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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par klimata un enerģētikas politikas satvaru 2030. gadam
(2013/2135(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu „Klimata un enerģētikas politikas satvars 
2030. gadam”,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, jo īpaši tā 191., 192. un 194. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulu (ES) 
Nr. 994/2010 par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvu 2012/27/ES 
par energoefektivitāti, 

– ņemot vērā Komisijas Balto grāmatu „Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu —
virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu” (COM(2011)0144) un 
Eiropas Parlamenta 2011. gada 15. decembra rezolūciju par Ceļvedi uz Eiropas vienoto 
transporta telpu — virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu1,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā” (COM(2011)0112) un Eiropas 
Parlamenta 2012. gada 15. marta rezolūciju par Ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā2,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ceļvedis par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā” 
(COM(2011)0571) un Eiropas Parlamenta 2012. gada 24. maija rezolūciju par resursu 
efektīvu izmantošanu Eiropā3,

– ņemot vērā tā 2012. gada 21. novembra rezolūciju par slānekļa gāzes un slānekļa eļļas 
ieguves radīto ietekmi uz vidi4,

– ņemot vērā tā 2012. gada 21. novembra rezolūciju par slānekļa gāzi un slānekļa eļļu —
rūpnieciskie, enerģētiskie u. c. aspekti5,

– ņemot vērā tā 2012. gada 22. novembra rezolūciju par Klimata pārmaiņu konferenci Dohā, 
Katarā (COP 18)6,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Enerģētikas ceļvedis 2050. gadam” 
(COM(2011)0885) un Eiropas Parlamenta 2013. gada 14. marta rezolūciju par 

                                               
1 Pieņemtie teksti, 15.12.2011., P7_TA(2011)0584.
2 Pieņemtie teksti, 15.3.2012., P7_TA(2012)0086.
3 Pieņemtie teksti, 24.5.2012., P7_TA(2012)0223.
4 Pieņemtie teksti, 21.11.2012., P7_TA(2012)0443.
5 Pieņemtie teksti, 21.11.2012., P7_TA(2012)0444.
6 Pieņemtie teksti, 22.11.2012., P7_TA(2012)0452.
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Enerģētikas ceļvedi 2050. gadam — enerģija nākotnei1,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Enerģija no atjaunojamiem energoresursiem —
būtiska Eiropas enerģijas tirgus sastāvdaļa” (COM(2012)0271) un Eiropas Parlamenta 
2013. gada 21. maija rezolūciju par pašreizējām problēmām un iespējām saistībā ar 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu Eiropas iekšējā enerģijas tirgū2,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Kā panākt, lai iekšējais enerģijas tirgus patiešām 
funkcionētu” (COM(2012)0663) un Eiropas Parlamenta 2013. gada 10. septembra 
rezolūciju par to, kā panākt, lai iekšējais enerģijas tirgus patiešām funkcionētu3,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu „Eiropas oglekļa tirgus stāvoklis 2012. gadā” 
(COM(2012)0652),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Pielāgošanās klimata pārmaiņām: ES stratēģija” 
(COM(2013)0216),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas kopīgās apspriedes, kas rīkotas saskaņā 
ar Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas un 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumus (A7-0000/2013),

A. tā kā energoapgādes drošība, konkurētspēja un klimata mērķi ES ir ārkārtīgi svarīgi, nav 
nodalāmi un jārisina un jāskata kā līdzvērtīgi;

B. tā kā tas ir atzīts Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD), kurā noteikts, ka 
Savienības enerģētikas politikas mērķi ietver enerģijas tirgus darbību, energoapgādes 
drošību, energoefektivitāti, energotaupību, atjaunojamus energoresursus un 
starpsavienojumus;

C. tā kā starptautiskā sabiedrība 2009. gadā Kopenhāgenas konferencē apņēmās panākt, ka 
globālā sasilšana 21. gadsimtā nepārsniedz 2 °C;

D. tā kā Eurostat rādītāji liecina, ka ES ir samazinājusi CO2 emisijas par 16,97 % posmā no 
1990. gada līdz 2011. gadam un virzās uz attiecīgā mērķa sasniegšanu 2020. gadā;

