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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. stingri atbalsta mērķi izstrādāt visaptverošu un ilgtspējīgu kopējo Eiropas enerģētikas 
politiku un uzsver, ka tajā ir jāiekļauj saskanīgu, stratēģisku un mērķtiecīgu ārpolitikas 
daļu, kā tas ir uzsvērts Komisijas un ģenerālsekretāra/augstā pārstāvja dokumentā 
Padomei „Ārpolitika, kurā jāievēro Eiropas vajadzības pēc enerģijas”;  

2. atgādina, ka pasaules ekonomiskajā un politiskajā kārtībā notiek nopietnas izmaiņas, 
kuras kopā ar kraso pasaules enerģijas pieprasījuma pieaugumu un jēlnaftas cenām radīs 
situāciju, kad enerģijas tirgu vada galveno pasaules mēroga dalībnieku stratēģiskās 
intereses un ģeopolitisko varas līdzsvaru ietekmē sāncensība pēc enerģijas; 

3. atgādina, ka ievērojama pasaules naftas un gāzes resursu daļa atrodas nestabilos reģionos 
un valstīs ar autoritārām valdībām; uzsver, ka politiskās vides neparedzamība un attiecīgo 
valdību vājie rādītāji demokrātijas un cilvēktiesību jomā palielina nepareizas attieksmes 
risku pret ārvalstu ieguldītājiem un enerģijas patērētājiem, kā arī rada šķēršļus patiesu un 
ilglaicīgu attiecību izveidošanai; norāda, ka ES un tās enerģijas piegādātāji ir daļa no 
pasaules enerģijas tirgus, kurā tie ir lielā mērā savstarpēji atkarīgi;

4. uzsver, ka pašreizējais ES jutīgums un augstā atkarība enerģētikas jomā no valstīm ar 
autoritāru režīmu apdraud ticamas, efektīvas un konsekventas kopējās ārējās un drošības 
politikas attīstību, it īpaši attiecībā uz tādu vērtību ievērošanu, atbalstīšanu un 
veicināšanu, kas ir Eiropas Savienības pamatā;

5. uzskata, ka ES atkarība no nedaudziem enerģijas ražotājiem un piegādes maršrutiem 
nopietni apdraud ES stabilitāti un labklājību; pauž bažas, ka tā pazemina ES spēju 
efektīvi veicināt starptautisko noteikumu ievērošanu, stabilizēt kārtību pasaulē un 
atbalstīt tiesiskumu enerģijas ražotājvalstīs; 

6. uzskata, ka paredzamības nodrošināšana pasaules enerģijas tirgū un energoapgādes 
drošības garantēšana attiecas ne tikai uz ekonomiku vai vidi, bet, pirmām kārtām tas ir 
stratēģiskas nozīmes jautājums ar nopietnām politiskām sekām;

7. uzskata, ka ir svarīgi, ka ES nākotnes kopējai enerģētikas politikai ir jāpalielina ES kā 
pasaules dalībnieces potenciāls, jāsniedz tai iespēja aktīvi piedalīties pasaules enerģijas 
tirgus veidošanā, spēja nodrošināt savu energoapgādi, kā arī veicināt ilgtspējīgu attīstību 
un stiprināt ES pašpietiekamību, ES attiecībās ar trešām valstīm piemērojot 
savstarpīguma principu; aicina dalībvalstis veikt nepieciešamās darbības, lai būtu 
iespējams izveidot šādu kopējo politiku; 

8. atzinīgi vērtē Komisijas ierosinājumu iesniegt ES Enerģētikas stratēģisko pārskatu; tomēr 
prasa, lai tas būtu nevis rīcības plāns, bet gan pilntiesīga Eiropas enerģētikas stratēģija ar 
konkrētiem mērķiem, saistībām un darbībām, kuras nodrošinātu kopīgu pasākumu 
īstenošanu, solidaritātes stiprināšanu starp dalībvalstīm un starp ES un pārējo pasauli, kā 
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arī garantētu visas ES saskaņotu rīcību ārējās attiecībās enerģijas jomā un iekšējos 
dalībvalstu enerģētikas politikas virzienos;  

9. aicina Komisiju un Padomi pēc pirmā Enerģētikas stratēģiskā pārskata iesniegšanas 
strauji uzsākt politisku procesu, lai izstrādātu Eiropas enerģētikas stratēģiju, kā pirmo soli 
ceļā uz pilnībā efektīvu kopējo enerģētikas politiku; prasa, lai pienācīgi ņemtu vērā 
Eiropas Parlamenta viedokli; 

10. uzsver vajadzību samazināt ES atkarību no naftas un gāzes; atzinīgi vērtē Komisijas 
ierosinājumu noteikt vispārīgu stratēģisku mērķi, proti, mazāko pieļaujamo proporciju 
enerģijai, kas ražota no drošiem enerģijas avotiem ar minimālām oglekļa emisijām, 
vispārējā ES enerģijas sadalījumā; atzīmē, ka šādam mērķim ir jābūt iekļautam Eiropas 
enerģētikas stratēģijā; uzsver, ka ir vajadzīgs indikatīvs laika grafiks ar mērķiem, lai 
samazinātu ES enerģētisko atkarību nākošo desmitgažu laikā;

11. uzskata, ka tā kā pašlaik nav iespējama ES enerģētiskā pašpietiekamība, tad ES 
enerģētikas stratēģijas pamatā ir jābūt apvienojumam, kuru veido enerģijas avotu, 
piegādātāju un maršrutu, kā arī starptautisko ieguldījumu diversifikācija, lai globālās 
savstarpējās atkarības kontekstā stiprinātu pasaules enerģijas tirgus stabilitāti un 
prognozējamību;

