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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par sadarbību enerģētikas politikas jomā ar partneriem ārpus mūsu robežām —
stratēģiska pieeja drošai, ilgtspējīgai un konkurētspējīgai enerģijas piegādei
(2011/0000(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai par energoapgādes drošību un starptautisko 
sadarbību — „ES enerģētikas politika: attiecību veidošana ar partneriem ārpus mūsu 
robežām” (COM(2011) 0539),

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko 
izveido informācijas apmaiņas mehānismu attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem starp 
dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā (COM(2011) 0540),

– ņemot vērā Padomes xxxx secinājumus par energoapgādes drošību un starptautisko 
sadarbību — „ES enerģētikas politika: attiecību veidošana ar partneriem ārpus mūsu 
robežām”,

– ņemot vērā tā 2010. gada 25. novembra rezolūciju „Ceļā uz jaunu Eiropas enerģētikas 
stratēģiju 2011.–2020. gadam”1,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ārlietu 
komitejas un Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumus (A7-0000/2011),

A. tā kā pašreizējām kopējām pasaules enerģētikas problēmām ir nepieciešami vienoti, 
efektīvi un taisnīgi pasākumi, ko Eiropas Savienība īsteno starptautiskā mērogā, īpaši 
stiprinot tās enerģētikas politikas ārējo dimensiju, palielinot dažādošanu un veicinot 
energoapgādes drošību;

B. tā kā ES atkarība no enerģijas importa, iespējams, palielināsies nākamās desmitgades laikā 
iekšējo fosilā kurināmā resursu izsīkuma dēļ, neskatoties uz pieaugošo atjaunojamo 
resursu, energoefektivitātes un energotehnoloģiju pētniecības nozīmi;

C. tā kā ES šodien kā digitāla ekonomika un sabiedrība ir daudz vairāk atkarīga no 
nepārtrauktas un drošas elektroenerģijas piegādes;

D. tā kā ES kļūst par lielāko fosilā kurināmā importētāju, kas, no vienas puses, parāda ES 
pieaugošo importa atkarību un neaizsargātību no ārējiem piegādātājiem, bet, no otras 
puses, sniedz ES ievērojamas pilnvaras kā lielākajam pircējam pasaules enerģētikas tirgos;

E. tā kā naidīgi pārņemšanas centieni, ko veic nepārredzami ārvalstu uzņēmumi ES 
enerģētikas tirgū, ir drauds, kas prasa stingru ES konkurences noteikumu piemērošanu, lai 
nodrošinātu pareizu iekšējā tirgus darbību un novērstu turpmākus gāzes piegādes 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0441.



PE474.010v01-00 4/8 PR\880770LV.doc

LV

traucējumus un krīzes; 

F. tā kā centieni nodrošināt piegādes drošību tikai valsts līmenī ir izrādījušies nepietiekami 
un negarantē visu ES dalībvalstu ilgtermiņa intereses;

G. tā kā, lai gan ES ir lielā mērā atzinusi, ka ir nepieciešams attīstīt enerģētikas 
infrastruktūru, joprojām trūkst nepieciešamā investīciju atbalsta;

H. tā kā saglabāt pašreizējo neviendabīgo piegādes sistēmu un importa atkarību starp 
dalībvalstīm (rietumu dalībvalstis: importē daudz, bet ir maz atkarīgas no Krievijas; 
austrumu dalībvalstis: importē relatīvi maz, bet ir ļoti atkarīgas no Krievijas) būtu bīstami, 
tikai pilnībā integrēts Eiropas enerģijas tirgus, kura darbība balstās uz solidaritāti, var 
pienācīgi risināt energoapgādes drošības problēmas;

I. tā kā konsekvences un saskaņotības nodrošināšana ES ārējas attiecībās enerģētikas jomā 
ar galvenajiem ražotājiem, tranzītvalstīm un patērētāju valstīm ir ļoti svarīga sarunās ar 
spēcīgiem enerģijas piegādātājiem trešās valstīs, stratēģiska un politiska koordinācija virs 
dalībvalstu līmeņa ir būtiska,

