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P6_TA-PROV(2007)0054
Energijos kainų kilimas  
Europos Parlamento rezoliucija dėl makroekonominio didėjančių energijos kainų 
poveikio (2006/2247(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2006 m. rugsėjo mėn. paskelbtą Komisijos ataskaitą „Europos 
energetika ir transportas. Aukštų naftos ir dujų kainų scenarijai“,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planas: 
išnaudoti potencialą“ (COM(2006)0545),

– atsižvelgdamas į 2001 m. birželio 15 ir 16 d. Geteborgo Europos Vadovų Tarybos ir 2006 
m. kovo 23 ir 24 d. bei 2006 m. birželio 15 ir 16 d. Briuselio Europos Vadovų Tarybos 
susitikimų išvadas, 

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 27 d. Hampton Courte įvykusio neformalaus ES 
valstybių arba vyriausybių vadovų susitikimo, kuris davė pradžią ES ateities energetikos 
politikai, išvadas, 

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 23 d. rezoliuciją dėl Europos ekonomikos padėties. 
Bendrų ekonomikos politikos gairių ataskaita1,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 23 d. rezoliuciją dėl energijos tiekimo Europos 
Sąjungoje2, 

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl energijos naudojimo 
efektyvumo, arba kaip mažesnėmis sąnaudomis sutaupyti daugiau energijos (Žalioji 
knyga)3, ypač į raginimą parengti Komisijos ir nacionalines veiksmų programas, skirtas 
energijos naudojimo efektyvumui didinti, 

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos saugios, 
konkurencingos ir tvarios energetikos strategijos – Žalioji knyga4,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2007 m. sausio 10 d. paskelbtą sudėtinį energijos ir klimato 
pokyčio priemonių paketą, kuriuo siekiama XXI amžiuje sumažinti į aplinką išmetamų 
teršalų kiekį,

– atsižvelgdamas į 2006 m. spalio mėn. paskelbtą N. Stern apžvalgą „Klimato kaitos 
ekonomika“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį, 

  
1 L C 98 E, 2004 4 23, p. 162.
2 OL C 292 E, 2006 12 1, p. 112.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0243.
4 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0603.
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– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir į Tarptautinės 
prekybos komiteto ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomones 
(A6-0001/2006), 

A. kadangi naftos kainos augimas daro poveikį ES kaip naftos importuotojų tinklui ir 
sumažina bendrojo vidaus produkto (BVP), užimtumo ir investicijų augimą bei padidina 
infliaciją ir palūkanų normas,

B. kadangi pakilusios naftos kainos be abejonės turėtų įtakos kitų rūšių kuro kainų augimui 
ir padidintų nepalankų makroekonominį didėjančių naftos kainų poveikį,

C. kadangi anksčiau naftos kainų pokyčius lėmė dideli naftos tiekimo sutrikimai, o dabartinį 
naftos kainų augimą labiausiai skatina didelis naftos paklausos augimas Azijoje ir JAV 
bei geopolitinis naftą eksportuojančių regionų nestabilumas,

D. kadangi dėl neapibrėžtumo, susijusio su pasiūlos ir paklausos pusiausvyra, toliau didėjo 
naftos kainos ir rinkos nestabilumas, 

E. kadangi daugiau kaip 50 metų pasaulio ekonomiką formavo nedidelės naftos kainos, ir 
užsitęsusių aukštų naftos kainų perspektyva jau dabar skatina esminius ekonomikos 
pokyčius; kadangi nesiėmus priemonių Europos priklausomybė nuo energijos importo iki 
2030 m. gali išaugti nuo 50 proc. iki 70 proc., o importuojama nafta gali sudaryti 94 
proc.,

F. kadangi ES imantis bet kokių priemonių jos priklausomybei nuo naftos importo 
sumažinti turi būti atsižvelgta į klimato kaitą; kadangi minėtojoje N. Stern apžvalgoje 
pakartotinai tvirtinama, jog vadinamasis ES energijos paketas bus pagrindinė priemonė 
kovojant su klimato kaita; kadangi N. Stern apžvalgoje pabrėžiamos didelės ekonomikos 
galimybės, kuriomis ES galėtų pasinaudoti prisiėmusi lyderio vaidmenį kovoje su klimato 
kaita,

