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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Zaļo grāmatu par Eiropas stratēģiju ilgtspējīgai, konkurētspējīgai un drošai 
enerģijai;

2. uzsver, ka Eiropas Savienība ir apņēmusies apkarot klimata pārmaiņas, tādējādi 
ierobežojot globālās temperatūras pieaugumu ne vairāk par 2 grādiem salīdzinājumā ar 
pirmsindustriālo laikmetu; 

3. atgādina, ka ir nepieciešams juridiskais pamats, lai enerģētikas jomā īstenotu kopēju 
Eiropas politiku, kas nodrošinās drošu, pieejamu un decentralizētu efektīvu enerģijas 
ekonomiju, vienlaikus aizsargājot vidi; uzstāj, ka šādā ilgtspējīgā enerģētikas politikā 
transporta jautājums ir galvenais un tāpēc tas ir pilnībā jāatrisina;  

4. aicina Komisiju, ņemot vērā pašreizējo situāciju, kad dalībvalstīs pastāv 25 atsevišķi 
enerģijas regulatori, pabeigt regulatoru lomas pārskatīšanu katrā dalībvalstī, vienlaikus 
pilnībā novērtējot iespējamo nepieciešamību izveidot Eiropas enerģijas regulatoru;  

5. uzsver, ka pašreizējā fosilo degvielu izmantošana enerģijas ražošanā negatīvi ietekmē 
klimatu un galvenokārt rada šo resursu trūkumu un izsīkšanu, enerģijas jomā izraisot 
dalībvalstu atkarību no eksporta ārpus ES; tāpēc prasa, lai ierosinātie rīcības plāni 
energoefektivitātei un ilgtspējīgai, konkurētspējīgai un drošai enerģijai būtu pietiekami 
vērsti uz mūsu pašreizējā enerģijas patēriņa samazināšanu par 20 % līdz 2020. gadam, lai 
tiem tiktu pievienots uzraudzības un kontroles mehānisms un lai tie būtu savstarpēji 
saskaņoti; 

6. uzsver, ka energoapgādes drošībai un klimata drošībai ir jābūt cieši saistītām un ka no 
visiem centieniem dažādot energoapgādi priekšplānā ir jāizvirza energoefektivitāte un 
zema oglekļa satura alternatīvas, dodot priekšroku atjaunīgiem energoresursiem; 

7. uzsver, ka ES energoapgādes un klimata drošība ievērojamā mērā ir atkarīga no attīstības 
tādās valstīs kā ASV, Ķīna, Indija utt., un aicina Komisiju un Padomi palielināt centienus 
šo valstu iesaistīšanai klimata pārmaiņu samazināšanā; uzskata, ka viena no svarīgākajām 
iniciatīvām būtu finansiālas palīdzības sniegšana tādām jaunattīstības valstīm kā Ķīna un 
Indija, lai tās investētu efektīvākās un zema oglekļa satura tehnoloģijās;

8. norāda, ka ģeotermiskā enerģija un viļņu enerģija liecina par milzīgu energoapgādes 
potenciālu arī Eiropā, un tas ir aktīvi jāizmanto; 

9. atgādina, ka ir svarīgi sekmēt ražotāju un pilsoņu izpratni par racionālu enerģijas 
izmantošanu un enerģijas izšķērdēšanu, un aicina uzsākt plašas informācijas un 
izglītošanas kampaņas;  prasa veicināt arī atjaunīgos energoresursus; 

10. mudina Eiropas enerģētikas stratēģijā iekļaut vērienīgus mērķus, lai dažādos enerģijas 
veidos pakāpeniski palielinātu enerģijas avotu daļu ar zemām CO2 emisijām; atbalsta 
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viedokli, ka jāvienojas par tādu visaptverošu stratēģisku mērķi kā enerģijas minimuma 
noteikšana, kas kopējā ES enerģijas ieguvē ražota no drošiem enerģijas avotiem ar zemu 
oglekļa saturu;  

11. norāda, ka ES atkarībai no ievestās enerģijas jau ir bijusi būtiska ietekme un ka tā turpinās 
vājināt ES neatkarību lēmumu pieņemšanā citās politikas jomās, ja netiks veikti stingri 
pasākumi vietējo enerģijas avotu attīstīšanas un izmantošanas atbalstam; 

