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IEROSINĀJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 

ierosinājumus:  

1. atgādina, ka ES stratēģija attiecībā uz sašķidrināto dabasgāzi un gāzes glabāšanu ir viens 

no elementiem Enerģētikas savienībā, ar kuru ir paredzēts konkrēti paust ES apņemšanos 

pāriet uz ilgtspējīgu, drošu un konkurētspējīgu enerģētikas sistēmu un arī paredzēts 

pārtraukt atkarību no ārējiem gāzes piegādātājiem; uzsver, ka viens no Enerģētikas 

savienības mērķiem ir padarīt ES par pasaules līderi atjaunojamo energoresursu jomā; 

2. norāda, ka pašreizējā LNG infrastruktūra tiek ļoti nepietiekami izmantota (gāzes importa 

cauruļvadu izmantojums 2014. gadā nepārsniedza 46 %, bet LNG termināļu izmantojums 

— 32 %) un ka ES gāzes pieprasījums tiek pastāvīgi pārvērtēts; tāpēc uzsver, ka gāzes 

infrastruktūras plānošana būtu jāpamato uz gāzes pieprasījuma samazināšanos; 

3. atgādina, ka enerģētikas nabadzība rada nopietnas sekas veselībai un tiek lēsts, ka tā skar 

vairāk nekā 10 % ES iedzīvotāju; 

4. uzsver, ka Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm būtu vispirms jākoncentrējas uz saviem 

atjaunojamajiem energoresursiem un energoefektivitātes uzlabojumiem un jāgūst 

maksimāls labums no atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas kapacitātes, 

paātrinot investīcijas šajās jomās; vērš uzmanību uz enerģijas pārvēršanas gāzē 

tehnoloģijas potenciālu ar mērķi uzglabāt atjaunojamos energoresursus un tos izmantot kā 

oglekļa emisiju ziņā neitrālu gāzi transportam, apkurei un elektroenerģijas ražošanai; 

5. uzsver, ka tam nevajadzētu kavēt pasākumus, kas paredzēti, lai gūtu pievienoto vērtību no 

citiem enerģijas tirgu segmentiem, piemēram, LNG, ar noteikumu, ka to dara ilgtspējīgā 

veidā, pilnībā ievērojot ES vides aizsardzības principus, proti, ūdens, gruntsūdens, jūras 

un dabas aizsardzības mērķus, un Parīzes nolīgumu, vienlaikus mazinot metāna emisijas; 

6. uzsver nepieciešamību veicināt LNG infrastruktūras un biogāzes un biomasas gāzes 

piegādes ķēdes sadarbspēju ar nosacījumu, ka šāda piekļuve ir pastāvīgi saderīga ar 

atbilstīgajiem tehniskajiem noteikumiem un drošības standartiem; aicina dalībvalstis 

pilnībā izmantot vietējo biogāzes ražošanu; 

7. liek uzsvaru uz videi draudzīgām un sociāli ilgtspējīgām LNG ražošanas metodēm; 

8. norāda, ka tuvākajās desmitgadēs ES iekšzemes ražošana turpinās kristies, tādēļ joprojām 

svarīgs mērķis ir turpmāka ES dabasgāzes piegādes diversifikācija, lai patērētājvalstīm 

sniegtu lielāku drošību, tomēr ir jāuzsver, ka tas ir īstermiņa un vidēja termiņa risinājums 

un papildinājums un atbalsts atjaunojamajiem energoresursiem un energoefektivitātei, 

paturot prātā Eiropas apņemšanos īstenot Parīzes nolīguma mērķus; uzskata, ka 

dabasgāzei ir vienīgi pārejoša loma un ka vidējā termiņā ir pakāpeniski jāpārtrauc 

fosilajam kurināmajam sniegtās subsīdijas un visaptveroši jāpāriet no gāzes un 

atjaunojamajiem energoresursiem; 

9. norāda, ka pēdējo gadu laikā Eiropas gāzes pieprasījums ir ievērojami samazinājies, daļēji 

ekonomikas krīzes dēļ, taču arī saistībā ar strukturālu nobīdi gāzes pieprasījumā, 
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pateicoties sekmīgai energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu politikas 

īstenošanai; 

10. uzsver, ka ir jāveic ietekmes novērtējumi, lai pārliecinātos par jaunu LNG pārvadāšanas 

un glabāšanas infrastruktūras izveides pievienoto vērtību; mudina Komisiju un dalībvalstis 

veicināt un stimulēt efektīvāku un drošāku esošās infrastruktūras, tostarp gāzes 

glabātuvju, izmantošanu; uzsver, ka jaunās investīcijas būtu jānovirza uz apgabaliem ar 

vājiem starpsavienojumiem vai tam, lai nodrošinātu piegādi visneaizsargātākajām 

dalībvalstīm; atgādina par potenciālu, kāds ir atjaunojamas dabasgāzes ražošanai ar 

anaerobo noārdīšanos, dodot priekšroku ražošanai no notekūdeņiem, lauksaimniecības un 

organiskajiem atkritumiem; uzsver, ka attiecībā uz investīcijām LNG vai gāzes 

infrastruktūrā nevajadzētu pieņemt tādus lēmumus, kas noved pie norobežotas fosilā 

kurināmā infrastruktūras un balasta aktīvu veidošanās; 

11. uzsver, ka ir vajadzīga lielāka valsts un reģionālā sadarbība, lai pastiprinātu LNG 

infrastruktūras daudzfunkcionalitāti, izmantojamību un efektivitāti un nepieļautu jaudas 

pārpalikumu; prasa pārskatīt pieprasījuma izvērtējumus un norāda, ka elektrības 

starpsavienojumi vai atjaunojamo energoresursu izmantošana kopā ar energoefektivitātes 

pasākumiem var sniegt tādus pašus rezultātus kā jaunu LNG infrastruktūru izveide; 