1. išreiškia susirūpinimą dėl to, kad pastaraisiais metais naftos kainos buvo labai 
nepastovios ir staigiai augo nuo 12 JAV dolerių už barelį prieš 2000-uosius iki 79 JAV 
dolerių 2006 m. rugpjūčio 8 d., mažindamos Europos ekonomikos pagyvėjimo 
intensyvumą; pabrėžia, kad pastarasis kainų augimas atitinka realius ankstesnio 
investicijų etapo (nuo aštuntojo dešimtmečio vidurio iki devintojo dešimtmečio vidurio) 
pokyčius ir kad dabar atsiranda papildomų aplinkybių ir iššūkių;

2. yra įsitikinęs, kad šitokį požiūrį sustiprino baimė dėl išteklių nepakankamumo ateityje, 
nes kai kurie analitikai numato neišvengiamą fizinį išteklių apribojimą, o tuo tarpu kiti 
analitikai, daugiausia dirbantys naftos pramonėje, pateikia ne tokį dramatišką naftos 
išteklių vaizdą; pažymi, kad požiūris dėl ribotumo ateityje daro poveikį ilgalaikėms 
rinkos kainoms; 

3. pažymi, kad vis sunkiau ir sunkiau rasti naujų naftos telkinių ir kad kiekvienas išgautas 
naftos barelis vis brangesnis dėl padidėjusių paieškos ir gavybos sąnaudų; taip pat 
pažymi, kad siekiant patenkinti didėjančią paklausą, naftos sektoriuje reikalingos 
milžiniškos investicijos gavybos ir perdirbimo pajėgumams padidinti;
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4. pabrėžia, kad šiuo metu naftos kainų kilimo pobūdis kitoks nei ankstesniojo kilimo, nes 
anksčiau kilimai buvo trumpalaikiai ir susiję su ekonomikos skatinimu; dabartinį naftos 
kainų kilimą sukėlė daugiausia sparčiai didėjanti paklausa, pvz., Kinijoje, taip pat 
didėjantis vartojimas JAV, neapibrėžtumas naftą gaminančiuose regionuose ir tiekimo 
spragos, atsiradusios dėl nepakankamų investicijų į infrastruktūrą; todėl dabartinis kainų 
augimas yra nuolatinis; 

5. yra susirūpinęs, kad naftos paklausa didėja ne tik energetikos sektoriuje, bet ir kituose 
sektoriuose, pavyzdžiui, naftos chemijos sektoriuje; įsitikinęs, kad nafta neturėtų būti 
naudojama elektrai gaminti;

6. atkreipia dėmesį į labai skirtingus vertinimus ir nuomones apie likusius naftos išteklius ir 
laiką, kai bus pasiekta didžiausia naftos kaina; todėl ragina toliau didinti statistikos 
duomenų apie energiją, ypač apie naftos atsargų lygį, skaidrumą; vis dėlto pabrėžia, kad 
Europa vis labiau turės spręsti problemą dėl ilgalaikių aukštų ir nestabilių naftos kainų ir 
su jomis susijusio ekonominio poveikio ir kad neseniai atrastų išteklių yra mažiau, o juos 
vystyti brangiau, nes daug jų yra atviroje jūroje, ir kad tyrinėjimų, vystymo ir gamybos 
išlaidos didės, todėl bus dar svarbiau pereiti prie alternatyvių energijos šaltinių ir vystyti 
energijos taupymo bei atsinaujinančių energijos išteklių technologijas;

Smukdantis poveikis 

7. pabrėžia, kad naftos kainų kilimas ES, kaip galutinei naftos importuotojai, daro žymų 
poveikį sumažindamas bendrojo vidaus produkto (BVP), investicijų ir užimtumo augimą 
ir padidindamas infliaciją bei palūkanų normas; 

8. pažymi, kad dėl skirtingo priklausomybės nuo naftos lygio ir nevienodos gamybos 
struktūros naftos kainų kilimo poveikis įvairiose valstybėse narėse skiriasi ir kad 
padariniai labiausiai jaučiami šalyse, kurios labai priklausomos nuo naftos importo, pvz., 
euro zonoje, kurioje, apytikriais skaičiavimais, BVP sumažėjo mažiausiai 0,5 proc., ir 
naujosiose valstybėse narėse dėl didesnio jų ekonomikos energetikos politikos 
intensyvumo; 

