D. kadangi ES tampa didžiausia iškastinio kuro importuotoja, o tai, viena vertus, rodo, kad 
didėja ES priklausomybė nuo importo ir pažeidžiamumas iš išorės tiekėjų, kita vertus, 
suteikia ES nemažą didžiausios pasaulio energijos rinkų pirkėjos galią;

E. kadangi grėsmę kelia neskaidrių užsienio subjektų vykdoma perėmimo veikla ES 
energijos rinkoje, todėl reikia griežtai taikyti ES konkurencijos taisykles, kad būtų 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0441.
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užtikrintas tinkamas vidaus rinkos veikimas ir ateityje būtų išvengta dujų tiekimo 
sutrikimų ir krizių;

F. kadangi veiksmai, kurių imtasi nacionaliniu lygmeniu siekiant užtikrinti tiekimo saugumą, 
buvo nepakankami ir jais neužtikrinami ilgalaikiai visų ES valstybių narių interesų;

G. kadangi, nors ES plačiai pripažintas poreikis plėtoti energetikos infrastruktūrą, reikalingos 
investicijos vis dar nėra skatinamos;

H. kadangi pavojinga toliau išlaikyti nevienodą tiekimo pobūdį ir priklausomybę nuo importo 
įvairiose ES valstybėse narėse (Vakarų Europos valstybės narės importuoja daug, bet yra 
mažai priklausomos nuo Rusijos, Rytų Europos valstybės narės importuoja santykiškai 
mažai, bet yra labai priklausomos nuo Rusijos), nes tik visiškai integruota Europos 
energijos rinka, kurios veikimas pagrįstas solidarumo principu, gali tinkamai spręsti 
energijos tiekimo saugumo uždavinius;

I. kadangi ypač svarbu užtikrinti nuoseklius ir darnius ES išorės energetikos santykius su 
pagrindiniais gamintojais, tranzito šalimis ir šalimis vartotojomis, todėl derybose su didelę 
galią turinčiais tiekėjais trečiosiose šalyse būtinas strateginis ir politinis koordinavimas 
aukštesniu nei ES valstybių narių lygmeniu;

Energijos vidaus rinka – geresnis koordinavimas ES lygmeniu

1. pabrėžia būtinybę tvirtai koordinuoti valstybių narių politiką ir bendrus veiksmus siekiant 
energijos tiekimo saugumo, skaidrumo ir visiško energijos vidaus rinkos sukūrimo;

2. laikosi nuomonės, kad visiškai veikianti, susieta ir integruota Europos energijos vidaus 
rinka yra būtina siekiant sėkmingos Europos išorės energetikos politikos ir atvirkščiai, 
todėl ES išorės energetikos politika ir valstybių narių dvišaliai susitarimai turi visiškai 
atitikti ES teisės aktus;

3. pabrėžia, kad siekiant tinkamo vidaus rinkos veikimo reikia, kad iš trečiųjų šalių į ES 
importuojamai energijai būtų visiškai taikomos vidaus energijos rinkos taisyklės, todėl 
puoselėdama tikslą sukurti bendrą reguliavimo sistemą ES turi įtikinti energiją 
eksportuojančias šalis vadovautis ES energijos vidaus rinkos taisyklėmis;

4. pabrėžia, kad energijos vidaus rinkos integracijos sukurta galia turėtų būti išnaudota 
suderinus valstybių narių ir ES priemones, žinias ir gebėjimus; todėl ragina siekti didesnio 
skaidrumo ir didesnio ES įtraukimo į derybas dėl valstybių narių ir trečiųjų šalių 
susitarimų, nes šie susitarimai taip pat galėtų turėti poveikio ES energijos vidaus rinkos 
veikimui;

5. laikosi nuomonės, kad geresnis valstybių narių tarpusavio veiksmų koordinavimas bei 
valstybių narių ir Komisijos veiksmų koordinavimas turėtų suteikti galimybę valstybėms 
narėms visapusiškai pasinaudoti ES politine ir ekonomine galia; todėl teigiamai vertina 
Komisijos pasiūlymą dėl sprendimo, kuriuo tarpvyriausybiniams valstybių narių 
energetikos susitarimams su trečiosiomis šalimis nustatomas keitimosi informacija 
mechanizmas;
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6. mano, kad siekdamos įgyvendinti nuoseklią ES išorės energetikos politiką ES valstybės 
narės ir Komisija turi reguliariai koordinuoti savo veiksmus; ragina Komisiją reguliariai 
keistis informacija su valstybėmis narėmis, visų pirma pasiūlytoje tarptautinio 
bendradarbiavimo energetikos srityje strateginėje grupėje, dėl ES ir valstybių narių išorės 
energetikos strategijos prioritetų bei veiksmų tiek politiniu, tiek ir ekspertų lygmeniu;