12. saistībā ar Zaļo grāmatu atzinīgi vērtē Komisijas neseno iniciatīvu veikt pētījumu, lai 
„noskaidrotu saiknes starp dabas resursu apsaimniekošanu un konfliktu Komisijas ārējās 
attiecībās”, un jo īpaši uzsver saiknes starp energoapgādes un klimata drošību; 

13. atgādina, ka 40 % no ES enerģijas tiek izmantota ēkās; atbalsta ideju par pašreizējās Ēku 
energoefektivitātes direktīvas piemērošanu visām ēkām; šajā sakarā pieprasa Komisijai 
novērtēt iespēju ieviest Eiropas „balto apliecību” sistēmu energoefektivitātes jomā; 

14. pieprasa pievērst pienācīgu uzmanību transporta nozarei šajā stratēģijā; 

15. pieprasa noteikt saistošus mērķus par CO2 emisiju daudzumu no vieglajām automašīnām, 
t.i., katram transportlīdzeklim 120 gramus CO2 uz kilometru līdz 2012. gadam; uzskata, 
ka šos skaitļus ir jāturpina samazināt vismaz par 10 g/km katrus divus gadus, līdz visiem 
sauszemes transportlīdzekļiem 2020. gadā tiek sasniegta maksimālā 80 g/km robeža; 

16. aicina Komisiju, vēlākais, līdz 2007. gada pavasarim iesniegt īstenošanas pasākumus 
attiecībā uz ražojumiem ar augstu enerģijas taupības potenciālu saskaņā ar direktīvu par 
enerģiju patērējošiem ražojumiem (Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 6. jūlija 
Direktīva 2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz 
enerģiju patērējošiem ražojumiem, OV L191., 22.7.2005., 29. lpp.);  

17. uzskata, ka satraucošs ir fakts, ka, iespējams, visas dalībvalstis nevarēs īstenot mērķus, ko 
Eiropas Savienība ir noteikusi atjaunonīgo energoresursu izmantošanas palielināšanai līdz 
2010. gadam; aicina Komisiju veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu noteikto 
mērķu sasniegšanu; 

18. uzstāj, ka pētniecībā un tehnoloģiju demonstrācijā ir jāstrādā aktīvāk, jo īpaši jaunajās 
dalībvalstīs, lai veicinātu un pilnveidotu atjaunīgo energoresursu efektīvāku izmantošanu;
uzsver nodokļu atvieglojumu ieviešanas nozīmi biodegvielas izmantošanai transporta 
nozarē, kas varētu arī būt alternatīvs ienākumu avots dažos Eiropas Savienības lauku 
apgabalos;  

19. šajā saistībā uzskata, ka vairāk jāsaskaņo un jāharmonizē atbalsts no atjaunīgiem 
energoresursiem iegūtai elektroenerģijai, lai tos varētu izmantot galvenokārt vietās ar 
vislabvēlīgākajiem dabas apstākļiem; uzskata, ka saskaņā ar pašreizējām atziņām ES 
tiesību akts par valsts regulējumu būtu vislabākā iespēja, tomēr var ņemt vērā arī citas 
sistēmas;  

20. cer, ka Zaļajā grāmatā izklāstītā atjaunīgo energoresursu izmantošanas stratēģija būs 
vērienīga, uzsvērs pētniecību un tajā būs iekļauts mehānisms, kā sasniegtos mērķus katru 
gadu novērtēt; 
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21. pieprasa apsvērt iespēju, kā garantēt piekļuvi tīklam ar enerģiju no atjaunīgiem 
energoresursiem un noteikt šīs piekļuves prioritātes; aicina saskaņot darbību, lai izveidotu 
labvēlīgāku mikroražošanas struktūru, un kopumā apsvērt decentralizētas ražošanas 
iespējamās priekšrocības; 

22. vērš uzmanību uz primārās enerģijas lielo pieprasījumu, kā arī lielo taupības potenciālu 
saistībā ar ēku apkuri un tāpēc atbalsta komisāra A. Piebalga šajā nolūkā pausto 
paziņojumu, ka viņš līdz 2006. gada beigām iesniegs direktīvu par videi draudzīgām 
apkures sistēmām;