9. nerimauja dėl didėjančios aukštesnių energijos kainų įtakos vartotojų kainoms, dėl kurių 
pagal suderintą vartotojų kainų indeksą skaičiuojama infliacija euro zonoje ir ES išaugo 
iki 2,3 proc.; nurodo, kad pramonės gamintojų kainos euro zonoje 2006 m. liepos mėn. 
išaugo iki 5,9 proc., nors šalutinis naftos kainų kilimo poveikis darbo užmokesčiui 
daugiausia liko nesusijęs su vidutinio darbo užmokesčio didėjimu; išreiškia susirūpinimą, 
kad dėl disponuojamų pajamų sumažėjimo yra neigiamas naftos kainos augimo poveikis 
namų ūkių paklausai; 

10. išreiškia susirūpinimą dėl išaugusių išlaidų būstui, šildymui ir transportui socialinių 
padarinių, visų pirma mažas pajamas gaunančiai, neturtingai ir pažeidžiamai visuomenės 
daliai, ir ragina valstybes nares imtis priemonių bei sudaryti galimybes naudotis šiomis 
paslaugomis, neatsižvelgiant į naftos kainų kilimą, kad būtų užtikrintas mobilumas ir 
išvengta socialinės atskirties bei nuskurdinimo;

11. pabrėžia, kad ECB nuo 2005 m. gruodžio mėn. jau šešis kartus padidino palūkanų 
normas; išreiškia susirūpinimą dėl MVĮ išlaidų paskoloms neapibrėžtumo didėjimo ir 
neigiamo poveikio investicijoms ir užimtumui ES; nuogąstauja, kad dėl naftos kainų 
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augimo ir su juo susijusio galimo netiesioginio poveikio sustiprėjusi infliacija galiausiai 
sukeltų neišvengiamų piniginių suvaržymų;

12. pabrėžia, kad trapaus ekonomikos kilimo sąlygomis palūkanų normų didinimas kelia 
pavojų augimui, ir atkreipia dėmesį į riziką, susijusią su euro keitimo kurso raida ir naftos 
kainomis – veiksniais, kurie iš dalies lėmė silpną augimą 2005 m., nes paveikė namų ūkių 
perkamąją galią; siūlo išanalizuoti įgyvendinamumą ir galimybes naftos ir jos produktų 
kainas skaičiuoti eurais, o ne doleriais;

13. pažymi, kad abejonės, susijusios su ateities paklausos ir pasiūlos pusiausvyra, paskatino 
naujų finansinių rinkų iniciatyvų, tokių kaip rizikos draudimas (angl. hedging) ar 
finansinės išvestinės priemonės, susijusios su naftos ar kitos energijos kainomis, 
radimąsi; pažymi, kad pripažįstama, jog kai kuriais atvejais tokie veiksmai gali 
nepalankiai veikti tam tikras tendencijas, bet, kita vertus, jie gali turėti teigiamą įtaką 
didindami rinkos likvidumą ir taip mažindami nestabilumą; siūlo ieškoti būdų, kaip 
padidinti tokios veiklos skaidrumą siekiant išsklaidyti su jos raida susijusias abejones;

Transporto sektorius

14. pažymi, kad naftos kainos augimo poveikis įvairiuose sektoriuose labai skiriasi, o
transporto sektorius, kuriame sunaudojama nafta sudaro 56 proc. bendro ES sunaudojamo 
naftos kiekio, ir būsto sektorius yra labiausiai pažeidžiami, tuo tarpu kiti sektoriai 
sėkmingai sumažino priklausomybę nuo naftos didindami energijos efektyvumą ir 
naudodami kuro mišinius; pabrėžia, kad išlaidos transportui ir būstui yra du svarbiausi 
namų ūkių išlaidų aspektai ir kad naftos kainų didėjimas didina perkamosios galios 
nelygybę, dėl kurios nukenčia mažiausias pajamas turintys namų ūkiai;

15. ragina parengti išsamią ES strategiją dėl nuoseklaus iškastinio kuro naudojimo 
sumažinimo transporto sektoriuje, kuri padėtų palaipsniui sumažinti ES priklausomybę 
nuo naftos ir naudoti švarius energijos šaltinius transporto priemonėse; 

16. yra įsitikinęs, kad transporto kuro tiekimą galima padidinti palengvinant netradicinės 
naftos ir skystojo kuro gamybą, pagrįstą gamtinėmis dujomis ir anglimis, kai tai 
ekonomiškai naudinga; pritaria alternatyvių transporto priemonių ir kuro šaltinių plėtrai ir 
gamybai, pavyzdžiui, biokuro, vandenilinių ir kuro elementų automobilių bei hibridinių
automobilių atvejais; taip pat pritaria pastangoms ieškoti transporto sistemų valdymo 
naujoviškų sprendimų apskritai, įskaitant priemones, susijusias su transporto priemonių
energijos efektyvumu;

