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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas energotehnoloģiju stratēģisko plānu
(2008/2005(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskais plāns (ETS 
plāns): Ceļā uz zemas oglekļa emisijas nākotni” (COM(2007)0723),

– ņemot vērā ietekmes novērtējuma kopsavilkumu, kas pievienots minētajam paziņojumam 
(SEC(2007)1508),

 ņemot vērā Komisijas paziņojumu „20 un 20 līdz 2020. gadam: Eiropas iespējas saistībā 
ar klimata pārmaiņām” (COM(2008)0030),

 ņemot vērā ietekmes novērtējumu Īstenošanas pasākumu kopumam, lai sasniegtu ES 
2020. gadam izvirzītos mērķus attiecībā uz klimata pārmaiņām un atjaunojamo enerģiju 
(SEC(2008)0085),

 ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Atbalsts agrīniem demonstrējumiem par ilgtspējīgu 
enerģijas ražošanu no fosilā kurināmā” (COM(2008)0013),

 ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Enerģētikas politika Eiropai” (COM(2007)0001),

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par 
atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu un veicināšanu (COM(2008)0019),

 ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza 
Direktīvu 2003/87/EK, lai uzlabotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcefekta gāzu emisiju 
kvotu tirdzniecības sistēmu (COM(2008)0016),

 ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ģeoloģisko 
oglekļa dioksīda uzglabāšanu un Padomes Direktīvu 85/337/EEK un 96/61/EK, kā arī 
Direktīvu 2000/60/EK, 2001/80/EK, 2004/35/EK, 2006/12/EK un Regulas (EK) 
Nr. 1013/2006 grozīšanu (COM(2008)0018),

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1982//2006/EK (2006. gada 18. 
decembris) par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju 
attīstības un demonstrējumu pasākumiem (2007.–2013. g.)1,

 ņemot vērā Padomes Lēmumu Nr. 2006/976/Euratom (2006. gada 19. decembris) par 
Īpašo programmu, ar ko īsteno Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) Septīto 
pamatprogrammu kodolpētniecības un apmācību pasākumiem (2007.–2011. g.)2,

                                               
1 OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.
2 OV L 400, 30.12.2006., 404. lpp.
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 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1639/2006/EK (2006. gada 
24. oktobris), ar ko izveido konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu (2007.–2013.)1,

 ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido kopuzņēmumu kurināmā 
elementu un ūdeņraža jomā (COM(2007)0571),

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. septembra rezolūciju par Eiropas 
atjaunojamo enerģijas avotu ceļvedi2,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada 31. janvāra rezolūciju par energoefektivitātes 
rīcības plānu: potenciāla izmantošanu3,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada 13. marta rezolūciju par Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas fondu4,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada 11. marta nostāju par Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūtu5,

 ņemot vērā Briseles 2007. gada 8. un 9. marta Eiropadomes prezidentūras secinājumus,

 ņemot vērā 2008. gada 28. februāra Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru 
padomes secinājumus par energoefektivitātes rīcības plānu,

 ņemot vērā Briseles 2008. gada 13. un 14. marta Eiropadomes prezidentūras secinājumus,

 ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

 ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu,

A. tā kā Parlamenta, Padomes un Komisijas kārtējos paziņojumos ir uzsvērts, ka ES 
prioritātes ir klimata pārmaiņu problēmas risināšana, energoapgādes drošības uzlabošana 
un konkurētspējīgas ekonomikas nodrošināšana;

B. tā kā joprojām pieaug klimatu pārmaiņu radītie draudi un būtiska nozīme būs COP14
sarunām Poznaņā, kā arī COP15 sarunām Kopenhāgenā, lai panāktu starptautisku 
vienošanos, kas aizvietos Kioto protokola mehānismu, par klimata pārmaiņu mazināšanu;

C. tā kā ES atkarība no fosilo degvielu importa līdz 2030. gadam varētu palielināties, 
sasniedzot 65 % no kopējā degvielas patēriņa;

