
 

AD\1072808LV.doc  PE560.712v02-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja 
 

2015/2113(INI) 

24.9.2015 

ATZINUMS 

Sniegusi Starptautiskās tirdzniecības komiteja 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai 

par virzību uz Eiropas enerģētikas savienību 

(2015/2113(INI)) 

Atzinuma sagatavotājs: Klaus Buchner 

 



 

PE560.712v02-00 2/7 AD\1072808LV.doc 

LV 

PA_NonLeg 



 

AD\1072808LV.doc 3/7 PE560.712v02-00 

 LV 

IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības 

un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. ir pilnīgi pārliecināts, ka ilgtermiņa noturīgas Eiropas enerģētikas savienības pamatā ir 

jābūt starpsavienojamībai, īpašu uzmanību pievēršot ES "enerģijas salām" un 

mazaizsargātiem reģioniem, lielākai energoefektivitātei, energotaupībai, pilnībā 

izmantojot visus nekaitīgos un vides ziņā ilgtspējīgos vietējos enerģijas avotus, izmaksu 

lietderībai, enerģētiskās nabadzības izskaušanai, lielākai pašpietiekamībai un sadarbībai 

un uzticamiem nākotnes energoinfrastruktūras ietekmes novērtējumiem; atbalsta 

enerģētikas savienības mērķi — virzīties prom no tādas ekonomikas, kas balstīta uz fosilo 

kurināmo, kurā izmanto centralizētu, no piegādes atkarīgu pieeju,  izmantojot vecas 

tehnoloģijas; ir pārliecināts, ka tirdzniecība var palīdzēt sasniegt šo mērķi; 

2. uzsver, ka ES būtu jāpiešķir prioritāte palīdzēt vismazāk aizsargātajām valstīm dažādot 

savus enerģijas avotus un piegādes ceļus, tostarp reversās plūsmas, liekot uzsvaru uz 

atjaunojamo enerģiju un tās akumulācijas iespējām, lai visā pasaulē palielinātu 

energoefektivitāti, un ES būtu jāpalīdz izskaust enerģētisko nabadzību, veicināt ilgtspējīgu 

attīstību globālā mērogā un atbalstīt starptautiskos centienus cīņā pret klimata pārmaiņām; 

3. norāda, ka ES importē 53 % no izmantotās enerģijas, par kuru maksā aptuveni 400 

miljardus euro gadā, tādējādi tā uzskatāma par lielāko enerģijas importētāju pasaulē; 

atgādina, ka 61 % no importētās gāzes tiek izmantota ēkās, lielākoties apkures un 

dzesēšanas vajadzībām, un enerģijas pieprasījumā ēku sektora daļa ES energopatēriņā ir 

aptuveni 40 %, kā arī trešdaļa no dabasgāzes; tāpēc uzsver, ka energoefektivitātes 

nodrošinātie ieguvumi būtiski samazinātu ES enerģijas importu no trešām valstīm, kā arī 

dalībvalstu tirdzniecības deficītu, tādējādi nostiprinot ES pozīcijas sarunās par ārējās 

enerģijas piegādes jautājumiem; ir pārliecināts, ka saistošs energoefektivitātes mērķis būtu 

izmaksu ziņā lietderīgs veids, kā panākt enerģētisko pašpietiekamību; norāda, ka bezdarbu 

varētu samazināt ar vērienīgu programmu ēku energoefektivitātes palielināšanai visā ES; 

4. atbalsta enerģētikas savienības mērķi — virzīties prom no tādas ekonomikas, kas balstīta 

uz fosilo kurināmo, kurā piemēro centralizētu un uz enerģijas piegādi vērstu pieeju un 

kurā izmanto vecas tehnoloģijas un novecojušus darbības modeļus; ir pārliecināts, ka 

tirdzniecība var palīdzēt sasniegt šo mērķi; 

5. uzskata, ka visos tirdzniecības nolīgumos būtu jāiekļauj sadaļas par enerģētiku ar mērķi 

veidot abpusēji izdevīgas enerģētikas partnerības un uzlabot piekļuvi energoresursiem un 

ārvalstu tirgiem gan tagadējo ilgtermiņa partnervalstu, gan jaunu perspektīvo partnervalstu 

gadījumā tādos reģionos, kā tostarp, bet ne tikai Vidusāzija, Ziemeļāfrika, Vidusjūra un 

abas Amerikas, un šīm sadaļām būtu jāpadara enerģijas piegādes ES drošākas, dodot 

iespēju dažādot energoavotus, noteikt kvalitātes standartus enerģijas produktiem un 

izstrādāt kopīgus standartus ilgtspējīgai enerģijas ražošanai; joprojām uzskata, ka ir 

būtiski samazināt atkarību no importētās enerģijas, jo īpaši veicinot atjaunojamo 

energoresursu un energoefektivitātes popularitāti; šajā sakarībā prasa nodrošināt 

saskaņotību starp ES tirdzniecības politiku un ES enerģētikas politikas principiem un 

uzsver, ka enerģētikas sadaļām tirdzniecības nolīgumos būtu jāatbalsta ES vispārējo 

klimata un ilgtspējīgas enerģijas mērķu, kā arī virsmērķa — ekonomikas dekarbonizācijas 
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sasniegšana atbilstīgi Eiropadomes 2015. gada marta secinājumiem par enerģētikas 

savienību; 

