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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības 

un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atgādina — lai izpildītu Eiropas enerģētiskās drošības stratēģijas uzdevumus, kā arī 

īstenotu savus enerģētikas un klimata pārmaiņu mērķus, ņemot vērā globālos sarežģījumus 

šajās politikas jomās, Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm, pamatojoties uz spēkā esošo 

tiesisko regulējumu, jārīkojas vienoti arī starptautiskā līmenī, enerģētiskās drošības un 

ilgtspējības jautājumiem pievēršot uzmanību starptautiskās tirdzniecības forumos, tostarp 

veidiem, kā novērst dempingu vides jomā, ko rada trešās puses, ignorējot savas 

starptautiskās saistības; uzsver, ka enerģijas pieprasījuma samazināšana un atjaunojamo, 

kā arī vietējo enerģijas avotu veicināšana, ir vieni no efektīvākajiem veidiem, kā 

samazināt ārējo energoatkarību un sasniegt klimata mērķus; uzsver, ka, veicinot izpratni 

par enerģijas jautājumiem, varētu atbalstīt mērķu sasniegšanu piesārņojuma 

samazināšanas un patēriņa paradumu uzlabošanas jomā; 

2. atkārto, ka enerģija ir cilvēka pamatvajadzība un tā ir izšķiroši svarīga cilvēku 

saimnieciskajai darbībai, kā arī īpaši svarīga rūpniecības un citu ekonomikas nozaru 

konkurētspējai; tādēļ pieprasa, lai ES enerģētiskās drošības stratēģija nodrošinātu gan 

iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem izmaksu ziņā pieejamu, ilgtspējīgu, stabilu, drošu un 

paredzamu piekļuvi enerģijai un stiprinātu valsts kontroli, kā arī regulējumu un godīgumu 

konkurences jomā, nolūkā pievērst uzmanību enerģētiskai nabadzībai un veicināt 

pasākumus šīs problēmas risināšanai, kas skar lielu skaitu ES (saskaņā ar Eurostat 

ziņojumiem par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC)) un jaunattīstības valstu 

iedzīvotāju (kā ziņo Starptautiskā Enerģētikas aģentūra (IEA)); uzsver, ka lēmumu 

pieņemšanas procesos par enerģētikas infrastruktūras projektiem ir jāiesaista visas vietējās 

tieši skartās kopienas; norāda, ka Savienības enerģētiskās drošības stratēģijai jābūt 

izšķiroši svarīgai daļai iekļaujošā Savienības ekonomiskās izaugsmes stratēģijā; 

3. prasa panākt lielāku saskaņu starp ES tirdzniecības un enerģētikas politiku; uzskata, ka ES 

BTN ir jārada labāka piekļuve energoresursu un energoproduktu tirgum, gan attiecībā uz 

ilgtermiņa partneriem, gan jauniem un turpmākajiem partneriem tādu reģionu valstīs, kā 

Centrālāzija, Ziemeļāfrika un Amerikas kontinents, kā arī citās valstīs; 

4. uzsver, ka enerģētiskajā drošībā liela nozīme ir tirdzniecībai un ka svarīgi instrumenti ir 

spēcīgas partnerības enerģētikas jomā, kuras nostiprinātas ar enerģētikas sadaļu iekļaušana 

ES tirdzniecības nolīgumos ; uzskata, ka šīs sadaļas ir izšķiroši svarīgas, lai veicinātu ES 

enerģētikas dažādošanu un samazinātu atkarību no tikai dažu piegādātāju importētiem 

energoavotiem, lai ieviestu energoproduktu kvalitātes standartus un kopīgus standartus 

attiecībā uz ilgtspējīgu enerģijas ražošanu, kā arī lai veicinātu gan piegādes ceļu 

dažādošanu, gan vietējo enerģijas ražošanu, jo īpaši no atjaunojamiem energoavotiem, jo 

enerģētiskās drošības stratēģijai ir jāveicina vietējo energoavotu izmantošana, 

energoefektivitāte, starpsavienojumi un politikas nostādnes patēriņa samazināšanai; 

uzskata, ka ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem Savienības stratēģiskos enerģētikas 

infrastruktūras elementos var būt arī negatīva ietekme, un tie ir jāuzrauga Komisijai; 

aicina Komisiju sniegt dalībvalstīm vislabāko iespējamo tehnisko atbalstu, lai nodrošinātu 

