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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver mērķu — ilgtspējīga enerģijas izmantošana, godīga konkurence, vienlīdzīga 
pieejamība resursiem un apgādes drošība — globālo nozīmi un ar to saistīto 
nepieciešamību izstrādāt daudzpusīgu pieeju enerģijas politikai saistībā ar ANO un 
starptautiskām organizācijām, it īpaši SEA, ESAO, PTO, SVF un Pasaules Banku;  aicina 
Komisiju, Padomi un dalībvalstis ES iekšējā un ārējā darbībā un it īpaši ES iestādēs 
atbalstīt ideju par vispārēju darba kārtību un kopīgu stratēģiju, kuras pamatā ir rūpīgs 
novērtējums par enerģijas un klimata situāciju pasaulē un kuras mērķis ir enerģijas 
ietaupīšana un efektivitāte, decentralizēta atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana, 
enerģijas pieprasījuma atsaiste no ekonomiskās izaugsmes, kā arī ilgtspējīgas attīstības 
veicināšana visā pasaulē; aicina Komisiju un dalībvalstis šajā sakarā pievērst īpašu 
uzmanību dažādošanas, decentralizācijas un enerģijas efektivitātes aspektiem; noteikti 
atbalsta mērķi izstrādāt visaptverošu kopīgu Eiropas enerģētikas politiku un uzsver, ka 
tajā ir jāiekļauj saskanīga, stratēģiska un koncentrēta ārējā dimensija, tostarp tirdzniecības 
politika; 

2. atbalsta pakalpojumu tirgu pakāpenisku atvēršanu enerģētikas nozarē un it īpaši 
daudznacionālu tirdzniecības noteikumu un disciplīnu pilnīgu piemērošanu attiecībā uz 
naftu un dabasgāzi;

3. uzsver starptautiskās tirdzniecības sistēmas un tirdzniecības nolīgumu svarīgo nozīmi 
stabila un prognozējama regulējuma nodrošināšanā, lai palielinātu ieguldījumus un radītu 
atbilstīgu vidi jauniem risinājumiem enerģijas ieguves jomā;

4. norāda uz to, ka parasto enerģijas avotu ierobežotā izmantojamība, ļoti augstais un 
pieaugošais enerģijas patēriņš galvenajās rūpnieciski attīstītajās valstīs un jaunās 
ekonomikas valstīs varētu izraisīt turpmāku cenu pieaugumu, kas var negatīvi ietekmēt 
ražošanas izmaksas, pievienoto vērtību, eksporta cenas un tirdzniecības līdzsvaru; 
uzskata, ka tādēļ energoapgāde ir jāpārorientē uz atjaunojamiem un citiem alternatīviem 
enerģijas avotiem, lai samazinātu zaudējumus enerģijas transportā un veicinātu atbalstu 
jaunu tehnoloģiju un enerģijas infrastruktūru attīstībai;

5. atbalsta biodegvielu izplatītāku ražošanu un izmantošanu, it īpaši tādu, kuras iegūst 
lauksaimniecības produktu rūpnieciskās pārstrādes rezultātā, un otrās paaudzes 
biodegvielu izmantošanu, lai samazinātu ES enerģētisko atkarību un veicinātu izaugsmi 
un nodarbinātību;

6. uzskata, ka enerģijas ietaupīšanas un piegādes līgumos ir īpaši jāiekļauj kompleksā 
piegāde, kurā ir apvienoti dažādi enerģijas avoti atbilstīgi energoefektivitātes un izmaksu 
ietaupījuma kritērijiem;

7. uzskata, ka Kioto Protokola neievērošana vai neratificēšana negatīvi ietekmē ES 
ekonomikas konkurētspēju, ietekmējot ražošanas izmaksas un tirdzniecības apjomu; 
aicina saistībā ar PTO ņemt vērā vienošanās par klimata un vides aizsardzību; uzsver 
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saistības nodrošināt saskaņotību ar starptautiskiem un Eiropas drošības noteikumiem 
attiecībā uz kodolspēkstaciju būvniecību un darbību; 

8. uzskata, ka ir jācenšas izveidot starptautisku klimata aizsardzības režīmu periodam pēc 
2012. gada;

9. aicina Komisiju izstrādāt stratēģijas, ar kuru palīdzību var iegūt pievienoto vērtību, 
eksportējot tehnoloģijas enerģijas ietaupīšanas un efektivitātes jomā, un līdz ar to radīt 
darba vietas Eiropā;

10. aicina Komisiju PTO sarunās atbalstīt īpašus noteikumus par enerģijas tirgus 
pārredzamību, kā arī par valsts atbalstu un citiem tirgus darbību traucējošiem 
pasākumiem, lai veicinātu taisnīgu konkurenci; aicina Komisiju un dalībvalstis ierosināt 
vispārēja līmeņa cenu noteikšanas mehānisma izveidošanu un iesniegt Eiropas 
Parlamentam novērtējumu par to, vai pasaules enerģijas tirgus novērošanas sistēmas 
izveidošana ir pamatota un īstenojama;

11. aicina Komisiju ierosināt un veicināt starptautisku nolīgumu par enerģijas efektivitāti;

