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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu un uzsver nepieciešamību pēc konkrētiem politikas 
priekšlikumiem; uzskata, ka pēc pēc stratēģijas "Eiropa 2020" mērķu sasniegšanas ir 
būtiski vienoties par Savienības ilgtermiņa politikas virzību paredzamības nodrošināšanai 
rūpniecības un patērētāju interesēs;

2. uzsver, cik būtiski ir dalībvalstīm Komisijai un dalībvalstīm laikus, pareizi un pilnībā 
īstenot pašreizējos tiesību aktus, tostarp regulējuma izstrādi, kā tas prasīts trešajā tiesību 
aktu paketē par iekšējo enerģijas tirgu un godīgas konkurences noteikumos visiem 
enerģētikas nozares uzņēmumiem, kas darbojas Savienības teritorijā, lai līdz 2014. gadam 
izveidotu integrētu un konkurētspējīgu Eiropas enerģētikas iekšējo tirgu; aicina Komisiju 
un Energoregulatoru sadarbības aģentūru (ACER) stingrāk uzraudzīt valstu īstenošanas 
pasākumus un izstrādāt jaunus uzņēmējdarbības modeļus;

3. uzsver iekšējā enerģijas tirgus nozīmi un to, ka joprojām ir jāpieliek ievērojamas pūles, lai 
samazinātu energoatkarību no trešām valstīm un nodrošinātu, ka 2050. gadā ES ir 
pašpietiekamāka enerģētikas ziņā un ka tajā enerģija vairāk tiek ražota uz vietas; prasa 
dalībvalstīm īstenot Eiropas enerģētikas tīkla pamatnostādnes un nodrošināt savstarpēju 
savienojamību un sadarbspēju enerģētikas jomā ES līmenī;

4. uzskata, ka atvērts, pārredzams, integrēts, saskaņots un konkurētspējīgs iekšējais enerģijas 
tirgus ir nepieciešams, lai panāktu konkurētspējīgu enerģijas cenu noteikšanu, piegādes 
drošību, atjaunojamu energoresursu un enerģijas, kas iegūta no nekonvencionālajiem 
resursiem, ilgtspējību un efektīvu liela mēroga izmantošanu, un ka šāda tirgus izveide 
joprojām ir nozīmīgs izaicinājums visām dalībvalstīm; atzinīgi vērtē iekšējā enerģijas 
tirgus liberalizāciju kā nepieciešamu pasākumu, lai samazinātu patērētāju izmaksas par 
elektroenerģiju un gāzi, kās nodrošinātu pārredzamāku enerģijas tirgu izveidi un uzlabotu 
to pārvaldību, tādējādi garantējot konkurētspējīgas un no patērētāju viedokļa taisnīgas 
cenas; šajā sakarībā uzskata, ka ir ļoti būtiski garantēt, lai valstu regulatīvās iestādes 
darbotos efektīvi un to darbība tiktu saskaņota Eiropas līmenī;

5. uzskata, ka pāreja uz energoefektīvu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
sekmētu ne tikai ilgtspējību, bet arī piegādes drošību un konkurētspēju Eiropā, un ka 
siltumnīcas gāzu emisiju samazināšana var būt konkurences priekšrocība augošajā 
globālajā ar enerģiju saistīto preču un pakalpojumu tirgū; uzsver, ka tā paver iespēju 
Eiropas MVU, kas darbojas atjaunojamu energoresursu tirgū,  sniedzot lielisku stimulu 
uzņēmējdarbības un inovāciju attīstībai un vienlaikus nodrošinot iespējamu būtisku darba 
vietu izveides avotu;

6. uzsver, ka energoefektivitāte ir ļoti rentabls veids, kā Eiropai sasniegt savus mērķus 
enerģētikas, klimata pārmaiņu un ekonomikas jomā; atgādina energoefektivitātes milzīgās 
iespējas ierobežot atkarību no importētās enerģijas un atsākt ekonomikas attīstību; atzīst, 
ka pāreja uz energoefektīvāku ekonomiku paātrinātu arī jaunu tehnoloģisko risinājumu 
izplatīšanos un uzlabotu rūpniecības konkurētspēju Savienībā, sekmējot ekonomikas 
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izaugsmi un radot augstas kvalitātes darba vietas vairākās nozarēs, kas saistītas ar 
energoefektivitāti;

7. norāda uz nepieciešamību atbalstīt decentralizētus neliela mēroga enerģijas ražotājus, 
tostarp reģionālās un vietējās iestādes, lai palīdzētu tām iekļauties tīklā, un uzskata, ka 
reģionālajām un vietējām iestādēm būtu jāturpina baudīt vienkāršotu piekļuvi Eiropas 
Investīciju bankas finansējumam ilgtspējīgai enerģētikai; 

8. norāda, ka pašreizējā sistēma atjaunojamo enerģijas avotu veicināšanai ir ekonomiski 
neefektīva programmu dažādības dēļ visās dalībvalstīs; prasa izveidot skaidru politikas 
satvaru Savienības līmenī, lai stratēģiski veicinātu ekonomiski efektīvus ieguldījumus 
zema oglekļa satura enerģētikā vietējā, reģionālā, valsts un Savienības līmenī;