ES enerģētikas jomas tiesību aktu drīzu un pienācīgu īstenošanu; norāda — ja ES ir 
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negatīva tirdzniecības bilance, tas galvenokārt ir fosilās degvielas importa izmaksu dēļ; 

5. ņemot vērā ES leģitīmo ieinteresētību savas enerģētiskās drošības uzlabošanā, sagaida, ka 

transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerības sarunās tiks izskatīti arī tādi 

svarīgi jautājumi, kā tirdzniecība ar enerģijas resursiem, tostarp naftu un dabasgāzi;  

6. uzsver, ka Eiropas tirdzniecības politika ir cieši jāsaskaņo ar enerģētikas politiku, 

ārpolitiku un KDAP, lai Eiropas enerģētikas stratēģija būtu efektīva un labāk atbilstu 

mūsu ārējai darbībai; 

7. norāda, ka pirmie pasākumi sadarbībai energoefektivitātes un energomarķējuma jomā jau 

ir iekļauti tirdzniecības nolīgumos (piemēram, „Energy Star” marķējums ASV); prasa 

nākotnē šādus centienus palielināt; 

8. uzsver, ka augsto un vienveidīgo atkarību no gāzes importa var mazināt, atbalstot 

decentralizētu, kopienā balstītu siltuma un enerģijas koģenerāciju, kas nostiprina vērtības 

ķēdes dažādos ES reģionos; 

9. atgādina, ka ar trešām valstīm noslēgtajiem tirdzniecības nolīgumiem ir jāatbilst ES 

iekšpolitikai;  

10. uzsver, ka, samazinot atkarību no viena piegādātāja, nav jāpalielina atkarība no cita 

piegādātāja, jo īpaši attiecībā uz sašķidrinātu gāzi; atgādina, ka lielpatēriņa 

hidropārrāvumu metode ir tehnoloģija, ko vairums Eiropas iedzīvotāju ir noraidījis; 

11. uzskata, ka līdz ar ES un ASV sašķidrinātās dabasgāzes tirdzniecību ES gāzes tirgus 

pilnībā tiktu integrēts globālajā tirgū un ievērojami sekmētu iekšējā enerģijas tirgus 

izveides pabeigšanu; 

12. uzsver, ka ar enerģētisko drošību saistītajos infrastruktūras projektos pilnībā ir jāievēro to 

vietējo kopienu demokrātiskās vēlmes un līdzdalība, kuru teritorijā notiek plānošana un 

būvniecība; 

13. aicina dalībvalstis padziļināt sadarbību informācijas apmaiņas mehānisma jomā attiecībā 

uz starpvaldību nolīgumiem ar trešām valstīm enerģētikas jomā, lai uzlabotu 

pārredzamību un palielinātu savu ietekmi sarunās ar trešām valstīm; aicina Komisiju 

drīzumā izstrādāt priekšlikumu par saistošu ex ante novērtējumu starpvaldību nolīgumiem 

ar trešām valstīm, kurā ņemtu vērā šo nolīgumu ietekmi uz ES iekšējo enerģijas tirgu un 

atbilstību ES tiesību aktiem; aicina dalībvalstis pieprasīt Komisijas piedalīšanos sarunās 

par enerģētikas nolīgumiem, kurus noslēdz ar trešām valstīm; prasa Komisijai izstrādāt 

paraugu enerģētikas nolīgumiem, kurus noslēdz ar trešām valstīm, iekļaujot klauzulas, kas 

saistītas ar Savienības interešu ievērošanu; lai veicinātu demokrātiju un pārredzamību, 

prasa Komisijai regulāri informēt Parlamentu par enerģētikas nolīgumiem starp ES un 

trešām valstīm; uzskata — jāapsver iespēja, ka nākotnē dalībvalstis, kas to vēlētos, varētu 

ieviest energoavotu kolektīvā iepirkuma mehānismu; 

