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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas stratēģiju ilgtspējīgai, konkurētspējīgai un drošai enerģijai – Zaļā grāmata
(2006/2113(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu – Eiropas stratēģiju ilgtspējīgai, konkurētspējīgai un 
drošai enerģijai (COM(2006)0105),

– ņemot vērā Komisijas un Augstā pārstāvja kopīgo ziņojumu par enerģētikas politikas 
ārējiem aspektiem,

– ņemot vērā nostāju, ko pieņēma otrajā lasījumā 2005. gada 8. martā, lai pieņemtu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulu par pieejas noteikumiem dabasgāzes transporta tīkliem1,

– ņemot vērā nostāju, ko pieņēma pirmajā lasījumā 2005. gada 26. oktobrī par priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz vispārējus noteikumus Kopienas 
finansiālā atbalsta piešķiršanai Eiropas transporta un enerģētikas tīklu jomā un groza 
Padomes Regulu (EK) Nr. 2236/952,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2005. gada 13. decembra nostāju, ko pieņēma otrajā 
lasījumā par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas pieņemšanu par kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un Direktīvas 93/76/EEK 
atcelšanu3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2006. gada 4. aprīlī otrajā lasījumā pieņemto nostāju, lai 
pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko nosaka pamatnostādnes Eiropas 
enerģētikas tīkliem un atceļ Lēmumu 96/391/EK un lēmumu Nr.1229/2003/EK4,

– ņemot vērā 2006. gada 18. maija nostāju par priekšlikumu Padomes lēmumam par 
Enerģijas kopienas līguma parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā5,

– ņemot vērā 2005. gada 16. novembra nostāju par priekšlikumu Padomes regulai par 
Protokola Nr. 9 īstenošanu attiecībā uz Bohunices V1 atomelektrostaciju Slovākijā, kas 
pievienots aktam par Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, 
Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanās nosacījumiem Eiropas 
Savienībai6,

– ņemot vērā 2005. gada 16. novembra rezolūciju par kodolelektrostaciju nojaukšanai 
paredzēto finanšu resursu izmantošanu7,

– ņemot vērā tā 2004. gada 14. decembra nostāju par priekšlikumu Padomes direktīvai, kas 
dalībvalstīm uzliek pienākumu saglabāt minimālos jēlnaftas un/vai naftas produktu 
krājumus (kodificētā versija)8,

  
1 OV C 320E, 15.12.2005., 14. lpp.
2 Šajā datumā pieņemtie dokumenti, P6_TA-(2005)0403.
3 Šajā datumā pieņemtie dokumenti, P6_TA-(2005)0496.
4 Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0118.
5 Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0219.
6 Šajā datumā pieņemtie dokumenti, P6_TA-(2005)0429.
7 Šajā datumā pieņemtie dokumenti, P6_TA-(2005)0432.
8 OV C226E, 15.9.2005, 22. lpp.
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– ņemot vērā 2005. gada 5. jūlija pirmajā lasījumā pieņemto nostāju par priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai attiecībā uz pasākumiem drošas 
elektroenerģijas piegādes garantēšanai un ieguldījumiem infrastruktūrā1,

– ņemot vērā 2006. gada 5. jūlija nostāju par priekšlikumu Padomes direktīvai par 
radioaktīvu atkritumu un izlietotas kodoldegvielas pārvadājumu pārraudzību un kontroli2,

- ņemot vērā 2006. gada 14. februāra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par apkuri un 
dzesēšanu, izmantojot atjaunojamos enerģijas resursus3,

– ņemot vērā 2005. gada 29. septembra rezolūciju par atjaunojamās enerģijas daļu Eiropas 
Savienībā un priekšlikumiem konkrētai rīcībai4,

– ņemot vērā 2006. gada 23. marta rezolūciju par energoapgādes drošību Eiropas 
Savienībā5,

– ņemot vērā 2006. gada 1. jūnija rezolūciju par energoefektivitāti vai kā ar ierobežotiem 
resursiem sasniegt labāku rezultātu, Zaļā grāmata6,

