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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni 2050. gadā
(2011/2095(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā” (COM(2011)0112) un tam pievienotos 
darba dokumentus (SEC(2011)0288) un (SEC(2011)0289),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Dažādu iespēju analīze, kā panākt siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazinājumu par vairāk nekā 20 %, un oglekļa emisiju pārvirzes riska 
analīze” (COM(2010)0265) un tam pievienoto dokumentu (SEC(2010)0650),

– ņemot vērā ES klimata un enerģētikas tiesību aktu kopumu,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komitejas atzinumus (A7-0000/2011),

A. tā kā Eiropas Parlaments un Eiropadome ir paziņojuši par savu mērķi līdz 2050. gadam 
par 80–95 % samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu;

B. tā kā, lai nodrošinātu pamatu un satvaru vajadzīgajiem tiesību aktiem un citiem 
pasākumiem, Eiropas Savienībai jāvienojas par konkrētiem emisiju apjoma samazināšanas 
mērķiem;

C. tā kā nozarēm, lai veiktu ilgtermiņa ieguldījumus, jāsaņem skaidra informācija par Eiropas 
stratēģiju attiecībā uz zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni;

1. atzīst priekšrocības, ko dalībvalstis gūs, attīstot ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni; tāpēc apstiprina Komisijas Ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku 
ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā un tajā paredzēto virzību un konkrētos 
starpposma mērķus, kas paredz 2030., 2040. un 2050. gadā ES emisiju apjomu samazināt 
attiecīgi par 40 %, 60 % un 80 %, kā arī vairākus konkrētām nozarēm izvirzītus 
starpposma mērķus, kas būs pamats, lai ierosinātu likumdošanas un citu iniciatīvas 
saistībā ar ekonomikas un klimata politiku;

2. aicina Komisiju nākamajos divos gados ierosināt pasākumus, kas vajadzīgi, lai sasniegtu 
2030. gada mērķus, īpaši ņemot vērā dalībvalstu iespējas un potenciālu, kā arī 
starptautisko progresu klimata aizsardzības jomā;

Starptautiskā dimensija

3. atzīmē, ka pasaulē aizvien straujāk attīsta un ievieš tādas tehnoloģijas, kurām ir zems 
oglekļa dioksīda emisiju līmenis, un Eiropas turpmākās konkurētspējas nodrošināšanai 
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būs jāpalielina investīciju apjoms, kas IKP daļas ziņā šobrīd tālu atpaliek no tādām 
valstīm kā Ķīna;

Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma

4. atzīst, ka ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ETS) ir galvenais rūpniecības emisiju 
mazināšanas instruments un veicina investīcijas tādās tehnoloģijās, kurām ir zems oglekļa 
dioksīda emisiju līmenis, tomēr atzīst, ka oglekļa dioksīda emisiju cenas ir daudz mazākas 
par sākotnēji paredzētajām un tādējādi pietiekami nestimulē investīcijas;

5. atzīmē, ka uzņēmumiem šobrīd piederošo kvotu milzīgais pārpalikums, kā arī paredzamie 
turpmākie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, norāda uz to, ka līdz reformu 
īstenošanai oglekļa dioksīda emisiju cenas būtiski nepalielināsies;

6. aicina Komisiju pieņemt pasākumus, lai labotu ETS nepilnības un nodrošinātu tās darbību 
atbilstīgi sākotnējai iecerei, un līdz 2012. gada beigām veikt šādus pasākumus:

a) pirms trešā posma sākuma pārskatīt ETS apjomu, atņemot kvotas, lai atjaunotu to 
nepietiekamību, tādējādi nodrošinot, ka tiks sasniegts šīs sistēmas sākotnējais mērķis —
stimulēt investīcijas tehnoloģijās ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos, un pēc tam ierosināt tiesību akta 
priekšlikumu, lai šīs kvotas varētu likvidēt;

b) līdz 2013. gada beigām ierosināt tiesību akta priekšlikumu, lai no iespējami 
piemērotākā datuma gadā paredzēto apjomu 1,74 % apmērā pakāpeniski samazinātu līdz 
tādam līmenim, kas būtu pietiekams, lai 2050. gadā sasniegtu CO2 samazināšanas mērķi;

c) ierosināt tiesību akta priekšlikumu, lai iespējami ātrāk noteiktu kvotu izsoles rezerves 
cenas;

Oglekļa emisiju pārvirze

7. aicina Komisiju publicēt detalizētu informāciju par ES patieso ieguldījumu pasaules CO2
emisiju mazināšanā kopš 1990. gada, ņemot vērā to, ka šobrīd tā patērē citās vietās ražotus 
produktus;

