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PASKAIDROJUMS

saistībā ar ziņojuma projektu PE521.547v01-00

Šis patstāvīgais ziņojums ir Eiropas Parlamenta ieguldījums debatēs par ES klimata un 
enerģētikas politikas visaptveroša satvara izstrādi 2030. gadam. Tādējādi Parlaments atsaucas 
uz 2013. gada 27. marta Zaļo grāmatu, ar kuru Komisija ir uzsākusi debates par klimata un 
enerģētikas politiku desmitgadē pēc 2020. gada. 

Lai gan Eiropas Savienībai ir skaidrs satvars līdz 2020. gadam un tā ir centusies samazināt 
siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas, veicināt atjaunojamās enerģijas veidus, uzlabot 
energoefektivitāti un apgādes drošumu, ir vairāki iemesli, kuru dēļ būtu jau laikus jāizstrādā 
turpmākais satvars. Komisija pamato, ka, ņemot vērā infrastruktūru investīciju cikla 
ilglaicīgumu enerģētikas jomā, ir svarīgi laikus vienoties par satvaru 2030. gadam attiecībā uz 
mērķu noskaidrošanu, lai nodrošinātu progresu, panākot izmaksu ziņā efektīvu 
konkurētspējīgas ekonomikas attīstību ar zemu oglekļa dioksīda līmeni līdz 2050. gadam, un 
lai nodrošinātu energoapgādes drošību visā Savienībā. Turklāt nozare prasa lielāku drošības 
līmeni ieguldījumiem, un stingrs un spēcīgs satvars varētu palīdzēt uzņēmumiem pieņemt 
lēmumus par ieguldījumiem un radīt darbavietas. Taču jaunā satvarā ir jāņem vērā arī 
mācības, kas gūtas pašreizējā politikā, un jāņem vērā procesi, kas notiek Savienībā un 
starptautiskā līmenī (attiecībā uz, piemēram, ekonomikas un budžeta problēmām, globāliem 
enerģētikas tirgiem, enerģijas izmaksām un pieejamību, starptautisko partneru vērienīgajām 
iecerēm un uzņemtajām saistībām attiecībā uz siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšanu). Turklāt ar patstāvīgu ziņojumu būtu jāatbalsta ES nostājas sagatavošana 
iespējamam starptautiskam nolīgumam par klimata pārmaiņu pielāgošanu 2015. gadā.

Šajā kopīgajā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumā abi referenti ierosina pievērst uzmanību 
šādiem sešiem pamatjautājumiem Savienības turpmākajā klimata un enerģētikas politikā:

- mērķi,

- politikas instrumentu saskanība,

- energoapgādes drošības garantēšana,

- ES ekonomikas konkurētspējas sekmēšana,

- dalībvalstu atšķirīgās veiktspējas ņemšana vērā,

- ES nostāja starptautiskajā līmenī.