D. tā kā saskaņā ar Komisijas aplēsēm ES ik gadu būs nepieciešami 70 miljardi eiro, lai līdz 
2020. gadam panāktu ES siltumnīcefekta gāzes samazinājuma un atjaunojamās enerģijas 
mērķus;

                                               
1 OV L 310, 9.11. 2006., 15. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0406.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0033.
4 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0096.
5 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0081.
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E. tā kā Septītajā pamatprogrammā septiņu gadu plānošanas periodā enerģētikas pētniecībai 
ir piešķirti tikai 2,3 miljardi eiro;

F. tā kā kopš divdesmitā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem ES ir būtiski samazinājies valsts 
un privātais budžets enerģētikas pētniecībai,

Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskā plāna nepieciešamība

1. atzinīgi vērtē Eiropas energotehnoloģiju stratēģisko plānu (ETS plāns); uzskata, ka 
Eiropas energotehnoloģiju politika ir būtiska, lai līdz 2020. gadam panāktu ES mērķus 
attiecībā uz enerģiju un klimata pārmaiņām; 

2. uzsver, ka ES ir jāpanāk siltumnīcefekta gāzes samazinājuma un atjaunojamās enerģijas 
mērķi, vienlaikus saglabājot konkurētspējīgu ekonomiku; uzskata, ka ir nepieciešamas 
zemu izmaksu, zema oglekļa satura energotehnoloģijas, lai mazinātu izmaksas saistībā ar 
emisiju ierobežošanu un radītu jaunus tirgus ES rūpniecībai;

3. uzskata, ka jaunas tehnoloģijas arī ir nepieciešamas, lai veicinātu enerģijas avotu 
diversifikāciju un nodrošinātu mazāk piesārņojošus paņēmienus vietējo resursu 
izmantošanai energoapgādes drošības atbalstam; aicina Komisiju veikt ES energoresursu 
novērtēšanu, lai veicinātu to labāku izmantošanu, tostarp ar jaunām tehnoloģijām;

4. uzskata, ka ETS plānā ir jāatbalsta darbības, kas veicina to, ka sabiedrība pieņem jaunas 
energotehnoloģijas;

5. uzskata, ka lētākas un efektīvākas zema oglekļa satura tehnoloģijas ir būtiskas, lai panāktu 
jaunu starptautisku vienošanos, kas aizvietos Kioto protokola mehānismu, par klimata 
pārmaiņu mazināšanu,

Koordinēšana un stratēģiskā plānošana

6. uzsver, ka dažādos līmeņos un starp atsevišķiem partneriem ir nepieciešams uzlabot 
energotehnoloģiju stratēģiju koordinēšanu; arī uzsver, ka, uzlabojot koordinēšanu, ir 
nepieciešams izvairīties no pārliekas birokrātijas un nodrošināt vienkāršību un skaidrību, 
piemēram, ar Eiropas Kopienas Vadības grupas un Eiropas Enerģētikas pētniecības 
alianses palīdzību;

7. piezīmē, ka saskaņā ar pamatprogrammu izstrādātos instrumentus (ERA-NET, NoE un 
ETP) var izmantot, lai atbalstītu Eiropas enerģētikas tehnoloģiju informācijas sistēmu; 

8. uzsver, ka ir būtiski svarīgi uzlabot arī koordinēšanu ar trešām valstīm, tostarp attīstītām 
valstīm, jaunattīstības valstīm un jaunās tirgus ekonomikas valstīm; 

9. pievērš uzmanību iespējamam riskam saistībā jauno iniciatīvu dublēšanu un 
daudzkāršošanu; aicina Komisiju izskatīt, kā jaunās Eiropas rūpniecības iniciatīvas būs 
piemērotas pašreizējām programmām, tostarp Septītajai pamatprogrammai, un jo īpaši 
kopējām tehnoloģiju iniciatīvām, kas noteiktas saskaņā ar Septīto pamatprogrammu, 
Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtu;
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10. uzskata, ka Eiropas enerģētikas tīklam ir būtiska nozīme ES enerģētikas politikas 
stratēģijā,

