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IEROSINĀJUMI

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

1. uzskata, ka enerģētikas politikai vajadzētu būt kopējās ārpolitikas integrētai un vērā 
ņemamai daļai un ka tā ir jāizstrādā un jāīsteno saskaņā ar citiem politikas virzieniem ar 
ārēju dimensiju;

2. uzsver, ka, ņemot vērā Savienības lielo atkarību no energoresursu importa, ir svarīgi 
steidzami intensīvāk īstenot piegādes avotu, tostarp jaunu energoresursu avotu un tranzīta 
maršrutu dažādošanu un izveidot ES atjaunojamās enerģijas avotus, lai atbalstītu 
Savienības ārējās drošības politiku, stratēģisko lomu, ārpolitikas neatkarību, atbilstību, 
uzticamību un efektivitāti;

3. ir pārliecināts, ka efektīvāka pārvaldība pasaules līmenī uzlabotu sadarbību ar ražotājām, 
tranzīta un patērētājām valstīm; uzskata, ka tādēļ ES vajadzētu būt ievērojamai ietekmei 
enerģētikas politikas starptautiskajā pārvaldībā, lai veicinātu pārredzamus un 
nediskriminējošus principus, ņemtu vērā ilgtspējas mērķi, samazinātu darījumu izmaksas 
un radītu stimulus tirgus dalībniekiem konkurēt cenu un kvalitātes ziņā;

4. aicina labāk koordinēt Padomes, Komisijas un Eiropas Ārējās darbības dienesta darbību, 
lai tie varētu paust vienotu nostāju un rīkoties vienoti jautājumos, kas saistīti ar kopējo 
ārpolitiku enerģētikas jomā; uzsver nepieciešamību EĀDD izveidot enerģētikas politikas 
struktūru un iesaistīt ES delegācijas diplomātijas īstenošanā enerģētikas jomā uz vietas;

5. uzsver, ka Komisijai un EĀDD ir jānodrošina, lai visi Savienības daudzpusējie un 
divpusējie nolīgumi, jo īpaši partnerības un sadarbības nolīgumi, pilnībā atbilstu ES 
iekšējā tirgus noteikumiem; uzsver, ka ar šādiem nolīgumiem būtu jāgarantē 
savstarpīgums, līdzvērtīgi konkurences apstākļi un pārredzamība, lai ES ieguldītājiem 
nodrošinātu drošu tiesisko vidi enerģijas piegādātājās un tranzīta valstīs;

6. uzsver, ka informācijas apmaiņas mehānisma izveide attiecībā uz starpvaldību 
nolīgumiem starp ES dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas politikas jomā ievērojami 
veicinātu politikas pārredzamību, koordinētību un efektivitāti ES kopumā;

7. aicina Komisiju atbalstīt tā dēvētās energoapgādes drošības klauzulas iekļaušanu 
tirdzniecības, asociācijas, partnerības un sadarbības nolīgumos ar ražotājām un tranzīta 
valstīm, kurā būtu noteikts rīcības kodekss un skaidri izklāstīti pasākumi, kas jāveic 
gadījumā, kad kāds no partneriem vienpusēji maina nosacījumus;

8. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par energoapgādes drošību un starptautisko sadarbību 
— „ES enerģētikas politika: attiecību veidošana ar partneriem ārpus mūsu robežām” 
(COM(2011)0539); tomēr uzskata, ka ir vajadzīgi uz solidaritāti starp ES valstīm balstīti 
papildu instrumenti, lai nodrošinātu ES spēju aizsargāt savas energodrošības intereses 
sarunās ar ārvalstu partneriem, jo īpaši krīzes situācijās;

9. aicina dalībvalstis un Komisiju noteikt tirdzniecības un ieguldījumu šķēršļus enerģētikas 
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jomā attiecībās ar trešām valstīm un nepieciešamības gadījumā rīkoties, lai tos novērstu 
abpusēji un ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas starpniecību;

