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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:

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu „Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā”; uzsver, ka jāņem vērā pašreizējā 
finanšu krīze;

2. atgādina, ka, cenšoties samazināt emisijas, vienpusēja rīcība nav pietiekama un ka plaši 
jāiesaista arī valstis ārpus ES;

3. prasa, lai sasniegtu ceļvedī izvirzītos mērķus, nodrošināt labāku saskaņotību ar Kopienas 
programmām un politiskajām nostādnes;

4. cer, ka tiks noteikti saistoši nozaru mērķi un reāli izpildāms grafiks, lai radītu uzticības 
pilnu un privātus ieguldījumus veicinošu gaisotni;

5. uzskata, ka mērķu sasniegšana līdz 2050. gadam varēs nodrošināt Eiropas Savienībai 
energoapgādes drošību un lielāku nodarbinātības pieaugumu;

6. atgādina, ka līdz 2020. gadam būs grūti sasniegt mērķi palielināt energoefektivitāti par 
20 %; prasa piešķirt lielākus resursus, galvenokārt lai saskaņā ar Energoefektivitātes 
direktīvu palielinātu ēku energoefektivitāti;

7. uzsver, ka liela nozīme ir pētniecībai un izstrādei, lai pilnveidotu zemu emisiju 
tehnoloģijas, un prasa vismaz dubultot finansējumu enerģētikai programmā 
„Horizon 2020”;

8. uzsver, ka liela nozīme ir atjaunīgiem enerģijas avotiem, arī novatoriskiem, un ka 
steidzami vajadzīgi labāki risinājumi šādi iegūtas enerģijas uzglabāšanai un tās 
rentabilitātes uzlabošanai;

9. aicina dalībvalstis ieguldīt lielākus līdzekļus enerģētikas infrastruktūrās, īpaši viedajos 
tīklos un skaitītājos, kā arī reģionālajos starpsavienojumos, sākot īstenot ieguldījumu 
plānu, kura pamatā ir tiesību aktu kopums par ES enerģētikas infrastruktūrām;

10. prasa garantēt, ka tiek piemērots Direktīvas 2003/87/EK par siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisijas kvotu tirdzniecību 10. panta 3. punkts un ka it īpaši tiek veikti ieguldījumi 
pētniecībā un izstrādē, kā arī prasa iesniegt ziņojumu Eiropas Parlamentam.


