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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu un uzsver nepieciešamību pēc konkrētiem politikas 
priekšlikumiem; uzskata, ka ir būtiski vienoties par Savienības ilgtermiņa politikas virzību 
uz paredzamības nodrošināšanu rūpniecības un sabiedrības interesēs; 

2. uzsver, cik būtiski ir laikus, pareizi un pilnīgi īstenot spēkā esošos tiesību aktus, tostarp 
regulējuma izstrādi, kā tas aicināts trešajā tiesību aktu paketē par iekšējo enerģijas tirgu, 
lai līdz 2014. gadam izveidotu integrētu un konkurētspējīgu Eiropas iekšējo tirgu;

3. uzskata, ka atvērts, pārredzams, integrēts un konkurētspējīgs iekšējās enerģijas tirgus ir 
nepieciešams, lai panāktu konkurētspējīgu enerģijas cenu noteikšanu, piegādes drošību, 
atjaunojamu energoresursu ilgtspējību un efektīvu liela mēroga izmantošanu, un ka šāda 
tirgus izveide joprojām ir nozīmīgs izaicinājums visām dalībvalstīm; atzinīgi vērtē iekšējā 
enerģijas tirgus liberalizāciju kā nepieciešamu pasākumu, lai samazinātu patērētāju 
izmaksas par elektroenerģiju un gāzi, nodrošinot pārredzamāku enerģijas tirgu izveidi un 
uzlabojot to pārvaldību; 

4. uzskata, ka pāreja uz zema oglekļa dioksīda emisiju līmeni sekmētu ne tikai ilgtspējību, 
bet arī piegādes drošību un konkurētspēju Eiropā un ka siltumnīcas gāzu emisiju 
samazināšana var būt konkurences priekšrocība augošajā globālajā ar enerģiju saistīto 
preču un pakalpojumu tirgū; uzsver, ka tā paver iespēju Eiropas MVU, kas darbojas 
atjaunojamu energoresursu tirgū; 

5. norāda, ka oglekļa dioksīda (CO2) piesaistīšanas, transportēšanas un uzglabāšanas projekti 
atstāj aiz sevis bīstamus uzglabājamos atkritumus; uzskata, ka Komisija pārmērīgi 
paļaujas uz šo tehnoloģiju; aicina Komisiju sagatavot vidēja posma ziņojumu, novērtējot 
gūtos rezultātus saistībā ar ES subsidēto eksperimentālo oglekļa piesaistīšanas un 
uzglabāšanas tehnoloģiju izmantošanu ar oglekli darbināmās spēkstacijās;

6. uzsver viedo tīklu nozīmi, lai nodrošinātu divvirzienu komunikācijas procesus starp 
elektroenerģijas ražotājiem un patērētājiem, un uzsver, ka viedie tīkli var nodrošināt 
patērētājiem iespēju novērot un pielāgot savu elektroenerģijas patēriņu;

7. vērš uzmanību uz Eiropas Enerģētikas politiku, kas atzīst kodolenerģijas iespējamo 
ieguldījumu tādās jomās kā konkurētspējas, izmaksu efektivitāte, CO2 emisiju 
samazināšana un piegādes drošība; norāda, ka ar kodolenerģiju tehnoloģijām potenciāli 
varētu sasniegt enerģijas un klimata īstermiņa un ilgtermiņa mērķus;

8. atzīst, ka tādi instrumenti kā enerģijas nodokļi, oglekļa nodokļi un emisiju tirdzniecības 
sistēmas ir galvenie virzītājspēki, lai panāktu emisiju samazināšanas mērķus izmaksu ziņā 
efektīvi, taču uzskata, ka galarezultātā tie apgrūtinās patērētājus ar augstākām enerģijas 
cenām;

9. uzskata, ka būtu skaidri jānosaka, ko var panākt ar enerģijas politiku un sociālo politiku; 
uzskata, ka vislabākais nabadzības jautājuma risinājums ir sociālā politika, nevis enerģijas 
cenu regulēšana.


