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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā saskaņā ar Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (IEA) prognozēm laikā līdz 
2035. gadam ar enerģiju saistītas oglekļa emisijas pasaulē, visticamāk, pieaugs par 21 % 
virs 2008. gada līmeņa, ja valstis piesardzīgi īstenos savas Kopenhāgenas vienošanās 
ietvaros paustās apņemšanās, tādējādi neļaujot ierobežot turpmāku globālo sasilšanu līdz 
2°C; tā kā tiek uzskatīts, ka ESAO neietilpstošās valstis ir atbildīgas par visu prognozēto 
emisiju pieaugumu pasaulē1;

B. tā kā saskaņā ar IEA datiem ES rada tikai 13 % no CO2 emisijām pasaulē;

C. tā kā saskaņā ar Emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) direktīvu ar šo sistēmu ir 
rentabli un ekonomiski efektīvi jāsekmē siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanās;

Analīze par 20 % mērķa pašreizējo izpildi 

Rūpniecības politikas aspekti

1. uzsver, ka ekonomikas krīze ir izraisījusi ievērojamu rūpnieciskās ražošanas 
samazināšanos, ekonomikas izaugsmes lejupslīdi un bezdarba pieaugumu, un tajā pašā 
laikā tās rezultātā ir samazinājušās emisijas un energopatēriņš; uzskata, ka šādu emisiju 
samazinājumu nedrīkst interpretēt kā norādi uz to, ka ES ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu 
vispārējos emisiju samazināšanas mērķus; atzīst — lai arī iekārtas gūst labumu no 
pārpalikušajām kvotām, ekonomikas krīze ir ietekmējusi arī rūpniecības nozares spēju 
ieguldīt turpmākā emisiju samazināšanā;

2. uzsver, ka Ķīna ir pasaules vadošā valsts vēja parku būvniecības jomā, ka Ķīnas un 
Indijas vēja turbīnu ražotāji ir starp desmit vadošajiem šādu turbīnu ražotājiem, kā arī to 
ka Ķīna un Taivāna pašlaik ražo lielāko daļu no fotoelementu paneļiem, ko pārdod 
starptautiskajā tirgū; aicina Komisiju un dalībvalstis veikt pasākumus, lai Eiropas 
Savienībā veicinātu šo tehnoloģiju un jaunu inovatīvu tehnoloģiju ekoloģiski efektīvu 
izstrādi un ražošanu, kas vajadzīgs, lai sasniegtu tālejošos mērķus attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu; 

3. norāda, ka saskaņā ar informāciju, kas saņemta no dažādu rūpniecības nozaru 
pārstāvjiem, ir vērojamas skaidras pazīmes, ka pašreizējie ES klimata politikas 
noteikumi, piemēram, ETS jau izraisa ražošanas pārvietošanu, un pauž bažas, ka oglekļa 
cenu palielināšanās saasinās šo tendenci;

Enerģētikas politikas aspekti

4. piekrīt Komisijas un Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (IEA) pieņēmumam, ka 
                                               
1 Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (IEA) 2010. gada 9. novembra ziņojums „Pasaules enerģētikas 
perspektīvas 2010. gadam”.
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jebkāda kavēšanās saistībā ar ieguldījumiem emisiju samazināšanā un citās atbilstošās 
tehnoloģijās radīs lielākas izmaksas vēlāk; uzskata — lai līdz 2050. gadam sasniegtu 
ilgtermiņa mērķi, kas paredz 80-95% emisiju samazinājumu, kā to Eiropadome vēlreiz 
apstiprināja 2011. gada 4. februārī, ES būs jārīkojas aktīvāk; tādēļ atzinīgi vērtē
Komisijas nodomu noteikt skaidras vadlīnijas, lai ekonomiski efektīvākā un rentablākā 
veidā sasniegtu ilgtermiņa mērķus;

5. pauž lielas bažas, ka, salīdzinot ar plāniem 2020. gadam, ES atpaliek no mērķa samazināt 
enerģijas patēriņu par 20 %, jo daļai dalībvalstu, kā arī pašai ES trūkst apņēmības, 
mērķtiecības un ieguldījumu; pilnībā atbalsta nesenajos Komisijas paziņojumos 
„2011. gada energoefektivitātes plāns” un „Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā” izdarītos secinājumus, 
proti, ka energoefektivitātes politikas virzieni ir būtiskākais līdzeklis, lai turpinātu 
samazināt oglekļa emisijas; aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka 
energoefektivitātes pasākumi, jo īpaši attiecībā uz ēkām, apkuri pilsētās un transportu, 
nākamajā daudzgadu finanšu shēmā saņem lielāku finansējumu; pauž nožēlu, ka 
energoefektivitātei nepiešķīra augstāku prioritāti, kad Eiropadome 2011. gada 4. februārī 
apsprieda enerģētikas prioritātes;