E. tā kā pēc IEA aplēsēm ES ir atbildīga tikai par 11 % no pasaules siltumnīcefekta gāzu 
(SEG) emisijām un paredzams, ka šis īpatsvars nākotnē samazināsies, lai arī tai ir 
ierobežotas spējas samazināt pasaules emisijas, rīkojoties vienpusēji, tai ir būtiska nozīme, 
jo īpaši attiecībā uz saistošas vienošanās panākšanu 2015. gadā Parīzē, tādēļ ES 
jānoformulē skaidra nostāja;

                                               
1 Pieņemtie teksti, 14.3.2013., P7_TA(2013)0088.
2 Pieņemtie teksti, 21.5.2013., P7_TA(2013)0201.
3 Pieņemtie teksti, 10.9.2013., P7_TA(2013)0344.
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F. tā kā ieguldītājiem un rūpniecības uzņēmumiem vajadzīgs skaidrs ilgtermiņa ES klimata 
un enerģētikas politikas satvars ar augstāku drošības līmeni, lai sekmētu ilgtermiņa 
privātos ieguldījumus un samazinātu ar to saistīto risku;

G. tā kā Komisijas paziņojumā par Enerģētikas ceļvedi 2050. gadam, ko atbalstījis Eiropas 
Parlaments, norādīts, ka energoefektivitāte, atjaunojami energoresursi un enerģijas 
infrastruktūras ir jebkurā gadījumā izdevīgas iespējas un ka jāņem vērā atbilstīgas 
politikas un instrumenti, lai veicinātu Eiropas konkurētspēju;

H. tā kā ES 2011. gadā iztērēja EUR 573 miljardus par importētu fosilo kurināmo un 
paredzams, ka tās atkarība no enerģijas importa palielināsies;

I. tā kā pētījumi liecina, ka energotīklu uzlabošana ir labākais veids, kā uzlabot iekšējo tirgu, 
samazināt enerģijas izmaksas un palielināt rūpniecības nozares konkurētspēju,

Mērķrādītāji

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu par klimata un enerģētikas politikas satvaru 
2030. gadam un cer, ka Eiropadome šiem jautājumiem sniegs reālistiskus, taču vērienīgus 
risinājumus;

2. lūdz Komisiju izvēlēties daudzpusīgu pieeju, kuras efektivitāte un izmaksu lietderība 
jāuzlabo ar saskaņotām un konsekventām politikām, kas līdzvērtīgi risina tādus 
jautājumus kā konkurētspēja, enerģētiskā drošība, un klimata mērķi (piemēram, SEG 
emisiju samazināšana, atjaunojamu energoresursu avoti un energoefektivāte);

3. aicina Eiropadomi turpināt virzību, kas panākta ES līmenī, un izvirzīt vērienīgus, taču 
reālistiskus mērķus ES politikām 2030. gadam, kurās ņemtas vērā ekonomiskās, sociālās, 
vides, starptautiskās un tehnoloģiskās norises, un izveidot skaidru, stabilu, izmaksu ziņā 
efektīvu ilgtermiņa satvaru rūpniecības uzņēmumiem un ieguldītājiem;

4. uzskata, ka atbalsta shēmas, tās labāk izmantojot, var būt piemērots instruments, lai 
veicinātu atjaunojamu energoresursu avotu (AEA) un energoefektivitātes attīstību; 
uzskata, ka svarīgs Komisijas uzdevums ir sniegt norādes šajā saistībā;

5. norāda, ka daži no AEA vairs nav uzskatāmi par jauniem energoresursu avotiem un tāpēc 
ir jāpārtrauc to subsīdijas, lai varētu tās novirzīt pētniecības un izstrādes programmām un 
AEA, kuri vēl nav efektīvi izmaksu ziņā; lūdz Komisiju izpētīt AEA izmantošanas 
prioritātes ietekmi uz vispārīgajām enerģijas izmaksām;

6. uzsver, ka lielākai energoefektivitātei un enerģijas taupīšanai būs svarīga nozīme 
enerģētikas nozares atbrīvošanā no oglekļa dioksīda emisijām;

7. lūdz Komisijai izstrādāt labākas metodes un rīkus attīstības aprēķināšanai un uzraudzībai, 
kas varētu palīdzēt izveidot konsekventāku ES pieeju attiecībā uz energoefektivitāti; 
uzskata, ka būtu nopietnāk jāstrādā pie tā, lai palīdzētu ES rūpniecības uzņēmumiem vēl 
vairāk samazināt to energointensitāti;