Prekybos pusiausvyra. Bendri neatitikimai 

17. pabrėžia neigiamą naftos kainos augimo poveikį naftą importuojančių šalių prekybos 
balansui, kadangi ji perskirsto išteklius naftą eksportuojančioms šalims ir paverčia jas 
pagrindinėmis dalyvėmis globalių disbalansų bei naftos dolerių grąžinimo į apyvartą
prasme, o to padarinys – didelių užsienio aktyvų kaupimas; 

18. palankiai vertina tai, kad naftos eksportuotojų naftos dolerių grąžinimas į apyvartą davė 
naudos euro zonai ir padidino investicijas iš užsienio ir paklausą euro zonos prekėms bei 
paslaugoms, nes taip buvo iš dalies pašalintas smukdantis naftos kainos augimo poveikis; 
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Konkurencija

19. primena, kad būtina skubiai užtikrinti teisingas ir konkurencingas energijos kainas vidaus 
energijos rinkose; atsižvelgdamas į tai, pastebi, kad energijos rinkos daugiausia išlieka 
nacionalinės ir jose vyrauja keletas privačių ir valstybinių bendrovių, kurioms dažnai 
priklauso ir infrastruktūra; ragina Komisiją ir nacionalines konkurencijos institucijas 
atkreipti ypatingą dėmesį į energijos bendroves; 

20. ragina užbaigti kurti vidaus energijos rinką imantis priemonių, padėsiančių įveikti esamus 
skirtumus, susijusius su reguliuotojų įgaliojimais, Europos energijos reguliuotojo, 
nagrinėjančio tarpvalstybines problemas, tarnybos nebuvimu, prioritetinio tarpusavio 
ryšių plano, energetinės sistemos taisyklių bei balansavimo ir dujų sandėliavimo režimų 
nebuvimu; 

21. pabrėžia būtinybę atskirti infrastruktūrą nuo tiekėjų, kad nacionalinės rinkos ir vidaus 
rinka veiktų tinkamai ir kad būtų skatinamos investicijos į infrastruktūrą;

22. be to, pažymi, kad dėl padidėjusios koncentracijos vidaus rinkoje gali pagilėti esami 
iškraipymai, todėl turėtų būti gerinami valstybių narių ir ES reguliavimo gebėjimai 
siekiant užtikrinti vartotojų teises ir ES efektyvaus energijos naudojimo tikslų laikymąsi;

23. ragina Komisiją ir valstybes nares į viešųjų pirkimų atrankos kriterijus įtraukti aukštą 
energijos naudojimo efektyvumo lygį; mano, kad peržiūrint Bendrijos parengtas 
valstybės paramos aplinkos apsaugai gaires turėtų būti imamasi veiksmų siekiant toliau 
skatinti investicijos į energijos efektyvumo ir jos įvairovės skatinimo priemones; 

Europa turėtų veikti dabar 

24. pabrėžia, kad, jei dabar nebus imtasi priemonių, Europos priklausomybė nuo energijos 
importo išaugs nuo 50 proc. iki 70 proc. 2030 m., iš jų 94 proc. sudarys naftos importas, 
ir taip taip sustiprės neigiamas naftos kainų didėjimo poveikis ir Europos ekonomikos 
nestabilumas; 

25. kviečia Komisiją vertinant valstybės paramą atsižvelgti į energetikos aplinkybių sukurtą 
poreikį investuoti į naujoves ir užtikrinti, kad teikiant naująją paramą nebūtų iškreipiama 
konkurencija;

26. pabrėžia, kad ateinančiais metais būtinos didžiulės investicijos į energijos infrastruktūrą 
ir tiekimą; ragina pradėti nuodugnią visos Bendrijos diskusiją dėl skirtingų energijos 
šaltinių atsižvelgiant į visas išlaidas, susijusias su energijos gamyba, kaupimu, 
paskirstymu, transportavimu, vartojimu ir tiekimo patikimumu, taip pat į saugos ir atliekų 
aspektus ir į tai, kiek jie turi įtakos klimato kaitai, ypač dėl išmetamų CO2 teršalų; ragina 
Komisiją pagal šiuos kriterijus atlikti įvairių energijos šaltinių ir kuro mišinių poveikio 
įvertinimus; 