7. mano, kad turi būti rengiamos reguliarios diskusijos dėl ES išorės energetikos politikos 
uždavinių per oficialius ir neoficialius energetikos ministrų susitikimus Taryboje 
dalyvaujant vyriausiajai įgaliotinei, atsakingam Komisijos nariui ir atsakingoms jų 
tarnyboms;

8. laikosi nuomonės, kad tais atvejais, kai strateginės svarbos infrastruktūros projektai daro 
poveikį visos ES energijos tiekimo saugumui, Taryba turėtų apsvarstyti galimybę suteikti 
Komisijai derybų įgaliojimus vesti derybas, tokių įgaliojimų suteikimas taip pat turėtų būti 
apsvarstytas sudarant kitus tarpvyriausybinius susitarimus, kurie galėtų daryti didelį 
poveikį bendriems ES energetikos politikos tikslams;

9. ragina Komisiją plėtoti keitimosi informacija priemonę, skirtą rinkti reikalingus duomenis 
apie valstybių narių ir ES administracinių bei finansų institucijų energetikos programas ir 
projektus trečiosiose šalyse ir jais dalytis; ragina valstybes nares suteikti reikalingus 
duomenis Komisijai šioje srityje; 

10. ragina Komisiją stebėti pasaulio energetikos rinkas kaupiant informaciją ir duomenis iš 
valstybių narių ir tarptautinių organizacijų, pvz., Tarptautinės energetikos agentūros; 
ragina Komisiją iki 2012 m. pabaigos pateikti šiam tikslui skirtą teisinę priemonę;

Įvairinimas – didesnis Europos energijos tiekimo saugumas

11. pažymi, kad didėjanti ES priklausomybė nuo iškastinio kuro importo gali daryti didelį 
poveikį jos nepriklausomam sprendimų priėmimui kitose politikos srityse, šias 
nepalankias tendencijas gali kompensuoti tik jungtys tarp valstybių narių, tarpusavio 
priklausomybė ir solidarumas;

12. pabrėžia, kad būtina paspartinti tiekėjų, maršrutų ir energijos tiekimo į ES šaltinių 
įvairinimą, visų pirma veiksmus, skirtus sukurti naujus transporto koridorius (Rytų 
koridorių, Pietų koridorių ir Viduržemio jūros baseiną), taip pat sukurti tikrą konkurenciją 
gamtinių dujų tiekimo išteklių srityje padidinant suskystintų gamtinių dujų ES dalį ir 
pasinaudojant naujais, atokiais tiekėjais (Australija, Kanada, Jungtinėmis Amerikos 
Valstijomis, Lotynų Amerika, Afrika į pietus nuo Sacharos, Vidurio Azija ir kt.), didinant 
energijos tinklų sujungimą ir užbaigiant Viduržemio jūros regiono elektros energijos ir 
dujų infrastruktūros žiedus, taip pat modernizuojant ir atnaujinant esamas elektrines ir 
dujomis kūrenamas jėgaines bei infrastruktūrą (tinklus ir vamzdynus);

13. mano, kad plintant naujoms, neįprastoms energijos technologijoms (bitumingajam smėliui 
ir skalūnų dujoms iš Kanados, Jungtinių Amerikos Valstijų, Australijos, Kataro, 
Brazilijos, Argentinos, panaudojant energijos išteklius Arkties regione, toliau išnaudojant 
Iraką, Venesuelą ir Afrikos šalis) nauji subjektai, partneriai, regionai gali tapti būsimais 
tiekėjais, todėl ES turėtų sutelkti pastangas ir visapusiškai pasinaudoti šiomis naujomis 
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aplinkybėmis bei plėtoti naujus partnerystės ryšius energetikos srityje, siekdama tiekėjų 
įvairovės;

Tvarumas – glaudesnė partnerystė su šalimis tiekėjomis

14. laikosi nuomonės, kad didėjant iškastinio kuro išteklių rezervams nestabiliose ir 
nedemokratinėse šalyse ES tampa pažeidžiama, be to, užkertamas kelias plėtoti patikimą, 
veiksmingą ir nuoseklią bendrą Europos energetikos politiką;