6. vērš uzmanību uz to, ka pašreizējā 20 % mērķa pamatā ir energoavotu sadalījums, kas 
dažās dalībvalstīs ietver arī kodolenerģiju; atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu 
kodolspēkstacijām ES teritorijā piemērot stresa testus, lai varētu pieņemt pasākumus, kas 
vajadzīgi šo staciju drošuma garantēšanai; uzskata, ka atsevišķu dalībvalstu lēmums slēgt 
dažus esošos kodolreaktorus un palielināti ieguldījumi jaunu kodolspēkstaciju celtniecībā 
varētu likt dažām dalībvalstīm pārskatīt valsts pasākumus, kas pieņemti, lai sasniegtu 
pašreiz noteikto 20 % mērķi;

7. atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar nesen iesniegtajiem dalībvalstu rīcības plāniem 
atjaunojamo energoresursu jomā ES varētu pārsniegt tās 2020. gada mērķi atjaunojamo 
energoresursu jomā, ja dalībvalstis pilnībā īstenos šos rīcības plānus un tiks uzlaboti 
finansēšanas instrumenti; aicina Komisiju cieši uzraudzīt šo plānu īstenošanu un strādāt 
pie stabilas ieguldījumu vides izveides laikposmā līdz 2020. gadam un pēc tam un pie 
uzlabotas tirgus integrācijas atjaunojamo energoresursu jomā; aicina Komisiju analizēt, 
un atbilstoša gadījumā palielināt juridiski saistošu atjaunojamo energoresursu mērķi pēc 
2020. gada;

8. aicina ES aktīvāk rīkoties, lai palielinātu atjaunojamo energoresursu daļu elektroenerģijas 
nozarē un lai izveidotu nosacījumus viedajiem tīkliem ar mērķi nodrošināt aizvien 
decentralizētāku enerģijas ražošanu; uzsver, ka tā sasniegšanai vairāk jāiegulda 
enerģētikas infrastruktūras projektos;

9. norāda, ka vairāku tirgus un regulatīvu ierobežojumu dēļ ES joprojām netiek izmantotas 
daudzas energotaupības iespējas; aicina noteikt mērķus attiecībā uz atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu, kā arī veicināt produktu standartus, noteikt energoefektīvu 
produktu un transportlīdzekļu standartus un īstenot ekoloģiski atbildīgu valsts iepirkumu;

10. uzsver viedo tīklu un viedo skaitītāju būtisko nozīmi, lai integrētu no dažādiem resursiem, 
tostarp atjaunojamiem energoresursiem, iegūtu elektroenerģiju; atzinīgi vērtē darbu, ko 
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veikusi darba grupa viedo skaitītāju jomā, un Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN), 
Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komitejas (CENELEC) un Eiropas 
Telekomunikāciju standartu institūta (ETSI) 2009. gada 12. martā izdoto standartizācijas 
mandātu Nr. 441 attiecībā uz atvērtas arhitektūras izstrādi mērinstrumentiem, un aicina 
Komisiju pēc iespējas drīz iesniegt vairākus ieteikumus un likumdošanas priekšlikumus, 
īpašu nozīmi piešķirot standartu izstrādei un viedo skaitītāju energotaupības potenciālam; 
atgādina savu aicinājumu līdz 2015. gadam par politikas mērķi noteikt 50 % Eiropas 
mājsaimniecību aprīkošanu ar viedajiem skaitītājiem1;

11. uzsver, ka IKT varētu uzlabot autotransportu un dot lielāku ieguldījumu, lai vienkāršotu 
drošāku, viedāku un videi saudzīgāku automobiļu izmantošanu Eiropā; uzsver tādas 
Digitālās programmas nozīmi, kurā prioritāte jāpiešķir viedu transportlīdzekļu 
ekoloģiskajam potenciālam un pētniecības un izstrādes izmēģinājuma projektiem V2V un 
V2R ierīcēm;

12. norāda, ka atbilstoši Eiropadomes 2011. gada 4. februāra secinājumiem vēlākais līdz 
2012. gada beigām jāpieņem viedo tīklu tehniskie standarti;

13. uzsver, ka IKT standartizācijas politika jāpielāgo tirgus tendencēm, kam nepieciešama 
savietojamība, tādējādi sekmējot tehnisko standartu izstrādi elektriskajiem 
transportlīdzekļiem, viedajiem tīkliem un skaitītājiem un šo darbu pabeigšanu līdz 
2012. gadam;

14. norāda, ka atļauju piešķiršanas procedūru paātrināšana un jaunu finansēšanas veidu 
rašana, jo īpaši energoefektīviem un inovatīviem infrastruktūras projektiem, ir būtisks 
priekšnoteikums tam, lai laikus sasniegtu Eiropas enerģijas un klimata mērķus; uzsver, ka 
jauniem infrastruktūras projektiem jāatbilst ES ilgtermiņa enerģētikas un klimata 
politikas mērķiem;