– ņemot vērā Eiropadomes prezidentūras 2006. gada 23.–24. marta secinājumus par 
Eiropadomes Eiropas energopolitikas Zaļās grāmatas vizēšanu un 2006. gada 15.–
16. jūnija secinājumus par Komisijas un Augstā pārstāvja kopīgo ziņojumu par 
energodrošības ārējiem aspektiem,

– ņemot vērā Atklātās izskatīšanas apspriedes, ko 2006. gada 12. septembrī organizēja 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja,

– ņemot vērā Līgumu par Konstitūciju Eiropai, saskaņā ar kuru enerģētika ir joma, kur 
kompetence ir sadalīta starp dalībvalstīm,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ārlietu 
komitejas, Attīstības komitejas, Starptautiskās tirdzniecības komitejas, kā arī Ekonomikas 
un monetārās komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, 
Transporta un tūrisma komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus 
(A6-0000/2006),

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu par Eiropas stratēģiju ilgtspējīgai, 
konkurētspējīgai un drošai energoapgādei, bet pasvītro faktu, ka mums Eiropā ir
nepieciešams atzīt, ka attiecībā uz enerģētiku mēs esam pavisam jaunā kontekstā, kas 
prasa izstrādāt Eiropas enerģētikas politiku, kura pēc iespējas nodrošinātu enerģijas 
pieejamību no vietējiem resursiem, tajā pašā laikā aizsargājot vidi un ierobežojot klimata 
pārmaiņas; uzskata, ka enerģijas piegādes tirgiem ir jābūt atklātiem un godīgiem, bet 
tomēr ir jāatspoguļo nepieciešamība palikt konkurētpējīgiem globālā kontekstā;

Ilgtspējība
Klimata pārmaiņas

  
1 OV C157E, 6.7.2006, 61. lpp.
2 Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0300.
3 Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0058.
4 Šajā datumā pieņemtie dokumenti, P6_TA-(2005)0365.
5 Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0110.
6 Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0243.
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2. atzīst, ka klimata pārmaiņas izraisa nopietnas problēmas, kuru risināšanai ir 
nepieciešama tūlītēja rīcība, un uzskata, ka, sākot ar 2050. gadu, lielākā daļa no ES 
enerģijas ir jāiegūst no avotiem, kas nesatur oglekļa dioksīdu, un ka tāpēc pastāv 
nepieciešamība izstrādāt skaidru plānu šā mērķa sasniegšanai:

a. ES vadītāji nākamā gada laikā vienojas par mērķi attiecībā uz CO2 izmešiem, kas ir 
saistošs līdz 2020. gadam, un CO2 izmešu mērķi 2050. gadam, ievērojot 2°C grādu 
mērķi. Komisijai ir jāierosina pārskatīt emisiju tirdzniecības sistēmas (ETS), 
ieskaitot ETS kredītu, ES enerģijas un energoefektivitātes pasākumu pētniecībai un 
attīstībai savāktās naudas pilnīgu likšanu uz vairāksolīšanu, sākot no 2012. gada;

b. ETS ir jāizvērš starptautiskā mērogā, un tai ir jādarbojas 20 gadus;

c. Pēc ietekmes novērtējuma ETS ir papildus jāiekļauj enerģijas izmantošanas smagās 
nozares, ieskaitot aviāciju un kravu pārvadāšanu;

d. Lai pašreiz ETS izmantoto metodoloģiju padarītu vienkāršāku un pārredzamāku, ir 
jāiesniedz tiesību aktu priekšlikums;

Pētniecība un attīstība 
3. mudina dalībvalstis bez Septītās pētniecības un attīstības pamatprogrammas (FP7) 

izstrādāt stratēģiju dalībvalstu pētniecībnas budžetu apvienošanai ES līmenī;
4. aicina Komisiju veikt enerģijas auditu, ņemot par pamatu pašreizējās tehnoloģijas;

5. aicina daļu no FP7 finansējuma enerģētikai novirzīt sociālās un ekonomiskās reakcijas 
analizēšanai saistībā ar enerģētiku un saistīt šo finansējumu ar Konkurētspējas un 
inovāciju pamatprogrammu, kā arī Eiropas Investīciju banku;