8. aicina Komisiju izvērtēt, kurās nozarēs bezmaksas kvotu piešķiršana kavē novērst oglekļa 
emisiju pārvirzi, un ierosina, lai Komisija iesniegtu priekšlikumus plašākiem korekcijas 
pasākumiem, lai produktu importētājiem šajās nozarēs būtu jāpērk kvotas, kas līdzvērtīgas 
tām kvotām, kas būtu vajadzīgas, lai šo produktu ražotu ES;

Energoefektivitāte

9. aicina paātrināt Ekodizaina direktīvā (Direktīva 2009/125/EK) paredzēto darbu, lai 
īstenotu pasākumus, kas jānosaka atbilstīgi labāko ražotāju līmenim, kā arī noteikt 
obligātās prasības ar elektrību nesaistītiem ražojumiem;

Atjaunojamā enerģija

10. aicina Komisiju veicināt ilgtspējīgu biomasas ražošanu; prasa, lai, īstenojot ES mērķus 
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biodegvielas izmantošanas jomā, netiktu radīts pārmērīgi liels siltumnīcefekta gāzu 
apjoms;

Pētniecība

11. aicina Komisiju nodrošināt, lai pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” piešķirtu prioritāti 
tādu tehnoloģiju, kurām ir zems oglekļa dioksīda emisiju līmenis, izstrādei, tādējādi 
veicinot ES konkurētspēju;

Oglekļa uztveršana un uzglabāšana

12. atzīst, ka, lai emisiju daudzuma samazināšanas mērķus sasniegtu ar viszemākajām 
iespējamajām izmaksām, ir svarīgi piemērot CCS tehnoloģijas, atzīst arī, ka ieilgusī 
procedūra, finansējuma nepietiekamība un dažu dalībvalstu apņēmības trūkums,
iespējams, kavē sasniegt Eiropadomes mērķi līdz 2015. gadam panākt, ka tiek īstenoti līdz 
12 CCS paraugprojekti; aicina Komisiju publicēt CCS rīcības plānu;

Valstu un konkrētu nozaru ceļveži

13. atzinīgi vērtē to, ka dažās dalībvalstīs ir izstrādātas stratēģijas zema oglekļa līmeņa 
sasniegšanai, tomēr aicina visas dalībvalstis tās izstrādāt vēlākais līdz 2013. gada jūlijam;
ja līdz 2012. gada beigām visas dalībvalstis vēl nav paudušas šādu apņēmību, prasa, lai 
Komisija ierosinātu likumdošanas priekšlikumus, kuros prasītu izstrādāt šīs stratēģijas;

14. aicina attiecīgās nozaru grupas sagatavot katras konkrētās nozares ceļvežus, kuros 
noteikts, kā vislabāk sasniegt ES mērķus zema oglekļa līmeņa sasniegšanai, ietverot arī 
vajadzīgo investīciju apmēru un izmantojamos finansējuma avotus;

Enerģijas ražošana

15. uzstāj, ka jānovērš pārmērīgas oglekļa piesaistes risks; aicina Komisiju sniegt investoriem 
skaidru ilgtermiņa paziņojumu un pirms 2013. gada beigām izvirzīt tiesību akta 
priekšlikumu, pieprasot, lai no 2015. gada jaunu elektroenerģijas ražošanas avotu, kas 
rada vairāk par 100g CO2/kWh, ekspluatāciju ierobežotu līdz desmit gadiem, izņemot 
gadījumus, kad tie paredzēti kā rezerves elektrostacijas ar ierobežotu ekspluatācijas laiku 
līdz 10 % no kopējā darbības laika katrā gadā;

Rūpniecība

16. prasa, lai ES, atbalstot ekoloģisku ekonomiku, atzītu esošo nozaru ieguldījumus, kas 
būtiski samazināja resursu izlietojuma apjomu un CO2 emisijas;

Transports

17. atzinīgi vērtē progresu, kas kopš 2007. gada panākts vieglo automobiļu radīto CO2 emisiju 
samazināšanas jomā, pārsniedzot transportlīdzekļu ražotāju prognozes, un uzsver, ka arī 
turpmāk ir svarīgi strauji uzlabot degvielas izmantošanas efektivitāti; apgalvo, ka, 
gatavojoties paredzētajai pārskatīšanai, Komisijai būtu jāierosina veidi, kā nodrošināt, lai 
līdz 2020. gadam panāktu, ka jaunu automobiļu vidējais CO2 emisiju apjoms nepārsniegtu 
2020. gadam noteikto mērķi — 95g/km, un 2025. gadā nepārsniegtu 70g/km;
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Lauksaimniecība