15. atzinīgi vērtē vienošanos par Eiropas Ekonomikas atveseļošanās programmas 
(enerģētikas projekti) nesadalīto līdzekļu izmantošanu, lai izveidotu mērķtiecīgu finanšu 
instrumentu ar mērķi atbalstīt ilgtspējīgas enerģētikas iniciatīvas vietējā un reģionālā 
līmenī; prasa cieši uzraudzīt šo instrumentu, lai novērtētu, vai šāda veida finansējumu 
varētu izmantot kā paraugu turpmākiem instrumentiem, ar kuriem finansē ilgtspējīgus un 
zemu oglekļa emisiju ieguldījumus;

Pētniecības un inovācijas aspekti

16. norāda, ka pētījumiem paredzēto izdevumu politisko mērķi saskaņā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020” — 3 % no IKP veido privāti (2 %) un valsts (1 %) izdevumi; norāda, ka 
joprojām ir specifiskas problēmas sasniegt 3 % mērķi, jo sevišķi pētījumiem paredzēto 
privāto izdevumu jomā; norāda, ka saistību trūkums pētniecības finansējuma jomā kavē 
klimatam draudzīgu tehnoloģiju ar augstu energoefektivitātes līmeni izstrādi;

17. pauž nožēlu par to, ka enerģijas cenu subsidēšana un ierobežojumu un kvotu 
nepiemērošana CO2 emisijām dažām valstīm ārpus ES rada salīdzinošas konkurētspējas 

                                               
1 Eiropas Parlamenta 2010. gada 5. maija rezolūcija par jaunu Eiropas digitālo programmu — 2015.eu 
(2009/2225(INI)).
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priekšrocības; uzsver — tā kā šo valstu CO2 emisijas ir neierobežotas un līdz ar to arī 
lētākas, šīs valstis varētu būt mazāk motivētas pievienoties daudzpusējam pasaules 
mēroga nolīgumam, lai cīnītos pret globālo sasilšanu;

Iespējas un līdzekļi, kā pārsniegt 20 % mērķi

18. aicina ievērot vispārējo principu, ka ES jāizvēlas izmaksu ziņā efektīvākais attīstības 
veids, lai samazinātu CO2 emisijas, vienlaikus nodrošinot daudzsološu inovatīvu 
tehnoloģiju un ES ilgtermiņa klimata mērķim atbilstošu ieguldījumu savlaicīgu ieviešanu 
tirgū; uzskata, ka minēta principa ieviešanā jāievēro subsidiaritātes princips;

Pasākumi enerģētikas jomā

19. aicina noteikt energoefektivitāti par turpmāko klimata politikas pasākumu prioritāti;
atzīst, ka saskaņā ar Komisijas 2050. gada plānu, ja ES īstenos pašreizējās politikas 
nostādnes, jo īpaši sasniedzot ES energoefektivitātes mērķi 20 % līdz 2020. gadam, ES 
iekšējās emisijas līdz 2020. gadam būtu iespējams samazināt par 25 % vai pat vairāk;
atzīmē, ka saskaņā ar Komisijas veikto analīzi šis samazinājuma līmenis joprojām ir 
rentabls ceļā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju ilgtermiņa samazinājuma mērķi 80–95 % 
apmērā salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un ka pieeja, kas paredz mazāku 
samazinājumu radītu būtiski augstākas kopējās izmaksas visā laika periodā;

20. aicina Komisiju izveidot efektīvu tiesisko regulējumu, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis 
pilnībā īsteno solītos energotaupības mērķus 2020. gadam, un panākt to, nosakot prasību, 
ka valstu energoefektivitātes rīcības plānus apstiprina Komisija, vai veicot citus
pasākumus; aicina Komisiju veicināt un uzraudzīt valstu energoefektivitātes rīcības plānu 
īstenošanu un atbilstošos neizpildes gadījumos apsvērt iespēju piemērot pārkāpumu 
tiesvedību; tādēļ atgādina Parlamenta 2010. gada 15. decembra rezolūciju par 
energoefektivitātes rīcības plāna pārskatīšanu1;

21. uzskata, ka nozaru pieejas apvienojumā ar ierobežojumiem visā rūpnieciski attīstīto 
valstu ekonomikā var veicināt uz klimatu vērstas rīcības saskaņošanu ar konkurētspēju un 
ekonomikas izaugsmi; uzsver, ka ir svarīgi pieņemt holistisku un horizontālu nozaru 
pieeju attiecībā uz rūpnieciskajām emisijām kā pievienoto vērtību saistībā ar 
starptautiskajām sarunām un Eiropas CO2 mērķiem;