Eiropas rūpniecības iniciatīvas
11. pauž stingru pārliecību, ka nekavējoties ir nepieciešams lielāks atbalsts zema oglekļa 

satura tehnoloģijām demonstrācijas un tirdzniecības posmā; tāpēc atzinīgi vērtē ierosinātās 
Eiropas rūpniecības iniciatīvas; taču uzsver, ka arī ir nepieciešams palielināt atbalstu 
tehnoloģiju pētniecībai un izstrādei, kuras būs nepieciešamās ilgākā laika posmā;

12. uzskata, ka Eiropas rūpniecības iniciatīvās uzmanība ir jāpievērš jomām, kurām ir lielāks 
potenciāls, lai līdz 2020. gadam palīdzētu panākt ES klimata pārmaiņu mazināšanas un 
atjaunojamās enerģijas mērķus, kā arī samazinātu izmaksas un replikāciju ilgākā posmā; 

13. atbalsta priekšlikumu, ka Eiropas rūpniecības iniciatīvas ir jāizstrādā atšķirīgā veidā, lai 
piemērotos īpašu tehnoloģiju vajadzībām; uzskata, ka šāds elastīgums nodrošinātu 
stratēģisko alianšu veidošanu starp dalībvalstīm, vietojām un reģionālajām varas iestādēm, 
pētniecības centriem un privāto sektoru, lai izstrādātu īpašas tehnoloģijas; aicina šīs 
struktūras sadarboties, lai nekavējoties sagatavotu sīki izstrādātus priekšlikumus Eiropas 
rūpniecības iniciatīvām;

14. pauž stingru atbalstu ierosinātajām Eiropas rūpniecības iniciatīvām attiecībā uz vēja un 
saules enerģiju, bioenerģiju, CO2 uztveršanu, transportēšanu un glabāšanu, elektrotīkliem 
un kodola skaldīšanu;

15. uzskata, ka ETS plānā lielāka nozīme ir jāpiešķir energoefektivitātei, jo tā ir joma, kurai ir 
lielāks potenciāls vidēji ilgā laikā rentablā veidā efektīvi samazināt emisijas; aicina 
Komisiju iekļaut Eiropas rūpniecības iniciatīvu jomās energoefektīvas tehnoloģijas, 
tostarp koģenerāciju un poliģenerāciju;

16. uzskata, ka oglekļa uztveršanas un glabāšanas (CCS) tehnoloģiju izstrāde būs būtiski 
svarīga globālo klimatu pārmaiņu problēmas risināšanā; aicina Komisiju iekļaut Eiropas 
rūpniecības iniciatīvās 12 ierosinātos CCS tehnoloģiju demonstrācijas projektus (tā dēvēto 
ES paraugprogrammu); piezīmē, ka atbalsts „tīro ogļu” tehnoloģijām atvieglos CCS
tehnoloģiju izmantošanu un tā būs lētāka;

17. atzīmē transporta tehnoloģiju, kas izmanto energoresursus ar zemu oglekļa saturu, nozīmi; 
aicina Komisiju novērtēt un uzlabot atbalstu šādām tehnoloģijām;

Finansējums

18. gaida Komisijas ierosināto paziņojumu par finansējumu tehnoloģijām, kas izmanto 
energoresursus ar zemu oglekļa saturu; pauž nožēlu, ka šo paziņojumu nepublicēja 
vienlaikus ar EST plānu;

19. uzsver, ka EST plānu nav jāfinansē, pārdalot līdzekļus, kas pieejami enerģētikai saskaņā 
ar Septīto pamatprogrammu un Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu; 

20. uzskata, ka, ņemot vērā klimata pārmaiņu un enerģētikas problēmām piešķirto prioritāti, ir 
nepieciešami nozīmīgi ES papildresursi tehnoloģijām, kas izmanto energoresursus ar 
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zemu oglekļa saturu, un tie nekavējoties jāizmanto, ja tie var palīdzēt panākt ES mērķus 
līdz 2020. gadam;

