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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. aicina dalībvalstis pielāgot infrastruktūras tīklus vajadzīgajam energoavotu 
sadalījumam, lai sasniegtu ES izvirzītos mērķus attiecībā uz atjaunojamo enerģiju, 
SEG emisiju samazināšanu un energoefektivitāti; turklāt aicina dalībvalstis pabeigt ES 
enerģētikas infrastruktūras modernizāciju, visā ES teritorijā izveidojot piegādes 
koridorus, tīklus pārveidojot par viediem tīkliem un nodrošinot drošu dabasgāzes 
apgādi, paplašinot dabasgāzes tīklus, tādējādi, iespējams, samazinot SEG emisijas;

2. uzsver — lai īstenotu mērķi līdz 2050. gadam sasniegt ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni, ir vajadzīgas vērā ņemamas investīcijas enerģētikas 
infrastruktūrā; norāda, ka saistībā ar vides apstākļu pasliktināšanos, enerģijas cenu 
pieaugumu, arvien lielāku nedrošību energoapgādes jomā un arvien lielāku 
energoatkarību bez šīm investīcijām sadārdzinātos izmaksas, kā arī samazinātos 
nodarbinātība un labklājība; šo investīciju avoti varētu būt gan publiski, gan privāti,
savukārt trūkstošā finansējuma kompensēšanai un investīciju palielināšanai, 
piemēram, lai pielāgotu energotīklus atjaunojamiem energoresursiem, varētu izmantot 
finanšu darījumu nodokli, zaļo/oglekļa nodokli un pārskatītās Emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēmas kvotu pārdošanas ieņēmumus;

3. norāda, ka ar enerģētikas infrastruktūru ir saistīti tādi būtiski riski kā darbības riski 
(piemēram, saistībā ar sastrēgumiem, nepārtrauktu piegāžu nodrošināšanu), dabiski 
riski (piemēram, zemestrīces vai plūdi) vai antropogēni/politiski riski (piemēram, 
saistībā ar drošību, terorismu); tādēļ aicina lēmumus par viedo tīklu attīstību pamatot, 
izvērtējot gan ieguvumus, gan izmaksas, kā tas paredzēts EK Direktīvā 2008/114 par 
kritiskajām infrastruktūrām; ierosina dalībvalstis izstrādāt riska karti, kas būtu 
palīglīdzeklis, pieņemot lēmumus un uzraugot viedo tīklu ieviešanas rezultātus, lai 
uzlabotu tīklu savienojamību; 

4. aicina attiecībā uz visu enerģētikas infrastruktūru pieņemt augstākos iespējamos 
drošības un vides standartus, cita starpā izmantojot dalībvalstu sadarbības 
programmas, lai risinātu sabiedrības iebildumus un veicinātu plašāku sabiedrības 
atbalstu; ieteic dalībvalstīm nodrošināt pilsoņiem, pilsoniskajai sabiedrībai, 
uzņēmējiem un darba tirgus partneriem pietiekamu informāciju par integrētiem un 
drošiem enerģētikas tīkliem, energoapgādes drošību, atjaunojamās enerģijas avotu 
integrāciju un pavērt patērētājiem jauno tehnoloģiju un enerģijas saprātīgas 
izmantošanas priekšrocības, palielinot energoefektivitāti;

5. aicina dalībvalstis modernizēt savus energotīklus un tos savienot ar Eiropas mēroga 
viedu supertīklu, vienlaikus Eiropas Savienībā nodrošinot lielu enerģijas uzkrāšanas 
spēju un stabilu un drošu enerģijas piegādi par pieņemamu cenu; turklāt uzsver, ka visi 
energotīkli ir jāpielāgo tādā veidā, lai ļautu netraucēti piegādāt no atjaunojamiem 
avotiem ražotu elektroenerģiju, un ka tīkli jāmodernizē, lai izvairītos no enerģijas 
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zudumiem; uzsver, ka jāturpina rīkoties, lai izolētas teritorijas (piemēram, salas un 
attālākos reģionus) pievienotu Eiropas elektrotīklam;

6. norāda, ka ar enerģētikas infrastruktūru pilnveidošanu saistās nozīmīgs videi 
draudzīgo darbvietu radīšanas potenciāls (t.i. pakalpojumi sakarībā ar apdrošināšanu, 
pētniecību un izstrādi, tehnoloģijām, inovāciju); aicina Komisiju un dalībvalstis 
politikas nostādnes, kuru mērķis ir no jauna apmācīt darbiniekus darbam videi 
draudzīgās darbvietās, integrēt visās pārējās ES politikas jomās;

7. piekrīt Komisijai, ka plāns dos iespēju realizēt prioritāros projektus, izmantojot ātrākas 
un pārredzamākas atļauju piešķiršanas procedūras, vienlaikus aicina Komisiju un 
dalībvalstis attiecīgi pielāgot vides ietekmes novērtējuma procedūru un vides 
stratēģiskā novērtējuma procedūru; turklāt uzsver, ka lemšanas procesā vairāk 
jāiesaista sabiedrība, iespējami veicinot, ka sabiedrība iekārtām uzticas un uzskata tās 
par pieņemamām.