23. atgādina, ka atjaunīgie enerģijas avoti dažos gadījumos jau ir konkurētspējīgi un ir 
nepieciešams vienīgi piešķirt starta finansējumu vai novērst šķēršļus to ieviešanai tirgū, 
un ka gadījumos, kad joprojām saglabājas augstākas izmaksas, lielāka uzmanība jāpievērš 
riskiem, kuri saistīti ar citiem enerģijas avotiem, piemēram, ar CO2 emisijai un izejvielu 
ievešanai no politiski nestabiliem reģioniem;  

24. atgādina, ka enerģijas avotu ilgtermiņa dažādošanas stratēģija gūs priekšrocības no 
līdzvērtīgas konkurences apstākļu radīšanas, t.i., nodrošinot, ka enerģijas avotus 
salīdzina, pilnībā internalizējot to ārējās izmaksas (atkritumi, demontāža, resursu 
izsīkšana) un ņemot vērā to atbilstīgās priekšrocības vides jomā;  

25. aicina Komisiju izrādīt interesi gan par atjaunīgiem energoresursiem, gan enerģijas 
taupīšanu un nākamajā plānošanas periodā (2007 – 2013) šis politiskās nostādnes iekļaut 
visos pasākumos, ko finansē no struktūrfondiem un kohēzijas fondiem (integrācija), it 
īpaši no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, un kas paredzēti visiem Savienības 
reģioniem bez izņēmuma, ievērojot to specifiskās īpatnības; 

26. uzsver, ka ir jā nosaka vērienīgāki mērķi Emisiju tirdzniecības direktīvas pārskatīšanai, 
kas ir daļa no stratēģijas, kura iesniegta saistībā ar klimata pārmaiņām;  

27. aicina Komisiju 2010. gadā iesniegt termiņa vidus novērtējuma ziņojumu par 25. punktā 
ierosināto rīcību un plānošanas perioda beigās – paveiktā novērtējumu;

28. uzskata, ka Eiropas Savienības pasākumu ietekmi ievērojami stiprinātu spēcīga ārpolitika, 
kuras mērķis ir pārliecināt visas rūpnieciskās valstis iesaistīties cīņā pret klimata 
pārmaiņām, kā arī tīras enerģijas un energoefektivitātes programmu plašāka iekļaušana 
Eiropas Savienības attīstības politikā.
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ĪSS PAMATOJUMS

Nekad kopš 70. gadu enerģētikas krīzes enerģētikas jautājumi politiskajā un sociālajā darba 
kārtībā nav ieņēmuši tik būtisku vietu. Enerģētikas nozarē notiekošās izmaiņas ir būtiskas un 
radikālas, un ilgtermiņā tās noteiks visu valstu tautsaimniecības virzību. Ja Eiropas Savienība 
neveiks ilgtermiņa energoresursu plānošanu, pastāv bažas, ka tā cietīs no sekām, ko izraisīs 
jaunas enerģētiskās ēras sāpīgā iestāšanās.

Sociālā līmenī sabiedriskais dialogs galvenokārt ir vērsts uz augstām naftas cenām (nav 
paredzams, ka tās samazināsies līdz iepriekšējo gadu zemajiem līmeņiem). Tīri enerģētikas 
līmenī dažādās jomās norisinās ekspertu debates. Galvenie strīdi ir par to, vai argona ražošana 
jau ir sasniegusi maksimumu vai arī nākamajā dekādē tiks sasniegts naftas apogejs. Taču šai 
diskusijai ir samērā neliela nozīme ilgtermiņa plānošanā. Tāpēc atzinuma sagatavotāja 
uzskata, ka ir būtiski noteikt vismaz kopēju enerģētikas ārpolitiku.
Eiropai ir jācīnās pret enerģijas izšķērdību gandrīz visās jomās. Astoņdesmito gadu sākumā, 
tūlīt pēc otrās naftas produktu krīzes, Eiropa ļoti centās taupīt enerģiju, kā rezultātā naftas 
patēriņš ESAO valstīs 3 gadu laikā samazinājās par apmēram 10 %, bet nacionālais 
kopprodukts tajā pašā laikā turpināja pieaugt. Ja pēc iespējas nesāpīgāk gribam ieiet jaunajā 
enerģētikas ērā un vienlaicīgi nodrošināt vides aizsardzību, izšķērdības mazināšana un 
enerģijas racionāla izmantošana ir obligāta un universāla prasība. Augstās naftas un gāzes 
cenas pasvītro racionālas enerģijas izmantošanas nepieciešamību. Tā rezultātā ES iegūtu 
1 000 000 darba vietu (enerģijas inspektori, elektriķi, ēku izolācijas darbs, mājokļu 
renovācija utt.)