8. norāda, ka emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai (ETS) kā vienam no ES klimata un 
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enerģētikas tiesību aktu kopuma stūrakmeņiem būtu jāspēj vislabāk pildīt savu galveno 
funkciju — SEG emisiju samazināšanu — un efektīvi reaģēt gan ekonomiskās recesijas, 
gan izaugsmes posmos; atgādina, ka ES ETS galvenais mērķis ir samazināt SEG emisijas, 
nevis nodrošināt ieguldītājiem pietiekamus stimulus ieguldīt zemu oglekļa emisiju 
tehnoloģijās, jo tas uzskatāms par sekundāru mērķi, nevis par pamatojumu vērtēšanai, vai 
shēma darbojas, kā paredzēts;

9. norāda, ka ES nepieciešams tāds plašs politikas satvars 2030. gadam, kas veicinātu 
ieguldījumus un ilgtermiņa dekarbonizāciju nozarēs, uz kurām neattiecas ETS; tādēļ 
aicina Komisiju un dalībvalstis pārskatīt mērķrādītājus, uz kuriem neattiecas ETS, 
saglabājot elastīgumu, lai dalībvalstis varētu noteikt, kā tās ievēros savus mērķrādītājus 
attiecībā uz pienākumu sadali;

10. uzskata, ka koģenerācijai būs svarīga nozīme energoefektivitātes palielināšanā nākotnē;

Politikas instrumentu saskanība

11. lūdz dalībvalstis veidot labāku sadarbību un mijiedarbību ES līmenī, lai padarītu valstu 
pasākumus konsekventākus;

12. atgādina, ka skaidra, saskanīga un konsekventa politika un regulējums ir nozīmīgi, lai 
palīdzētu veicināt nepieciešamos ieguldījumus jebkurā gadījumā izdevīgās tehnoloģijās, 
kas noteiktas Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam, izmaksu ziņā lietderīgā un ilgtspējīgā 
veidā;

13. lūdz Komisijai izpētīt mijiedarbību starp klimata un enerģijas mērķiem, lai panāktu 
efektīvākās politikas ES līmenī, ņemot vērā ne tikai valstu IKP, bet arī katras dalībvalsts 
rīcībspēju;

14. uzskata, ka dalībvalstis un reģioni jāmudina uzlabot sadarbību, lai palielinātu atjaunojamu 
energoresursu izplatības efektivitāti; šajā saistībā Komisijai ir svarīgs uzdevums pildīt 
koordinatores funkciju, lai saskaņotu, finansiāli atbalstītu un sagatavotu atbilstošas 
analīzes attiecībā uz atjaunojamiem energoresursiem un dalībvalstu potenciālu;

15. aicina Komisiju iesniegt analīzi par to, kā atjaunojamu energoresursu avotus var attīstīt 
ilgtspējīgi, ņemot vērā ietekmi uz vidi, aspektus saistībā ar atkarību no izejvielām un 
aprites ciklu un galvenokārt — kā uzturēt tādu stabilus atjaunojamu energoresursu avotus 
kā ūdens enerģija, biomasa vai ģeotermālā enerģija;

16. mudina Komisiju un dalībvalstis pēc iespējas visaptverošāk integrēt resursu efektīvas 
izmantošanas programmu visās citās politikas jomās;

17. lūdz Komisijai novērtēt enerģijas taupības attīstību ES;

18. aicina Komisiju izveidot tiešsaistē viegli pieejamu paraugprakses datubāzi resursu 
efektivitātes jomā;

Enerģētiskā drošība

19. uzsver tādas enerģētikas stratēģijas nozīmi, kas vērsta uz enerģētiskās drošības un 
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ekonomiskās un rūpnieciskās konkurētspējas ES palielināšanu, darbavietu radīšanu, 
sociālajiem aspektiem un vides ilgtspēju, veicot tādus pasākumus kā piegādes ceļu, 
piegādātāju un avotu dažādošana, kā arī palielinot AEA izmantošanu;

20. uzsver, ka energoapgādes drošības nodrošināšanas gaitā dalībvalstīm jāspēj izmantot 
vietējos resursus saskaņā ar politiku, kas nodrošina šo resursu ilgtspējīgu izpēti, ieguvi un 
izmantošanu;