15. pabrėžia būtinybę plėtoti ryšius kuriant naujas jungtis tarp Europos energijos tinklo ir 
kaimyninių šalių (Vakarų Balkanų, Rytų kaimynų ir Kaspijos jūros regiono šalių), taip pat 
kuriant platesnę reguliavimo erdvę ir kartu siekiant išvengti, kad šalia ES sienų nebūtų 
statomos pigios, bet daug CO2 išskiriančios jėgainės;

16. pabrėžia, kad vedant ES ir Rusijos dialogą energetikos klausimais, per kurį ES turėtų būti 
vieninga, turėtų būti atsižvelgta į ypatingą valstybių narių iš Vidurio ir Rytų Europos 
padėtį ir priklausomybę, nes šių šalių energetinės priklausomybės problemą galima 
išspręsti tik ES mastu sujungiant visą ES energetikos infrastruktūrą ir visiškai 
įgyvendinant energijos vidaus rinkos taisykles;

17. primena, kad Europos ekonominės erdvės valstybės jau priklauso ES vidaus rinkai ir jų 
bendradarbiavimas ypač svarbus siekiant 2020 m. energetikos tikslų; teigiamai vertina 
dabartines iniciatyvas sustiprinti bendradarbiavimą su Šveicarija, kuriuo taip pat turėtų 
būti siekiama šios šalies integracijos į ES energijos vidaus rinką;

18. mano, kad ES išorės energetikos politika turėtų būti grindžiama solidarumo, skaidrumo, 
subsidiarumo, tvarumo ir bendradarbiavimo principais, taip pat abipusiškumu, taisyklėmis 
grindžiamu rinkos metodu ir ES bei valstybių narių tarpusavio koordinavimu ir šie 
principai turėtų būti praktiškai taikomi įgyvendinant šią politiką;

19. laikosi požiūrio, kad plėtojant bendradarbiavimą energijos produktų naudojimo, šių 
produktų prekybos ir jų vežimo į ES klausimais taip pat svarbu sustiprinti 
bendradarbiavimą energijos technologijų saugumo, keitimosi duomenimis apie žinių 
perdavimą, energijos vartojimo efektyvumo ir taupaus energijos vartojimo srityse, taip pat 
švarių ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje, ypač palaikant santykius su šalimis, 
kuriose energijos suvartojimas sparčiai auga;

20. pasisako už tai, kad siekiant skatinti saugią ir aplinkai palankią energijos gamybą 
pasaulyje būtų sustiprinta ir skatinama radiacinė sauga, apsaugos priemonės, branduolinės 
saugos standartai, griežti naftos ir dujų gavybos jūroje reikalavimai, neapdorotos naftos ir 
jos produktų vežimo jūra sauga, taip pat bendradarbiavimas naujų technologijų, mokslinių 
tyrimų ir inovacijų ir tarptautinių standartų kūrimo srityse;

21. pripažįsta, kad ES sukauptos žinios, pagrįstos patirtimi rengiant ir įgyvendinant 
apyvartinių taršos leidimų taršos sistemą galėtų būti naudingos trečiosioms šalims, ir 
ragina Komisiją suteikti pagalbą ir paskatinti trečiąsias šalis sukurti savo taršos leidimų 
prekybos sistemą, siekiant susieti tokias sistemas su ES sistema;

22. mano, kad ES turėtų glaudžiai bendradarbiauti su didžiausiais biokuro eksportuotojais 
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trečiosiose šalyse, siekdama užtikrinti, kad šie alternatyvūs švarios energijos ištekliai, 
galintys prisidėti prie tiekimo įvairinimo, būtų tikrai tvarūs ir kad būtų išvengta neigiamų 
padarinių, susijusių su netiesioginiu žemės naudojimo paskirties keitimu;

23. prašo Komisijos parengti bendrus energetikos veiksmų planus ne tik su svarbiausiais 
energijos tiekėjais, pvz., Rusija, bet ir su svarbiais partneriais, kuriems tenka tie patys 
uždaviniai ir kurie puoselėja tas pačias vertybes, pvz., JAV, Kanada, Australija ir 
Japonija, visų pirma siekiant paskatinti bendradarbiavimą technologijų, mokslinių tyrimų 
ir pramonės srityse ir sukurti bendrus standartus, skirtus atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių technologijoms, energijos vartojimo efektyvumui, elektrinėms transporto 
priemonėms, naujoms ir neįprastoms energijos technologijoms, gavybos jūroje saugai, 
taip pat branduolinei saugai;

24. atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina paskutinį Transatlantinės ekonomikos tarybos bei 
ES ir JAV energetikos tarybos įsipareigojimą puoselėti bendradarbiavimą energetinio 
saugumo, pažangiųjų tinklų standartų, vandenilio technologijų, atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių ir kitų švarių energijos technologijų, energijos vartojimo efektyvumo ir 
veiksmingos politikos įgyvendinimo, siekiant palengvinti prekybą ir pateikti švarias
energijos technologijas rinkai, srityse;

25. teigiamai vertina pasiūlytą ES ir pietinių Viduržemio jūros regiono šalių partnerystę 
energetikos srityje; mano, kad daugiausia dėmesio turėtų būti skirta dideliam 
atsinaujinančiųjų (saulės) energijos išteklių potencialui, kurį turi šis regionas, ir mano, kad 
tokia partneryste turėtų būti apibrėžtos būtinos priemonės, kurios padėtų užtikrinti būtinų 
susitarimų reguliavimo srityje įgyvendinimą, investicijas ir infrastruktūros sukūrimą. Tai 
būtina siekiant didinti mažo anglies dioksido kiekio energijos tiekimo įvairovę;

26. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Per pastaruosius dešimtmečius energetika tapo stipriu užsienio politikos ginklu. Pranešėja 
laikosi nuomonės, kad, atsižvelgiant į energijos svarbą mūsų kasdieniam gyvenimui, ji 
turėtų būti laikoma plataus vartojimo preke, o ne užsienio politikos priemone. Taip pat 
svarbu, kad Europos Sąjunga atsižvelgtų į visus aspektus, susijusius su mūsų energijos 
tiekimo saugumu.

Europa yra viena didžiausių energijos pirkėjų pasaulio energijos rinkoje.  Nors toks 
statusas galėtų būti laikomas silpnybe, kartu jis gali būti viena mūsų stiprybių:  esame 
didžiausi importuotojai – ir jei pasinaudotume tuo koordinuodami veiksmus ES lygmeniu 
ir laikytumėmės griežtos bendros pozicijos derybose su trečiosiomis šalimis, beveik 
visada užimtume gerą derybinę poziciją ir galėtume pasinaudoti savo, kaip stipraus rinkos 
veikėjo, galia paklausos atžvilgiu. Todėl pranešėja mano, kad formuodami Europos 
energetikos politiką turėtume ieškoti bendro požiūrio, išplėsdami įtakos sritį už Europos 
ribų, ypač energijos rinkos taisyklių atveju. Būtina sukurti gerai veikiančią vidaus rinką, 
kuri prisidėtų prie didesnės mūsų išorės partnerių konkurencijos, be to, turėtume siekti 
suderinti reguliavimą su savo kaimynais.

Pranešėja laikosi nuomonės, kad būtina užtikrinti patikimą ir konkurencingą priėjimą prie 
pasaulio energijos išteklių, kad būtų paskatintas Europos konkurencingumas ir saugumas 
vadovaujantis ES politikos tikslais, nustatytais „20–20–20“ dokumentų rinkinyje, ir 
ilgalaikiu įsipareigojimu iki 2050 m. pasiekti, kad ūkio sektoriuose būtų išskiriama kuo 
mažiau anglies junginių. Tik nuoseklus ir suderintas valstybių narių, Komisijos ir Tarybos 
požiūris leis veiksmingai įgyvendinti ES išorės energetikos tikslus ir prisidės prie geresnės 
derybinės pozicijos trečiųjų šalių atžvilgiu.
Kaip teigia pranešėja, moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos yra labai 
svarbūs dalykai. Sutelkus Europos Sąjungos pastangas mokslinių tyrimų srityje, būtų 
prisidėta prie mokslinių tyrimų kokybės – moksliniai tyrimai būtų veiksmingesni, išlaidų 
požiūriu efektyvesni ir dinamiškesni, nei atliekant juos pavieniui atskirose valstybėse 
narėse. Taip pat turėtume toliau bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir inovacijų srityje, siekdami kuo geriau pasinaudoti šiais 
pranašumais tarptautiniu mastu.

Galiausiai ES gali ir turėtų toliau puoselėti esamas prioritetines sritis bendradarbiaudama 
išorės energetikos politikos srityje, siekdama prisidėti prie nuoseklių ir koordinuotų 
Komisijos, Tarybos, valstybių narių ir pramonės atstovų veiksmų. Šios sritys turėtų būti 
dideli energetikos infrastruktūros projektai, strateginiai dialogai ir partnerystės susitarimai 
tarptautinėje erdvėje: ES ir Rusijos dialogas, Energetikos chartija, Energijos bendrijos 
procesas ir santykiai su kitais tarptautiniais subjektais, susijusiais su energetika ir klimatu.


