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IEROSINĀJUMI 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta 

un tūrisma komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā dalībvalstis ir pieņēmušas valsts politikas regulējumus (VPR), kurus Komisija 

izvērtēja savā nesenajā paziņojumā COM(2017)0652, norādot, ka dalībvalstu starpā 

atšķiras elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras mērķi un īstenošana, jo tikai 

astoņas no 25 dalībvalstīm pilnībā atbilst VPR prasībām, kas noteiktas Direktīvā 

2014/94/ES1, un ka divas dalībvalstis līdz 2016. gada 16. novembrim nav iesniegušas 

VPR, kā paredzēts Direktīvas 2014/94/ES 3. pantā; 

B. tā kā transporta nozare ir Eiropas lielākais oglekļa emisiju avots un vienīgā nozare, kurā 

emisijas joprojām pieaug; tā kā ir vajadzīga turpmāka koordinācija ES līmenī, lai 

nodrošinātu alternatīvo degvielu atbilstoša infrastruktūras tīkla izveidošanu, ņemot vērā 

mērķi panākt transporta nozares pilnīgu dekarbonizāciju līdz 2050. gadam; 

C. tā kā transporta dekarbonizācijai Eiropas Savienībā būtu jāievēro tehnoloģiju 

neitralitātes princips, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus dažādām 

mazemisiju tehnoloģijām tīras mobilitātes jomā un veicinot konkurētspējīgu vidi un 

turpmāku inovāciju šajā jomā; 

1. uzsver, ka Savienībai ir potenciāls ieņemt vadošu lomu videi draudzīga transporta jomā 

un būt šo pasaules mēroga pārmaiņu avangardā; norāda, ka pāreja uz tīru enerģiju 

sniedz daudz jaunu izaugsmes iespēju šai nozarei un stiprina Eiropas enerģētisko 

drošību; uzsver, ka pašlaik vairāk nekā 65 % akumulatora elektrotransportlīdzekļu un 

uzlādējamo elektrisko hibrīdtransportlīdzekļu tiek ražoti ārpus Savienības un jauna 

mobilitāte radīs pārmaiņas attiecībā uz vajadzīgajām prasmēm, kas nozīmē, ka ir ļoti 

svarīgi nodrošināt stimulu, lai veicinātu mūsu rūpniecību un radītu Savienībā jaunas 

kvalitatīvas darbvietas; uzskata, ka ir būtiski veicināt bateriju nozari, Savienībā 

izveidojot ilgtspējīgu bateriju elementu ražošanu un nodrošinot pilnībā ES ietilpstošu 

vērtību ķēdi, vienlaikus izmantojot bateriju un izejvielu pārstrādes potenciālu saskaņā ar 

aprites ekonomikas principu; 

2. atzinīgi vērtē iepriekšminēto Komisijas paziņojumu par alternatīvo degvielu 

infrastruktūras ieviešanu, tomēr norāda, ka VRP netiek paredzēts pietiekamā mērā 

ieviest alternatīvo degvielu infrastruktūru, lai līdz 2025. gadam varētu sasniegt iecerēto 

alternatīvās degvielas mobilitāti; tāpēc aicina Komisiju prasīt dalībvalstīm to VRP 

iekļaut obligātus minimālos mērķus, vienlaikus arī ņemot vērā alternatīvu degvielu 

transportlīdzekļu plānoto un īstenoto izmantošanu un to tehnoloģisko attīstību, kā arī 

nodomu izveidot Eiropas infrastruktūras tīklu alternatīvajām degvielām; 

3. ar bažām norāda, ka dalībvalstu iecerētā vēriena līmenis ievērojami atšķiras; mudina 

dalībvalstis nodrošināt alternatīvo degvielu infrastruktūras ātru ieviešanu; aicina 

dalībvalstis šajā sakarā izstrādāt un pielāgot savus VRP, ņemot vērā plānoto un īstenoto 

alternatīvās degvielas transportlīdzekļu izmantošanu un to tehnoloģisko attīstību; aicina 

dalībvalstis pastiprināt īstenošanas centienus ar pietiekami vērienīgiem mērķiem; 