27. primena savo 2004 m. vasario 26 d. rezoliuciją, kurioje jau buvo pabrėžta, „jog svarbu 
mažinti Europos priklausomybę nuo naftos importo, nes jis smarkiai destabilizuoja ir 
politinę padėtį, ir kainas“; pritarta „technologijų platformų vystymui, pvz., Europos 
partnerystei dėl vandenilio naudojimo“; raginta „papildomai investuoti į efektyviausias 
atsinaujinančios energijos rūšis, kurios sumažintų energijos vieneto kainos svyravimą, 
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padidintų energijos tiekimo saugumą, mažiau kenktų aplinkai ir galbūt taptų pramonės 
revoliucijos (panašios į IT revoliuciją JAV) prielaida“;

28. pažymi, kad kylančioms, besivystančioms ir transformuojamoms šalims naftos kainų 
augimas daro ypač neigiamą poveikį dėl didelio energijos vartojimo intensyvumo ir žemo 
efektyvumo, ir pabrėžia tvaraus vystymosi darbotvarkės svarbą ES užsienio, prekybos ir 
vystymosi politikoje;

29. atkreipia dėmesį į rinkų galimybes, susijusias su atsinaujinančia energija ir energijos 
vartojimo efektyvumą didinančiomis technologijomis; pažymi teigiamus augimo ir 
užimtumo rodiklius atsinaujinančios energijos sektoriuje; perspėja dėl pavojaus prarasti 
pirmaujančią poziciją JAV ir sparčiai besivystančios ekonomikos šalių, turinčių aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų, atžvilgiu aplinkosaugos technologijų rinkoje; atkreipia dėmesį į 
didelę CO2 pastatų atnaujinimo programų reikšmę energijos taupymui;

30. pažymi, kad Europoje vis dar yra naftos išteklių; įsitikinęs, kad vietinių šaltinių 
eksploatavimo didinimas turi būti svarbi priemonė (nors ir laikina) kovojant su 
mažėjančiu į Europą importuojamos naftos kiekiu;

31. atkreipia dėmesį į būtinybę plėtoti energetikos infrastruktūrą bendros šilumos ir elektros 
energijos gamybos bei decentralizuotos energijos gamybos kryptimis;

32. ragina Komisiją ir Tarybą parengti išsamų planą, skirtą ES priklausomybei nuo naftos 
importo mažinti ir pereiti prie vadinamosios švarios energijos; primygtinai ragina
patvirtinti priemones energijos naudojimoefektyvumui didinti; primena, kad efektyvus 
energijos naudojimas dažnai yra pigiausias būdas sumažinti anglies dioksido išmetimą ir 
padidinti energijos saugumą; 

33. džiaugiasi Komisijos efektyvaus energijos naudojimo veiksmų planu kaip esminiu indėliu 
siekiant taupyti energiją ir mažinti priklausomybę nuo energijos;

34. pabrėžia būtinybę struktūriniuose ir sanglaudos fonduose bei Konkurencingumo ir 
inovacijų pagrindų programoje1 skirti atitinkamą dėmesį efektyvaus energijos naudojimo 
politikai ir veiksmams; džiaugiasi dėl efektyvaus energijos naudojimo veiksmų plane 
pateikto pasiūlymo šiomis priemonėmis skatinti finansavimą iš privačių šaltinių;

35. ragina sukurti ES jungtinį mechanizmą nepaprastiesiems atvejams, kad mažiausios naftos 
atsargos ES būtų padidintos nuo 90 iki 120 vartojimo dienų, ir sukaupti mažiausias dujų 
atsargas bent 90 dienų; taigi apgailestauja, kad Komisija 2007 m. sausio 10 d. 
paskelbtame sudėtiniame energijos ir klimato pokyčio priemonių pakete nepasiūlė didinti 
nepaprastiems atvejams skirtų naftos ir dujų atsargų ir jas naudoti bendrai;

36. siūlo, kad savaitinės Europos naftos ir naftos produktų atsargų apžvalgos, taip pat ir 
naftos bei jos produktų importo ir eksporto duomenų pagal produkto tipą (žaliavinė nafta, 
benzinas, dyzelis, nafta šildymui ir kt.) apžvalgos (grindžiamos viešojo sektoriaus 