Tajā pašā laikā ES varētu ietaupīt 20 % no enerģijas, ko pašreiz patērē ēkas, transports un 
rūpniecība. Pusi šo ietaupījumu dotu pašreizējā Eiropas tiesiskā regulējuma piemērošana. Otra 
puse būtu novatorisku risinājumu rezultāts. Šī iemesla dēļ mēs aicinām Eiropas Komisiju 
izrādīt minimālu toleranci, ja dalībvalstis nepiemēro regulu par ēku energoefektivitāti.

Saskaņā ar atzinuma sagatavotājas teikto šim 20 % energotaupības mērķim ir jābūt saistošam 
visām dalībvalstīm. Tajā pašā laikā pašreizējo direktīvu pilna transponēšana un piemērošana, 
elektrības un siltuma koģenerācija, ekoloģiskā koncepcija, energoefektivitāte un elektroierīču 
energopatēriņa marķējums joprojām ir obligātas prasības visām dalībvalstīm. Turklāt aicinām 
Komisiju strādāt pie ēku gaisa kondicionēšanas ierīču marķēšanas.

Ņemot vērā, ka enerģiju izšķērdīgi lieto arī sabiedriskās ēkās, pastāvīgi, katru gadu, ir jāveic 
enerģijas pārbaudes un, lai varētu veikt sabiedrisko kontroli, iegūtie dati ir jāpublicē. Uzskata, 
ka sakarā ar Kopienas 20 % samazinājuma mērķi ir nepieciešams radīt neatkarīgu iestādi, 
kuras pienākums būtu pārraudzīt energotaupības plānu, sekot un kontrolēt saistību izpildi.
Turklāt atzinuma sagatavotāja uzskata, ka visu iepriekš minēto ir nepieciešams katru gadu 
publicēt un par to pastāvīgi ir jāinformē Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē transporta nozarei veltītās pūles, lai ietaupītu degvielu, 
izmantojot hibrīdos motorus vai STOP un START dzinējus; taču viņa uzskata, ka šie centieni 
ir jāpārnes arī uz citām mašīnu sastāvdaļām, piemēram, gaisa kondicionēšanu. Tāpēc viņa 
pieprasa, lai pēc konsultēšanās ar Eiropas Komisiju autotransporta nozare sāktu strādāt pie šī 
jautājuma, pamatojoties uz „brīvprātīgu vienošanos”.
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Taču ES rīcībā ir iedarbīgi līdzekļi, kā šīs politiskās nostādnes īstenot Eiropas līmenī, un šie 
līdzekļi ir struktūrfondi. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka, izmantojot jebkuru Reģionālā 
fonda finansējumu ēku būvniecībai vai citai intervencei celtniecības nozarē, ir jāņem vērā ēku 
enerģijas režīms, kā arī iespēja izmantot iekšējos enerģijas avotus (ģeotermiju, 
bioklimatoloģiju utt.).

Tāpēc aicina Eiropas Komisiju, izmantojot visu Eiropas reģionu struktūrfondus, turpināt 
darbu pie galveno virzienu noteikšanas, ne tikai ievērojot vispārējo prasību attiecībā uz 
enerģijas racionālu lietošanu, bet arī veicinot atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu.

Šādā veidā tiek veicināta Lisabonas mērķu īstenošana, stiprināts iekšējais energopatēriņa 
tirgus un tajā pašā laikā, izmantojot nozari, kur ES ir vadošā loma, tiek veicināta ES 
starptautiskā konkurētspēja.
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