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Gerbiamieji kolegos parlamentarai, svečiai, 

ponios ir ponai, 

Ekonomikos augimas, darbo vietų kūrimas ir konkurencingumas – 

svarbiausi ES tikslai, ypač aktualūs šiandieną, kai visa Europa bendromis 

pastangomis kovoja su pasaulinės ekonominės krizės pasekmėmis.  

Ir neabejotinai tvarios energetikos prieinamomis konkurencingomis 

kainomis klausimai yra vieni svarbiausių siekiant minėtų tikslų.    

Gerbiamieji, 2011 m. vasario mėn. Europos Vadovų Taryba 

patvirtino esminius Europos Sąjungos energetikos politikos tikslus  – užbaigti 

ES energijos vidaus rinką iki 2014 m. ir užtikrinti, kad po 2015 m. Europos 

Sąjungoje neliktų nuo ES dujų ir elektros energijos tinklų atskirtų valstybių.   

Siekiant įvertinti pasiektą pažangą, šių metų gegužės mėn. Europos Vadovų 

Taryba pavedė Tarybai iki 2013 metų pabaigos pateikti ataskaitas dėl šių tikslų 

įgyvendinimo  bei apžvelgti pasikeitimus, susijusius su Europos Sąjungos išorės 

energetikos politika, įskaitant poreikį užtikrinti vienodas sąlygas trečiųjų šalių 

energijos gamintojų atžvilgiu.   

Ponios ir ponai, noriu pabrėžti, kad „energetinio saugumo 

sustiprinimas įgyvendinant energetikos infrastruktūros konsolidaciją   ir 

energetikos sistemų integravimą, sukuriant bendrą Europos Sąjungos 

vidaus energijos rinką, ir vykdant bendrą Europos Sąjungos energetikos 

išorės politiką“  buvo vienas esminių Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 

prioritetų.   
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Todėl man ypač malonu pažymėti, kad praėjusią savaitę, gruodžio 

12 dieną Energetikos ministrai vykusioje Energetikos taryboje patvirtino dvi 

labai svarbias ES Tarybos ataskaitas, o būtent: „Pažanga baigiant kurti 

energijos vidaus rinką“,   ir „Su ES energetikos politikos išorės aspektu 

susijusių pokyčių apžvalga“ 

Gerbiamieji kolegos, noriu pabrėžti, kad tokius dokumentus Taryba 

patvirtino pirmą kartą,   atsižvelgiant į ypatingą šių klausimų svarbą, taip pat į 

Lietuvos pastangas pirmininkavimo metu paspartinti Europos Sąjungos 

energijos vidaus rinkos užbaigimą ir sustiprinti Europos Sąjungos energetikos 

politikos išorės dimensiją.   

Neabejoju šių dokumentų reikšme ir svarba ateityje priimant 

sprendimus dėl Europos Sąjungos energetikos politikos.   

Ponios ir ponai, pasinaudodamas proga, norėčiau išreikšti gilią 

padėką gerbiamajai poniai Amalijai SARTORI,  Europos Parlamento Pramonės, 

mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pirmininkei, už jos svarų indėlį ir 

pastangas surengti šį svarbų Jungtinį komitetų posėdį energetikos tema.   Už jos 

asmeninį dėmesį ir pastangas sutelkti ir konsoliduoti Europos Parlamento ir 

valstybių narių atstovus bendroms diskusijoms svarbiausiais, aktualiausiais 

energetikos klausimais,  aptariant bendrus strateginius Europos Sąjungos 

energetikos politikos tikslus ir jų įgyvendinimą.   

Taigi, gerbiamieji kolegos, leiskite dar kartą pasveikinti Jus visus 

susirinkusius šiandieną čia, ir palinkėti konstruktyvaus darbo ir aktyvių 

diskusijų. 

 