12. uzsver, ka vienam no nozīmīgiem stratēģijas balstiem ir jābūt kopējai izpratnei par tās 
infrastruktūras attīstību, kura apgādā ES ar naftu un gāzi, nodrošinot dalībvalstu pieņemto 
stratēģisko lēmumu saskaņošanu; atbalsta piegāžu ģeogrāfiskās izcelsmes un tranzīta ceļu 
dažādošanu;

13. norāda, ka savstarpējo savienojumu pastiprināšana starp valstu elektrības un gāzes 
infrastruktūrām stiprinās ES spēju novērst ārkārtas situācijas; prasa, lai Komisija 
padziļina un paplašina analīzi un novērtējumu par dalībvalstu un reģionu jutīgumu 
saistībā ar energoapgādi, lai šāda analīze būtu pamats konkrētu un strauju pasākumu 
plānam nolūkā likvidēt tehniskos šķēršļus enerģijas plūsmai Eiropas Savienībā;

14. aicina Komisiju ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādāt programmu tādu gāzes 
uzglabāšanas telpu būvniecības atbalstam, kuras ir vajadzīgas, lai nodrošinātu 
energoapgādes drošību piegādes pārtraukuma gadījumā; 

15. atbalsta dalībvalstu sadarbību energoapgādes pārtraukumu novēršanā un energoapgādes 
krīzes gadījumā; uzsver, ka nepieciešams efektīvs, integrēts ES ārkārtas situāciju 
mehānisms; 

16. atzinīgi vērtē Enerģijas kopienas līguma projektu, kā nozīmīgu ieguldījumu 
Dienvidaustrumeiropas stabilizācijā, enerģijas tirgu atklātībā un tranzīta ceļu drošībā 
Eiropā; aicina Komisiju sagatavot plānu, lai pakāpeniski Enerģijas kopienas līgumu 
attiecinātu arī uz Norvēģiju un Turciju, kā arī visām valstīm, kuras iesaistītas Eiropas 
kaimiņattiecību politikā;

17. prasa, lai ES aktīvi iesaistās ciešā dialogā ar visām lielajām naftas un gāzes 
patērētājvalstīm, it īpaši ar ASV, kā arī ar Japānu, Ķīnu un Indiju, lai izveidotu stabilu un 
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prognozējamu enerģijas tirgu, kura pamatā būtu tirgus noteikumi; aicina, lai ES mēģinātu 
iekļaut PTO noteikumos tādus noteikumus, kas reglamentētu enerģijas tirdzniecību, ļaujot 
minētajai organizācijai kļūt par starptautisku starpnieku, kas spēj risināt enerģijas 
piegādes un sadales strīdus; uzskata, ka Krievijas dalība PTO veicinās piegādes līgumu 
pārredzamību un drošību, kā arī uzlabos vidi saistībā ar ieguldījumiem;

18. prasa, lai Komisija sarunās ar Krieviju un Ukrainu pievērstu lielāku uzmanību 
energoapgādes drošības problēmai;

19. uzskata, ka ir būtiski, lai ES turpina vadīt globālo cīņu pret klimata pārmaiņām un 
centienus panākt, ka tiek sasniegti Kioto Protokola mērķi; uzskata, ka visos ES ārējo 
attiecību līmeņos ir jāintegrē ES centienus attīstīt atjaunojamos un tīros energoresursus un 
tehnoloģijas, saskaņā ar 2002. gadā Johannesburgā pieņemto globālo ilgtspējīgas 
attīstības plānu;

20. uzsver, ka attiecības ar lielākajām enerģijas piegādātājvalstīm ir jāveido uz 
pārredzamiem, savstarpēji izdevīgiem stratēģiskiem pamatiem; atbalsta ES un Krievijas 
dialogu enerģētikas jomā, kurā tiek ņemti vērā nepieciešamie ieguldījumi Krievijas un 
Eiropas enerģijas infrastruktūrā, ar noteikumu, ka abas puses ievēro tiesiskumu un tirgus 
noteikumus nolūkā nodrošināt gan piegādes, gan pieprasījuma drošību; tomēr uzsver, ka 
izšķiroša nozīme ir dialoga efektivitātes nodrošināšanai ar saskaņotas politikas palīdzību, 
pamatojoties uz dalībvalstu darbību rūpīgu saskaņošanu un patiesu partnerattiecību 
izveidošanu, kam raksturīgas kopīgas vērtības; 

21. uzskata, ka tirgus piekļuves savstarpīgums un tirgus noteikumu ievērošana ir enerģētiskās 
sadarbības pamatprincipi; tādēļ uzskata, ka piekļuves savstarpīgums nav iespējams 
situācijā, kad Krievijas enerģijas tirgu kontrolē valsts monopols, kas darbojas kā valsts 
varas interešu instruments; šajā sakarā pieprasa, lai Krievija pildītu savu apņemšanos 
nodrošināt atklātību, pārredzamību un godīgu konkurenci, kā arī nekavējoties ratificētu 
1991. gada Enerģētikas hartas nolīgumu. tādēļ uzskata, ka ES un Krievijas attiecībām 
enerģijas jomā ir jābūt neatņemamai sastāvdaļai no atjaunotā Partnerības un sadarbības 
nolīguma.
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