                                                 
1 OV L 307, 28.10.2014., 1. lpp. 
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4. aicina dalībvalstis straujāk pārņemt pētniecības rezultātus, kas saistīti ar 

elektromobilitāti, pilnībā izmantojot ES līdzekļus; atzinīgi vērtē Komisijas ierosinājumu 

nodrošināt sniegt papildu EUR 800 miljonus ar Eiropas finansējuma palīdzību; tomēr 

uzsver, ka ir nepieciešami papildu atbalsta instrumenti Savienības un dalībvalstu līmenī, 

lai mobilizētu piemērotus publiskos un privātos ieguldījumus; 

5. norāda, ka elektrifikācija ir nepieciešams solis ES transporta nozares dekarbonizācijā un 

virzībā uz Eiropas mērķiem klimata jomā; uzsver, ka ir svarīgi koncentrēties uz to, lai 

tiktu apvienoti visefektīvākie pasākumi, kas ir pieejami, lai sasniegtu ES mērķus 

klimata jomā, jo ir pieejami vairāki mazemisiju risinājumi, piemēram, elektroenerģija, 

modernas biodegvielas, ūdeņradis un LNG; tādēļ aicina saglabāt tehnoloģiski neitrālu 

pieeju, vienlaikus nodrošinot CO2 emisiju samazinājumu; 

6. aicina pārvades sistēmu operatorus un sadales sistēmu operatorus, ņemot vērā 

nepieciešamību pēc labākām pārrobežu plūsmām, nodrošināt vietējo tīklu stabilitāti un 

mazināt turpmākas enerģijas patēriņa noslodzes kulmināciju; uzsver, ka elektroenerģijas 

tirgus modeļa reformai būtu jāizveido pareizā normatīvā bāze, lai nodrošinātu tīkla 

stabilitāti, cenas un piegādes drošību par pieejamām cenām un darītu iespējamu 

pašpatēriņu, reaģēšanu uz pieprasījumu un aktīviem patērētājiem; tādēļ uzsver, ka ir 

būtiski investēt viedās uzlādes tehnoloģijās, ieskaitot viedtīklus, lai veicinātu sekmīgu 

enerģētikas pārkārtošanu; 

7. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt taisnīgu piekļuvi uzlādes punktu izstrādei, darbībai un 

degvielas uzpildei visiem attiecīgajiem dalībniekiem, tostarp vietējām iestādēm, 

pašvaldības uzņēmumiem un dalībniekiem no citām dalībvalstīm, lai izvairītos no 

monopola situācijām; aicina Komisiju veicināt visiem attiecīgajiem dalībniekiem 

atklātu piekļuvi tirgum un veicināt iniciatīvas uzlādes punktu izvietošanai, lai 

nodrošinātu, ka patērētāji var brīvi izvēlēties enerģijas piegādātājus un avotus; norāda, 

ka infrastruktūras risinājumiem jābūt balstītiem uz tirgu; uzstāj, ka dažādu degvielu 

sadales tīkliem un publiski pieejamiem uzlādes punktiem, kas nepieciešami 

elektrotransportlīdzekļiem, galvenokārt jābalstās uz tirgus nosacījumiem, ja tirgus 

dalībnieki spēj sniegt pakalpojumus par saprātīgām izmaksām un laikus; 

8. uzsver, ka ir nepieciešama visaptveroša privāta un kopīga publiska uzlādes 

infrastruktūra, kas ļauj uzlādēt elektriskos transportlīdzekļus un velosipēdus gan mājās, 

gan darba vietā, ņemot vērā faktu, ka ir vajadzīgi gan publiskie, gan privātie 

ieguldījumi, lai izpildītu minimālos noteikumus, kas tika ieskicēti, pārskatot Ēku 

energoefektivitātes direktīvu1; 

9. uzsver, ka, lai gan elektromobilitātes turpmākā attīstība radīs digitālas iespējas, 

piemēram, viedtīklus, e-maksājumu vai savienojamību ar citiem saistītiem 

pakalpojumiem, viedā uzlāde un datu apmaiņa radīs jaunas problēmas, piemēram, datu 

aizsardzības, sistēmu savstarpējas savietojamības, atbilstības nākotnes vajadzībām vai 

datu brīvas plūsmas aspektā; 

10. atgādina, ka ir svarīgi saglabāt saskaņotu tirgu, veicinot savstarpēju savietojamību starp 

serveriem un datu formātiem un standartizētus protokolus autoparkam; atzinīgi vērtē 

nesenos CEN-CENELEC sasniegumus, daļēji atrisinot problēmu, kas saistīta ar 

                                                 
1OV L 153, 18.6.2010., 13. lpp. 
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