Iekšējais enerģijas tirgus — labāka koordinācija ES līmenī

1. uzsver, ka ir nepieciešama stingra koordinācija starp dalībvalstu politiku un kopēja rīcība 
energoapgādes drošības jomā, pārredzamība un pilnīga iekšējā enerģijas tirgus īstenošana;

2. uzskata, ka pilnībā funkcionējošs, savstarpēji saistīts un integrēts Eiropas iekšējais 
enerģētikas tirgus ir būtisks Eiropas ārējās enerģijas politikas elements un otrādi, tādēļ ES 
ārējai enerģētikas politikai un dalībvalstu divpusējiem nolīgumiem ir pilnībā jāatbilst ES 
tiesību aktiem;

3. uzsver, ka pienācīgai iekšējā tirgus darbībai ir nepieciešams, ka enerģiju, ko Eiropas 
Savienībā importē no trešām valstīm, pilnībā reglamentē iekšējie enerģijas tirgus 
noteikumi, tādēļ, lai izveidotu vienotu regulējošo sistēmu, ES ir jācenšas pārliecināt 
enerģijas eksportētājvalstis izmantot ES iekšējā enerģijas tirgus noteikumus;

4. uzsver, ka spēks, kas izriet no iekšējā enerģijas tirgus integrācijas, būtu pilnībā jāizmanto, 
apvienojot dalībvalstu un ES līdzekļus, zināšanas un spējas; tādēļ aicina palielināt 
pārredzamību un lielāku ES līdzdalību sarunās par nolīgumiem starp dalībvalstīm un 
trešām valstīm, jo šie nolīgumi arī varētu ietekmēt ES iekšējā enerģijas tirgus darbību;

5. uzskata, ka uzlabota savstarpēja koordinācija starp dalībvalstīm un starp dalībvalstīm un 
Komisiju ļautu dalībvalstīm pilnībā gūt labumu no Savienības politiskās un ekonomiskās 
ietekmes; šai saistībā atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu lēmumam, ar ko izveido 
informācijas apmaiņas mehānismu attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem starp 
dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā;

6. uzskata, ka konsekventas un saskaņotas ES ārējās enerģētikas politikas īstenošanai ir 
nepieciešama regulāra koordinācija starp dalībvalstīm un Komisiju; aicina Komisiju 
organizēt regulāras apmaiņas ar dalībvalstīm, īpaši, izmantojot ierosināto Stratēģisko 
grupu starptautiskajai sadarbībai enerģētikas jomā, attiecībā uz ES un dalībvalstu ārējās 
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enerģētikas stratēģijas prioritātēm un darbībām gan politiskā, gan ekspertu līmenī;

7. uzskata, ka Enerģētikas ministru formālu un neformālu sanāksmju laikā Padomē regulāri 
jārīko diskusijas par problēmām, ar kurām saskaras ES ārējās enerģētikas politika, 
iesaistot Augsto pārstāvi, komisāru un attiecīgos to dienestus;

8. uzskata, ka gadījumā, ja stratēģiskas nozīmes infrastruktūras projekts ietekmē ES 
energoapgādes drošību kopumā, Padomei vajadzētu apsvērt iespēju piešķirt Komisijai 
pilnvaras vest sarunas, šāda pilnvaru piešķiršana būtu jāapsver arī citu starpvaldību 
nolīgumu gadījumā, ja uzskatāms, ka tie būtiski ietekmē ES vispārējās enerģētikas 
politikas mērķus;

9. aicina Komisiju attīstīt informācijas apmaiņas instrumentu, lai apkopotu un darītu 
pieejamus atbilstošos datus par dalībvalstu un ES administratīvo un finanšu iestāžu 
enerģētikas programmām un projektiem trešās valstīs; šai saistībā aicina dalībvalstis 
sniegt atbilstošus datus Komisijai;

