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IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atbalsta Komisijas pieņemto nostāju enerģētikas politikas jomā, kas pamatojas uz 
pieņēmumu, ka ekonomiskajai konkurētspējai ir nepieciešama stabila un prognozējama 
tiesību sistēma, kurā tiek ņemti vērā tirgus mehānismi;

2. atbalsta integrētu pieeju enerģētikas politikas jomā, kurā vienlīdz ievēroti energoapgādes 
drošības, konkurētspējas un ilgtspējīgas apkārtējās vides, tostarp klimata pārmaiņas, 
aizsardzības mērķi;

3. uzsver, ka ES iekšējā enerģijas tirgus izveide, paredzot iespēju iekļaut trešās valstis, 
varētu būtiski veicināt energoapgādes drošību; 

4. aicina dalībvalstis nemeklēt risinājumus, kas šķietami atbilst nacionālajām interesēm 
attiecībā uz energoapgādes drošību, nodarot kaitējumu Eiropas iekšējā tirgus darbībai;

5. uzsver, cik būtiska nozīme ir iedarbīgām reglamentējošām struktūrām, kā arī 
nacionālajiem regulatoriem un konkurences institūcijām, kuriem piešķirtas pilnvaras 
novērst dominēšanu tirgū un izveidot funkcionējošu iekšējo tirgu ar mērķi nodrošināt 
pieņemamas enerģijas cenas; atgādina par savu atbalstu Komisijas nozares pētījumiem un 
aicina Komisiju pilnība izmantot visus pieejamos instrumentus, lai cīnītos pret 
konkurences tiesību pārkāpumiem;

6. norāda, ka pašreizējais nodokļu slogs sastāda ievērojamu enerģijas izmaksu daļu, un tāpēc 
uzsver, ka Eiropas rūpniecības konkurētspēja jāatbalsta, īstenojot enerģijas politikas 
mērķus — piemēram, uzlabojot energoefektivitāti vai veicinot atjaunīgās enerģijas 
attīstību — un tādēļ būtu jāizvēlas pozitīvas iniciatīvas mehānismi — t.i., „zaļie nodokļi”;

7. uzskata, ka, lai mīkstinātu ietekmi, kādu uz ES ekonomiku un pilsoņiem atstāj 
energonesēju cenu pieauguma starptautiskajos tirgos, ļoti būtiski ir samazināt ES atkarību 
no ievestās naftas; 

8. aicina enerģētikas nozarē īstenot godīgas konkurences noteikumus, jo tas ir veids, kā 
uzlabot konkurētspēju; 

9. uzskata, ka būtu jāatliek reglamentējošo noteikumu iespējamā paplašināšanu un tā vietā 
jāveicina dalībvalstīs esošo EK noteikumu īstenošana; uzskata, ka turpmāki 
reglamentējoši pasākumi būtu jāapsver tikai tad, ja pastāvošajos iekšējā tirgus noteikumos 
paredzētie mehānismi sevi neattaisno;

10. skaidri norāda, ka nav pamata veidot jaunas iestāžu struktūras Eiropas Savienības līmenī, 
ja tas radīs kompetenču pārklāšanos un papildu birokrātismu vai arī ja šo struktūru 
veicamos uzdevumus varētu veikt dalībvalstu iestādes vai jau esošie tīkli; šajā sakarā 
mudina Komisiju aktīvi iesaistīties šādu struktūru potenciāla racionalizēšanā; 

11. skaidri norāda, ka uzskata tehnoloģijām atvērtu, nediskriminējošu un pastiprinātu atbalsts 
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pētniecībai un attīstībai ar mērķi nodrošināt konkurētspējīgu, videi nekaitīgu tehnoloģiju 
izmantošanu par svarīgu ieguldījumu energoapgādes drošības un pieņemamu enerģijas 
cenu nodrošināšanā;

12. uzskata, ka steidzami ir jāuzlabo ieguldījumu nosacījumi attiecībā uz spēkstaciju jaudu un 
enerģijas piegādes infrastruktūru, pieņemot vienkāršotas un atvieglotas apstiprināšanas 
procedūras un atvieglotas juridiskās procedūras;  šajā sakarā uzsver, ka enerģijas piegādes 
drošumu var sekmēt decentralizēta enerģijas infrastruktūra un ražošana un tās jāveicina, 
formulējot enerģijas politikas stratēģijas; 

13. iesaka valstīm neierobežot piegādes, pamatojoties uz diskriminējošu attieksmi pret 
noteiktiem enerģijas avotiem; vērš uzmanību uz šādas darbības negatīvo ietekmi uz 
energoapgādes drošību, enerģijas cenām un konkurētspēju;

14. atbalsta enerģijas politikas mērķu iekļaušanu valsts pasūtījumu piešķiršanas kritēriju 
formulēšanā, ja tas piešķīrējai iestādei šķiet iespējams, attiecīgajam konkursam piemērots 
un ja tas nerada negodīgu iejaukšanos konkurencē;

15. konstatē, ka pagājušajā ziemā dažu dalībvalstu tirgos piedzīvotie gāzes enerģijas piegādes 
pārtraukumu ir jau noveduši pie energoietilpīgu uzņēmumu pārvietošanas; šajā sakarā 
uzskata, ka jāizpēta iespējas, kā veicināt dalībvalstu solidaritāti, un jāuztver šī jautājuma 
risināšana par prioritāti, lai nodrošinātu gan esošo, gan turpmāko pieslēguma mezglu 
pareizu darbību; atzīmē, ka, lai nodrošinātu pilnvērtīgu tirgus darbību un savstarpējo 
palīdzību piegādes pārtraukumu gadījumā, īpaša uzmanība jāveltī kritēriju izstrādei 
dalībvalstīs, kas varētu radīt izdevumus. 
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