12. saistībā ar klimata krīzi atgādina, ka ES ir jāmeklē veidi, kā samazināt naftas patēriņu; 

uzskata, ka pirms ES sasniedz mērķi par 100 % atjaunojamo energoresursu izmantošanu, 

tai būtu jāapsver dabasgāzes izmantošana kā alternatīva akmeņoglēm un naftai, lai ļautu 

Eiropai sasniegt klimata mērķus; uzsver, ka pārejā uz atjaunojamajiem energoresursiem 

nozīmīgi var būt arī citi kurināmā veidi un tehnoloģijas, tomēr ES būtu jāatbalsta 

īstermiņa pāreja; tomēr uzsver, ka risku saistībā ar pārāk lielu atkarību no dabasgāzes var 

pārvarēt vienīgi ar atjaunojamo energoresursu lielāku izmantošanu; atgādina, ka lielākajā 

daļā gadījumu dabasgāzes izmantošanas palielināšana konkurē ar investīcijām 

atjaunojamo energoresursu jomā; 

13. uzsver, ka ir jāpiešķir prioritāti tiem kopīgo interešu projektiem, kas papildina 

infrastruktūras nepilnības, lai likvidētu energoizolāciju un atkarību no viena piegādātāja; 

izceļ tādus prioritārus ģeogrāfiskos apgabalus kā Baltijas reģions, Ibērijas pussala un 

Dienvidaustrumeiropa, kā arī konkrētus salu reģionus; uzsver, ka ar ES finanšu 

instrumentiem, piemēram, Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumentu, Eiropas Reģionālās attīstības fondu, un EIB finansējumu būtu 

jādod priekšroka šādiem kopīgo interešu projektiem; 

14. uzsver nepieciešamību nodrošināt to, lai ģeoloģiskās gāzes glabātuves tiktu izvērtētas 

pārredzamā procesā, kurā tiek iesaistītas vietējās kopienas; 

15. norāda, ka gadījumos, kad LNG pieņemšanas un uzglabāšanas jauda nav pietiekami 

izmantota, būtu jādod priekšroka pārrobežu starpsavienojumu investīcijām, kas veicinātu 

tās optimālu izmantošanu, un būtu jālikvidē regulatīvie un fiskālie šķēršļi, pirms atbalstīt 

investīcijas jaunā kaimiņos esošo dalībvalstu jaudā; 

16. vērš uzmanību uz neatgriezenisko kaitējumu videi, ko ar naftu saistītas emisijas un flotes 

degviela ir nodarījusi okeāniem, polārajiem reģioniem un Arktikai, un uzsver pārejas uz 

LNG potenciālu attiecībā uz jūras transporta un smagkravas transportlīdzekļu 

dekarbonizāciju salīdzinājumā ar pašreizējo tradicionālo degvielu, vienlaikus uzsverot, ka 
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LNG plašāka izmantošana kravu transportlīdzekļos palīdzētu samazināt globālās CO2 

emisijas; norāda — lai varētu izvērtēt jebkādu potenciālu attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu 

emisiju ietaupījumu un vispārējo ietekmi uz vidi, būtu jāņem vērā viss aprites cikls, 

tostarp augšupējie metāna zudumi un ieguves procesa ietekme; šajā sakarībā atbalsta 

Direktīvas 2014/94/ES mērķus un saskaņotas regulatīvās un standartizācijas sistēmas 

izveidi, kas veicina LNG kā alternatīvas degvielas izmantošanu pārvadājumu un 

smagkravas transportlīdzekļos; uzsver transportlīdzekļu parka atjaunošanas nozīmi, lai 

panāktu enerģijas pāreju uz LNG un atjaunojamajiem energoresursiem; mudina Komisiju 

darīt pieejamus līdzekļus šāda nolūka Eiropas projektu atbalstam; 

17. prasa izstrādāt tādus jūras ceļus, jo īpaši Azoru arhipelāgā, kas ģeogrāfiskā novietojuma 

dēļ varētu kļūt par svarīgu degvielas uzpildes staciju LNG transatlantiskajos maršrutos; 

mudina Komisiju darīt pieejamus līdzekļus šāda nolūka Eiropas projektu atbalstam; 

18. atgādina, ka slānekļa gāzes ieguve ar hidropārraušanu būtiski ietekmē klimatu, vidi un 

sabiedrības veselību, jo īpaši blīvi apdzīvotajā Eiropā, un ka šī ietekme ir transnacionāla; 

uzsver, ka ir jāņem vērā, ka ES teritorijā piemērotie standarti būtu jāpiemēro arī 

importētajai LNG; tomēr atzīst, ka slānekļa gāzes izpēte ir dalībvalstu kompetences joma; 

šajā sakarībā uzsver nepieciešamību pieņemt saskaņotu ES regulējumu hidropārrāvumu 

darbības jomā; 

19. norāda, ka LNG un dabasgāzes uzglabāšanas kārtībai būtu jāatbilst mūsdienu drošības 

noteikumiem; norāda, ka tas cita starpā nozīme arī pastāvīgu gaisa kvalitātes uzraudzību 

virs glabātuvēm un — pazemes glabātuvju gadījumā — uzraudzību virs zemes un dziļi 

pazemē; norāda, ka tam būtu jāpalīdz nodrošināt ilgtspējīgu un drošu uzglabāšanu; 

20. mudina Komisiju un dalībvalstis ieviest stratēģijas, lai atbalstītu iekārtas, kuras nākotnē 

varētu izmantot atjaunojamās dabasgāzes pārvadei un glabāšanai. 
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