6. norāda, ka ES tirdzniecības politikai vajadzētu censties palielināt energoapgādes drošību 

saskaņā ar LESD 194. pantu un dažādot Eiropas energoavotu sadalījumu, kā arī samazināt 

atkarību no viena ārējā piegādātāja vai viena piegādes punkta, vienlaikus ievērojot 

attiecīgo Līgumā noteikto kompetences sadalījumu; uzsver, ka, samazinot atkarību no 

viena piegādātāja, nav jāpalielina atkarība no cita piegādātāja; uzskata, ka visiem ES 

infrastruktūras projektiem un tirdzniecības nolīgumiem, kuru mērķis ir dažādot 

energoavotus, piegādātājus un maršrutus, ir pilnībā jāatbilst ES ilgtermiņa 

dekarbonizācijas saistībām un ES vides un citiem attiecīgajiem tiesību aktiem; 

7. uzskata, ka energopieprasījuma racionalizēšana un nekaitīgu, kā arī ilgtspējīgu vietējo 

energavotu izmantošanas veicināšana, energoefektivitātes palielināšana un enerģijas 

starpsavienojumu izvēršana, izvirzot vērienīgus saistošus mērķus, kā arī iedzīvotāju 

izglītošana par atbildīgu enerģijas patēriņu ir vieni no efektīvākajiem veidiem, kā 

samazināt atkarību no nestabiliem ārējiem starptautiska mēroga enerģijas piegādātājiem 

un sasniegt ES klimata mērķus; uzskata, ka īstermiņā energoatkarību var samazināt, 

racionalizējot energopieprasījumu, attīstot atjaunojamos energoresursus un to uzkrāšanu, 

gāzes uzglabāšanu, gāzes reversās plūsmas infrastruktūru, atbalstot jaunus projektus, ar 

kuriem iespējams maksimāli izmantot tagadējo infrastruktūru, un izstrādājot reģionālos 

piegādes drošības plānus; 

8. uzsver, ka jānovērš sastrēgumi un jāizveido starpsavienojumi, kas dotu iespēju pārrobežu 

tirdzniecībai un radītu konkurētspējīgus un labi integrētus reģionālos enerģijas tirgus; 

9. norāda, ka Eiropas enerģijas importa stratēģijā ir jāņem vērā energoavotu patiesās 

izmaksas un ieguvumi, aktīvi iesaistot vietējo sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesos 

un novērtējot visus tiešos un netiešos faktorus, nevis tikai tos, kas saistīti ar šo avotu tiešu 

izmantošanu; atgādina par vides, klimata un veselības apdraudējumiem un ietekmi, kas 

saistīti ar netradicionālo fosilā kurināmā veidu iegūšanu; 

10. uzsver, cik liela nozīme var būt tirdzniecībai uz nākotni orientētas energotehnoloģijas 

popularizēšanā un izstrādē, jo īpaši enerģijas uzkrāšanas un transporta jomā, piemēram, 

zaļo preču popularizēšanā  un starptautisko energoefektivitātes standartu izstrādē; aicina 

Komisiju un dalībvalstis energoefektivitāti pašu par sevi uzskatīt par atsevišķu 

energoavotu; uzsver, ka tagadējās tehnoloģijas, kuras izmanto, lai saules un vēja ģenerēto 

enerģiju pārvērstu par gāzi, var palīdzēt risināt starptautisko enerģijas cenu svārstības 

problēmu, ņemot vērā uzkrāšanas iekārtas, gāzes pārvades tīklus un mūsdienīgās gāzes 

elektrostacijas, kuras jau tiek ekspluatētas; uzsver, ka ES tirdzniecības politikai būtu 

jācenšas izskaust nevajadzīgos tarifu un beztarifu tirdzniecības šķēršļus inovatīvām 

tehnoloģijām; norāda uz to, ka ES uzņēmumiem pieder 40 % no visiem tehnoloģiju 

patentiem atjaunojamās enerģijas jomā; 

11. atzinīgi vērtē ES un 13 citu PTO dalībvalstu sarunas par zaļo preču ierosmi, kurā ietverti 

produkti, pakalpojumi un tehnoloģijas, kas veicina zaļo izaugsmi, vides aizsardzību, rīcību 

klimata jomā un ilgtspējīgu attīstību, prasa pabeigt sarunas līdz 2015. gada beigām PTO 

ministru sanāksmē Nairobi; 

