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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:

Pašreizējā 20 % mērķa analīze

1. uzsver, ka ekonomikas krīze ir izraisījusi ārkārtīgu rūpnieciskās ražošanas spējas 
samazināšanos, ekonomikas izaugsmes lejupslīdi un darbaspēka pārvietošanos; norāda, 
ka IKP zaudējumi paši par sevi jāuzskata par cenu, kas apdraud rūpniecības investīciju 
potenciālu; brīdina par vispārīgu secinājumu, ka ekonomikas krīzes ietekmē emisiju 
samazināšana ir kļuvusi lētāka;

2. norāda, ka saskaņā ar informāciju, kas saņemta no dažādu rūpniecības nozaru 
pārstāvjiem, ir vērojamas skaidras pazīmes, ka pašreizējie ES klimata politikas 
noteikumi, piemēram, emisiju kvotu tirdzniecības shēma (ETS) jau izraisa ražošanas 
pārvietošanos un pauž bažas, ka oglekļa cenu palielināšanās saasinās šo tendenci;

3. piekrīt Komisijas un Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (IEA) pieņēmumam, ka 
novēloti ieguldījumi zemas oglekļa emisijas energotehnoloģijās radīs lielākas izmaksas 
vēlākos posmos; uzskata, ka, ja jāsasniedz 2050. gada ilgtermiņa mērķis, kā to 
Eiropadome vēlreiz apstiprināja 2011. gada 4. februārī, ES jāpaātrina tās centieni arī pēc 
sasniegtā 20 % emisiju samazinājuma 2020. gadā; tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
noteikt skaidras trajektorijas, lai ekonomiski visefektīvāk sasniegtu ilgtermiņa mērķus;

4. pauž lielas bažas, ka, salīdzinot ar plāniem 2020. gadam, ES atpaliek no mērķa samazināt 
enerģijas patēriņu par 20 %, jo daļai dalībvalstu trūkst apņēmības un mērķtiecības; 

5. atzinīgi vērtē to, ka ES gatavojas sasniegt tās 2020. gada mērķi atjaunojamo 
energoresursu jomā; 

6. uzsver „viedo” tīklu un „viedo” skaitītāju būtisko nozīmi no atjaunojamiem 
energoresursiem iegūtas elektroenerģijas iekļaušanā; atzinīgi vērtē darbu, ko veikusi 
darba grupa „viedo” skaitītāju jomā, un aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk iesniegt 
vairākus ieteikumus; 

7. norāda, ka jaunu infrastruktūras projektu atļauju piešķiršanas procedūru paātrināšana ir 
būtisks priekšnoteikums tam, lai laikus sasniegtu Eiropas enerģijas un klimata mērķus;

8. norāda, ka pētījumiem paredzēto izdevumu mērķi — 3 % no IKP — veido privāto (2 %) 
un valsts (1 %) izdevumu īpatsvars; norāda, ka joprojām ir zināmas problēmas sasniegt 
3 % mērķi, jo sevišķi pētījumiem paredzēto privāto izdevumu jomā; norāda, ka saistību 
trūkums pētniecības finansējuma jomā nelabvēlīgi ietekmē klimatam draudzīgu 
tehnoloģiju izstrādi;

9. pauž nožēlu par to, ka enerģijas cenu subsidēšana un ierobežojumu un kvotu 
nepiemērošana CO2 emisijām dažām valstīm rada salīdzinošas priekšrocības; uzsver, ka, 
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ņemot vērā to, ka šo valstu CO2 emisijas ir neierobežotas un līdz ar to lētākas, tās varētu 
būt mazāk motivētas pievienoties daudzgadu klimata pārmaiņu nolīgumam;

Iespējas un līdzekļi, kā pārsniegt 20 % mērķi

10. aicina ievērot vispārīgo principu, ka vispirms veicami izmaksu ziņā visefektīvākie 
emisiju samazināšanas pasākumi; 

11. aicina noteikt energoefektivitāti par vienu no turpmāko klimata politikas pasākumu 
prioritātēm; atzīst, ka, sasniedzot ES energoefektivitātes mērķi — 20 % līdz 
2020. gadam, ES varēs īstenot apņemšanos līdz 2020. gadam samazināt emisijas par 
20 % un vairāk; uzskata, ka saskaņā ar Komisijas veikto ietekmes novērtējumu šis 
samazinājuma līmenis joprojām ir rentabls ceļā uz ilgtermiņa samazinājuma mērķi 80–
95 % apmērā; 