22. uzsver, ka ar uzlabotu energoefektivitāti panākti energoietaupījumi rada izmaksu ziņā 
efektīvākās iespējas nodrošināt CO2 papildu samazinājumus; vērš uzmanību uz 
neizmantoto energoefektivitātes potenciālu ēku, jo īpaši esošo ēku, ekspluatācijas ciklā, 
transporta nozarē (tai skaitā gaisa transporta nozarē), valsts iepirkuma, energoietilpīgu 
produktu ražošanas, un enerģijas ražošanas, pārveidošanas un pārvades, tostarp 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas jomā; vēlreiz uzsver, ka šajās jomās svarīgi ir 
veikt konkrētus pasākumus, un vērš uzmanību uz attiecīgajiem priekšlikumiem Bendt 
Bendtsen un Lena Kolarska-Bobińska ziņojumā; prasa, lai energotaupības pasākumi 
pirmām kārtām tiktu īstenoti valsts, reģionālajā un vietējā līmenī un lai tiktu izstrādāta 
saziņas stratēģija ES projektiem ar mērķi sniegt pilnīgu informāciju gan uzņēmumiem, 
gan patērētājiem; uzsver potenciālu, kāds enerģētikas nozarē piemīt energotaupības 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0485.
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saistību shēmas ieviešanai, kā norādīts Komisijas energoefektivitātes plānā, kas jau ir 
radījis pozitīvo ietekmi dažās dalībvalstīs;

23. pievērš uzmanību MVU energotaupības potenciālam, jo pašlaik tikai aptuveni 24 % 
Eiropas MVU aktīvi veic pasākumus, lai mazinātu ietekmi uz vidi; uzsver, ka katram 
MVU ir pieejams vismaz viens finanšu konsultants, taču MVU nav pieejamas 
konsultācijas par energotaupību un energoefektivitāti, un ka MVU būtu vajadzīga arī 
vides un enerģētikas eksperta palīdzība;

24. norāda, ka saskaņā ar Komisijas datiem gandrīz 8 miljardi euro no ES līdzekļiem, kas 
pieejami energoefektivitātei, paliek nepieprasīti; tāpēc atzinīgi vērtē Komisijas nolūku 
atvieglot un veicināt struktūrfondu izmantošanu ar enerģiju saistītos ēku remontdarbu 
projektos; cer, ka tiks iesniegtas konkrētas iniciatīvas, tostarp saistībā ar finansēšanas 
noteikumiem;

25. uzsver, ka striktāki ES klimata mērķi nozīmētu būtiski lielākus centienus un ieguldījumus 
ilgtspējīgu un zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju un viedo tīklu izstrādē un ātrā ieviešanā, 
kā arī ar enerģētiku saistītas pētniecības attīstībā; uzskata, ka ir svarīgi pēc 2013. gada 
nodrošināt pietiekamu finansējumu Stratēģiskajam energotehnoloģiju plānam (SET 
plāns); uzsver, ka enerģētikas stratēģijai, kuras mērķis ir sasniegt klimata mērķus, kas 
pārsniedz 20 %, jābūt balstītai uz visām klimatam draudzīgajām tehnoloģijām;

26. norāda, ka Komisija ir konstatējusi, ka, ir nepieciešami ieguldījumi 1 triljona euro 
apmērā, lai līdz 2020. gadam uzlabotu enerģijas ražošanas jaudu un ES enerģijas 
transportēšanas un sadales infrastruktūru, kas galvenokārt būtu jāfinansē no enerģijas 
tarifiem; aicina šos ieguldījumus veikt ar mērķi pabeigt savstarpēji pilnībā savienotu 
iekšējo enerģijas tirgu, nodrošinot piegāžu drošumu, uzlabojot atjaunojamo energoresursu 
integrāciju un vienlaikus ņemot vērā katras valsts energoavotu sadalījuma specifiku, kā 
arī palielinot energoefektivitāti un ļaujot patērētājiem gūt labumu no jaunajām 
tehnoloģijām; uzsver vajadzību nodrošināt elektroenerģijas savienojumus starp 
dalībvalstīm, lai vairākās valstīs pilnībā izmantotu apjomīgos ieguldījumus, jo īpaši 
atjaunojamos energoresursos;

Rūpniecības politikas pasākumi

27. aicina ar ES ETS direktīvu nodrošināt gan ilgtermiņa ieguldījumu drošību, gan paredzēt 
elastības mehānismus ekonomikas lejupslīdes gadījumā (piemēram, lai novērstu 
pārmērīgus piešķīrumus);

28. uzskata, ka, integrējot nozaru pieejas ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, tiktu 
palielināta vispārējā ekonomikas efektivitāte visās iesaistītajās valstīs; uzsver, ka 
vajadzētu apsvērt ieguvumus no nozaru pieejas attiecināšanas arī uz citām nozarēm un 
valstīm;

29. atzīst, ka arvien lielākā uzmanība jāpievērš oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas (CSS) 
tehnoloģiju nozīmei oglekļa emisiju samazināšanā, jo tās ir pārejas tehnoloģijas ceļā uz 
ilgtermiņa energoapgādi bez fosilā kurināmā ne tikai enerģētikas nozarē, vienlaikus 
norādot, ka ieguldījumiem CCS būtu vajadzīgas salīdzinājumā ar šodienas līmeņiem 
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būtiski augstākas oglekļa cenas, lai tie varētu būt ekonomiski dzīvotspējīgi; uzsver, ka 
vajadzīga akceptējoša attieksme sabiedrībā, lai visaptveroši novērtētu iespējamos CCS
projektus; uzsver, ka saskaņā ar IEA CSS plānu 2030. gadā puse CSS projektu būs 
rūpnieciskās ražošanas jomā; norāda, ka priekšnosacījumam gāzes spēkstaciju 
celtniecībai jābūt atbilstībai tiem pašiem kritērijiem, kuri saskaņā ar klimata un 
enerģētikas tiesību aktu kopuma noteikumiem par oglekļa dioksīda uztveršanu un 
uzglabāšanu jāievēro jaunām ogļu spēkstacijām; norāda, ka šo tehnoloģiju īstenošana 
nedrīkst kalpot tam, lai samazinātu Eiropas rūpniecības konkurētspēju; 