Piegādes drošība 
Energoefektivitāte
6. aicina Padomi un Komisiju nodrošināt energoefektivitātei prioritāti ES, jo no izmaksu 

viedokļa tā ir visefektīvākā metode, kā samazināt pieprasījumu pēc enerģijas; mudina 
savlaicīgi īstenot EK direktīvas šinī jomā, kā arī mudina Komisiju īstenot iepriekšējās 
rezolūcijas par šo tēmu;

7. aicina Komisijas priekšsēdētāju sasaukt 30 lielāko ES pilsētu sanāksmi un izstrādāt 
salīdzinošās novērtēšanas iniciatīvas, lai, kombinējot ar pilsētu plānošanas stratēģiju, 
samazinātu enerģijas patēriņu pilsētu teritorijās; uzskata – lai palielinātu energoieguvi no 
vispārējās lietošanas termoelektrostacijām, kā arī dzesēšanas ražošanu un rajonu apsildi, 
ir jāpieliek daudz pūļu;

8. aicina Komisiju turpināt veikt pētījumus par viedām mērierīcēm un tarifikācijas 
sistēmām;

9. atbalsta pāreju uz iespējami energoefektīvākiem un tīrākiem transporta veidiem, ko jo 
īpaši varēs panākt, ieviešot jaunos tiesību aktus un fiskālās iniciatīvas dalībvalstu līmenī, 
tai skaitā saistošos tiesību aktus autotransporta nozarē; turklāt iesaka izstrādāt stratēģiju, 
kā samazināt aviācijas emisijas un emisijas no kuģiem;

Dažādi enerģijas veidi
10. uzskata, ka enerģijas avotu dažādošana palīdzēs piegādes drošībai;
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11. ierosina, lai ES izstrādā stabilus ilgtermiņa politiskos pamatprincipus, dodot investoriem 
skaidras vadlīnijas attiecībā uz to, kur tirgum būtu jāinvestē; uzskata, ka šiem 
pamatprincipiem ir jāietver ES energoefektivitātes mērķis, kas līdz 2020. gadam veidotu 
vismaz 20 % no uzlabojumiem, saistošie nozares mērķi, lai līdz 2020. gadam 
atjaunojamie enerģijas avoti sastādītu 25 %, un paredzamā CO2 cena; turklāt uzskata, ka 
līdz 2040. gadam atjaunojamo resursu orientējošajam mērķim ir jābūt 50 %;

12. atbalsta nepieciešamību izveidot Stratēģisko enerģētikas pārskatu (SER), kas papildinātu 
ierosināto Enerģijas piegādes novērošanas centra darbu un kam nav jābūt neatkarīgai 
struktūrvienībai; SER uzdevumos ietilps to problēmu, ar kurām ES sastopas enerģētikas 
nozarē, stratēģiskā analīze;

13. mudina Komisiju izmantot SER, lai izstrādātu formulu, kas ļautu dalībvalstīm analizēt 
dažādu politisko alternatīvu kompromisus, ņemot vērā vides prasības, piegādes drošību, 
konkurētspēju un jaunas darbavietas, un tādējādi palīdzētu samazināt risku līdz 
minimumam; aicina Komisiju sīki izpētīt subsīdijas un izmaksas visiem enerģijas 
avotiem, tai skaitā ārējo izdevumu internalizāciju;

14. pieprasa, lai Komisija izstrādātu sistemātisku metodi, kā veicināt biodegvielu ražošanu, 
izplatīšanu un patēriņu, īpaši saistībā ar tām degvielām, ko izmanto transportā, kā arī 
uzsver, ka pastāv nepieciešamība šajā jomā ieviest saistošus mērķus;

15. aicina Komisiju vidējā termiņā atzīt fosilā kurināmā svarīgo lomu un aicina to veikt 
papildu pētījumus attiecībā uz oglekļa intensitātes samazināšanu, kā arī sekmēt 
ekonomiskas metodes izstradi oglekļa piesaistei un uzglabāšanai attiecībā uz oglēm, gāzi 
un naftu, un pieprasa, lai līdz 2020. gadam ES būtu desmit liela mēroga darbojošās 
paraugstacijas;