12. aicina Komisiju veikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis pilnībā 
īsteno savas energoietaupījumu apņemšanās, un panākt to, nosakot prasību, ka valstu 
energoefektivitātes rīcības plānus apstiprina Komisija, vai arī ar citiem pasākumiem;

13. uzsver, ka vairākās jomās energoietaupījumi un energoefektivitāte rada izmaksu ziņā 
visefektīvākās iespējas papildu samazinājumiem; vērš uzmanību uz neizmantoto 
potenciālu ēku, jo īpaši esošo ēku, energoefektivitātes jomās, transporta nozarē, valsts 
iepirkuma un enerģijas ražošanas jomā, enerģijas pārveidošanas un pārvades, tostarp 
centralizētās siltumapgādes jomā; vēlreiz uzsver, ka šajās jomās būtiski svarīgi veikt 
konkrētus pasākumus, un vērš uzmanību uz attiecīgajiem priekšlikumiem Bendt Bendtsen
ziņojumā; prasa, lai energotaupības pasākumi pirmām kārtām tiktu īstenoti valsts, 
reģionālajā un vietējā līmenī; 

14. norāda, ka Komisija ir konstatējusi, ka, lai līdz 2020. gadam uzlabotu ES enerģētikas 
infrastruktūru, ir nepieciešami ieguldījumi 1 triljona euro apmērā, ko galvenokārt 
finansēs no enerģijas tarifiem; aicina šos ieguldījumus veikt ar mērķi pabeigt savstarpēji 
pilnībā savienotu iekšējo enerģijas tirgu un būtiski samazināt oglekļa intensitāti Eiropas 
enerģētikas sistēmā; 

15. aicina elastīgāk piemērot Eiropas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu, lai vairāk tiktu 
ņemti vērā pašreizējie notikumi ekonomikā un ražošanas rādītāji, nevis balstīt sistēmu 
tikai uz vēsturiskiem datiem; ir pārliecināta, ka piešķīruma noteikumiem jānodrošina gan 
ilgtermiņa ieguldījumu drošība, gan jāparedz elastības mehānismi ekonomikas lejupslīdes 
gadījumā (piem., lai novērstu pārlieku piešķīrumu);

16. vērš uzmanību uz to, ka arvien palielinās oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas 
(CSS) tehnoloģiju nozīme oglekļa emisiju samazināšanā, ne tikai enerģētikas nozarē; 
konstatē, ka saskaņā ar IEA CSS plānu 2030. gadā puse CSS projektu būs rūpnieciskās 
ražošanas jomā 1;

17. uzsver, ka attīstība un progresīvu tehnoloģiju piemērošana ir galvenie līdzekļi, lai cīnītos 
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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 
pamatprogrammā atvēlēti klimatam draudzīgu un energoefektīvu rūpniecības tehnoloģiju 
izpētei; 

Papildu ieguvumi un ietekme

18. norāda, ka saskaņā ar Komisijas analīzi, nosakot lielāku 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; norāda, ka ES atkarība no 
enerģijas importa tādējādi varētu samazināties par aptuveni 56 %;

19. norāda, ka ETS samazinājuma mērķa palielināšana izraisītu lielāku elektroenerģijas cenu 
kāpumu, kas radītu lielas bažas ES nozarēm un patērētājiem;

20. norāda, ka attiecībā uz starptautisko konkurenci plašāki ES pasākumi klimata pārmaiņu 
izraisīto seku mazināšanā radīs izmaksu priekšrocības ES starptautiskajiem konkurentiem 
un vienlaicīgi radīs konkurētspējas rezervi ES uzņēmumiem klimata tehnoloģiju jomā; 
uzskata, ka, pievienojoties starptautiskam nolīgumam, ES konkurenti atteiktos no 
izmaksu priekšrocībām, taču tas, iespējams, neietekmēs ES konkurētspējas rezervi; tādēļ 
lūdz komisiju veikt analīzi, vai ES vienpusēja apņemšanās panākt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumu par vairāk nekā 20 % varētu būt stimuls citām valstīm pievienoties 
starptautiskam nolīgumam;