30. aicina Komisiju nekavējoties ierosināt veidus, kā ES varētu labāk papildināt pasākumus 
klimata pārmaiņu samazināšanas jomā, cenšoties samazināt ne tikai CO2 gāzu, bet arī citu 
gāzu, piemēram, HFC, kas ir visstraujāk pieaugošais klimata piesārņotājs pasaulē, un 
HFC23, emisijas; aicina Komisiju veicināt iniciatīvu par HFC ražošanas iekļaušanu 
Monreālas protokolā un par divpusēju nolīgumu noslēgšanu ar trešām valstīm par HFC23 
ietekmes mazināšanu, lai izmaksu ziņā efektīvi samazinātu ne tikai CO2 gāzu, bet arī citu 
gāzu emisiju un mazinātu HFC23 ietekmi ar tādām izmaksām sabiedrībai, kas ir 
ievērojami zemākas par pašreizējām oglekļa cenām;

31. atzīmē ieguldījumu, ko kodolenerģija ir devusi CO2 emisiju samazināšanā, jo ES 
darbojošos kodolspēkstaciju slēgšana par 50 % palielinātu emisijas; 

32. norāda, ka saistībā ar akmeņogļu un brūnogļu nākotni CCS tehnoloģiju nedrīkst apsvērt 
kā vienīgo iespēju, lai saglabātu ogļu izmantošanu ES ekonomikā, un ka ir jāizstrādā un 
jāievieš arī citas ogļu tehnoloģijas ar zemu emisiju līmeni;

Pētniecības un inovācijas pasākumi

33. uzsver, ka attīstība un progresīvu tehnoloģiju ieviešana ir galvenie līdzekļi, lai cīnītos pret 
klimata pārmaiņām un vienlaicīgi pārliecinātu ES partnerus visā pasaulē, ka emisiju 
samazināšana ir iespējama, nezaudējot konkurētspēju un darba vietas; uzskata, ka Eiropai 
ir svarīgi rādīt piemēru, ievērojami palielinot izdevumus, kas pētniecības un inovāciju 
pamatprogrammā atvēlēti klimatam draudzīgu un energoefektīvu rūpniecības tehnoloģiju 
izpētei un kas ir atbilstīgi jāsaskaņo ar SET plānā noteiktajām stratēģiskajām 
energotehnoloģijām; uzsver, ka Eiropai ir jāieņem vadošā pozīcija pētījumos par klimata 
un energoefektīvām tehnoloģijām un šajā jomā ir jāizveido cieša zinātniskā sadarbība ar 
tādiem starptautiskiem partneriem kā BRIC valstis un ASV;

34. uzsver lauksaimniecības iespējas sniegt būtisku ieguldījumu klimata pārmaiņu novēršanā 
un jo sevišķi potenciālu izmantot lauksaimniecības pārpalikumus ilgtspējīgā enerģijas 
ražošanā, tādējādi lauksaimniekiem nodrošinot papildu ieņēmumu plūsmu; uzskata, ka 
nākotnes KLP jābūt instrumentam, kas dalībvalstīm palīdz sasniegt vides un klimata 
pārmaiņu mērķus, un ka tai jāpalīdz lauksaimniekiem izmantot ieguvumus, kurus piedāvā 
vidi saudzējoša izaugsme; uzskata, ka KLP ekoloģiskajam aspektam ir jāietilpst pirmā 
pīlāra tiešajos maksājumos, lai izvairītos no sarežģītām administratīvajām procedūrām, 
nodrošinātu lauksaimnieku motivāciju saudzēt vidi un vienlīdzīgu īstenošanu visās 
dalībvalstīs;

35. īpašu nozīmi piešķir koordinēšanai starp Eiropas patentu aizsardzības mehānismiem 
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energotaupības un atjaunojamo energoresursu jomā, lai sekmētu piekļuvi vērtīgam 
neizmantotajam intelektuālajam īpašumam; uzsver vajadzību piešķirt prioritāti plānotā 
Eiropas patenta aktīvākai izmantošanai energotaupības un atjaunojamo energoresursu 
jomā;

36. uzsver, ka jāierobežo CO2 emisijas transporta nozarē, nodrošinot standartizētas Eiropas 
infrastruktūras elektriskajiem transportlīdzekļiem un vairāk stimulu ilgtspējīgai otrās 
paaudzes biodegvielai kā fosilo kurināmo alternatīvai;