  
1 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1639/2006/EB dėl 

Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos įsteigimo (2007–2013 m.) (OL L 310, 2006 
9 11, p. 15).
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duomenimis, kaip yra JAV) leistų susidaryti geresnį vaizdą apie įtampą pasaulio rinkose, 
parodytų Europos vartojimo lygį, sumažintų rinkos dalyvių polinkį remtis Amerikos 
atsargomis ir taip padėtų sumažinti naftos kainų nepastovumą;

37. primena savo reikalavimą, kad daugiašaliai bankai ir viešosios finansų institucijos 
sudarytų energijos naudojimo efektyvumo fondus, kurie skiria lėšų energijos naudojimo 
efektyvumo projektams; laikosi nuomonės, kad energijos naudojimo efektyvumo tikslai 
taip pat būtų įtraukti į kitas sektorinės politikos, ypač į biudžeto, transporto ir sanglaudos, 
kryptis; mano, kad turi būti skatinamos naujoviškos finansavimo sistemos ir sutartinės 
priemonės, pvz., mikrokreditai ir bendros privačių bendrovių ir savivaldybių įmonės, kad 
būtų aktyviai įtraukti vietos partneriai ir sprendimų rengėjai;

38. pabrėžia reikšmingą Europos investicijų banko (EIB) vaidmenį remiant investicijas į 
vadinamąją švarią energiją; palankiai vertina EIB įsipareigojimą labiau prisidėti prie 
investicijų į infrastruktūrą, įskaitant energijos saugumą, atsinaujinančias energijos rūšis ir 
transeuropinius tinklus, bei padvigubinant investicijų į atsinaujinančios energijos projektų
dalį nuo 7 iki 15 proc.; pažymi, kad labai svarbūs alternatyvieji energijos šaltiniai ir ES 
įsipareigojimas dėl tvarios plėtros bei jos tarptautinis įsipareigojimas dėl Kioto protokolo 
vykdymo; ragina, kad EIB į atrankos kriterijus įtrauktų kriterijus, susijusius su 
išmetamais CO2 teršalais, ir patvirtintų dar ambicingesnę užduotį dėl atsinaujinančios 
energijos ir energijos naudojimo efektyvumo projektų; 

Apmokestinimas 

39. pažymi, kad dėl dabartinio naftos kainų augimo didėja valstybinių mokesčių energijai 
įplaukos; pabrėžia atitinkamos mokesčių politikos svarbą, taip pat ir būsto sektoriuje, 
siekiant sumažinti ekonominę priklausomybę nuo iškastinio kuro, spręsti klimato kaitos 
problemą ir sukurti paskatas didinti investicijas ir energijos naudojimo efektyvumą, 
skatinti atsinaujinančios energijos rūšis ir aplinkai nekenkiančius produktus; pabrėžia, 
kad mokesčiai turėtų būti priimti remiantis „teršėjas moka“ principu; 

40. pabrėžia, kad transporto sektoriuje sunaudojama nafta sudaro 56 proc. bendro naftos 
sunaudojimo ES ir kad jį labiausiai palietė naftos kainų augimas; ragina parengti 
pagrindų direktyvą dėl energijos naudojimo efektyvumo transporto sektoriuje; pabrėžia, 
kad modalinis perėjimas yra svarbi naftos naudojimo mažinimo priemonė; skatina 
suderinti teisės aktus, skirtus keleiviniams lengviesiems automobiliams, įskaitant 
transporto priemonių darnų apmokestinimą visoje ES pagal išmetamų CO2 teršalų kiekį, 
išduodant sertifikatus ir nustatant ženklinimo procedūras bei mokestines paskatas 
alternatyviems energijos šaltiniams; ragina parengti visapusę strategiją siekiant 
palaipsniui nutraukti iškastinio kuro naudojimą transporto sektoriuje ir skatinti nedidelį 
kiekį CO2 teršalų išmetančių priemonių skverbimąsi į rinką, taip pat transporto 
priemones, kuriose naudojamas naujausių technologijų biokuras ir (arba) biovandenilis; 
pabrėžia, kad, pradėjus naudoti biokurą, automobilių pramonė negali būti atleidžiama nuo 
įpareigojimo gaminti taupesnius ir mažiau kenksmingųjų medžiagų išmetančius 
automobilius;

