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IEROSINĀJUMI 

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzskata, ka enerģētisko drošību visefektīvākajā veidā var panākt, labāk koordinējot 

dalībvalstu enerģētikas politiku, izveidojot patiesu Enerģētikas savienību ar vienotu 

enerģijas tirgu un kopēju enerģētikas politiku, kā arī dalībvalstīm šajā jomā sadarbojoties 

saskaņā ar solidaritātes un uzticēšanās principiem; šajā sakarā uzskata, ka enerģētikas 

politikas turpmākai integrācijai jānotiek dalībvalstu labā un saskaņā ar ES mērķiem un 

starptautiskajām saistībām, kā arī norādītajiem mērķiem, un tai nevajadzētu nonākt 

pretrunā ar dalībvalstu vai to iedzīvotāju interesēm; atbalsta centienus izveidot kopēju ES 

nostāju daudzpusējās enerģētikas iestādēs un shēmās; 

2. uzsver, ka enerģija ir viena no cilvēka pamatvajadzībām un ka svarīgs Enerģētikas 

savienības mērķis ir nodrošināt visiem vienlīdzīgu un cenas ziņā pieņemamu piekļuvi un 

cīnīties pret enerģētisko nabadzību un monopoliem; uzskata, ka ar sadarbību enerģētikas 

jautājumos, kas saistīti ar transportu, piegādes drošību un ražošanu, ES var palīdzēt 

veicināt un stiprināt demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu partnervalstīs; 

atgādina, ka klimata pārmaiņu diplomātija ir neatņemama ES ārpolitikas daļa, un šajā 

kontekstā aicina pilnībā integrēt klimata politiku ES enerģētikas politikā un īstenot 

visaptverošu stratēģiju, kas stiprinās šo saikni efektīvā veidā; uzsver, ka gāzes 

piegādātājiem ir jāievēro starptautiskās cilvēktiesības un ES vides standarti; 

3. uzsver, ka, lai Enerģētikas savienība darbotos, ir būtiski, lai būtu pietiekami savienojumi 

starp ES dalībvalstīm, un ka tas attiecas gan uz cauruļvadiem, gan elektrotīkliem; uzskata, 

ka tikai šādā veidā būs iespējams samazināt nelabvēlīgo ietekmi, ko var radīt piegādātāji; 

4. aicina nodrošināt labākas saiknes starp enerģētikas un klimata politiku; atgādina, ka 

nepieciešams izvairīties no jauna iestrēgt fosilā kurināmā izmantošanā un ka līdz 

2050. gadam siltumnīcefekta gāzu emisijas jāsamazina līdz 80–95 % salīdzinājumā ar 

1990. gada līmeni; 

5. uzsver, ka sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) un gāzes uzglabāšana ir īpaši svarīga, lai 

energoapgādes drošības nolūkā varētu nepieļaut atkarību no viena enerģijas piegādātāja; 

norāda uz ASV lēmumu eksportēt uz ES; šajā sakarā prasa veicināt un attīstīt jaunus 

dabasgāzes mezglus, pārvades koridorus un LNG uzglabāšanas stacijas centrālajā un 

dienvidaustrumu reģionā un Baltijas jūras un Vidusjūras piekrastē, kā arī maksimāli 

palielināt pašreizējo LNG uzglabāšanas termināļu izmantošanu; uzskata, ka šādi pasākumi 

varētu palīdzēt uzlabot energoapgādes drošību, ņemot vērā gāzes pieprasījuma 

mazināšanos visā Eiropā, balasta aktīvu risku un ES 2030. un 2050. gada klimata un 

enerģētikas mērķus; uzsver, ka Komisijai saistībā ar gaidāmajiem gāzes piegādes 

līgumiem būtu jāņem vērā, ka nākotnē ievērojama nozīme būs „mākslīgās dabasgāzes” 

ražošanai; 

6. uzsver, ka ir svarīgi mazināt vai pārtraukt ES gāzes un naftas atkarību no autoritāriem 

režīmiem, kuros tiek pārkāptas cilvēktiesības, un nodrošināt konsekvenci ar ES 

dibināšanas vērtībām un ES ārējās darbības efektivitāti; 
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7. norāda uz prognozēm par LNG globālo krājumu ļoti lielu (50 %) palielināšanos 

turpmākajos gados un tātad cenu pazemināšanos; norāda, ka šī ir lieliska iespēja Eiropas 

