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Энергетикалық Хартия Конференциясының  

25-ші сессиясында сөйлеген сөзі  

Марош Шевчович, Еуропалық комиссияның Энергетикалық Одақ жөніндегі Төраға 

орынбасары 

 

Премьер-Министр,  

Жоғары мәртебелі қауым,  

Бас хатшы Руснак,  

Ханымдар мен мырзалар! 

Мен жыл сайынғы Энергетикалық хартия бойынша Конференция себебімен Астанада 

осындай аса көрнекті қауым алдында сөзімді жолдауға аса қуаныштымын.    

Ең алдымен, Қазақстан Үкіметін осы жылы Конференцияға табысты төрағалық етуімен 

құттықтағым келеді; шынында да, аталған Конференцияға төрағалық етуші бірден-бір 

тұңғыш ел – Қазақстан болып табылады. Атқарған жұмыс пен іске деген ынтызарлық, 

және осы мәжілісті ұйымдастырғаныңыз үшін алғыс білдіремін.  Осы күн біз үшін 

шабытқа айналып, әрқайсысымыз үшін әлемдік энергетикалық қауіпсіздік ұғымы не 

білдіретіні және оған қалайша қол жетуге болатыны жайында өз пікірлеріміз бен 

ақпаратпен алмасуға мүмкіндік береді деп үміттенеміз.  

Энергетикалых хартия жөнінде 

Бүгін – аталған Конференцияның екінші күні. Кеше өткен Жарғылық сессия барысында 

былтырғы жетістіктер мен алдағы уақыттағы мүмкін үдерістер талқыланды. Кешегі 

сессия өте жемісті өткені жөнінде маған хабарлаған болатын. Күн тәртібінде 

белгіленген маңызды мәселелерді есепке алғанда, бұл аса таңқаларлық жағдай емес. 

Ең алдымен, мәжілісте ағымдағы Еуропалық энергетикалық хартияны жаңарту үрдісі 

барысында қол жеткізілген маңызды ілгерілеу ерекше атап өтілді. Бас хатшының 
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басшылығымен уағдаласушы тараптар жаңа "Халықаралық энергетикалық хартия" 

бойынша келісімге қол жеткізді. Аталған жаңа Хартия жаңа мемлекеттер үшін 

Энергетикалық хартия үдерісіне қосылып, Энергетикалық хартия келісімшартының 

толыққанды мүшесі болуға ат салысатын таяныш іспеттес құралдай пайдалануға 

мүмкіншілік ашады.  Барысында жаңа мәтін ресми түрде қабылданып, қол қойылатын, 

Нидерланд Корольдігінің ұйымдастыруымен келесі жылдың көктемінде Гаагада өтетін 

арнайы Конференцияны асыға күтудемін.   

2014 жыл Энергетикалық хартия үшін ерекше болды, себебі осы жылы  Энергетикалық 

хартияға келісімшарттың қызметі мен тиімділігіне сыни сараптама жасалған болатын. 

Аталған сараптама нәтижесінде Қорытындылар мен келесі жылдарға арналған 

Энергетикалық хартия бағдары тұжырымдалатын жаңа Астаналық жол картасы 

дайындалды.    

Хартия ашық энергетикалық нарықтарды қамтамасыз ету; энергетикалық салада 

трансшекаралық инвестициялар мен сауданы ынтыландыру; энергетика үшін тиімді 

институционалды және құқықтық негізді құрастыру үдерісінде өтпелі кезеңдегі 

елдерге көмек көрсету секілді ортақ мақсаттарға қол жеткізуге мүддесімен бірлескен 

мәдени, экономикалық және құқықтық жағдайлары әр түрлі болып келетін елдер 

арасындағы экономикалық альянс болып табылады.  

Менің бүгінгі үндеуім Еуропалық комиссия аталған мақсаттарды табысты жүзеге 

асыруға толыққанды мүдделі екенін жеткізу болып табылады. Жаңа Хартия мен 

Энергетикалық хартияға келісімшарт әлемдік энергетикалық архитектураның өзекті 

бөлшектері болып саналуды жалғастыруын қамтамасыз ету мақсатымен, Комиссия ЕО 

мүше-мемлекеттері және барлық уағдаласушы мен қол қоюшы тараптармен тығыз 

ынтымақтастықта жұмысын жалғастырады.   