Bendra energetikos politika: diplomatiniai santykiai energetikos srityje

41. palankiai vertina ES dialogą ir bendradarbiavimą su naftą eksportuojančiomis šalimis 
siekiant sumažinti ir pasiūlos, ir paklausos neapibrėžtumą, palengvinti investicijas ir 
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abiejų šalių ekonominius ir su alternatyvia energija susijusius sprendimus bei sukurti 
pasitikėjimo ir patikimumo atmosferą; 

42. pažymi, kad energetikos politika, ypač energijos tiekimo užtikrinimas, turi būti 
neatskiriama ES bendros užsienio, prekybos ir saugumo politikos dalis, ir ragina parengti 
bendrą strategiją, kad būtų užtikrinti ištekliai ir jų įvairovė bei tranzito keliai, kartu 
užtikrinant visų ES valstybių narių solidarumą; turėtų būti panaudoti partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimai su naftą išgaunančiais regionais siekiant sukurti tvirtą, bet 
atvirą reguliavimo sistemą tiekiančiose šalyse, skatinti investicijas į eksploatavimo ir 
transporto infrastruktūrą ir užtikrinti ilgalaikį tiekimą; 

43. pabrėžia, kad vykdant naująją ES diplomatinę energetikos politiką svarbu įtraukti 
konstruktyvų dialogą su naftą eksportuojančiomis šalimis, kurios yra tranzito kelio dalis, 
ir pagrindiniais energijos naudotojais bei besivystančios ekonomikos šalimis dėl 
energijos naudojimo efektyvumo ir energijos tvermės, kad siekiant bendro tikslo būtų 
taikomi minimalūs efektyvumo standartai, vystomas solidarumas energijos politikos 
srityje ir kovojama su į aplinką išmetamais teršalais bei klimato kaita; 

44. primena būtinybę užtikrinti ES energijos tiekimo saugumą ir tvarumą; pabrėžia tinkamo 
rinkos reguliavimo ir diplomatinės energetikos politikos vaidmenį kuriant stabilų 
energijos tiekimo pagrindą;

45. ragina Komisiją ieškoti priemonių, kaip sumažinti naftos gavybos maksimumo poveikį 
ES piliečiams, ir išnagrinėti pasiūlymus dėl programų (pavyzdžiui, naftos atsargų 
įvertinimo protokolą), kurie ateityje palengvintų perėjimą prie neiškastinio kuro rūšių;

46. pritaria, kad ES emisijos leidimų sistema – svarbus veiksnys, skatinantis mažinti 
energijos naudojimą; ragina, kad į šią sistemą būtų įtrauktas oro transporto sektorius, ir 
ragina Komisiją prisidėti prie pasaulinės emisijos leidimų sistemos kūrimo;

47. pripažįsta, kad ilgalaikės didelės energijos kainos sudarys sunkumų gamybiniams 
procesams, kurie remiasi žaliavomis, tiekiamomis iš įvairiais atstumais nutolusių 
vietovių; ragina Komisiją savo prekybos ir konkurencijos tyrime pateikti išsamią 
aukštesnių energijos kainų ir naftos gavybos maksimumo daromo poveikio prekybos 
srautams analizę;

48. pabrėžia, kad labai svarbu stiprinti tinkamai veikiančią pasaulinės naftos ir dujų rinką, 
ypač pasinaudojant PPO taisyklėmis bei gairėmis; mano, kad ši koncepcija gerokai 
padidintų galimybes prisidėti prie energijos panaudojimo efektyvumo ir sykiu sumažintų 
spaudimą kelti energijos kainas;

49. pabrėžia, kad Pasaulio prekybos organizacija energetikos klausimams turėtų skirti 
daugiau dėmesio ir kad siekiant kontroliuoti energijos kainas reikėtų parengti Europos 
Sąjungos ir Naftą eksportuojančių šalių organizacijos narių susitarimą;

50. ragina, kad pagrindinis prioritetas būtų skiriamas tikros Europos ir Viduržemio jūros 
baseino šalių energetikos rinkos sukūrimui; su susidomėjimu atkreipia dėmesį į 
Komisijos lapkričio 20 ir 21 d. vykusioje konferencijoje išorės energetikos politikos 
klausimu išreikštą norą užtikrinti, kad Šiaurės Afrika ir Artimieji Rytai atliktų svarbų 
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vaidmenį ES išorės energetikos politikoje, ir tikisi, kad šio pobūdžio pareiškimai taps 
konkrečia veikla;

o
o    o

51. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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