21. uzsver, ka, mēģinot sasniegt enerģētisko drošību, ES uzmanība jāpievērš savstarpējas 
energoatkarības modelim dalībvalstu starpā, nodrošinot ātru ES iekšējā enerģijas tirgus 
pabeigšanu; turklāt uzskata, ka, pabeidzot ES supertīkla infrastruktūru, kas savieno 
ziemeļus, dienvidus, austrumus un rietumus, ES varēs vislabāk izmantot katras dalībvalsts 
salīdzinošās priekšrocības, un aicina arī turpmāk nodrošināt atbalstu decentralizētai neliela 
apjoma enerģijas ražošanai un viedai enerģētikas infrastruktūrai visās dalībvalstīs; tādēļ 
uzsver nepieciešamību panākt ciešu koordināciju starp dalībvalstu politikas virzieniem, kā 
arī kopīgu rīcību, solidaritāti un pārredzamību, jo valstu enerģētikas politikas lēmumi var 
ietekmēt citas dalībvalstis; uzskata, ka būtu vēlams noteikt, vai un kā Energoregulatoru 
sadarbības aģentūras (ACER) zināšanas un iespējas varētu izmantot iepriekš minēto 
uzdevumu izpildei;

22. uzskata, ka viens no galvenajiem šķēršļiem vienota tirgus izveides pabeigšanai ir tas, ka 
pilnīgi nav īstenoti ar iekšējo enerģijas tirgu saistītie tiesību akti; uzsver, ka ir svarīgi 
novērst atlikušās infrastruktūras nepilnības un gadījumus, kad tirgus darbojas neefektīvi, 
un nodrošināt, ka netiek radīti jauni šķēršļi elektroenerģijas un gāzes tirgu integrācijai;

23. uzsver, ka enerģijas galapatērētāji — gan indivīdi, gan MVU, gan nozare — ir iekšējā 
enerģijas tirgus kodols un ka tiem būtu jāpiemēro zemākas enerģijas cenas, jānodrošina 
pienācīga aizsardzība, kā arī precīza informācija, sniedzot tai brīvu piekļuvi; tādēļ aicina 
Komisiju un dalībvalstis steidzami panākt vienota tirgus izveides pabeigšanu, 
energoapgādes drošību un tīklu starpsavienošanu, kā noteikts LESD 194. pantā;

24. norāda, ka, lai nodrošinātu energoapgādes drošību, jaudai jābūt pietiekami lielai, lai 
apmierinātu prasības augsta pieprasījuma periodos un (politisko vai tehnoloģisko) grūtību 
periodos, tāpēc ir jānodrošina un jāuztur šī neizmantotā jauda jeb rezerve; norāda uz 
vajadzību pēc uzglabāšanas un lielāka tīkla elastīguma, reaģējot uz dažu AEA 
pārtraukumiem;

25. norāda, ka atsevišķas dalībvalstis ir „enerģijas salas” — joprojām pilnīgi izolētas no 
Eiropas gāzes un elektroenerģijas tīkliem un turpina maksāt augstāku cenu par 
energoresursiem, tādējādi negatīvi ietekmējot konkurētspēju; norāda, ka bez būtiskiem 
ieguldījumiem infrastruktūrā netiks izpildīta Eiropadomes apņemšanās, ka neviena no šīm 
dalībvalstīm vairs nebūs izolēta no ES tīkliem līdz 2015. gadam; šajā saistībā atbalsta 
iekšējā enerģijas tirgus izveides ātru pabeigšanu;

26. lūdz Komisijai izpētīt enerģijas uzglabāšanas potenciālu ES un dažādas iespējamās 
tehnoloģijas šajā jomā;

27. uzsver, ka esošās enerģētikas infrastruktūras modernizēšana un jaunas, intelektiskas un 
elastīgas infrastruktūras būvniecība enerģijas ražošanai, pārvadei, sadalei un uzglabāšanai 
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ir ļoti svarīga stabila, labi integrēta un savienota enerģijas tirgus izveidei, un uzsver, ka 
līdz ar ieguldījumiem reģionālajos vai pat vietējos tīkos jāveic arī liela mēroga 
ieguldījumi;

Sekmēt ES ekonomikas konkurētspēju

28. uzskata, ka atklāts un pārredzams iekšējais tirgus, kur visi ES un trešo valstu uzņēmumi 
ievēro Kopienas tiesību kopumu enerģētikas jomā, var palīdzēt stiprināt ES enerģijas 
piegādātāju sarunu pozīciju salīdzinājumā ar to ārējiem konkurentiem;

