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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Ārlietu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Briselē 2007. gada 8. un 9. martā notikušās Eiropadomes sanāksmes 
prezidentvalsts secinājumus, kuros skaidri norādīts, ka „klimata pārmaiņu radītajām 
problēmām jāpievēršas efektīvi un tūlīt”;

2. uzsver, ka galvenais siltumnīcefekta gāzu emisiju cēlonis ir enerģijas ražošana un 
izmantošana, un norāda, ka Eiropai jāveido integrēta pieeja vides un enerģētikas 
jautājumiem, lai īstenotu ilgtspējīgas enerģētikas politikas mērķus, proti:
- īstenot vispārējos mērķus vides jomā un cīnīties pret klimata pārmaiņām, kā uzsvērts 

Parlamenta 2007. gada 14. februāra rezolūcijā1; 
- uzlabot energoapgādes drošību un ierobežot enerģijas cenu kāpumu;
- veicināt ekonomisko sadarbību starp Eiropu un tās kaimiņvalstīm; 

3. atgādina, ka integrēta pieeja ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai nodrošinātu 
enerģētikas politikas iekšējo un ārējo aspektu saskaņotību, kā arī saskaņotību starp 
enerģētikas politiku un citām ar to saistītām politikas jomām;

4. atgādina, ka, veidojot efektīvu kopējo Eiropas enerģētikas ārpolitiku, nepieciešams panākt 
lielāku savstarpēju saistību un integrāciju gāzes un elektrības iekšējā tirgū; 

5. aicina dalībvalstis veicināt būtisku energoefektivitātes palielināšanos, kā arī izvērst 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu, uzskatot šos pasākumus par pašu efektīvāko 
politiku;

6. aicina Eiropas Savienību uzsākt kopēju starptautiska līmeņa rīcību, lai samazinātu 
nesamērīgi pieaugošu enerģijas pieprasījumu un īstenotu pāreju uz tādu tautsaimniecību, 
kurai raksturīgas samazinātas oglekļa dioksīda emisijas; minētajai rīcībai ir jāveicina šādu 
mērķu īstenošana:
- visos attiecīgajos sektoros noteikt sevišķi ambiciozus kvantitatīvos mērķus attiecībā uz 

energoefektivitāti, atjaunojamām enerģijām un biodegvielas lietošanu, kas ļautu 
Eiropas Savienībai izvirzīties priekšgalā, cīnoties pret klimata pārmaiņām, un kļūt par 
pasaules līderi videi draudzīgu, ultramodernu energotehnoloģiju attīstīšanā;

- veicināt neizsīkstošo enerģijas avotu (vēja un saules enerģijas, no biomasas ražotas 
enerģijas, hidroenerģijas, ģeotermiskās enerģijas) attīstīšanu un izmantošanu Eiropas 
Savienībā un trešās valstīs, nodrošinot taisnīgu tehnoloģiju pārnesi un tādējādi gūstot 
iespēju ieņemt vadošo lomu starptautisko tirgu attīstībā;

7. aicina Eiropas Savienību uzsākt īpašu dialogu ar jaunattīstības valstīm par enerģētikas 
jautājumiem un, izmantojot Kopienas instrumentus (piemēram, nesen izveidoto Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas fondu), meklēt papildu finanšu līdzekļus, lai 
minētajos reģionos pilnveidotu decentralizētu atjaunojamo enerģiju, enerģijas pieejamību 
un ilgtspēju, kā arī ar vispārējām interesēm saistītu enerģētikas infrastruktūru.

  
1  Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0038.
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