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IEROSINĀJUMI

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

1. aicina Komisiju attīstīt iekšējo enerģijas tirgu, pamatojoties uz kopīgu Komisijas, Eiropas 
Parlamenta un dalībvalstu nostāju enerģijas politikas jomā, kurā tiktu ņemtas vērā 
dalībvalstu tiesības izmantot dažādus tām pieejamos enerģijas veidus atbilstoši ES 
prasībām par ilgtspējību, konkurētspēju, energoefektivitāti un klimata aizsardzību, 
izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus, bet galvenokārt par piegādes drošumu, 
izmantojot paplašinātu sadarbību ar kaimiņvalstīm;

2. mudina ES dalībvalstis apliecināt solidaritāti saistībā ar 21. gadsimta uzdevumiem 
enerģētikas jomā, tādējādi veicinot Savienības darbības, kas balstās uz LESD 194. pantu;

3. uzsver nepieciešamību veidot sinerģiju starp ES enerģētikas stratēģiju un ārējām 
attiecībām ar stratēģiskiem enerģijas piegādātājiem, lai turpmākajos tirdzniecības 
nolīgumos lielāks uzsvars būtu likts uz energoapgādes drošību un energoefektivitāti ar 
mērķi nodrošināt ES ilgtspējīgu pieeju izejvielām un attīstības iespējas, kas ir abu pušu 
interesēs;

4. uzskata, ka energoefektivitāte ir jāveicina starptautiskā līmenī un tai jākļūst par vispārēju 
prioritāti, tādēļ tā ir jāiekļauj ES turpmākajā enerģētikas stratēģijas politikā, kā arī 
attīstības un starptautiskās tirdzniecības politikā;

5. aicina Komisiju atbalstīt saules, vēja un bioenerģijas projektus trešās valstīs; uzskata, ka 
decentralizēta energoapgāde palielinās energoapgādes drošību; turklāt uzskata, ka 
vajadzētu būt arī pieslēgumam pārreģionāliem energotīkliem; ir pārliecināts, ka vajadzētu 
izstrādāt tādas iniciatīvas kā DESERTEC un tās vajadzētu formulēt, atspoguļojot ES un 
trešo valstu intereses;

6. aicina Komisiju ar tirdzniecības nolīgumu starpniecību paātrināt Eiropas Savienībā 
savietojamu drošības un energoefektivitātes noteikumu pieņemšanu attiecībā uz enerģijas 
ražošanu, pārvadi, tranzītu, uzglabāšanu un importēto energonesēju pārstrādi un 
rafinēšanu, kā arī PTO līmenī ierosināt vispārējus standartus, lai veicinātu atklātu un 
taisnīgu tirdzniecību ar drošiem un atjaunojamiem enerģijas avotiem un inovatīvām 
energotehnoloģijām;

7. uzskata, ka enerģijas avotu, piegādes ceļu un infrastruktūras diversifikācija, naftas un 
gāzes tīklu saslēgšana, kā arī viedtīkls ir pamats ES un trešo valstu energoapgādes 
ilgtermiņa drošībai un ilgtspējībai; atgādina, ka šīs politikas pamatnostādnes ir arī 
noderīgas, lai veicinātu jaunu energotehnoloģiju izstrādi un darbavietu radīšanu ES un 
trešās valstīs;

8. uzsver, ka jāizmanto ES uzņēmumu un ES civildienestu inovatīvais potenciāls 
atjaunojamo enerģijas avotu un tehnoloģiju, tostarp energoefektīvu tehnoloģiju un 
progresīvu IKT, jomā, lai ar tirdzniecības nolīgumiem veicinātu pakāpenisku pāreju uz 
zemas oglekļa emisijas ekonomiku, tādējādi nodrošinot jaunas iespējas pārdot ES 
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produktus un zinātību šajā jomā vai attiecīgā gadījumā nodot šo zinātību tālāk;

9. atkārtoti apstiprina, ka ir svarīgi ES paplašināt pētniecību un palielināt 
kapitālieguldījumus, piemēram, ES ārvalstu tiešos ieguldījumus enerģētikas 
infrastruktūras celtniecībā un modernizācijā ES un jaunattīstības valstīs, jo īpaši 
izmantojot publiskā un privātā sektora partnerības un kopuzņēmumus vai attiecīgā 
gadījumā valsts sektoru partnerības, tādējādi veicinot tehnoloģiju pārnesi un dažādu 
izmantojamās enerģijas veidu diversifikāciju šajās valstīs;

10. aicina Komisiju starptautiskajā enerģijas tirdzniecībā nodrošināt augsta līmeņa tirgus 
pārredzamību; uzsver, ka ar starptautiskiem noteikumiem jānovērš tirgus ļaunprātīga 
izmantošana un manipulācija;

11. atzinīgi vērtē Ekvadoras valdības lēmumu atteikties no Amazones džungļos atklāto Jasuni 
naftas atradņu izmantošanas, lai aizsargātu vidi un mazinātu valsts atkarību no fosilo 
enerģijas avotu eksporta, un uzskata, ka Eiropas Savienībai vajadzētu atbalstīt šādus un 
līdzīgus centienus.
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