
PA\1048419LV.doc PE546.894v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2014 - 2019

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

2014/2153(INI)

4.2.2015

ATZINUMA PROJEKTS

Sniegusi Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par Eiropas enerģētiskās drošības stratēģiju
(2014/2153(INI))

Atzinuma sagatavotājs: Helmut Scholz



PE546.894v01-00 2/3 PA\1048419LV.doc

LV

PA_NonLeg



PA\1048419LV.doc 3/3 PE546.894v01-00

LV

IEROSINĀJUMI

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

1. atgādina — lai risinātu globālas enerģētikas problēmas un īstenotu savus enerģētikas un 
klimata pārmaiņu mērķus, ES jārīkojas vienoti arī starptautiskā līmenī;

2. atkārto, ka enerģija ir cilvēku pamatvajadzība; tādēļ pieprasa, lai ES enerģētikas drošības 
stratēģija nodrošinātu izmaksu ziņā visiem pieejamu enerģiju un stiprinātu valsts kontroli 
un regulējumu;

3. uzsver, ka enerģētikas drošībā liela nozīme ir tirdzniecībai un ka spēcīgas partnerības 
enerģētikas jomā, kuras pastiprina ES tirdzniecības nolīgumos iekļautās enerģētikas 
sadaļas, ir svarīgi instrumenti; uzskata, ka ir būtiski samazināt atkarību no importētās 
enerģijas;

4. aicina dalībvalstis padziļināt sadarbību attiecībā uz informācijas apmaiņas mehānismu, ar 
trešām valstīm slēdzot nolīgumus enerģētikas jomā, lai uzlabotu pārredzamību un rīkotos 
vienoti, tā palielinot savu ietekmi sarunās ar trešām valstīm;

5. uzsver, ka enerģētiskās drošības stratēģijai būtu jācenšas mazināt spriedzi starp valstīm un 
samazināt tirgus neefektivitāti, jo šie abi faktori neļauj gūt labumu no tirdzniecības; 
uzsver, ka saistībā ar enerģiju un izejvielām ir nepieciešams atbalstīt demokrātiskas 
globālas pārvaldības struktūras;

6. uzskata, ka ES būtu jāpalīdz vismazāk aizsargātajām valstīm dažādot to enerģijas avotus 
un piegādes ceļus, tostarp reversās plūsmas, liekot uzsvaru uz atjaunojamo enerģiju un ar 
to saistītajām krātuvēm, lai visā pasaulē palielinātu energoefektivitāti; ES būtu jāpalīdz 
novērst enerģētisko nabadzību, veicināt ilgtspējīgu attīstību globālā mērogā un atbalstīt 
starptautiskos centienus cīņā pret klimata pārmaiņām;

7. uzskata, ka sevišķi svarīgas ir ES privāto un valsts uzņēmumu eksporta iespējas attiecībā 
uz tīrām, drošām un efektīvām energotehnoloģijām, jo īpaši ņemot vērā augošo globālo 
pieprasījumu pēc enerģijas; aicina, izmantojot „zaļo preču” ierosmi, ievērojami samazināt 
šīm tehnoloģijām piemērojamos tarifus.


