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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. primena, kad Europos Sąjunga tarptautiniu mastu taip pat turi imtis bendrų veiksmų, 
siekdama susidoroti su pasauliniais energetikos iššūkiais ir įgyvendinti savo energetikos ir 
klimato kaitos tikslus;

2. dar kartą primena, kad energetika yra pagrindinis žmogaus poreikis; todėl primygtinai 
reikalauja, kad ES energetinio saugumo strategijoje būtų visiems užtikrinta prieinama 
galimybė naudotis energija ir turėtų būti sustiprinta viešoji kontrolė ir reguliavimas;

3. pabrėžia, kad prekyba atlieka svarbų vaidmenį energetinio saugumo atžvilgiu ir, kad 
tvirtos energetikos partnerystės, sustiprintos ES pramonės susitarimuose įtrauktais 
energetikai skirtais skyriais yra svarbiausios priemonės; mano, kad ypač svarbu mažinti 
priklausomybę nuo energijos importo;

4. ragina valstybes nares stiprinti bendradarbiavimą dėl keitimosi informacija apie 
tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimus mechanizmo, 
siekiant didinti skaidrumą ir derybų su trečiosiomis šalimis galias;

5. pabrėžia, kad energetinio saugumo strategijoje turėtų būti siekiama sumažinti įtampą, 
tvyrančią tarp valstybių ir sumažinti rinkos neveiksmingumą, nes abu šie veiksniai daro 
neigiamą poveikį prekybai; pabrėžia poreikį skatinti pasaulinio demokratinio valdymo 
struktūras, skirtas energetikai ir žaliavoms;

6. mano, kad ES turėtų padėti labiausiai pažeidžiamiausioms valstybėms įvairinti savo 
šaltinius ir tiekimo maršrutus, įskaitant reversinį tiekimą, dėmesį skiriant atsinaujinančiųjų 
išteklių energijai ir susijusioms saugykloms, siekiant didinti pasaulinį energijos vartojimo 
efektyvumą ir taip pat turėtų padėti panaikinti energijos nepriteklių, prisidėtų prie 
pasaulinio tvaraus vystymosi ir sustiprintų pasaulines pastangas kovoti su klimato kaita;

7. mano, kad ES privačių ir valstybinių įmonių galimybės eksportuoti švarias, saugias ir 
energiją taupančias technologijas yra ypatingai svarbios, ypač atsižvelgiant į pasaulinį 
augantį energijos poreikį; ragina ekologiškų prekių iniciatyvoje žymiai sumažinti šioms 
technologijoms taikomus tarifus;