21. uzsver, ka klimatam draudzīgas inovācijas Eiropā ir vajadzīgas, lai saglabātu stingru 
pozīciju strauji augošajā globālajā zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju tirgū;

22. pauž bažas, ka jau notiek ilgtspējīgu tehnoloģisko inovāciju pārvietošana no Eiropas uz 
citām pasaules daļām; 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 barometra pētījumu Ķīna un ASV ir pasaulē 
vispievilcīgākie reģioni atjaunojamo enerģijas avotu izveidei;

Oglekļa emisiju pārvirzes risku vērtēšana

23. konstatē, ka saskaņā ar ETS noteikumiem līdz 2020. gadam rūpniecībai jāsamazina CO2
emisija par 168 miljoniem tonnu; norāda, ka saskaņā ar ierosinātajiem noteikumiem 
attiecībā uz salīdzināmo novērtēšanu rūpniecības nozarē joprojām būs jāiegādājas 
ievērojama daļa emisiju sertifikātu, radot ES uzņēmumiem tādas būtiskas izmaksas, 
kādas to konkurentiem citur pasaulē nav jāuzņemas;

24. 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 
izmaksas pārņem elektroenerģijas nozare; 
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25. norāda, ka oglekļa tirgus prognozes 2020. gadam būtiski atšķiras — no 55 euro par tonnu 
CO2, pamatojoties uz Komisijas aprēķiniem, līdz 67 euro par tonnu CO2, ņemot vērā 
plānu par 30 % iekšējo samazinājumu; tādēļ uzskata Komisijas oglekļa emisiju pārvirzes 
riska vērtēšanā iekļautās prognozes par samērā optimistiskām un neuzticamām;

Turpmākās iespējas un uzdevumi

26. uzskata, ka jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka ES klimata pārmaiņu politikas ietekmē 
radusies darbaspēka un enerģijas sadārdzināšanās neizraisa sociālo dempingu vai oglekļa 
emisiju pārvirzi; tādēļ uzskata, ka citām attīstītajām valstīm un jaunattīstības valstīm 
jāuzņemas atbilstīgi vai samērīgi centieni;

27. uzsver, ka oglekļa cenu palielināšanās arvien palielinās elektroenerģijas izmaksas; 
konstatē, ka oglekļa cenu palielināšanās par 1 euro sabiedrībai rada papildu izmaksas par 
elektroenerģiju 2 miljardu euro apmērā, 40 % no kurām rada ražošana; aicina Komisiju 
ātri izstrādāt pamatnostādnes elektroenerģijas izmaksu atlīdzināšanai;

28. pauž bažas, ka imports no valstīm, kurās ir mazāki CO2 ierobežojumi, ir galvenais 
iemesls, kādēļ par 47 % palielinājās ar patēriņu saistītas CO2 emisijas ES laikposmā no 
1990. gada līdz 2006. gadam; lūdz Komisiju novērtēt, vai šādas tendences turpinājās ETS 
ietvaros un vai tās varētu palielināties trešajā īstenošanas posmā (20/30 %); uzskata, ka 
pasākumi šādu oglekļa patēriņa tendenču novēršanai, ja tie ir godīgi un atbilst PTO 
noteikumiem, varētu iedrošināt ES tirdzniecības partnerus pievienoties starptautiskam 
nolīgumam;

29. aicina Komisiju veikt šādus praktiskus pasākumus:
 novērtēt emisiju samazināšanas iekšējo politiku ietekmi uz nodarbinātību, tostarp 

darba iespējām, pārkvalificēšanās un kvalifikācijas celšanas vajadzībām un izglītības 
un apmācības prasībām;

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

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

 veicināt, lai dalībvalstis efektīvi izmantotu struktūrfondus un Kohēzijas fondu, jo īpaši 
attiecībā uz energoefektivitātes pasākumiem;

 ieviest novatoriskus finansēšanas mehānismus (piemēram, apgrozības shēmas);
 asignēt papildu finansējumu Centrālās un Austrumeiropas dalībvalstīm pasākumiem 

nozarēs, kas neietilpst ETS (ēkas, transports, lauksaimniecība);
 Astotajā pētniecības pamatprogrammā noteikt prioritāti klimata pārmaiņām un 

enerģētikai.