Энергетикалық Одақ жөнінде  

Бүгінгі Министрлік сессияның тақырыбы – әлемдік энергетикалық қауіпсіздік үшін 

транизттік дәліздердің маңыздығы. Аталған тақырып одан әрі өзекті бола қоймас. 

Украинадағы оқиғалар бейбітшілік, тұрақтылық пен қауіпсіздік жағдайының 

мызғымастығы жөніндегі көзқарастың бұрыс екенін барша әлемге дәлелдеуші 

көрнекті мысалы болса керек.  

Оған қоса, барлығымыз әлемдік энергетикалық нарықтағы күрделі жағдай мен жаңа 

ағымдар жайында хабардармыз. Олардың кейбіреулері баршамыз үшін аса қатерлі 

қауіптер туғызуда. Сіздерге оларды атап шығуға рұқсат етіңіз:  

- Еуропаның қазбалы отын импортына тәуелділігі үнемі артып келеді. Әлемнің кейбір 

жерлерінде мұнай мен газды жергілікті өндірудің үдемелі көлемі нәтижесінде, атап 

айтқанда АҚШ-та, энерготасымалдаушыларға өндірістік бағалар арасындағы 

алшақтықтың ұлғаюына әкеп соғуда.   
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- ЕО елдерінде еуропалық тұтынушылар үшін энергияға бағалар өсуде. Бұл ішінара 

ресурстарға деген әлемдік сұраныстың қысымы, сонымен қатар ескі инфрақұрылым 

мен тарифтер, алымдар мен салықтар бойынша ұлттық шешімдер нәтижесінен 

туындайды.   

- Таяуда өткен Климаттың өзгеруі бойынша үкіметаралық топтың баяндамасында 

аталғандай, климаттың өзгеруі де шиеленісті мәслелердің бірі болып қалуда. Аталған 

баяндамада соңғы кезде парниктік газдардың шығарылу көлемі бүкіл тарихтағы ең 

жоғары көрсеткіште деп тұжырымдалған.    

Алдымызда тұрған барлық қатерлерді ескере отырып, Еуропалық комиссияның жаңа 

Төрағасы Жан-Клод Юнкер климаттың өзгеруі саласы бойынша жарқын саясаты бар 

өміршең Энергетикалық Одақты құруды алдағы уақыттағы басты басымдықтардың бірі 

ретінде жасауға нақты ниет білдірді.   

Келесі бес жылдың басымдығы ретінде энергетиканы таңдау өткен жылдың шілде 

айында ЕО көшбасшыларымен де талқыланған болатын.  

Мен жаңа Комиссияда Еуропалық Одақ үшін аталған маңызды басымдықты ілгерілету 

бойынша жауапкершілік етемін және өзіме мәртебе деп санаймын.  

Осы сауал бойынша менің пікірім қандай?  

Мен қол жетімді, берік және тұрақты энергияны көздейтін Энергетикалық Одақты 

құруға ниеттімін. Сонымен қатар, мен климат, көлік, өндіріс, ғылыми зерттеулер, 

сандық экономика мен ауылшарушылығын қамтитын саясаттың түрлі салалары 

шеңберіндегі энергетикаға деген кешенді тәсілдемені қамтамасыз ету жолында жұмыс 

істеймін. Аталған салалардың барлығы дерлік менің жобам үшін аса маңызды.  

Бақытқа орай, болашақ Энергетикалық Одақ үшін кейбір маңызды негіздер осыған 

дейін-ақ салынған болатын:  

Ең алдымен, бізде Еуропалық Кеңеспен ең жоғары саяси деңгейде келісілген 2030 жыл 

үшін климат пен энергетика саласындағы саясат бойынша негіздемелік концепция бар.  