37. uzskata, ka, atvieglojot pāreju uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku un sekmējot pasaules 
oglekļa tirgus izveidi, arī nozaru pieejas kopā ar industrializēti attīstīto valstu 
ierobežojumiem visās ekonomikas jomās varētu ietilpt uz klimatu vērstu darbību 
starptautiskajā pamatstruktūrā laikposmam pēc 2012. gada;

38. atzinīgi vērtē Komisijas nolūku klimata politiku saistīt ar ilgtermiņa plāniem un atbalsta 
ideju par tādiem starpposma mērķiem kā 2030. gada mērķi;  ir pārliecināts, ka reālistiski 
vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķi ieguldītājiem nodrošina nepārprotamākus stimulus 
iesaistīties ilgtspējīgos ieguldījumos un ka augstāku mērķu izvirzīšana pašreizējā 
2020. gada shēmā var būtu pārāk tālejoša no ieguldījumu viedokļa;

Papildu ieguvumi un ietekme

39. norāda, ka saskaņā ar Komisijas novērtējumu, nosakot augstāku samazinājuma mērķi, 
naftas un gāzes imports līdz 2020. gadam samazinātos par aptuveni 40 miljardiem euro, ja 
pieņem, ka naftas cena 2020. gadā būtu 88 ASV dolāri par barelu; atzinīgi vērtē to, ka ES 
atkarība no enerģijas importa tādējādi varētu samazināties par aptuveni 56 %;

40. atzīst, ka, lai arī tas stimulē zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju izstrādi, ETS samazinājuma 
mērķa paaugstināšana, ja to nekombinētu ar mērķtiecīgiem energoefektivitātes 
pasākumiem, izraisītu turpmāku elektroenerģijas cenu kāpumu un tas radītu lielas bažas 
ES nozarēm un patērētājiem; uzskata, ka saskaņā ar neseno Eirobarometra pētījumu 
stabilas un drošas enerģijas cenas sabiedrībai ir vissvarīgākais aspekts; norāda, ka ETS 
direktīva ļauj dalībvalstīm ar valsts atbalstu līdzsvarot energoietilpīgo nozaru augstākās 
elektroenerģijas izmaksas;

41. uzsver iespējamo Eiropas konkurētspējas pieaugumu ar inovāciju un palielinātu 
ieguldījumu palīdzību un pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku tā rezultātā; uzsver, ka plašāki 
ES pasākumi klimata pārmaiņu izraisīto seku mazināšanā ES konkurentiem pasaulē radīs 
izmaksu priekšrocības vairākās nozarēs un vienlaicīgi arī konkurētspējas rezervi ES 
uzņēmumiem klimata tehnoloģiju jomā; uzskata, ka, pievienojoties starptautiskam 
nolīgumam, ES konkurenti attiecīgajās nozarēs atteiktos no izmaksu priekšrocībām, taču 
tas, iespējams, neietekmētu ES konkurētspējas rezervi;

42. uzsver, ka klimatam draudzīgas inovācijas Eiropā ir vajadzīgas, lai saglabātu stingru 
pozīciju strauji augošajā zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju globālajā tirgū, un ka tas ES 
ļautu nodrošināt augstāku konkurētspēju attiecībā pret lielākiem tirgus dalībniekiem; 
uzsver vajadzību nodrošināt inovācijas rezultātu ieviešanu tirgū un komercializēšanu 
Eiropā; tādēļ uzskata, ka būtu vajadzīgi piemēroti finansēšanas instrumenti, ar ko atbalstīt 
veiksmīgu tehnoloģiju ieviešanu ES tirgū; brīdina par riskiem, kas saistīti ar videi 
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draudzīgu darba vietu pārvirzi, jo iekļaujošas un ilgtspējīgas Eiropas ekonomikas novēlota 
izveidošana ieguldījumus un darba vietas videi draudzīgās nozarēs novirzītu uz citiem 
reģioniem;

43. norāda, ka, neraugoties uz pagaidu enerģijas patēriņa samazinājumu 2009. gadā, nākotnē, 
kad dalībvalstu tautsaimniecības būs atveseļojušies, tiks izmantots vairāk enerģijas, tāpēc 
atkarība no enerģijas importa turpinās pieaugt;

44. pauž bažas, ka jau notiek ilgtspējīgu tehnoloģisko inovāciju pārvietošana no Eiropas uz 
citām pasaules daļām, kas var nozīmēt, ka Eiropa kļūs par šo tehnoloģiju un saistītu 
gatavo produktu neto importētāju; konstatē, ka saskaņā ar jaunākajiem apsekojumiem no 
50 uzņēmumiem, kas uzskatāmi par ekoloģisko tehnoloģiju līderiem, 24 atrodas Āzijā, 
22 — Amerikas Savienotajās Valstīs, trīs — Eiropā un viens — Kanādā; uzsver, ka 
saskaņā ar Ernst&Young veikto 2010. gada pētījumu Ķīna un ASV ir pasaulē 
vispievilcīgākie reģioni atjaunojamo enerģijas avotu izveidei;