9. uzskata, ka energoavotu struktūras izvēlei, kas gan ir katras dalībvalsts kompetencē, 
vajadzētu ļaut sasniegt kopējos mērķus, un attiecīgā gadījumā tai būtu jāpiemēro 
saskaņota Eiropas pieeja, jo ierosinātos mērķus citādi nav iespējams īstenot, sevišķi 
attiecībā uz kombinētiem atjaunojamās enerģijas avotiem; norāda, ka aptuvenās 
ieguldījumu vajadzības enerģētikas infrastruktūras jomā būs nepiespējami paredzēt bez 
iespējamās energoavotu struktūras aplēses 2030. gadam;

10. uzsver enerģētikas lielo nozīmi ES izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā; aicina 
Komisiju ierosināt priekšlikumus par stratēģiju pēc 2020. gada un iesniegt 2030. gada 
Eiropas enerģētikas politikas shēmu, tostarp priekšlikumu attiecībā uz atsevišķu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma mērķi, kas ir savietojams ar ES 2050. gada 
dekarbonizācijas mērķiem un balstās uz ietekmes novērtējumu; mudina dalībvalstis 
pastiprināt centienus sasniegt ES enerģētikas politikas 2020. gadam paredzētos mērķus;

11. uzskata, ka ir ļoti svarīgi vērst Savienības un dalībvalstu uzmanību uz ieguldījumiem 
infrastruktūrā, lai pastiprinātu energodrošību un modernizētu energopiegādi, paturot prātā, 
ka visefektīvākais veids, kā veicināt šādus ieguldījumus ilgtermiņā, ir apvienot tos ar 
īpašiem regulatīviem un fiskāliem pasākumiem un valsts publiskiem politikas virzieniem;

12. norāda, ka oglekļa dioksīda piesaistīšanas, transportēšanas un uzglabāšanas (CCS) ietekme 
joprojām ir neskaidra; pieņem zināšanai Pasaules enerģijas pārskatu par 2011. gadu, kurā 
ir uzsvērta CCS ietekme dažos politikas scenārijos; atzīst, ka sabiedrībā pastāv bažas par 
šo tehnoloģiju un aicina Komisiju sagatavot vidusposma ziņojumu par gūtajiem 
rezultātiem ES subsidētajos demonstrācijas projektos attiecībā uz ogļu spēkstacijām;

13. uzsver viedo tīklu nozīmi, lai nodrošinātu divvirzienu komunikācijas procesus starp 
elektroenerģijas ražotājiem un patērētājiem, un uzsver, ka viedie tīkli var nodrošināt 
patērētājiem iespēju novērot un pielāgot savu elektroenerģijas patēriņu; norāda, ka 
vērienīgas datu aizsardzības un patērētāju informēšanas programmas, piemēram, 
informācijas kampaņas skolās un augstskolās, ir īpaši būtiskas, jo īpaši tad, ja viedajiem 
skaitītājiem ir paredzēta reāla ietekme; uzsver, ka dalībvalstīm jāpadara pieejama attiecīgā 
informācija par patērētājiem paredzētām tīmekļa vietnēm un ka visām attiecīgajām 
iesaistītajām pusēm, piemēram, celtniekiem, arhitektiem un siltuma, dzesēšanas un 
elektroenerģijas aprīkojuma piegādātājiem būtu jāspēj saņemt jaunāko informāciju un 
salīdzināt cenas un pakalpojumus, un uz šā pamata izvēlēties enerģijas piegādātāju, kas 
vislabāk atbilst viņu vajadzībām;
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14. uzskata, ka būtu jāveicina informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozīme un ka 
Eiropai būtu stingri jāapņemas darboties novatoriski un īstenot  pētniecību, ņemot vērā, ka 
novatoriskas tehnoloģijas palīdzēs uzlabot drošību un piesaistīt ieguldījumus;

15. vērš uzmanību uz Eiropas Enerģētikas politiku, kas atzīst kodolenerģijas ieguldījumu 
tādās jomās kā konkurētspējas, izmaksu efektivitāte, CO2 emisiju samazināšana un 
piegādes drošība;  norāda, ka ar kodolenerģiju tehnoloģijām potenciāli varētu sasniegt 
enerģijas un klimata īstermiņa un ilgtermiņa mērķus tiktāl, cik to darbībai piemērojamās 
drošības prasības ir pilnībā izpildītas, ņemot vērā projektu visu dzīves ciklu;

16. atzīst, ka tādi instrumenti kā enerģijas nodokļi, oglekļa nodokļi un emisiju tirdzniecības 
sistēmas ir galvenie virzītājspēki, lai panāktu emisiju samazināšanas mērķus izmaksu ziņā
efektīvi, taču uzskata, ka galarezultātā tie apgrūtinās patērētājus ar augstākām enerģijas 
cenām;