21. mudina Komisiju nekavējoties nodrošināt atbilstīgu finansējumu un atbalstu tehnoloģiju, 
kas izmanto energoresursus ar zemu oglekļa saturu, pētniecībai un izstrādei, 
demonstrācijai un tirdzniecībai, lai katru gadu, sakot no 2009. gada, vismaz 
EUR 2 miljardus no ES budžeta izlietotu šādu tehnoloģiju atbalstam neatkarīgi no Septītās 
pamatprogrammas un Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas, arī aicina Komisiju 
sniegt priekšlikumus par papildresursiem finanšu pamatrpogrammas 2007.–2013. g. 
vidusposma pārskatā;

22. piezīmē, ka resursus ir nepieciešams izlietot partnerībā ar rūpniecību, lai pastiprinātu 
privātā sektora ieguldījumus tehnoloģijās, kas izmanto energoresursus ar zemu oglekļa 
saturu; uzsver, ka ir nepieciešams skaidrs plāns ilgākam laika posmam un finanšu shēma, 
kuru atbalstītu finanšu iestādes, piemēram, EIB, lai privātā sektora partneriem sniegtu 
pietiekamu drošību ieguldījumu veikšanai; uzsver, ka ir nepieciešams iesaistīt MVU, jo 
īpaši izkliedētās enerģijas piegādes sistēmu tehnoloģiju jomā;

23. piezīmē, ka saskaņā ar ierosināto ES emisiju tirdzniecības sistēmas (ETS) pārskatīšanu, 
ieņēmumi no izsoles nodrošinās nozīmīgus līdzekļus, lai finansētu tehnoloģijas, kas 
izmanto energoresursus ar zemu oglekļa saturu; uzskata, ka ETS ietekmētās 
uzņēmējdarbības nozares ir jāiesaista lēmumu pieņemšanā par šāda finansējuma
izmantošanu;

°

°        °

24. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Nepieciešamas jaunas tehnoloģijas

2008. gada 23. janvārī Eiropas Komisija pieņēma vairākus priekšlikumus, kuru mērķis ir 
sasniegt divus galvenos mērķus, par kuriem 2007. gadā vienojās Eiropas Padome, proti:
 samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas ES vismaz par 20 % līdz 2020. gadam;
 panākt, lai atjaunojamo enerģiju īpatsvars ir 20 % no kopējā ES energopatēriņa līdz 

2020. gadam.

Šie mērķi ir būtisks ieguldījums pasaules mēroga pasākumos klimata pārmaiņu risināšanai. Ja 
pēc 2020. gada mums jāsasniedz ES mērķis ierobežot globālās klimata pārmaiņas līdz 2oC, 
tad līdz 2050. gadam, visticamāk, ir jāpanāk emisiju samazinājums ES par 60–80 %.
Galvenais līdzeklis šī samazinājuma sasniegšanai ir oglekļa cenas ieviešana ES emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēmā, kas ir patiešām liels plāns ES ekonomikā.

ES ir jāsasniedz šie mērķi tādā veidā, lai tās ekonomika saglabātu konkurētspēju. Komisija 
novērtēja, ka izmaksas ES mērķu sasniegšanai veidos 0,45 % no IKP vai aptuveni 
70 miljardus eiro gadā līdz 2020. gadam.

Līdztekus klimata pārmaiņu risināšanai ir arī mērķis saglabāt ES energoresursu pietiekamību, 
ņemot vērā pieaugošo atkarību no enerģijas importa, kas būs palielinājies līdz 65 % 
2030. gadā. Atkarība tikai no importētās gāzes, visticamāk, pieaugs līdz 84 % no kopējā 
apjoma līdz 2030. gadam.

Risinot abas problēmas — gan vides, gan piegāžu drošības problēmu — un saglabājot ES 
ekonomikas konkurētspēju pasaulē, jauno energotehnoloģiju attīstīšanai un izvēršanai būs 
nozīmīga loma.