10. aicina ES un dalībvalstis nodrošināt savienotu iekšējo enerģijas tirgu, kas spēj darboties 
apstākļos, kad ir ārējs spiediens un tiek mēģināts energoapgādi un enerģijas cenas 
izmantot kā ārpolitikas līdzekli apstākļos;  tādēļ uzsver nepieciešamību palielināt resursus 
enerģijas tirgu savienošanas projektiem ES un līdz 2015. gadam pabeigt Eiropas gāzes un 
elektroenerģijas infrastruktūras tīklu izveidi, jo īpaši attiecībā uz Baltijas savienojuma 
plānu, kā noteikts ES Trešajā enerģētikas paketē;

11. atbalsta energoresursu dažādošanas projektus, sevišķi tos, kuru mērķis ir izveidot jaunus 
transporta koridorus, kas dažādotu gan maršrutus, gan piegādātājus, piemēram, cauruļvadu 
Nabucco, sašķidrinātās dabasgāzes, pārrobežu starpsavienojumus un citus Eiropas 
nozīmes īpaši prioritārus projektus;

12. aicina arī pilnveidot koordinētu un vienotu ES politisko stratēģiju attiecībā uz jauniem 
energoresursu piegādātājiem, īpašu uzmanību pievēršot konkurences apstākļu uzlabošanai 
ES, lai pavērtu iespējas jaunu piegādātāju ienākšanai ES tirgū;

13. attiecībās ar enerģijas piegādātājiem un tranzīta valstīm atbalsta tādu instrumentu 
izmantošanu kā agrīnās brīdināšanas mehānisms; ir pārliecināts, ka, ņemot vērā pieaugošo 
konkurenci par resursiem un pašreizējos ražotāju monopolus, arī turpmāk jāveicina ideja 
par to, ka dalībvalstis kopīgi iegādājas enerģijas izejmateriālus;

14. aicina Komisiju izstrādāt visaptverošu īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa enerģētikas 
politikas prioritāšu kopumu attiecībās ar kaimiņvalstīm, lai noteiktu kopēju tiesisko telpu, 
pamatojoties uz iekšējā tirgus principiem un normām, kas saistītas ar acquis; uzsver, ka ir 
svarīgi turpmāk paplašināt Eiropas Enerģētikas kopienu un izveidot juridiskus kontroles 
mehānismus nepilnību novēršanai acquis īstenošanā;

15. uzsver vajadzību pēc ciešākām attiecībām enerģētikas, stratēģiskās sadarbības un politiskā 
dialoga jomā ar Vidusjūra reģiona, Āfrikas, Tuvo Austrumu, Dienvidkaukāza, Vidusāzijas 
un Kaspijas un Melnās jūras piekrastes valstīm visaptverošā veidā visās enerģētikas 
nozarēs, jo īpaši izmantojot konkurējošas, uz nākotni vērstas energotehnoloģijas; mudina 
Savienību turpināt attīstīt saules enerģijas importu no Vidusjūras dienvidu un austrumu 
reģiona; 

16. uzsver, ka ES kopējās enerģētikas politikas un stratēģiskie mērķi būtu pienācīgi jāataino 
tās ārējās attiecībās, kā arī reģionālajā un Eiropas kaimiņattiecību politikā;

17. atbalsta politisko un ekonomisko dialogu ar ES kaimiņvalstīm par jaunu enerģijas avotu 
izmantošanu;

18. aicina ieviest esošos un izstrādāt jaunus mehānismus Eiropas kaimiņattiecību politikā un 
attiecībā uz Melnās jūras reģiona sinerģiju, lai stiprinātu sadarbību nolūkā nodrošināt 
lielāku pārredzamību, kā arī piegāžu un tranzīta stabilitāti;

19. uzsver, ka ir svarīgi turpināt attīstīt 2010. gadā sākto Āfrikas un ES partnerību enerģētikas 
jomā;
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20. prasa pastiprināt stratēģisko partnerību ar Krieviju, noslēdzot jaunu partnerības un 
sadarbības nolīgumu; norāda, ka tam būtu pilnībā jāatbilst iekšējā tirgus noteikumiem un 
ES Trešās enerģijas paketes noteikumiem un regulām un jābūt balstītam uz abpusēju cieņu 
un savstarpīgumu; uzsver, ka saskaņā ar Enerģētikas hartas nolīguma 45. pantu tas jau ir 
Krievijai saistošs; ir pārliecināts, ka Enerģētikas hartas nolīguma ratificēšana no Krievijas 
puses abpusēji labvēlīgi ietekmēs divpusējās attiecības enerģētikas jomā; 