17. uzsver samazināta kopējā enerģijas patēriņa un palielinātas energoefektivitātes nozīmi 
transporta nozarē, tostarp transporta plānošanā un sabiedriskā transporta atbalstā 
dalībvalstu līmenī, arī uzsver, ka būtu jāpaātrina atjaunojamās enerģijas projektu 
īstenošana Eiropas tīkla programmā transportam un enerģijai (TEN-T un TEN-E);

18. uzsver, to cik svarīgi ir valsts mērķi attiecībā uz enerģiju no biodegvielām un citiem 
atjaunojamiem energoresursiem transporta jomā, jo tie ir īpaši nozīmīgi, lai sasniegtu 
Komisijas paziņojumā izklāstītos mērķus; norāda, ka šie mērķi nodrošina noteiktību 
ieguldītājiem un veicina atjaunojamo resursu attīstību; tomēr uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
otrās paaudzes biodegvielu izmantošanu, kuras ražotas no atkritumiem, atlikumiem un 
citiem nepārtikas celulozes materiāliem;

19. uzskata, ka dalībvalstīm būtu jāmudina vietējās un reģionālās iestādes izveidot 
atjaunojamās enerģijas rīcības plānus un veikt pasākumus, lai vairotu sabiedrības 
informētību par ieguvumiem, ko sniedz enerģija no atjaunojamiem avotiem;

20. uzskata, ka būtu skaidri jānosaka, ko var panākt ar enerģijas politiku un sociālo politiku; 
norāda, ka visi Komisijas iesniegtie scenāriji paredz enerģijas un transporta izmaksu 
pieaugumu, un šīs izmaksas ieņems aizvien lielāku daļu no patērētāju un MVU 
izdevumiem; uzskata, ka dalībvalstīm būtu jāizstrādā pasākumi, lai garantētu pieejamu 
enerģiju par pieņemamu cenu visiem pilsoņiem, jo īpaši visneaizsargātākajiem sabiedrības 
locekļiem;

21. uzskata zināšanas enerģētikas jomā gan par īpaši būtisku aspektu, lai mainītu attieksmi, 
gan par jauna ilgtspējīgas attīstības modeļa stūrakmeni; prasa Komisijai piešķirt 
vajadzīgos resursus informēšanai par enerģētiku nākamajā daudzgadu finanšu shēmā;

22. uzskata, ka Komisijai kopā ar dalībvalstīm, reģionālām un vietējām iestādēm un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem būtu periodiski jāveic "energoizglītības" kampaņas, 
tostarp interaktīvas kampaņas, Eiropas, valstu, reģionālajos un vietējos plašsaziņas 
līdzekļos, lai padarītu skaidru un saprotamu informāciju pieejamu visiem pilsoņiem, 
uzņēmumiem un nozares asociācijām; arī atzīst nepieciešamību pēc informācijas 
kampaņām skolās un augstskolās, lai iesaistītu jaunākās paaudzes kultūras pārejā;
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23. atzīst Savienības apņemšanos samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 80–95 % līdz 
2050. gadam, salīdzinot ar 1990. gada līmeņiem; uzsver nepieciešamību steidzami rīkoties 
vietējā, reģionālā, valsts, starptautiskā un pasaules mērogā, lai pienācīgi veiktu uzdevumu 
ierobežot zemeslodes virsmas pasaules mēroga vidējās temperatūras kāpumu līdz mazāk 
nekā 2 grādiem pēc Celsija nolūkā novērst turpmākas bīstamas klimata pārmaiņas;

24. uzskata, ka finanšu krīze būtu jāizmanto kā iespēja pārveidot sabiedrības attīstības modeli, 
nodrošinot virzību uz ļoti energoefektīvu ekonomiku, kas pilnībā pamatojas uz 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu un spēj elastīgi piemēroties klimata pārmaiņām; 
uzsver, ka Komisijai ir jānāk klajā ar priekšlikumiem 2030. gada enerģētikas un klimata 
tiesību aktu kopumam, kas pamatotos uz pašreizējiem trim pīlāriem, kas ir siltumnīcefekta 
gāzu ierobežošana, atjaunojamo energoresursu veicināšana un energoefektivitātes 
palielināšana;

25. uzsver, ka ir jāpievērš vairāk uzmanības enerģijas izmantošanai, ja energosistēmas 
pārveidošanai ir paredzēts kļūt par realitāti; uzsver nepieciešamību noteikt lielāku 
prioritāti pieprasījuma pārvaldībai, lai nodrošinātu, ka tehnoloģiju un sistēmu ieviešana 
galapatērētājiem nodrošina energosistēmu pāreju par sabiedrībai pieejamām un 
ilgtspējīgām cenām;

26. aicina Komisiju izstrādāt ES visaptverošu īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa 
enerģētikas politikas prioritāšu kopumu attiecībās ar kaimiņvalstīm, lai noteiktu kopēju 
tiesisko telpu, pamatojoties uz iekšējā enerģijas tirgus principiem un normām, kas saistītas 
ar acquis.
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