18. aicina Komisiju ierosināt īpašus pasākumus, kas samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
un palielinātu lauksaimniecības zemju izmantošanas efektivitāti;

Finansējums

19. atbalsta Komisijas priekšlikumus daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam paredzēt 
īpašu finansējumu, lai palielinātu investīciju apjomu un veicinātu tehnoloģiju ar zemu 
oglekļa līmeni attīstību un piemērošanu; apstiprina ieceri klimatam paredzētajam 
finansējumam veltīt 20 % no MFF kopējā apjoma un prasa izstrādāt noteikumus šā 
procesa efektīvai uzraudzībai;

Papildu pasākumi

20. aicina Komisiju līdz 2012. gada beigām izvirzīt vērienīgus priekšlikumus metāna un F-
gāzu emisiju apjoma samazināšanai;

21. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Lai nodrošinātu Eiropas rūpniecības nākotni, būtiski jāpalielina investīciju apjoms. Jo īpaši 
elektroenerģijas ražošanas nozarei, kam jāpieņem lēmumi par elektrostacijām, kuras paredzēts 
ekspluatēt tikai 30–40 gadus, iespējami drīz vajadzīga skaidra un noteikta informācija. To 
varēs nodrošināt, apstiprinot Eiropas Komisijas „Ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā”, kas būs pamats politikas 
izveidei. Tādējādi tiks radīts pamats jauniem tiesību aktiem un citiem pasākumiem, kas 
mainīs investīciju būtību.
Lai īstenotu šajā ceļvedī noteiktās prasības, ir būtiski panākt, lai Emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma (ETS) investoriem sniegtu sākotnēji paredzēto vēstījumu. Bija paredzēts, ka ETS cenu 
noteikšanas mehānisms mudinās rūpniecības uzņēmumus investēt pasākumos, kas 
nodrošinātu CO2 emisiju samazināšanu ar vismazākajām iespējamām izmaksām. Taču šobrīd 
pieejamais kvotu pārpalikums ir samazinājis to cenu līdz tādam līmenim, ka gandrīz vai pat 
nemaz nav vajadzīgs pārvirzīt investīcijas. Kamēr šis mehānisms netiks labots, nav iespējams 
atgūt šā tiesību akta pieņemšanas brīdī paredzēto kvotu cenu līmeni. ETS ir „jāierobežo”.

Lai cīnītos pret globālo sasilšanu, visā pasaulē jāsamazina CO2 emisiju apjoms. Jaunākie 
rādītāji nav optimistiski — 2010. gadā emisiju apjoms palielinājies par 6 procentiem. CO2
paātrinātā tempā uzkrājas atmosfērā. Zinātnieki, kas apšaubīja globālās sasilšanas esamību, 
nesen veiktā novērtējumā secināja, ka temperatūra patiešām palielinās gandrīz ar tādu ātrumu, 
kādu aprēķinājusi ANO Klimata pārmaiņu starpvaldību padome. ES dalībvalstis bija vienas 
no pirmajām valstīm pasaulē, kuras attīstīja fosilo kurināmo ražošanu un ārkārtīgi palielināja 
to izmantošanas apjomus; tagad mums ir pienākums būt pirmajiem, kas samazina savas CO2
emisijas.