 Pirmkārt, jaunas tehnoloģijas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu, ka ES var sasniegt emisiju 
samazinājuma mērķi par zemāko iespējamo cenu. Turklāt, tā kā ES ir galvenā loma 
pasākumu pret klimata pārmaiņām ieviešanā, tai vajadzētu izmantot šo pozīciju, 
nodrošinot, ka tās uzņēmumi ir galvenie zema oglekļa satura tehnoloģiju un pakalpojumu 
attīstītāji. Pirmajiem iniciatoriem ir nepieciešami stabili stimuli, lai izmainītu patlaban 
izmantojamās tehnoloģijas.

 Otrkārt, jaunas tehnoloģijas ir nepieciešamas visā pasaulē. ES, kas ir atbildīga par 
aptuveni 14 % no visas pasaules siltumnīcefektu gāzu emisijām, nevar atrisināt klimata 
pārmaiņu problēmu viena pati. Bažas izraisa plānotais emisiju pieaugums, kas saistīts ar 
lielo jaunattīstības valstu, piemēram, Ķīnas un Indijas, izaugsmi. Piemēram, paredzams, 
ka Indijā enerģijas patēriņš palielināsies divkārt līdz 2020. gadam. Nepieciešams cieši 
sadarboties ar šīm valstīm, lai tām palīdzētu izvērst tehnoloģijas, kas atbilst to gaidītajai 
izaugsmei, vienlaikus samazinot emisijas.

 Visbeidzot, jaunās tehnoloģijas, piemēram, atjaunojamie enerģijas avoti un oglekļa 
uztveršana un uzglabāšana (CCS), kā arī enerģijas ražošanas un galapatērētāju efektīvi 
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ietaupījumi (īpaši enerģiju patērējošo rūpniecības nozaru ietaupījumi) ir svarīgi, lai 
nodrošinātu energoresursu pietiekamību, piemēram, nodrošinot ES valstis ar jauniem 
veidiem, kā izmantot vietējos energoresursus, nepalielinot emisijas. Mums ir 
nepieciešamas attīstīt skaidrāku ideju par to, kādi ir ES valstu vietējie energoresursi un kā 
tos labāk izmantot, izmantojot jaunas tehnoloģijas.

Pašreizējais ieguldījumu līmenis energotehnoloģijās ir nepietiekams

Visumā Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskais plāns skaidri parāda, ka attiecībā uz 
ieguldījumiem jaunās energotehnoloģijās patlaban ES panākumus negūst ne publiskā sektorā, 
ne privātā sektorā. Energopētniecības budžets ir sarucis kopš 20. gadsimta astoņdesmitajiem 
gadiem. ES energopētniecības budžets nav pienācīgi sekmējis vidējo un ilgtermiņa mērķu 
sasniegšanu un neatspoguļo to, ka Komisija, Padome un Parlaments vairākos politiskos 
paziņojumos ir noteikuši klimata pārmaiņu risināšanu par prioritāti.

Patlaban saskaņā ar Septīto pamatprogrammu ES tērē energopētniecībai tikai daļu no 
2020. gada mērķu sasniegšanas izmaksām (2,3 miljardi eiro pret iespējamiem 700 miljardiem 
eiro). Eiropas energotehnoloģiju stratēģisko plānu nav iespējams īstenot ar tik niecīgu 
finansējumu, kādu paredz Septītā pamatprogramma, vai vienkārši piesaistot brīvprātīgi 
atvēlētus līdzekļus no rūpniecības, dalībvalstīm, vietējām un reģionālām valsts pārvaldēm un 
finanšu institūcijām. Ja mēs vēlamies, lai šīs iestādes atvēl vairāk līdzekļu, tad mums jāsāk ar 
lielāku līdzekļu piešķiršanu ES līmenī.