Бұл концепция үш нысаналы көрсеткіштерге негізделеді: 40% кем емес деңгейде 

парниктік газдардың шығарылудың ішкі көлемін азайту бойынша ЕО-тың заңи 

міндеттеуші нысаналы көрсеткіші; 27% кем емес емес деңгейде жаңартылмалы 

энергия көздері үлесіне жету бойынша ЕО-тың заңи міндеттеуші нысаналы көрсеткіші;  

және 27% кем емес ЕО деңгейінде энергия ұтымдылығын нығайту бойынша шамалы 

нысаналы көрсеткіш. 

ЕО-тың жаңа нысаналы көрсеткіштері климаттың өзгеруі салдарымен күресу 

жолындағы ең шамшыл міндеттемелердің бірі болып табылады. Бұл біздің 

инвесторларымыз үшін Еуропада жаңа жұмыс орындарын ашу мен дамуға септігін 

тигізетін одан әрі нақтылыққа жетелейтін маңызды қадам болуда.  
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Екіншіден, энергетикалық қауіпсіздігіміздің деңгейін жоғарылату үшін бізде 

Энергетикалық қауіпсіздіктің Еуропалық стратегиясы бар. Аталған Стратегия тек өткен 

айда ғана Еуропалық Кеңеспен мақұлданған болатын.  

Және үшіншіден, біз ЕО ішкі энергетикалық нарығын құрастыру жолында айтарлықтай 

жоғары нәтижеге қол жеткіздік. Осы ортақ мақсатқа жету жолындағы біздің 

талпыныстарымыз жаңадан шыққан әрекет емес. Қазіргі кезеңде аталған міндетті 

толығымен орындау мақсатымен бар күш-қуатты біріктіру ауадай қажет.   

Ханымдар мен мырзалар,  

Жоғарыда аталған жағдайды ескере келе, мен Еуропаның бәсекеге қабілеттілігі мен 

экономикалық өсуіне ықпалын тигізетін келесі бес тіректі анықтадым:  

Бірінші тірек қауіпсіздік, тілектестік пен сенімге негізделеді. 

Еуропаға әділ бағалар мен үйлестірілген нарықтық жағдайларға жету үшін күшті 

біріктіру қажет. Еуропа әлемдегі энергияның ең ірі тұтынушысы болып табылады, және 

сол үшін біз үшінші елдер жеткізушілеріне жылына 400 млрд евродан астам қаражат 

төлейміз.  

Еуропалық Одаққа энергетика саласындағы табанды еуропалық дипломатияны жүзеге 

асыру жолында бірыңғай ұстаным қажет. Сол мақсатта:   

- Еуропа үшінші елдер тарапынан заңға қайшы қысымға төтеп беру және нарықтың 

бұрмалануынан аулақ болу мақсатымен өз жолдауларын бетер үйлестіруі керек. 

Еуропалық Кеңестің қазан айында қол жеткізген уағдаластығына сәйкес, мүше-

мемлекеттер Комиссияны энергетика саласындағы үшінші елдермен жасасатын 

үкіметаралық келісімшарттар жөнінде тиісінше хабарландыруы және келіссөздер 

арқылы оған қолдау көрсетуді қамтамасыз етуге міндеттеме алған болатын.  

- Еуропаға оларды сәйкес нарықтарға одан әрі интеграция үрдісіне енгізу үшін өз 

көршілерімен ынтымақтастық деңгейін жетілдіру керек. Бұл кандидат елдер делінетін 

және ЕО пен Жерорта теңізі елдері арасындағы энергетикалық ынтымақтастықты қайта 

жаңғырту бойынша өткен аптада Римде болған кездесуге қатысқан Жерорта теңізі 

аймағы елдеріне тиесілі.   

- Сонымен қатар, Дүниежүзілік Сауда Ұйымы тәртібі мен сәйкес бәсекелестік 

ережелерін сақтай отырып, Еуропаға газды бірыңғай сатып алу мүмкіндігін зерттеу 

қажет.   

- ЕО шеңберінде бізге өз арамыздағы саясатты үйлестіру қажет: ешбір мүше-мемлекет 

өз әріптестерімен алдын-ала талқылау мен сол әріптестерге мүмкін салдарына 

сараптама жасамайынша өз энергетикалық жүйесін өзгертуге құқығы жоқ. 