14. aicina Komisiju noteikt, kādas iespējas ir pieejamas, lai dalībvalstu vārdā vestu kopīgas 

sarunas par enerģētikas nolīgumiem ar ārējiem piegādātājiem; 
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15. uzsver, ka enerģētikas nolīgumos vienmēr ir jāuzsver savstarpības princips un jāievēro 

kvalitātes standarti un atbilstība tiesiskā regulējuma nosacījumiem; paturot prātā ES 

kopīgo iekšējo enerģijas tirgu, prasa enerģētikas nolīgumus izskatīt parastajā 

likumdošanas procedūrā, lai garantētu demokrātiju, pārredzamību un atbilstību ES 

tiesībām; 

16. uzsver, ka ir būtiski panākt, lai dalībvalstis un reģioni nebūtu izolēti no Eiropas gāzes un 

elektroenerģijas tīkliem; 

17. atzīmē, ka pēc dalībvalsts pieprasījuma Komisija kā novērotāja varētu piedalīties sarunās 

par starpvaldību nolīgumiem; 

18. uzsver, ka enerģētiskās drošības uzdevums ir mazināt nenoteiktību, kas rada spriedzi starp 

valstīm, un samazināt tirgus neefektivitāti, kas neļauj gūt labumu no tirdzniecības; tāpēc 

uzsver, ka saistībā ar izejvielām un enerģijas starptautiskās tirdzniecības noteikumiem ir 

jāatbalsta demokrātiskas globālas pārvaldības struktūras, lai mazinātu starptautisko 

spriedzi un veicinātu tiesisko stabilitāti šajā jomā, kā arī atbalstītu godīga globālā 

enerģijas tirgus veidošanos, kas nodrošinātu, ka labumu no tirdzniecības gūtu visi šā tirgus 

dalībnieki, uzsvaru liekot uz iespēju resursbagātām valstīm ES un ārpus tās gūt pienācīgus 

ieņēmumus, ar ko atbalstīt savas valsts ekonomikas attīstību un nabadzības izskaušanas 

stratēģijas; uzsver, cik būtiska enerģētikas jomā ir ciešāka sadarbība ar Eiropas 

kaimiņvalstīm; 

19. uzskata, ka ES būtu jāpalīdz vismazāk aizsargātajām valstīm dažādot savus enerģijas 

avotus un piegādes ceļus, tostarp pārrobežu starpsavienojumus un reversās plūsmas, liekot 

uzsvaru uz atjaunojamo enerģiju, vietējiem energoavotiem, attiecīgām uzkrāšanas 

iespējām un energoefektivitātes pasākumiem saistībā ar reģionālajām stratēģijām, tādējādi 

palīdzot mazināt atkarību no atsevišķiem nestabiliem starptautiskajiem enerģijas tirgiem; 

uzskata, ka tikpat svarīgi ir izstrādāt jaunas tehnoloģijas enerģijas ražošanai no dažādiem 

avotiem, lai visā pasaulē palielinātu energoefektivitāti, tādējādi palīdzot novērst 

enerģētisko nabadzību, un lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību un atbalstītu starptautiskos 

centienus cīņā pret klimata pārmaiņām; 

20. uzsver, ka ES ir jāizmanto iespējas, ko sniedz Vidusjūras austrumdaļas energoresursi, jo 