Savienībai, jo īpaši attiecībā uz gāzes piegādes drošību un noturību; 

8. uzskata, ka LNG, starpsavienojumi un gāzes uzglabāšana ir svarīgi Enerģētikas savienības 

elementi un tiem būtu jāpalīdz izbeigt jebkādu izolētību enerģētikas jomā ES dalībvalstīs 

un reģionos; uzsver vajadzību atbalstīt visneaizsargātāko valstu centienus dažādot 

energoresursu avotus un piegādes maršrutus; uzskata, ka tas būtu jādara, izveidojot jaunus 

LNG termināļus, sadales sistēmas un gāzes starpsavienojumus ar reversās plūsmas jaudu 

(jo īpaši attālākās un/vai ne tik labi savienotās dalībvalstīs, piemēram, Grieķijā, Bulgārijā, 

Baltijas valstīs un Spānijā), nodrošinot jūras piegādes maršrutu drošību un stiprinot 

dalībvalstu enerģētisko drošību, ar energoefektivitātes pasākumu palīdzību samazinot 

pieprasījumu; atgādina, ka LNG plašāka izmantošana ļautu dalībvalstīm mazāk paļauties 

uz citu importu, jo katrs energoefektivitātes uzlabojums par 1 % samazina ES gāzes 

importu par 2,6 %; 

9. pauž bažas par ierosināto projektu dubultot Nord Stream gāzesvada pašreizējo jaudu un 

uzsver, ka minētais projekts ir pretrunā pilnībā integrētas, drošas, konkurētspējīgas un 

ilgtspējīgas Enerģētikas savienības pamatprincipiem un rada būtiskus iebildumus attiecībā 

uz tā saderību ar iekšējo energotirgu, jo īpaši ar trešo enerģētikas paketi; uzsver, ka 

īstenošanas gadījumā Nord Stream 2 būs pretrunā dalībvalstu solidaritātes un savstarpējās 

uzticības principam, vājinās līdzšinējos centienus dažādot piegādes avotus, jo īpaši 

Eiropas centrālajā un dienvidaustrumu daļā, kā arī nelabvēlīgi ietekmēs esošo un 

turpmāko LNG termināļu ekonomisko ilgtspēju un efektivitāti; 

10. norāda, ka, ņemot vērā LNG piegādes izaugsmes iespējas turpmākajos gados, šo stratēģiju 

varētu papildināt ar vajadzību novērtējumu attiecībā uz LNG pārvadājošiem kuģiem un 

saistītajiem pasākumiem, lai ļautu ES kuģubūves nozarei izmantot šo iespēju, tādējādi 

palīdzot sasniegt mērķi līdz 2020. gadam palielināt nozares daļu IKP līdz 20 %; prasa 

uzraudzīt LNG pārvadājumu drošības standartus un vajadzības gadījumā tos pastiprināt, 

ņemot vērā pasākumus terorisma novēršanai; 

11. prasa veidot lielāku institucionālo konverģenci un sinerģiju un jo īpaši aicina ārējās 

enerģētiskās drošības prioritātes labāk integrēt politikā, ko īsteno Komisijas priekšsēdētāja 

vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP), 

un uzlabot koordināciju starp PV/AP un atbildīgajiem komisāriem; aicina PV/AP un 

dalībvalstis uzlabot esošo sadarbību un izveidot jaunus veidus sadarbībai ar pašreizējiem 

un potenciālajiem piegādātājiem, kā arī ar tranzītvalstīm un citiem nozīmīgiem 

dalībniekiem; šajā kontekstā aicina PV/AP regulāri informēt Parlamentu par ES 

enerģētikas diplomātijas rīcības plāna īstenošanu; 

12. uzskata, ka ES būtu cieši jāsadarbojas ar starptautiskajiem partneriem un jādarbojas 

starptautiskajos forumos, lai nodrošinātu brīvu, likvīdu un pārredzamu LNG tirgu pasaulē. 
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