Энергетикалық Одақ мүше-мемлекеттер арасындағы ынтымақтастық пен 

интеграцияны тереңдетуге бағытталуы тиіс.   
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- Бәсекелестікті арттыру мен одан да жақсы шарттарға қол жеткізу үшін Еуропаға 

маршруттар мен жөнелтілімдердің көздерін диверсификациялауды жалғастыру керек. 

Сондықтан біз каспиялық газдың Еуропаға жөнелтілімі шындыққа айналатындай 

Оңтүстік дәлізді құрастыру жолында белсенді жұмыс атқарудамыз. Оған қоса, СТГ 

(сұйылтылған табиғи газ) терминалдарының дамуы импорт үшін жаңа мүмкіншіліктер 

ашуда.  

Еуропалық Энергетикалық Одақтың екінші тірегі бәсекелес ішкі нарықты құру 

үдерісін аяқтауға арналады.   

Ішкі энергетикалық нарық Энергетикалық Одақтың басты тірегі болуы тиіс. Оны 

құрастыруды аяқтау – ЕО өндірісінің бәсекеге қабілеттілігі мен біздің үй шаруашылығы 

үшін энергияға деген қол жетімді бағаларды сақтаудың міндетті бастапқы шарты. 

Аталған тақырып желтоқсанда өтетін келесі Энергетикалық Кеңестің басты назарына 

алынады.   

Ішкі энергетикалық нарықты құруды аяқтау трансшекаралық ағымдарды ұлғайту, 

қарқынды аймақтық ынтымақтастық пен одан да өзара байланысқан 

инфрақұрылымды қажет етеді.  

ЕО қарамағындағы қаржы мен ЕО инвестицияларының жоспары аталған 

энергетикалық инфрақұрылым жобаларын қаржыландыруға үлесін қосуы ықтимал. 

Мен энергетика басты компоненті болатын қарқынды инвестициялық топтаманы 

ұсыну мақсатымен Комиссияның Төраға орынбасарымен жұмыс орындары, өсім, 

инвестициялар мен бәсекелестік мәселелері бойынша жұмысты бастадым. Осы 

топтама энергетикалық желілер, оған қоса жаңғырмалы энергия мен энергия 

тиімділігіне қосымша мемлекеттік және жекеменшік инвестицияларды жұмылдырады.   

Үшінші тірек сұранысты тежеу болып табылады.  

Тұтынушылар үшін энергия бағаларын бақылауда ұстап тұру және энергетикалық 

қауіпсіздігімізді қамтамасыз ету үшін бізге энергияға деген сұранысты тежеу қажет.  

Энергиятиімділігін арттыру тек энергетикалық қауіпсіздікті ғана емес, өндірістің 

еуропалық салаларының бәсекелестігіне жағымды септігін тигізетіні жайында 

хабардармыз.  

Сәйкесінше, мен Еуропалық Парламент пен Төраға Юнкердің энергиятиімділік 

бойынша алған міндеттемелерді толықтай қолдаймын. 2030 ж. Негіздемелік 

концепциясына енгізілген қайта қарастыру туралы бап 2020 жылдан кейін энергия 

тиімділігі бойынша одан да жоғары нысаналы көрсеткіш орнатуға маңызды 

мүмкіншілік ашады.  

Мен өз әріптесім Комиссар Ариас Канетпен бірге мүше-мемлекеттердің энергия 

тасымалдаушылар құрылымын анықтаудағы еркіндігін толықтай құрметтей отырып, 
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ЕО-тың өз энергетикалық саясаты мақсаттарын жүзеге асыру үшін басқарудың сенімді, 

әрі мөлдір жүйесін құруды қамтамасыз етуде тығыз жұмыс істеймін.  

Энергия тасымалдаушылар құрылымының декарбонизациясы төртінші тірек 

болады.   