12. aicina Komisiju nodrošināt pret konkurenci vērstas uzvedības un antidempinga pasākumu 
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stingrāku uzraudzību, lai aizsargātu Eiropas enerģētikas nozari no negodīga importa no 

trešām valstīm; 

13. uzsver, cik svarīgi ir tirdzniecības nolīgumos iekļaut noteikumus par tehnoloģisko 

sadarbību un pakalpojumiem energoefektivitātes jomā, kā arī par atjaunojamās enerģijas 

decentralizētu ražošanu, tostarp par uzturēšanu un programmatūras izstrādi; norāda, ka 

dekarbonizācija ir ES un daudzu partneru — valstu, reģionu un pilsētu — kopējs mērķis; 

14. aicina dalībvalstis un Komisiju saskaņā ar tās globālo klimata politiku un saistībām G20 

izbeigt subsīdijas fosilajam kurināmajam un nekavējoties aizliegt eksporta kredītus 

investīcijām spēkstacijās, kas izmanto fosilo kurināmo; 

15. 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; 

16. aicina Komisiju, izmantojot starptautiskos tirdzniecības instrumentus, mudināt 

jaunattīstības valstis dažādot to enerģijas ražošanu un jo īpaši veicināt saules enerģijas 

izmantošanu ES dienvidu kaimiņvalstīs; 

17. aicina Padomi turpināt tirdzniecības aizsardzības instrumentu modernizāciju, lai jo īpaši 

tās Eiropas ražošanas nozares, kas ražo vēja ģeneratorus, saules kolektorus, kvalitatīvus 

tērauda un būvniecības materiālus,  varētu pilnībā izmantot enerģētikas pārkārtošanas 

sniegtās priekšrocības; 

18. uzsver, ka sarunu par vides preču nolīgumu pamatā ir jābūt vides preču definīcijai, kas 

atbilstu ES politikas virzieniem, un tām nevajadzētu būt pretrunā jaunattīstības valstīm 

paredzētajiem pasākumiem, kas tika pieņemti Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās 

konvencija par klimata pārmaiņām (UNFCCC) ietvaros; 

19. aicina dalībvalstis attiecīgos gadījumos padziļināt sadarbību attiecībā uz informācijas 

apmaiņas mehānismu, ar trešām valstīm slēdzot starpvaldību nolīgumus enerģētikas jomā; 

turklāt aicina Komisiju izpētīt, kādas iespējas ir pieejamas brīvprātīgi ES vārdā vest 

kopīgas sarunas par enerģētikas nolīgumiem ar ārējiem piegādātājiem; bet atkārtoti 

uzsver, ka jāpalīdz ir tikai tad, kad to īpaši prasa viena vai vairākas dalībvalstis, vienlaikus 

ņemot vērā uzņēmēju lēmumu pieņemšanas brīvību; 

20. uzsver, ka enerģētikas nolīgumu pamatā vienmēr vajadzētu būt savstarpības principam, 

tajos jānodrošina kvalitātes standartu aizsardzība un atbilstība tiesiskā regulējuma 

nosacījumiem, kā arī ES tiesību aktiem; prasa Komisijai enerģētikas nolīgumiem, kurus 

noslēdz ar trešām valstīm, izstrādāt standartus, kas veicina ES interešu ievērošanu; lai 

veicinātu demokrātiju un pārredzamību, aicina Komisiju regulāri informēt Parlamentu par 

enerģētikas nolīgumiem starp ES un trešām valstīm; 

21. aicina Komisiju veicināt iniciatīvas Vidusjūras reģiona valstu sadarbībai enerģētikas 

nozarē, tādējādi sekmējot mieru un šo valstu iedzīvotāju labklājību, un uzsver, ka ES 

tirdzniecības politikai var būt nozīmīga loma  savienojumu starp abiem Vidusjūras 

krastiem uzlabošanā; ir vienisprātis ar Komisiju, ka ir svarīgi izbūvēt Vidusjūras gāzes 

mezglu, un uzskata, ka jāapsver ES finanšu instrumentu izmantošana šādiem mērķiem; 

vienlaikus norāda, ka Vidusjūras dalībvalstis ir aktīvi jāatbalsta saules enerģijas jaudas 
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attīstīšanā un iespējamā pārpalikuma ievadīšanā piegādes tīklos, lai tas nonāktu pie 

dalībvalstīm, kurām nav šādu priekšrocību; 

22. norāda, ka sarunu sākšana par enerģētikas nolīgumiem ar trešām valstīm nodrošinātu ES 

stingrāku pozīciju starptautiskajā arēnā, un radītu nepieciešamo satvaru projektiem, kas 

varētu veicināt Eiropas energoapgādes drošību, jo īpaši liela apjoma investīcijas 

transnacionālos infrastruktūras projektos. 
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