10. aicina Komisiju pārraudzīt pasaules enerģijas tirgus, apvienojot pieejamo informāciju un 
datus no dalībvalstīm un tādām starptautiskām organizācijām kā IEA; šajā nolūkā aicina 
Komisiju līdz 2012. gada beigām iesniegt juridisku dokumentu;

Dažādošana ― pastiprināta Eiropas energoapgādes drošība

11. norāda, ka ES pieaugošā atkarība no importa fosilā kurināmā var būtiski ietekmēt tās 
lēmumu pieņemšanas neatkarību citās politikas jomās, tikai sadarbība, savstarpēja atkarība 
un solidaritāte dalībvalstu starpā var līdzsvarot šo nelabvēlīgo fenomenu;

12. uzsver, ka pasākumi, lai dažādotu piegādātājus, maršrutus un enerģijas piegādes avotus 
ES, būtu jāpaātrina, īpaši tie, kuru mērķis ir izveidot jaunus transporta koridorus 
(Austrumu koridors, Dienvidu koridors un Vidusjūras baseins), un radot īstu gāzes 
piegādes avotu konkurenci, palielinot ES daļu LNG un sasniedzot jaunus attālākus 
piegādātājus (Austrālija, Kanāda, Amerikas Savienotās Valstis, Latīņamerika, Zemsahāras 
Āfrika, Vidusāzija u. c.), uzlabojot energotīklu sadarbību un pabeidzot Eiropas un 
Vidusjūras reģiona elektroenerģijas un gāzes infrastruktūras tīklus, un arī modernizējot un 
uzlabojot esošās elektroenerģijas un gāzes spēkstaciju flotes, kā arī infrastruktūru (tīkli un 
cauruļvadi);

13. uzskata, ka ar jaunu, netradicionālu enerģijas tehnoloģiju izplatīšanos (naftas smiltis un 
slānekļa gāze no Kanādas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Austrālijas, Kataras, 
Brazīlijas, Argentīnas un enerģijas ieguve Arktikas reģionā, papildu ieguve Irākā,
Venecuēlā un Āfrikas valstīs) jauni dalībnieki, partneri un reģioni parādās kā iespējamie 
nākotnes piegādātāji, ES ir arī jākoncentrē savi centieni, lai pilnībā izmantotu šīs jaunās 
situācijas sniegtās priekšrocības un attīstītu jaunas partnerattiecības enerģētikas jomā, lai 
dažādotu savus piegādātājus;

Ilgtspējība — nostiprinātas partnerattiecības ar piegādātājvalstīm

14. uzskata, ka pieaugošā fosilā kurināmā rezervju koncentrācija galvenokārt nestabilās un 
nedemokrātiskās valstīs padara ES neaizsargātu un ļoti kavē uzticamas, efektīvas un 
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saskaņotas kopējas Eiropas enerģētikas politikas attīstību;

15. uzsver, ka ir jāpaplašina saiknes, veidojot jaunus starpsavienojumus starp Eiropas 
enerģijas tīklu un kaimiņvalstīm (Rietumbalkāni, austrumu kaimiņi un Kaspijas reģiona 
valstis), kā arī izveidojot plašāku pārvaldības telpu, vienlaikus izvairoties no lētām, bet 
CO2 intensīvām spēkstacijām, kuras jāceļ pie ES robežām;

16. uzsver, ka ES un Krievijas enerģētikas dialogā, kurā ES ir jārunā vienā balsī, vajadzētu 
ņemt vērā īpašo un Centrāleiropas un Austrumeiropas dalībvalstu atkarīgo stāvokli, jo to 
enerģētisko atkarību var atrisināt tikai, savienojot ES mērogā visu enerģētikas 
infrastruktūru un pilnībā īstenojot iekšējā enerģijas tirgus noteikumus;

17. atgādina, ka Eiropas Ekonomikas zonas valstis jau ir daļa no ES iekšējā tirgus un to 
sadarbība ir ļoti svarīga, lai sasniegtu 2020. gada enerģētikas mērķus; atzinīgi vērtē 
pašreizējās iniciatīvas, lai pastiprinātu sadarbību ar Šveici, kurai arī būtu jācenšas 
integrēties ES iekšējā enerģijas tirgū;