45. norāda, ka Eiropai tagad vairāk jāiegulda energoefektivitātē, kas nostiprinās vietējo 
tautsaimniecību, atbalstot vietējās darba vietas, kuras nevar pārvietot uz trešām valstīm ar 
zemākām ražošanas izmaksām;

46. atzīst darba vietu radīšanas un konkurētspējas ietekmi, kas saistīta ar pāreju uz zemu 
oglekļa emisiju ekonomiku, ES kļūstot par pasaules līderi atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģiju un energoefektīvu produktu un pakalpojumu jomā;

Oglekļa emisiju pārvirzes riska vērtēšana

47. uzsver, ka Eiropas seku mazināšanas politika ir efektīvs instruments, lai veicinātu 
ekoloģiskāku ražošanas sistēmu izveidi, tomēr norāda — ja to īstenos vienpusēji, oglekļa 
emisiju pārvirzes ietekmē šīs politikas ekoloģiskā efektivitāte varētu samazināties1;

48. norāda, ka saskaņā ar ierosinātajiem noteikumiem attiecībā uz salīdzināmo novērtēšanu 
tām rūpniecības iekārtam, kuras nespēs ievērot robežvērtības, būs jāiegādājas daļa 
emisiju sertifikātu, radot pasaules tirgus konkurences apstākļos strādājošiem ES 
uzņēmumiem izmaksas, kādas to konkurentiem citur pasaulē nav jāuzņemas; atzīmē, ka, 
pateicoties ETS elastīgajai struktūrai, uzņēmumi varēs pārnest neizmantotās otrā posma 
kvotas uz trešo posmu;

49. uzskata, ka ETS kritērijos ir jāņem vērā arī tas, kādi energoavoti ir pieejami dalībvalstī, 
un, mainoties energoavotu sadalījumam un ieguves iespējām, jāpieļauj šo kritēriju 
pielāgošana;

50. pauž nožēlu par to, ka Komisijas pieņēmumos par oglekļa emisiju pārvirzi nav pietiekami 
atspoguļota papildu ietekme uz elektroenerģijas cenām; uzsver, ka 40 % ES 
elektroenerģijas patērē rūpniecība, ko būtiski ietekmē jebkāds oglekļa cenu pieaugums, jo 
elektroenerģijas nozare izmaksas nodod tālāk; tomēr norāda, ka dalībvalstis saistībā ar 
atbalsta shēmām var izmantot ieņēmumus no izsolēm, lai mazinātu šo ietekmi;

                                               
1 Secinājums par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Klimata pārmaiņu centra 2011. gada 3. marta pētījumu 
„ES seku mazināšanas politikas virzienu makroekonomiskā ietekme pēc 20 % mērķa sasniegšanas”.
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51. uzsver, ka nepastāv vienots risinājums visām attiecībā uz CO2 emisiju jutīgām 
rūpniecības nozarēm un ka produkta īpašības vai tirgus struktūra ir īpaši būtiski kritēriji, 
lai izvēlētos pieejamos līdzekļus (bezmaksas kvotu piešķiršana, valsts atbalsts vai 
pielāgošanas pasākumi uz robežām);

52. norāda, ka oglekļa tirgus prognozes 2020. gadam būtiski atšķiras, kā norādīts Komisijas 
2010. gada maija paziņojumā, pamatojoties uz iespējamo 30 % iekšējo samazinājumu, 
tādēļ aicina Komisiju iesniegt jaunu plānu oglekļa emisiju pārvirzes riska vērtēšanai, kurā 
būtu ņemts vērā minētais scenārijs;

Turpmākās iespējas un uzdevumi

53. uzskata, ka iespējamās izmaiņas darbaspēka un enerģijas izmaksās ES klimata pārmaiņu 
politikas rezultātā nedrīkst radīt sociālo dempingu vai oglekļa emisiju pārvirzi, un aicina 
Komisiju izpētīt šādus riskus; tādēļ aicina citas attīstītās un jaunattīstības valstis īstenot 
atbilstīgus vai samērīgus centienus;

54. aicina Komisiju, no vienas puses, atbalstīt pasākumus, lai nodrošinātu darba tirgus 
prasības, kas radušās no pārejas uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku, un, no otras puses, 
pārstrukturēšanas pasākumus darba ņēmējiem, kuri kļūst pieejami jaunajās nozarēs;

55. uzskata, ka Kohēzijas fonda līdzekļi ir jāizmanto efektīvāk, lai veicinātu atjaunojamos 
energoresursus, energoefektivitāti un zemu oglekļa emisiju tehnoloģijas;

56. uzsver, ka oglekļa cenu palielināšanās rezultātā turpinās pieaugt elektroenerģijas 
izmaksas; konstatē, ka oglekļa cenu palielināšanās par 1 euro sabiedrībai rada papildu 
izmaksas par elektroenerģiju 2 miljardu euro apmērā, no kurām 40 % rada ražošana; 
aicina Komisiju apspriesties ar visām iesaistītajām personām, lai ierosinātu piemērotus 
risinājumus, kas neizkropļo konkurenci;

