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19. pakartoja savo ankstesnius 
raginimus gerokai sumažinti energetinę 
priklausomybę, visų pirma nuo Rusijos 
dujų, naftos ir anglių, inter alia, įvairinant 
energijos šaltinius, be kita ko, plečiant 
suskystintų gamtinių dujų terminalus ir 
tiekimo maršrutus, atskiriant dujų 
saugojimą, didinant energijos vartojimo 
efektyvumą ir spartinant perėjimą prie 
švarios energijos; ragina galutinai 
atsisakyti dujotiekio „Nord Stream 2“ ir 
todėl palankiai vertina Vokietijos 
vyriausybės sprendimą sustabdyti „Nord 
Stream 2“ sertifikavimą; ragina Komisiją ir 
valstybes nares sukurti koordinavimo 
mechanizmą ir panaudoti visus galimus 
dujų rezervus, kad būtų užtikrintas 
nepertraukiamas dujų tiekimas ES; ragina 
valstybes nares, Komisiją ir Europos 
Centrinį Banką atidžiai stebėti Rusijos 
išpuolio poveikį finansiniam ir kainų 
stabilumui, ypač energetikos produktų 
atžvilgiu, ir apsvarstyti tinkamas priemones 
bet kokiam neigiamam ekonominiam ir 
socialiniam poveikiui sušvelninti; ragina 
valstybes nares nutraukti bet kokį 
bendradarbiavimą su Rusija branduolinės 
energetikos srityje, ypač bendradarbiavimą 
su „Rosatom“ ir jos patronuojamosiomis 
įmonėmis, įskaitant bendradarbiavimą su 
Rusija Tarptautinėje atominės energijos 
agentūroje ir visų „Rosatom“ 
patronuojamųjų bendrovių veiklos licencijų 
nutraukimą arba panaikinimą;
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