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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina pasibaigus Europos Vadovų Tarybos susitikimui Briuselyje (2007 m. 
kovo 8 ir 9 d.) pirmininkaujančios valstybės pateiktas išvadas, kuriose aiškiai nurodoma, 
kad „klimato kaitos uždavinius būtina spręsti veiksmingai ir skubiai“;

2. pabrėžia, kad energijos gamyba ir vartojimas yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijos priežastys, ir atkreipia dėmesį į tai, kad integruotas aplinkos ir energetikos 
sprendimas būtinas siekiant Europos tvarios energetikos politikos tikslų, t. y.:
- sprendžiant aplinkosaugos uždavinius ir kovojant su klimato kaita, kaip 2007 m. 

vasario 14 d.1 savo rezoliucijoje pabrėžė Parlamentas; 
- stiprinant saugų energijos tiekimą ir stabdant energijos kainų augimą;
- skatinant Europos ir kaimyninių šalių  ekonominį bendradarbiavimą; 

3. primena integruoto sprendimo, kuris yra pagrindinis veiksnys, užtikrinantis energetikos 
politikos vidaus ir išorės aspektų bei energetikos politikos ir kitų susijusių politikos sričių 
ryšį, svarbą;

4. primena būtinybę kurti labiau tarpusavyje susijusią ir integruotą dujų ir elektros energijos 
rinką siekiant veiksmingos ir bendros Europos energetikos užsienio politikos tikslų; 

5. ragina valstybes nares skatinti efektyviausią politiką, t. y. iš esmės didinti energijos 
veiksmingumą ir plėtoti atsinaujinančius energijos šaltinius;

6. ragina ES inicijuoti bendrus tarptautinius veiksmus, padėsiančius mažinti nenuoseklų 
energijos paklausos augimą ir pereiti prie mažiau anglių naudojančios ekonomikos; 
tokiais veiksmais turėtų būti siekiama prisidėti prie šių tikslų:
- įvardyti itin ambicingus kiekybinių kiekvieno atitinkamo sektoriaus tikslus, susijusius 

su energijos veiksmingumu, atsinaujinančiais energijos šaltiniais ir biokuro 
naudojimu, kurie leistų ES pirmauti kovojant su klimato kaita ir tapti pasauline 
aplinkos požiūriu priimtinų ir gerai išvystytų technologijų kūrimo lydere;

- remti atsinaujinančius energijos šaltinius (vėjo, saulės, biomasės, vandens, 
geoterminių) vystymą ir naudojimą ES bei trečiosiose šalyse – tai užtikrintų kokybišką 
technologijų perkėlimą ir duotų naudos pirmavimo besivystančiose tarptautinėse 
rinkose požiūriu;

7. ragina ES energetikos klausimais užmegzti ypatingą dialogą su besivystančiomis šalimis 
ir naudoti Bendrijos priemones (pvz., neseniai patvirtintą Pasaulinį efektyvaus energijos 
naudojimo ir atsinaujinančių energijos šaltinių fondą), kad būtų galima rasti papildomų 
finansinių išteklių skatinti necentralizuotą atsinaujinančios energijos gavybą, energijos 
prieinamumą ir tvarumą tuose regionuose bei bendrojo intereso energijos infrastruktūros 
raidą.

  
1  Priimti tekstai, P6_TA(2007)0038.
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