21. atbalsta politiska dialoga veidošanu ar Norvēģiju un Krieviju par jaunu enerģijas avotu 
izpēti Barenca jūrā, balstoties uz priekšnoteikumu aizsargāt jutīgo Arktikas reģiona vidi, 
un sadarbību ar Norvēģiju, importējot ūdens elektroenerģiju pa zemūdens elektropārvades 
gargabalkabeļiem; prasa ātrāk formulēt ES stratēģiju attiecībā uz Arktikas reģionu;

22. uzskata, ka ārpolitikas dialogs ir būtisks pasaules ekonomikas izaugsmes nošķiršanai no 
energoresursu izmantošanas un paredzamāka enerģijas tirgus veicināšanai, kā arī tas 
sekmē politiskās attiecības; uzsver, ka papildus dialogam ar galvenajām patērētājām 
valstīm, piemēram, ASV un Japānu, ir svarīgi veidot dialogu arī ar tādām jaunās tirgus 
ekonomikas valstīm kā Ķīna, Indija, Brazīlija, Indonēzija un Dienvidāfrika; 

23. uzskata, ka ES būtu jāveicina, lai tiktu attīstīta un stiprināta enerģētikas politikas 
sadarbība ar trešām valstīm, kurām ir tādas pašas vērtības un kuras vēlas iesaistīties 
demokrātiskās reformās un veicināt ES dibināšanas pamatā esošās vērtības;

24. uzsver nepieciešamību padziļināt dialogu par abpusēji nozīmīgiem stratēģiskiem 
enerģētikas jautājumiem, veicināt sadarbību enerģētikas politikas jomā un stiprināt 
sadarbību ar Amerikas Savienotajām Valstīm pētniecības jomā, jo īpaši energoefektīvu 
ražošanas un transporta tehnoloģiju jomā; aicina izveidot Energoapgādes drošības 
partnerību ar ASV, pamatojoties uz pašreizējo sadarbību ASV un ES Enerģētikas padomē;

25. mudina Komisiju uzraudzīt un īstenot visaugstākos starptautiskos drošības standartus 
attiecībā uz kodolspēkstacijām ES kaimiņvalstīs, izmantojot visus pieejamos instrumentus 
un līgumus, piemēram, Konvenciju par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā 
(Espo konvencija) un Konvenciju par piekļuvi informācijai, sabiedrības līdzdalību 
lēmumu pieņemšanā un tiesas pieejamību vides jautājumos (Orhūsas konvencija); aicina 
ES kaimiņvalstis veikt visaptverošus ES kodoldrošības un riska noturības testus un aicina 
Komisiju šajā sakarībā nodrošināt ES tehnisko palīdzību; 

26. atgādina, ka sadarbībai enerģētikas politikas jomā ir jāveicina, nevis jākavē Savienības 
pamatvērtību popularizēšana, piemēram, cilvēktiesību ievērošana, demokrātija, laba 
pārvaldība, tiesiskums, sociālais dialogs, savstarpēja cieņa, atbildīga dabas resursu 
izmantošana, cīņa pret klimata pārmaiņām un visaptveroša vides aizsardzība, kā arī tai 
jāveicina miers un jābūt saskaņotai ar Savienības ārpolitiku;

27. aicina Padomi un Komisiju sadarbībā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu līdz 2013. gada 
beigām izstrādāt precīzu ceļvedi, balstoties uz Komisijas paziņojumu par energoapgādes 
drošību un starptautisko sadarbību — „ES enerģētikas politika: attiecību veidošana ar 
partneriem ārpus mūsu robežām” (COM(2011)0539), kas ļautu izveidot efektīvu 
ārpolitiku enerģētikas jomā, nosakot īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa uzdevumus, 
mērķus un pasākumus, kā arī konkrētus termiņus to īstenošanai.
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