18. uzskata, ka ES ārējās enerģētikas politikas pamatā jābūt un jāveicina solidaritātes, 
pārredzamības, subsidiaritātes, ilgtspējības un sadarbības principi, kā arī savstarpīgums, 
uz noteikumiem pamatota tirgus pieeja un koordinācija starp ES, tās dalībvalstīm un 
partnervalstīm;

19. uzskata, ka bez sadarbības enerģijas produktu izmantošanā, tirdzniecībā un to tranzītā uz 
ES, ir arī nepieciešams stiprināt sadarbību attiecībā uz drošību un enerģijas tehnoloģiju 
drošību, datu apmaiņu par zinātības nodošanu, energoefektivitātes veicināšanu un 
enerģijas ietaupījumiem, kā arī videi draudzīgiem un atjaunojamiem enerģijas avotiem, 
īpaši attiecībās ar valstīm, kuru enerģijas patēriņš strauji pieaug;

20. lai veicinātu visā pasaulē drošu un videi draudzīgu enerģijas ražošanu, atbalsta 
radioloģiskās aizsardzības, drošības, kodoldrošības standartu stiprināšanu un veicināšanu, 
stingrākas prasības attiecībā uz piekrastes naftas un gāzes darbībām, jēlnaftas un naftas 
produktu jūras transporta drošību, kā arī sadarbību jaunu tehnoloģiju jomā, R&D&I un 
darbu pie starptautisku standartu izstrādes;

21. atzīst, ka ES uzkrātās zināšanas, kuru pamatā ir pieredze, kas gūta, izstrādājot un īstenojot 
ETS, varētu būt noderīga trešām valstīm, un mudina Komisiju sniegt palīdzību un 
iedrošinājumu trešām valstīm izveidot savas ETS, lai savienotu šīs sistēmas ar ES;

22. uzskata, ka ES ir cieši jāsadarbojas ar trešo valstu lielākajiem biodegvielas eksportētājiem, 
lai nodrošinātu to, ka šie alternatīvie, videi draudzīgie enerģijas risinājumi, kas var 
veicināt piegādes dažādošanu, var būt patiešām ilgtspējīgi un ka var izvairīties no netiešas 
zemes izmantošanas maiņas negatīvajām sekām;

23. aicina Komisiju kopīgi strādāt pie enerģētikas plānu izstrādes ne tikai ar galvenajiem 
enerģijas piegādātājiem, tādiem kā Krievija, bet arī ar galvenajiem partneriem, kuri 
saskaras ar līdzīgām problēmām un kuriem ir līdzīgas vērtības, piemēram, ASV, Kanādu, 
Austrāliju un Japānu, lai veicinātu sadarbību tehnoloģijas, pētniecības un rūpniecības 
jomā un noteiktu kopējus standartus attiecībā uz atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām, 
energoefektivitāti, elektriskajiem transportlīdzekļiem, jaunām un netradicionālām 
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enerģijas tehnoloģijām, jūras urbumu drošību, kā arī kodoldrošību;

24. šai saistībā atzinīgi vērtē neseno Transatlantiskās ekonomikas padomes un ES un ASV 
Enerģētikas padomes apņemšanos veicināt sadarbību attiecībā uz enerģētikas drošību, 
viedā tīkla standartiem, ūdeņraža un degvielas šūnu tehnoloģiju, atjaunojamām un citām 
videi draudzīgām enerģijas tehnoloģijām, energoefektivitāti un efektīvu politiku, lai 
atvieglotu tirdzniecību un ieviestu tīras enerģijas tehnoloģijas tirgū;