16. aicina Komisiju sekmēt, lai Eiropas energotīkli tiktu ievilkti no jauna, kas nodrošinātu, 
ka ir iespējama atjaunojamo enerģijas avotu godīga piekļuve energotīkliem; uzskata, ka 
vēja energoietaises atklātā jūrā vispirms ir jāintegrē reģionālā tīklā un beidzot visas 
Eiropas energotīklā;

17. aicina Komisiju novērtēt elastīgāk sabiedrisko labumu, kas rodas, ievērojot ES vides 
tiesību aktus, kur jauninājumi enerģijas jomā var samazināt oglekļa dioksīda izmešus;

18. piekrīt, ka kodolenerģija joprojām ir pretrunīga joma un ka jebkurš lēmums par tās 
attīstību paliks dalībvalstu atbildībā;

Ārējie aspekti
19. uzskata, ka strukturētas debates par veidu, kā ES paudīs vienotu viedokli sarunās ar 

trešām valstīm palielinās ES spēju risināt sarunas ar enerģiju ražojošām un enerģiju 
patērējošām valstīm un ka šādās sarunās ir jāpiedalās Augstajam pārstāvim enerģijas 
jautājumos;

20. mudina dalībvalstis ciešākas sadarbības kontekstā ar ES iestādēm izveidot to prioritāro 
jomu sarakstu, kur tās ir panākušas vienošanos par ārējās enerģijas politiku, tostarp arī 
klimata pārmaiņu mērķus, energoefektivitāti un ietaupījumu mērķus, atjaunojamo 
tehnoloģiju attīstību, cilvēktiesības un sociālo dialogu;

21. mudina Komisiju un dalībvalstis ļoti nopietni uztvert Krievijas gāzes nepietiekamās 
piegādes reālos draudus pēc 2010. gada, jo Krievijas iekšzemes tirgū samazināsies 
ieguldījumi, bet noplūde un enerģijas zudumi būs pārāk lieli; pieprasa, lai dalībvalstis 
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izskaidro, ka nepieciešamais investīciju veids visticamāk netiks sagaidīts bez labāka 
investīciju nodrošinājuma, ko varēs garantēt tikai, ratificējot Enerģētikas hartas 
nolīgumu;

Vienotais tirgus enerģētikā un konkurētspējā
22. aicina dalībvalstis atzīt, ka pašreizējais ES enerģētikas tirgus modelis nedarbojas un, lai 

stātos pretī jaunajai enerģētikas īstenībai, mēs nevaram paļauties tikai uz tirgus vadītiem 
risinājumiem; uzskata – lai nodrošinātu augstu neatkarības pakāpi enerģētikā, ilgtermiņa 
stabilitāti, efektivitāti, vides "jutību" un piegādes drošību, ir nepieciešami skaidri 
politiskie pamatprincipi; uzskata – lai nodrošinātu, ka tirgus strādā nevainojami, skaidrāk 
ir jānosaka valdību, regulatoru un tirgus dalībnieku atbildības jomas;

23. apsveic Komisiju sakarā ar enerģētikas sektora pētījumu; aicina Komisiju turpināt 
izpildes darbību, tai skaitā iekasēt soda naudas no uzņēmumiem, kas neievēro 
konkurences noteikumus;

24. mudina Komisiju noskaidrot, kuras dalībvalstis nepietiekami aizsargā valsts 
energouzraugus vai mēģina bloķēt apvienošanu un pārņemšanu;

25. uzskata, ka enerģētikas politikas savdabība būtu jāizskata konkurences politikā, 
reglamentējošos pasākumos un centienos, kuru nolūks ir iekšējā tirgus noteikumu labāka 
izpilde; 

26. aicina Komisiju veikt pasākumus pret uzņēmumiem, kuriem ir ilgtermiņa cesijas līgumi, 
kas izolē tirgus un darbojas pretēji EK līguma noteikumiem;

27. mudina Komisiju veikt turpmākus pasākumus, lai koncentrētos uz iepriekšējā posma 
enerģijas tirgu;