57. uzsver, ka saskaņā ar IEA ziņojumu „Pasaules enerģētikas perspektīvas 2010. gadam” 
2°C mērķi var sasniegt tikai tad, ja laikposmā līdz 2020. gadam strikti tiks īstenotas 
pašreizējās apņemšanās un tiks veikti daudz stingrāki pasākumi pēc tam; tāpēc aicina 
Komisiju un Eiropadomi prasīt ātrāku un starptautiski koordinētu īstenošanu attiecībā uz 
fosilo kurināmo subsīdiju atcelšanu, par ko vienojās G20, un iesniegt atbilstīgus 
priekšlikumus ES līmenī;

58. tādēļ atgādina Komisijas paziņojumu par stratēģiju „Eiropa 2020”, kurā tiek aicināta ātra 
nodokļu sloga pārvietošana no darba tirgus uz enerģētikas nozari; atzinīgi vērtē gada 
izaugsmes pētījumā ietverto paziņojumu par priekšlikumu Eiropas enerģētikas nodokļu 
sistēmu pielāgot ES enerģētikas un klimata mērķiem;

59. pauž bažas, ka imports no valstīm, kurās ir mazāk stingri CO2 ierobežojumi, ir galvenais 
iemesls, kādēļ par 47 % palielinājās ar patēriņu saistītas CO2 emisijas ES laikposmā no 
1990. gada līdz 2006. gadam; norāda, ka tas nekādā gadījumā nav saistīts ne ar nesenajām 
ES klimata politikas nostādnēm, ne īpaši ar ES ETS; tomēr aicina Komisiju novērtēt, vai 
šādas tendences ir turpinājušās pēc 2006. gada;

60. aicina Komisiju veikt šādus praktiskus pasākumus:
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 novērtēt emisiju samazināšanas iekšējo politiku ietekmi uz nodarbinātību, tostarp 
darba iespējām, un veicināt izpratni par zemām oglekļa emisijām, pārkvalificēšanās un 
kvalifikācijas celšanas vajadzības enerģētikas jomā un izglītību un apmācību, jo īpaši 
MVU vajadzībām;

 analizēt, cik lielā mērā dalībvalstis pilda savu apņemšanos vismaz 50 % izsoļu 
ieņēmumu tērēt klimata pārmaiņu radīto seku mazināšanas un pielāgošanās 
pasākumiem un, ja nepieciešams, ierosināt pasākumus;

 analizēt augstāku ES emisiju samazināšanas mērķu ietekmi dalībvalstu līmenī, kā 
norādīts Vides padomes 2011. gada 14. marta secinājumos;

 sniegt pienācīgu finansējumu Stratēģiskā energotehnoloģiju plāna (SET plāna) 
vajadzībām;

 sekmēt, lai dalībvalstis efektīvi izmanto struktūrfondus un Kohēzijas fondu, jo īpaši 
attiecībā uz energoefektivitātes pasākumiem, vienlaikus pilnībā ņemot vērā principu, 
ka šādiem ieguldījumiem jābūt reģionāliem un tie jāizmanto ekonomisko un sociālo 
atšķirību mazināšanai ES;

 ieviest novatoriskus finansēšanas mehānismus (piemēram, apgrozības shēmas);
 piešķirt papildu finansējumu vājākiem un nelabvēlīgākā situācijā esošiem reģioniem, 

lai to varētu izmantot pasākumiem nozarēs, uz kurām neattiecas ETS (ēkas, transports, 
lauksaimniecība);

 Astotajā pētniecības pamatprogrammā par prioritāti noteikt pētījumus klimata un 
enerģētikas jomā, tostarp energoefektivitāti, un pētniecību par klimata pārmaiņu 
cēloņiem un iespējām tām pielāgoties; 

 analizēt, kā ES vienpusēja apņemšanās panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu par vairāk nekā 20 % ietekmē citu valstu vēlmi pievienoties 
starptautiskam nolīgumam;

 izpētīt iespējamo ietekmi saistībā ar videi draudzīgu darba vietu pārvirzi, kā arī ar 
mazākiem ieguldījumiem un konkurētspēju videi draudzīgās nozarēs.



AD\866647LV.doc 13/13 PE458.835v02-00

LV

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 9.5.2011

Galīgais balsojums +:
–:
0:

38
4
2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan 
Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo 
Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, 
Romana Jordan Cizelj, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, 
Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, 
Jaroslav Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul 
Rübig, Amalia Sartori, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A.
Tsoukalas, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Henri 
Weber

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Oriol Junqueras 
Vies, Silvana Koch-Mehrin, Vladko Todorov Panayotov, Algirdas 
Saudargas, Silvia-Adriana Ţicău

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas 
bija klāt galīgajā balsošanā

Alexandra Thein