īpaši nolūkā izveidot Vidusjūras gāzes mezglu koridorā, kas Vidusjūras dienvidaustrumu 

reģionu savieno ar Eiropu, tādējādi palielinot ES enerģētisko drošību; uzskata, ka ES ir 

jāveicina iniciatīvas Vidusjūras austrumu reģiona valstu sadarbībai enerģētikas nozarē, 

tādējādi sekmējot mieru un iedzīvotāju labklājību;  

21. atzīst, ka Eiropas Stratēģisko investīciju fonds un Eiropas infrastruktūras savienošanas 

instruments ir vieni no būtiskākajiem mehānismiem, ar ko ES attīstīt infrastruktūru un 

piesaistīt privātos ieguldījumus; turklāt norāda, ka, maksimāli izmantojot finanšu 

instrumentus, tiks nodrošināts nozīmīgs sviras efekts, palielinot publisko finansējumu, un 

ES tiks piesaistīts globālais investīciju kapitāls; 

22. uzsver, ka stratēģiskā infrastruktūra, kas veicina apgādes, avotu un maršrutu dažādošanu, 

piemēram, uzglabāšanas, importēšanas un transportēšanas iekārtas, kā arī dabasgāzes 

sašķidrināšanas un regazificēšanas stacijas, var sekmēt labāku apgādi ārkārtas situācijās; 

atzīmē, ka šos infrastruktūras objektus var atbalstīt ar īpašiem regulatīvajiem pasākumiem 
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un/vai publisko finansējumu, kā to paredz Eiropas energoinfrastruktūras Regula (ES) 

Nr. 347/2013 un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta Regula (ES) 

Nr. 1316/2013, un/vai ar ES finanšu instrumentu finansiālo atbalstu, pamatojoties uz 

Savienības stratēģiskajiem mērķiem; 

23. uzskata, ka īpaši svarīgas ir ES privāto un valsts uzņēmumu eksporta iespējas attiecībā uz 

tīrām, drošām un efektīvām energotehnoloģijām un enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijām, jo 

īpaši ņemot vērā augošo globālo pieprasījumu pēc enerģijas; iesaka palielināt investīcijas 

jaunu enerģijas tehnoloģiju un enerģijas uzkrāšanas tehnoloģiju pētniecībā, izstrādē un 

piemērošanā; aicina ievērojami samazināt piemērojamos tarifus tām tehnoloģijām, kas 

minētas PTO videi nekaitīgu produktu nolīgumā un ES brīvās tirdzniecības nolīgumos;   

24. aicina Komisiju nodrošināt pret konkurenci vērstas uzvedības stingrāku uzraudzību un 

antidempinga pasākumus, lai aizsargātu Eiropas enerģētikas nozari no negodīga importa 

no trešām valstīm; 

25. pauž nožēlu, ka Padomē ir iestrēgušas diskusijas par tirdzniecības aizsardzības 

instrumentu modernizāciju, lai gan Parlaments pauda apņēmīgu atbalstu stingrākiem 

pasākumiem pret negodīgu importu no trešām valstīm; 

26. aicina Komisiju nodrošināt, lai tās mērķi un darbības enerģētiskās drošības jomā atbilst 

kopējiem ES politikas mērķiem, jo īpaši attiecībā uz starptautisko mieru un attīstību, un lai 

valstu integrācija pasaules ekonomikā ietvertu arī to piekļuvi enerģijai; 

27. uzskata, ka enerģētisko drošību ES var efektīvi sasniegt ne tikai ar jaunu infrastruktūras 

objektu un iekārtu finansēšanu, bet arī ar atbalstu tagadējo tehnoloģiju optimizācijai, ar 

jaunu risinājumu pētniecību un izstrādi un pamudinājumu izmantot atjaunojamos 

energoresursus un atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas; 

28. vēlreiz norāda, ka ir vajadzīgi ievērojami ieguldījumi enerģētikā un enerģētikas 

infrastruktūrā, jo īpaši atjaunojamos energoresursos un ekotehnoloģijā. 
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