25. atzinīgi vērtē ierosināto „ES un dienvidu Vidusjūras reģiona valstu enerģētikas 
partnerību”; uzskata, ka tai būtu jākoncentrējas uz šī reģiona milzīgo atjaunojamās 
(saules) enerģijas potenciālu, un uzskata, ka šai partnerībai vajadzētu ieviest 
nepieciešamos pasākumus, lai palīdzētu nodrošināt vajadzīgos normatīvos nolīgumus, 
ieguldījumu un infrastruktūru, kas ir ļoti būtiski, lai palielinātu zema oglekļa satura 
enerģijas dažādošanu;

26. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Pēdējo pāris gadu desmitu laikā enerģija ir kļuvusi par stipru „ieroci” ārpolitikā. Referente 
uzskata, ka, ņemot vērā tās nozīmi mūsu ikdienas dzīvē, enerģijai ir jābūt galvenokārt 
precei, nevis jāizmanto kā ārpolitikas instruments. Tajā pašā laikā ir svarīgi, ka Eiropas 
Savienība ņem vērā visus aspektus attiecībā uz energoapgādes drošību.
Eiropa ir lielākais enerģijas pircējs pasaules enerģijas tirgos. Kaut gan to uzskata par 
trūkumu, tā var arī būt viena no mūsu stiprajām pusēm ― mēs esam lielākais importētājs, 
un, ja mēs izmantotu to saskaņotā veidā ES līmenī un ieņemtu stingru, kopēju sarunu 
nostāju ar trešām valstīm, mēs gandrīz vienmēr būtu labā sarunu pozīcijā, jo varētu 
izmantot mūsu spēku kā spēcīgs tirgus spēlētājs pieprasījuma pusē. Tādēļ referente 
uzskata, ka, definējot Eiropas enerģētikas politiku, mums jākoncentrējas uz kopējas 
pieejas atrašanu mūsu darījumos, paplašinot mūsu ietekmes sfēras aiz Eiropas robežām, 
īpaši enerģijas tirgus noteikumu jomā. Ir skaidrs, ka ir nepieciešams labi funkcionējošs 
iekšējais tirgus, kas var radīt lielāku konkurenci starp mūsu ārējiem partneriem, un mums 
būtu jāveicina regulējuma konverģence ar mūsu kaimiņiem.
Referente uzskata, ka uzticamas un rentablas piekļuves nodrošināšana pasaules enerģijas 
piegādēm ir būtiska, lai atbalstītu Eiropas konkurētspēju un drošību, ņemot vērā ES 
pašreizējos politikas mērķus, kas noteikti 20-20-20 paketē, un ilgtermiņa saistības 
attiecībā uz mūsu ekonomikas dekarbonāziju līdz 2050. gadam. Tikai saskaņota un 
koordinēta dalībvalstu, Komisijas un Padomes pieeja ļaus efektīvi veicināt ES enerģētikas 
mērķu sasniegšanu ārpus ES un uzlabos sarunu nostāju vis-à-vis trešām valstīm.
Referente apgalvo, ka pētniecība un attīstība un inovācijas (R&D&I) ir ļoti svarīgas. 
Apvienojot mūsu pētniecības centienus ES, var radīt kvalitatīvu izpēti, kas ir daudz 
efektīvāka, rentablāka un dinamiskāka nekā tad, ja to veiktu katra dalībvalsts atsevišķi. 
Līdzīgi mums vajadzētu censties turpmāk sadarboties ar trešām valstīm R&D&I jomā, lai 
palielinātu šīs priekšrocības starptautiskā līmenī.

Visbeidzot, ES var un tai jābalstās uz pašreizējām prioritārajām jomām attiecībā uz 
iesaistīšanos ārējā enerģētikas politikā, lai veicinātu konsekvenci un koordināciju 
Komisijas, Padomes, dalībvalstu un nozares starpā. Šīs jomas ietver jautājumu par lielām 
enerģijas infrastruktūrām, stratēģiskiem dialogiem un partnerattiecībām starptautiskos 
forumos: ES un Krievijas dialogs, Enerģētikas harta, Enerģētikas kopienas process un 
attiecības ar citām starptautiskām organizācijām, kas saistītas ar enerģiju un klimatu.