28. ierosina ievērojami palielināt dalībvalstu regulatoru pilnvaras, iespējams, nosakot 
kopējus pārredzamības un nodošanas atklātībai likumus, minimālās saistošās vadlīnijas, 
tai skaitā patstāvībai, regulatoru izvirzīšanas procedūru, pārredzamību un uzskaitāmību; 
uzskata, ka dalībvalstu enerģētikas regulatoriem ir jādod pilnvaras konsultēt konkurences 
institūcijas dalībvalstīs, pilnvaras nodrošināt enerģētikas uzņēmumus ar likumā noteiktu 
pienākumu sniegt klientiem padomus, kā taupīt enerģiju, un pilnvaras noteikt minimālās 
investīciju prasības;

29. pieprasa, lai dalībvalstis regulatoriem piešķir pilnvaras, kas tika noteiktas ES līmenī, 
dodot viņiem instrumentus elektrības un gāzes pārrobežu piegādei, ieskaitot 
nediskriminējošu pieeju tīklam, transportēšanas tarifus, resursu piešķiršanu, sastrēgumu 
pārvaldības nodrošināšanu un tīklu ekspluatāciju, kā arī skaidru cenu priekšlikumu 
grafiku enerģētikas tirgū; uzskata – ja tie divu gadu laikā netiek doti, Komisijai ir jāveic 
pasākumi, lai pārrobežas enerģētiskajiem sakariem ieceltu Eiropas regulatoru;

30. aicina Komisiju ieviest tiesību aktus, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis pieņem lēmumu, vai 
piešķirt plānošanas atļauju pierobežā četru gadu periodam un, ja līdz šā perioda beigām 
nav saņemta negatīva atbilde, ir jāuzskata, ka plānošanas atļauja ir piešķirta;

31. aicina Komisiju noteikt, lai līdz 2008. gadam labi funkcionējošs reģionālais elektrības 
tirgus būtu prioritāte, un noteikt citu datumu vienota Eiropas enerģētikas tirgus un tīkla 
izveidei;

32. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu trešo paketi, lai pilnībā attīstītu elektrības un gāzes 
tirgus potenciālu, kurā ir jāietver enerģijas tīklu pilnīga tarifu nodalīšana pēc 
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īpašumtiesībām; 
33. aicina dalībvalstis ziņot par legālo tarifu nodalīšanu un izpildīt gan elektroenerģijas, gan 

gāzes direktīvu nosacījumus;
34. uzskata, ka Komisijai ir jānāk klajā ar visaptverošu gāzes stratēģiju, kas izanalizētu 

nepieciešamību samazināt gāzes patēriņu, piegādes dažādošanu un gāzes infrastruktūras 
uzlabošanu, nepieciešamību dažās dalībvalstīs mainīt gāzes plūsmas virzienu, kā arī 
uzglabāšanas un krājumu jautājumu;

Enerģētiskā nabadzība un patērētāju tiesības 
35. uzskata, ka patērētājiem ir jāatrodas jebkuras nākotnes enerģētikas politikas centrā un ka 

Komisijas priekšlikumos skaidrāk ir jāparāda enerģētiskā nabadzība;

36. mudina Transporta un enerģētikas ģenerāldirektorātu novērtēt dalībvalstu struktūrfondu 
plānus attiecībā uz to jaudu un apņēmību risināt enerģētikas jautājumus;

37. aicina dalībvalstu enerģētikas regulatorus nodrošināt, lai tiek ievērotas vispārējas 
pakalpojumu sniegšanas saistības, koncentrējot uzmanību uz neaizsargātiem un 
nabadzīgiem patērētājiem, kuriem būtu jāpiedāvā sociālie tarifi vai pabalsts;

38. aicina dalībvalstis enerģētikas jomā iecelt patērētāju tiesību aizstāvi, kura pienākums bez 
visa pārējā būtu nodrošināt, lai patērētājiem ir viegli pieejama informācija par cenām un 
izvēli, kas ir laba metode, kā pārorientēt enerģijas piegādātājus un sistemātisku piekļuvi 
regulatoriem katrā dalībvalstī;

°

° °
39. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