29. aicina Komisiju sākt pētījumu, analizējot jaunu un izmaksu ziņā efektīvu tirgus uzbūvi, lai 
nodrošinātu patērētājiem elektroenerģiju par pieņemamām cenām un nepieļautu oglekļa 
emisiju pārvirzi; tādēļ lūdz Komisijai pēc iespējas ātrāk iesniegt papildu novērtējumu un 
ieteikumus turpmākām darbībām, kas varētu novērst oglekļa emisiju pārvirzes risku, kuru 
rada ražošanas iekārtu pārvietošana ārpus ES, īpaši pievēršot uzmanību papildu 
scenārijiem gadījumā, ja pasaules mērogā rīcība oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai ir 
ierobežota vai šādas rīcības vispār nav;

30. norāda, ka ES galvenie konkurenti pasaules tirgū velta lielu uzmanību tehnoloģiskajai 
attīstībai, inovācijai un ražošanas procesu uzlabošanai; arī norāda, ka to ekonomikas 
izaugsme ir daudz ātrāka nekā ES; secina, ka ES par prioritāti jānosaka pētniecība, 
izstrāde un inovācija;

31. aicina Komisiju izstrādāt tādu metodi konkurētspējas mērīšanai starp ES un tās 
galvenajiem konkurentiem, kas, piemēram, varētu pamatoties uz fiskālo politiku, 
pētniecību un izstrādi, inovāciju, rūpniecībā izmantojamās enerģijas cenām un normatīvo 
slogu;

32. īpaši uzsver, ka jebkādā turpmākā ES politikā jāņem vērā tās ekonomikas salīdzinošās 
stiprās un vājās puses, jo īpaši attiecībā uz visiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem, kurus 
ES paraksta, sevišķi ņemot vērā paredzamo brīvās tirdzniecības nolīgumu (TTIP) ar ASV, 
kur enerģijas cenas ievērojami samazinājušās, lai gan centieni samazināt SEG emisijas 
nav līdzvērtīgi ES panāktajam progresam;

Dalībvalstu dažādā rīcībspēja

33. atzinīgi vērtē Komisijas piebildes, ka ES klimata un enerģijas mērķiem ir dažāda ietekme 
uz katru dalībvalsti un tās iedzīvotājiem un ka tāpēc ir jāstrādā, veicot taisnīgāku 
pienākumu sadali, kurā tiek ņemts vērā valsts IKP, panākumi emisiju samazināšanā kopš 
1990. gada, emisijas uz vienu iedzīvotāju, ekonomiskais potenciāls un potenciāls attiecībā 
uz atjaunojamu energoresursu avotiem un energoefektivitāti;

34. uzsver atbilstoši LESD 194. pantam, ka dalībvalstis pieņem galīgo lēmumu attiecībā uz 
dažādu enerģijas veidu izmantošanu un tām jāspēj izmantot un izstrādāt dažādas videi 
draudzīgas un sociāli un ekonomiski pieņemamas pieejas saistībā ar tehnoloģijām un 
energoavotiem;

35. norāda, ka plānoto pasākumu galvenajai tendencei būtu jābūt vērstai uz tādu darbības 
scenāriju īstenošanu, kuros ņemts vērā dalībvalstu esošais potenciāls, jaunu, izmaksu ziņā 
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efektīvu tehnoloģiju izstrādes perspektīvas un ierosinātās politikas īstenošanas globālā 
ietekme, lai varētu ieteikt samazināšanas mērķus turpmākajiem gadiem;

36. norāda, ka pat smagās rūpniecības nozarē piekļuve līdzekļiem bieži vien ir šķērslis 
ieguldījumiem tīrākās tehnoloģijās; tādēļ lūdz Komisiju izpētīt tāda fonda izveides 
iespēju, kas varētu palīdzēt veicināt ieguldījumus, finansējumam, iespējams, izmantojot 
daļu no ETS ieņēmumiem;

ES starptautiskā līmenī

37. norāda, ka pašlaik dažas jaunietekmes un attīstītās valstis īsteno atšķirīgu klimata politiku 
un ieguldījumus, tostarp arī savu emisiju kvotu tirdzniecības shēmu ieviešanu; 

38. norāda, ka ir svarīgi, lai ES saglabātu vadību un dalībvalstis paustu vienotu viedokli, lai 
formulētu spēcīgu un vienotu nostāju, kas būs jāaizstāv 2015. gadā paredzētajās sarunās 
Parīzē, kuru mērķis ir panākt saistošu pasaules mēroga vienošanos attiecībā uz klimata 
pārmaiņām;

39. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


