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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē ES kopējo ārpolitiku enerģētikas jomā, kuras mērķis ir panākt drošu, stabilu, 
ilgtspējīgu un konkurētspējīgu energoapgādi uzņēmumiem un iedzīvotājiem un mazināt 
dažu ES reģionu atkarību no enerģijas piegādātājiem trešās valstīs, kā arī izveidot 
enerģētikas nozari, kas iespējami drīz balstītos uz augstu energoefektivitāti un vidi 
saudzējošiem atjaunojamiem energoresursiem; aicina Komisiju nodrošināt, lai tās 
enerģētikas politika un sadarbība šajā jomā atbilstu 2050. gada ceļvedī paredzētās ES 
kopējās politikas koncepcijai;

2. aicina panākt lielāku sinerģiju starp ES tirdzniecības un enerģētikas politiku atbilstoši 
stratēģijai „Eiropa 2020”; uzsver, ka ir jāveicina izejvielu pārvaldības struktūru izveide 
pasaulē, lai mazinātu starptautisko spriedzi šajā jomā, un tādēļ atzinīgi vērtē Starptautisko 
Enerģētikas forumu (IEF); uzskata, ka viena no galvenajām prioritātēm ir par taisnīgām 
cenām noslēgt ilgtermiņa enerģijas un izejvielu piegādes līgumus ar mūsu stratēģiskiem 
tirdzniecības partneriem; tādēļ aicina ES pieņemt vienotu un saskaņotu Savienības 
stratēģiju attiecībā uz enerģijas piegādes līgumiem ar šiem partneriem;

3. izsaka atzinību par informācijas apmaiņas mehānisma izveidi saistībā ar dalībvalstu un 
trešo valstu enerģijas piegādes nolīgumiem, lai panāktu saskanīgu ārējo rīcību enerģētikas 
jomā un uzlabotu pārredzamību, importējot enerģiju Eiropas Savienībā; norāda, ka daudzi 
nolīgumi enerģētikas jomā ir saistīti ar ieguldījumiem — tālab Komisijai ir jānodrošina 
enerģijas piegādes nolīgumu un ieguldījumu nolīgumu savstarpējā saikne un jo īpaši tas, 
lai turpmākajā ieguldījumu politikā tiktu ņemtas vērā Eiropas Parlamenta pilnvaras un 
ieteikumi; uzsver, ka Komisijai ir aktīvi jāiesaistās starpvalstu nolīgumu koordinēšanā un 
jāveicina to noslēgšana, lai panāktu visu nolīgumos atrunāto tiesību ievērošanu; 
dalībvalstis sagatavotos starpvalstu nolīgumus pirms to parakstīšanas iesniedz 
apstiprināšanai Komisijā, kas pārliecinās par to atbilstību Savienības tiesību aktiem un jo 
īpaši — tirdzniecības un ieguldījumu noteikumiem un iekšējā enerģijas tirgus 
regulējumam, kā arī Savienības ilgtermiņa mērķiem enerģētikas un klimata politikas jomā;

4. mudina Komisiju visos attiecīgajos tirdzniecības nolīgumos, arī nolīgumos ar PTO, 
sekmēt Ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīvas principu un enerģijas tirgus 
starptautisko pārvaldības standartu pieņemšanu, ietverot fosilā kurināmā subsīdiju 
pakāpenisku samazināšanu;

5. uzsver, ka Transatlantiskajai ekonomikas padomei (TEC) cita starpā ir jāsekmē sadarbība 
saistībā ar regulatīvajiem režīmiem, pētījumiem ilgtspējīgas enerģētikas jomā, 
energoefektivitāti, kodolsintēzes pētījumiem un kodoldrošību, un aicina uzturēt regulāru 
dialogu enerģētikas jomā ar Krieviju un citiem partneriem, lai izstrādātu un veiksmīgāk 
ievērotu starptautiskās normas attiecībā uz drošu, stabilu un efektīvu enerģijas ražošanu, 
pārvadi, tranzītu, uzkrāšanu un pārstrādi, kā arī jaunu enerģijas tehnoloģiju un ražojumu, 
piemēram, biodegvielas, divpusēju tirdzniecību;

6. atgādina, ka ES ir apņēmusies līdz 2020. gadam par 20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu 
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emisiju un ka šā mērķa sasniegšanai ir svarīgi kopā ar partneriem ārpus ES uzlabot 
energoefektivitāti; uzskata, ka energoefektivitātes uzlabošana veicina izaugsmi un radīs 
darba vietas; tādēļ prasa Komisijai sekmēt pētniecību, izstrādi un inovācijas atjaunojamo 
energoresursu un efektīvu tehnoloģiju jomā un veicināt racionālu enerģijas izmantošanu; 
uzsver, ka Komisijai ir jāveicina sadarbība un stratēģiska partnerība ar valstīm, kurās 
notiek pāreja uz ilgtspējīgu ekonomiku inovāciju, pētniecības un izstrādes, 
energoefektivitātes un energotaupības, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju 
izmantošanas, kā arī enerģijas uzglabāšanas, viedtīklu un enerģētikas sistēmu 
līdzsvarošanas jomā, un jāsāk sarunas par tirgus pieejamību attiecīgiem ES ražojumiem un 
pakalpojumiem, vienlaikus sekmējot pakāpenisku pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisijas līmeni, ko var panākt, slēdzot tirdzniecības nolīgumus, 
piemēram, ar atjaunojamās elektroenerģijas piegādātājiem, kas nodrošina iespējami 
zemāko siltumnīcefekta gāzu emisiju;

7. saskaņā ar vienu no Tūkstošgades attīstības mērķiem, kas paredz, ka ir jānodrošina 
enerģijas pieejamība visiem, atkārtoti uzsver ES tiešo ieguldījumu palielināšanas nozīmi 
ārvalstīs, veidojot un modernizējot enerģētikas infrastruktūru un energoefektivitāti 
jaunattīstības valstīs, izmantojot atjaunojamo energoresursu ražotspēju, kā arī sniedzot 
atbalstu pienācīga tiesiskā regulējuma izveidi, lai palīdzētu dažādot to enerģijas avotu 
struktūru, vienlaikus ar atbilstošiem tiesiskajiem līdzekļiem uzlabojot attiecīgo Eiropas 
ieguldījumu aizsardzību;

8. aicina Komisiju atbalstīt visaptverošas ES gāzes indeksācijas sistēmas izveidi, 
pamatojoties uz gāzes tirgus cenām, lai ļautu visiem ES gāzes tirdzniecības uzņēmumiem 
tirgoties ar ārējiem gāzes piegādātājiem taisnīgākā un prognozējamākā veidā neatkarīgi no 
naftas cenām un lai arī turpmāk veicinātu konkurenci ES iekšējā gāzes tirgū.
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