Маған парниктік газдардың шығарылу көлемін табысты азартуды жалғастырдым 

келеді. Мен, кем дегенде 1990 жылдың деңгейінен 40% төмен болатын, 2030 жылға 

қарай парниктік газдар шығысының ішкі көлемін азайту бойынша заңи міндеттеуші 

нысаналы көрсеткіш жайында атап өткен болатынмын. 

Бұл нысаналы көрсеткіш, кем дегенде, 2050 жылға қарай 80% азайту бойынша ЕО-қа 

мақсатына қол жеткізуде экономикалық тиімді жолмен жылжуын қамтамасыз етеді.  

2030 жыл бойынша климатқа қатысты өз ұстаным деңгейін белгілей келе, ЕО енді 2020 

жылы күшіне енетін Климат жөнінде жаңа халықаралық келісімшарт бойынша 

келіссөздерге белсенді ат салыса алады.  

Біздің мақсатымыз халықаралық әріптестеріміздің өзара үйлесімді талпыныс ниет 

білдіруін қамтамасыз ету болып табылады. Бұл климатқа да, әрі олардың тең 

бәсекелес ортада болуын қамтамасыз ету мақсатына сәйкес компанияларымызға да 

септігін тигізеді. Шынында да, екі апта бұрын көмірқышқыл газы шығымының көлемі 

ең жоғары көрсеткіштегі АҚШ пен Қытай арасындағы саяси келісімшарт 

айқындағандай, үшінші елдер тарапынан көп үміт артарлық белгілер анықталуда.  

Сонымен қатар, мен ЕО-тың жаңғырмалы технологиялар бойынша әлемдік 

көшбасшылығын сақтауды толыққанды қолдаймын. ЕО деңгейіндегі жаңғырмалы 

энергия бойынша келісілген нысаналы көрсеткіш ЕО-тың энергетика тауарларына 

деген сауда тапшылығы және жөнелтілімдер тәртібінің бұзылуы, қазбалы отын 

түрлеріне қатысты өзгермелі бағалар секілді тәуекелдерін азайтады.  

Осы шарт, оған қоса, жаңа қосылатын секторларда жұмыс орындарын қамтамасыз 

етуге және инновациялық технологиялар бойынша тұрақты өсімге септігін тигізеді.  

Аталған шарт бесінші тірек – технологияларға бағыттайды.  

Ғылыми зерттеулер мен инновацияларға үдемелі инвестициялар 2030 жылға қарай ЕО 

мақсаттарын жүзеге асыру үшін ғана емес, біздің экономикаларымыз бен бәсекеге 

қабілеттілігімізді қолдау үшін ауадай қажет.  

Осы бес құрылымдық элементтер климаттың өзгеруі бойынша болашағы бар саяси 

ұстаныммен бірге өміршең Энергетикалық Одақты құруға мүмкіндік беретін өзіндік 

"кірпіштер" болып табылуда. Біз аталған бес тірек негізінде жұмыс атқарғанымызды 

дей тұра, менің ниетім ЕО-тың басқа мекемелері, мүше-мемлекеттер және басқа да 

қызығушылық танытатын тұлғаларды қоса алғанда, Комиссияның сәйкесінше 
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әріптестерін Энергетикалық Одақтың өзекті басымдықтары бойынша жан-жақты 

диалогқа  шақыру болып табылады.  

Ханымдар мен мырзалар,  

Мен сөзге бөлінген уақыт мерзімі ішінде Энергетикалық Одақты құру бойынша өз 

ұсыныстарымның қысқаша шолуын көрсетуге тырыстым. Аталған Одақ бүгінгі 

сессияның тақырыбы болып отырған "энергетикалық қауіпсіздікке" үлесін қосады. 

Жаңа Еуропалық комиссия шеңберіндегі менің алдағы жылдардағы жұмысым осы 

Одаққа шоғырланады.  

Әлемдік деңгейде энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жолында жалғыз ЕО-тан 

басқа, одан да көп үлес қосушылар қажет. Сондықтан маған келесі 

баяндамашылардың пікірлерін есту ерекше қызығушылық тудыруда.  

Назарларыңыз үшін рақмет!  

 

 

 