Daži pauž bažas par to, ka Ceļveža un emisiju samazināšanas virzības, kā arī tajā ierosināto 
starpposma mērķu pieņemšana negatīvi ietekmēs Eiropas konkurētspēju un mazinās tās 
vērtību. Šobrīd ES rada tikai 11 % no kopējā pasaules emisiju apjoma, un mūsu pasākumi 
vien neapturēs globālo sasilšanu. Taču referents apgalvo, ka investīcijas ekonomikā ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni nevis mazinās, bet gan stiprinās Eiropas konkurētspēju; viņš 
uzskata, ka tas ir būtiski, lai aizsargātu sevi. Bieži tiek uzsvērts, ka Ķīnā vēl aizvien 70 % 
elektroenerģijas iegūst no oglēm, taču šī valsts ir arī pasaulē lielākā atjaunojamo 
energoresursu un kodolenerģijas attīstītāja. Tās pašreizējā piecgadu plānā piešķirta prioritāte 
investīcijām ekoloģiskos risinājumos ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni tādā mērogā, 
kas tālu pārsniedz Eiropas investīciju apjomu. Mums nekavējoties jāatbalsta veiksmīgas 
tehnoloģijas un jāinvestē procesos, kuros enerģija un resursi tiek izmantoti visefektīvāk.
Pozitīvu piemēru tam, ka jānosaka vērienīgi mērķi, rāda straujie panākumi, kas pēdējos gados 
gūti, samazinot jaunu vieglo automobiļu CO2 emisiju apjomu. Efektīvāka degvielas 
izmantošana šajos automobiļos palīdz autovadītājiem kompensēt degvielas cenu 
palielināšanās sekas, un pretēji viedoklim, kas tika pausts laikā, kad tika izvirzīts ES tiesību 
akta priekšlikums, jaunu automobiļu cenas patiesība ir samazinājušās. Mēs varētu ņemt vērā 
arī tādu uzņēmumu kā Rolls Royce investīcijas degvielu taupošu gaisakuģu dzinēju izstrādē.
Eiropas mērķim noteikti jābūt progresīvākajām rūpniecības nozarēm, augstām tehnoloģijām 
un augstai kvalifikācijai, lai vajadzīgos produktus radītu, samazinot resursu izmantošanas 
apjomu un CO2 emisiju apjomu. Mums vajadzīga patiesi ekoloģiska ekonomika.
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Dažas energoietilpīgas nozares pauda bažas, ka oglekļa emisiju pārvirzes dēļ uzņēmumi 
pametīs Eiropu, lai samazinātu CO2 emisiju samazināšanas pasākumu radītās izmaksas. Šāds 
attīstības virziens noteikti negatīvi ietekmētu Eiropas ekonomiku un nekādā veidā nemazinātu 
kopējo siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni pasaulē. Ja šādus gadījumus var pierādīt, būtu 
jāveic pasākumi, lai aizsargātu attiecīgās nozares vai kompensētu tām radušos zaudējumus.
Taču pierādījumi liecina, ka šie draudi ir diezgan pārspīlēti. Mums jāuzmanās no tiem nozaru 
aizstāvjiem, kuri atbalsta pieprasījumus mēģina pamatot ar neīstiem pierādījumiem.
Eiropai jāsaprot, ka jārīkojas nekavējoties, citādi var riskēt zaudēt sacensībā par 
konkurētspējīgas ekonomikas saglabāšanu. Lēmumu pieņemšanas process pārāk bieži ir lēns, 
tas ir gandrīz sastindzis. Mazāk jārunā, bet vairāk jādara. Minēto problēmu raksturo šāds 
piemērs. Eiropadome 2007. gada martā pieņēma lēmumu līdz 2015. gadam īstenot 12 oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas paraugprojektus. Pēc pieciem gadiem, kad Parlaments tiek 
iepazīstināts ar šo ziņojumu, mēs vēl aizvien neesam noteikuši nevienas oglekļa uztveršanas 
un uzglabāšanas paraugiekārtas, kuras mēs plānojām finansiāli atbalstīt, atrašanās vietu, ne arī 
pat vienu iekārtu, par kuras līgumu ir izsludināts konkurss. Šā veikuma salīdzinājums ar 
pārmaiņām, ko Ķīna veikusi tikai piecos gados, neko labu neliecina par Eiropu.

Ja ES nevēlas atpalikt, vajadzīga izlēmīga rīcība. Ceļveža pieņemšana un vērienīgu mērķu 
izvirzīšana, lai attīstītu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, ir progresa 
veicināšanas iespēja.

Piezīmes
Ziņojuma projekta saturs tika labots, ievērojot Parlamenta noteikto teksta apjomu. Referents ir 
gatavs papildināt ievērojamā skaitā grozījumu ietvertos priekšlikumus.

Referents atzinīgi novērtēja daudzos ierosinājumus, ko iesniedza kolēģi Eiropas Parlamentā;
organizāciju pārstāvji, proti, Amcham, Business Europe, CAN-Europe, CCSA, Cement 
Industries, CEPI, Client Earth, ECF, E3G, Eurelectric, Eurogas, Eiropas Alumīnija 
apvienība, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Europia, EWEA, First Solar, GIE, 
Globe International, LCVP, NFU, Pilkingtons, Prince of Wales Corporate Leaders’ Group, 
Sandbag, Shell, Statoil, T&E un WWF; Francijas, Nīderlandes, Dānijas un Apvienotās 
Karalistes valdību pārstāvji; kā arī profesors Michael Grubb, Michela Beltracchi, Poppy 
Kalesi un Nick Campbell. Referents īpaši pateicas Sarah Deblock, Roger Chadwick un Edwin 
Koekkoek par atbalstu.
Referents atbild par priekšlikumiem, kurus viņš izvēlējies iekļaut šajā ziņojuma projektā.