Tādēļ ir pilnīgi skaidrs, ka atbalsts energotehnoloģijām ES līmenī ir krietni jāpalielina.
Energopētniecības, demonstrēšanas un ieviešanas budžeta palielināšana par 10 miljardiem 
eiro līdz finanšu plāna 2007.–2013. gadam izpildes beigām šķiet diezgan pieticīgs devums 
šādos apstākļos.

Finansējuma īpaši trūkst jaunu tehnoloģiju demonstrēšanas un ieviešanas posmā. Tas ir īpaši 
svarīgi, lai attīstītu jaunas tehnoloģijas, kādas ir nepieciešamas ES 2020. gada mērķa 
sasniegšanai. Tomēr nepieciešami arī lielāki ieguldījumi pētniecībā, kas ir pamatā tehnoloģiju 
attīstībai 2030. gadam un tālākā nākotnē. Tādēļ ir arī jāpalielina pamatprogrammās noteiktais 
finansējums enerģētikas prioritātēm.

Šis ir neatliekams jautājums. Aplūkojot šo jautājumu no jauno tehnoloģiju demonstrēšanas un 
ieviešanas uzsākšanas viedokļa, 2020. gads nav vairs tālu. Jauni ieguldījumi ir nepieciešami 
tūlīt, ja mēs vēlamies, lai tie dod rezultātu šajā laika posmā, un vēlamies palīdzēt mūsu 
enerģētikas nozarei un ES ekonomikai kopumā.

Diemžēl ES budžeta plānošanas process atpaliek no Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskā 
plāna. Taču Komisijai ir jāizpēta iespējas izmantot papildu resursus. Arī termiņa vidusposma 
pārskats sniedz nozīmīgu iespēju izvirzīt priekšlikumus jauna finansējuma iegūšanai, un 
Komisijai tos vajadzētu izvirzīt.

Palielināts finansējums ES līmenī nevar aizstāt citu publiskā vai privātā sektora finansējumu.
Finansēšanas mehānismiem ir jābūt veidotiem tā, lai tie stimulētu un apvienotu finansējuma 
privātos un citus avotus. ES finansējumam ir jādarbojas līdztekus „pieprasījuma vilcējspēku” 
instrumentiem, piemēram, ražojuma standartiem un emisijas kvotu tirdzniecībai. Savukārt 
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finansējuma palielināšana ES līmenī palielinās visu valsts iestāžu un privātā sektora 
pārliecību, ka jādarbojas kopā un jāiegulda.

Ierosinātās Eiropas rūpniecības iniciatīvas ir nozīmīgs priekšlikums šajā jomā. Komisijas 
priekšlikumā ir ierosināts, ka šīs būs dažāda veida iniciatīvas atbilstoši īpašās tehnoloģijas vai 
sektora vajadzībām. Tam vajadzētu būt pamatotam procesam, kuru virza rūpniecības, 
ieinteresēto dalībvalstu, reģionālo un vietējo valsts pārvalžu un/vai pētniecības centru 
priekšlikumi, ES finansējumam darbojoties kā nozīmīgam katalizatoram. Šādā veidā tiks 
izveidots šo iestāžu stratēģisko apvienību pamats un mehānisms, kādā finansiālo atbalstu var 
apvienot un koncentrēt.

Pašreizējais atbalsts ir sadrumstalots, un tam nepieciešama labāk koordinēšana

Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskajā plānā ir arī norādīts, ka pašreizējais atbalsts ir 
sadrumstalots un tam nepieciešama labāka koordinēšana. Jaunās Eiropas Kopienas dalībvalstu 
Vadības grupas un jaunās nacionālo enerģētikas pētniecības institūtu Eiropas Enerģētikas 
pētniecības apvienības izveidošana ir apsveicama. Ļoti nozīmīga ir arī jaunas informācijas par
tehnoloģiju attīstību un iespējām sniegšana, kas nodrošinātu to, ka visas puses darbojas ar 
vienādiem paņēmieniem un nosakot vienādas prioritātes. Šī ir pirmā uz kompetenci balstītā 
ekonomikas nozare, kurā informāciju un pētniecības un attīstības darbības, demonstrēšanu un 
ieviešanu koordinēs ES līmenī. Šādas koordinēšanas panākumi ir pilnībā saistīti ar kopējā ES 
enerģijas tirgus attīstību un kopējo enerģētikas politiku.