12. atzīmē, ka pētniecība enerģijas tehnoloģiju jomā ir svarīgs solis ceļā uz eksporta tirgu 
atvēršanu; tādēļ aicina Komisiju turpināt atbalstīt visu enerģijas (parasto, kodolenerģijas 
un atjaunojamo) avotu izpēti, lai Eiropa, izmantojot šādu izpēti saviem mērķiem ES 
dalībvalstīs, var atvērt arī eksporta tirgus;

13. uzskata, ka ar emisiju tirdzniecības palīdzību var veicināt saprātīgu attieksmi pret 
enerģijas izmantošanu, ja emisiju maksimālās robežas patiesi veicina enerģijas 
ietaupīšanu, ja tajā ir iesaistītas visas galvenās ekonomikas zonas un emisiju tirdzniecības 
rezultātā nerodas traucējumi tirgū vai emisijās, tās vienkārši pārvietojot no vienas vietas 
uz otru; 

14. uzskata, ka Enerģētikas harta ir iespējamais sākums, lai izstrādātu regulējumu 
starptautiskās tirdzniecības un investīciju jomā enerģētikas nozarē; 

15. atbalsta prasību pēc gāzes cenu atsaistes no jēlnaftas cenu attīstības;

16. uzsver vajadzību veicināt decentralizētu energoapgādi ar īsām enerģijas ķēdēm, 
izmantojot vietēji pieejamos resursus, tostarp biomasu un biodegvielas, lai samazinātu 
atkarību no enerģijas importa un ar enerģijas politiku saistītas intervences izdevumus; 

17. uzskata, ka kodolenerģijas izmantošana nākotnē ir cieši jāsaista ar rūpīgu iekšējā un ārējā 
līmeņa stratēģiju, lai radioaktīvo atkritumu drošas iznīcināšanas interesēs risinātu 
drošības jautājumus, kas ir saistīti ar kodolmateriāliem, aizsardzību pret radiāciju un 
kopīgām pētniecības un attīstības programmām;

18. atgādina, ka ES ir jāsaglabā sava svarīgā loma tādās iniciatīvās kā Starptautiskā 
partnerība ūdeņraža ekonomikas jomā vai Starptautiskais kodoltermiskais 
eksperimentālais reaktors; 

19. aicina vairāk atbalstīt, piemēram, zināšanu un tehnoloģiju apmaiņas ceļā, ilgtspējīgu, 
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vietēji pieejamu enerģijas veidu un decentralizētu enerģijas tīklu izmantošanu it īpaši 
jaunattīstības valstīs, lai nodrošinātu piekļuvi enerģijai, ietaupītu resursus, radītu darba 
vietas, samazinātu atkarību un veicinātu pareizi funkcionējošu tirgus ekonomiku;

20. aicina ES iestādes un dalībvalstis nekavējoties iesaistīties ciešā dialogā un veidot ciešu 
sadarbību ar visām lielajām patērētāj- un ražotājvalstīm, it īpaši ar ASV, Indiju, Ķīnu, 
Japānu un Līča Sadarbības padomi, lai izveidotu efektīvas un saskaņotas sistēmas un 
partnerības, kurām jāveicina stabilāks, prognozējams, pārredzams un nediskriminējošs 
tirgus, kura pamatā ir kopīgi noteikumi;

21. uzskata, ka Komisijai gan savos piedāvājumos, gan pieprasījumos saistībā ar 
pakalpojumiem enerģijas jomā saskaņā ar pakalpojumu nolīgumiem divpusējā un 
daudzpusējā līmenī ir jāpieprasa ievērot saistības vispārējo pakalpojumu sniegšanas jomā; 

22. aicina Komisiju paātrināt Eiropas komunikāciju tīklu programmas īstenošanu, kuras 
mērķis ir uzlabot tīkla sakarus starp ES un tās kaimiņvalstīm, tostarp Krieviju, Vidusjūras 
reģiona un Kaspijas jūras reģiona valstīm, pamatojoties uz kopīgām stratēģijām enerģijas 
resursu izmantošanā un piekļuvē transporta infrastruktūrai;

23. uzsver vērtīgo ieguldījumu, ko enerģijas politikas mērķu sasniegšanā sniedz sašķidrinātas 
dabasgāzes izmantošana, un mudina Komisiju veicināt iniciatīvas, lai nodrošinātu šī 
enerģijas nesēja piemērotu attīstību ES un trešās valstīs;

24. atbalsta Komisijas uzskatu, ka Eiropā vēl nav attīstīti pilnībā konkurētspējīgi iekšējie 
enerģijas tirgi un ES enerģijas imports, ņemot vērā pašreizējo attīstību, kļūs arvien 
koncentrētāks, un enerģijas cenas starptautiskā mērogā ievērojami pieaug; tādēļ aicina 
intensīvi uzraudzīt ierobežojumu atcelšanu Eiropas enerģijas tirgū; tomēr norāda uz 
vajadzību noteikt izdevīgus pamatnosacījumus atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai;

25. atzinīgi vērtē Komisijas veikto nozares pētījumu par gāzes un elektroenerģijas tirgu; 
atzīmē, ka spēcīgāka koncentrēšanās uz ES iekšējo tirgu varētu pastiprināt jau esošos 
traucējumus, tādējādi prasot uzlabot dalībvalstu un ES reglamentējošās spējas, lai 
nodrošinātu patērētāju tiesības un ES energoefektivitātes ievērošanu.
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