Ir svarīgi, lai Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskajā plānā paredzētās jaunās tehnoloģijas 
mazinātu, nevis palielinātu sadrumstalotību. Šīm jaunajām iniciatīvām, piemēram, Eiropas 
rūpniecības iniciatīvai, ir pēc iespējas ciešāk jāsadarbojas ar esošajām iniciatīvām, piemēram, 
Septīto pamatprogrammu, un jāizvairās no dublēšanas un atkārtošanās.

Tāpat ir svarīgi, lai Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskais plāns uzlabotu sadarbību arī ar 
citām valstīm, nevis vienīgi starp dalībvalstīm. Klimata pārmaiņas ir globāla problēma, un 
Eiropa var gūt labumu, apvienojoties nozīmīgos pētniecības pasākumos ar citām valstīm, arī 
ASV. Turklāt, ja nāksies risināt vispasaules klimata pārmaiņas, tad tehnoloģijas ir jāizvērš tur, 
kur tām ir visrentablākā ietekme, piemēram, oglekļa uztveršana un uzglabāšana, iespējams, ir 
jāizvērš Ķīnā un Indijā.

Nepieciešamība attīstīt Eiropas enerģētikas tīklus ir skaidra un acīmredzama, tāpēc to nav 
nepieciešams turpmāk apspriest.

Nepieciešams rūpīgi apsvērt tehnoloģiju prioritātes

Lai noteiktu tehnoloģiju prioritātes Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskajā plānā un Eiropas 
rūpniecības iniciatīvā, Komisija rūpīgi apsvēra Eiropas tehnoloģiju platformās noteikto 
stratēģisko darba kārtību. Visumā referents atbalsta tehnoloģiju prioritāšu izvēli. Tomēr ir 
dažas galvenās jomas, kuras Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskajā plānā ir vairāk jāuzsver.

 Pirmkārt, nespēja veltīt vērību enerģijas ražošanas efektivitātei, kā arī koģenerācijai un 
poliģenerācijai, galapatērētāju enerģijas ietaupījumiem un rūpnieciskajai 
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energoefektivitātei ir izraisījusi daudz iebildumu. Šķiet dīvaini, ka joma ar vislielākajām 
rentabilitātes iespējām nav iekļauta Eiropas rūpniecības iniciatīvu sarakstā.

 Otrkārt, saistība starp Eiropas energotehnoloģiju stratēģisko plānu un nozīmīgo ES 
apņemšanos uzņemties 12 vadošo CCS demonstrējumu projektus ir neskaidra. CCS, 
iespējams, ir milzīga ietekme gan uz vispasaules klimata pārmaiņām, gan ES vietējo 
energoresursu izmantošanu. Tādēļ šo demonstrējumu projektu popularizēšana ir veicama 
ļoti steidzami. Šo demonstrējumu projektu izvirzīšana Eiropas rūpniecības iniciatīvas 
centrā šķiet loģiska, īpaši pārejas periodā uz zema oglekļa satura enerģētiku fosilā 
kurināmā izmantošanā.

 Treškārt, Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskajā plānā ir vairāk jāuzsver tehnoloģiju 
pieņemamība sabiedrībā. Ja tehnoloģijas ir jāizvērš, tad tām ir jābūt sabiedrībai 
pieņemamām. Šis ir jautājums, kas ietekmē visas galvenās energopiegādes tehnoloģijas, 
bet it īpaši atomenerģijas tehnoloģiju. Nepieciešamība pēc labākas informācijas aprites un 
sabiedrības līdzdalības ir jāapsver gan jaunajā dominējošajā Eiropas Kopienas Vadības 
grupā, gan Eiropas Enerģētikas pētniecības apvienībā, gan atsevišķās Eiropas rūpniecības 
iniciatīvās.
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