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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Ceļā uz Eiropas Enerģētikas stratēģiju 2011.–2020. gadam
(2010/2108(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas uzskaites dokumentu „Ceļā uz Eiropas Enerģētikas stratēģiju 
2011.–2020. gadam”, kas tika publicēts 2010. gada 7. maijā,

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 10. janvāra paziņojumu Eiropadomei un Eiropas 
Parlamentam „Enerģētikas politika Eiropai” (COM(2007)0001), kam sekoja Komisijas 
2008. gada 13. novembra paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Otrais stratēģiskais 
enerģētikas pārskats — ES Energoapgādes drošības un solidaritātes rīcības plāns” kopā ar 
pievienotajiem dokumentiem (COM(2008)0781),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2009. gada 3. februāra rezolūciju par otro stratēģisko 
pārskatu enerģētikas jomā1,

– ņemot vērā Trešo enerģētikas paketi, kas sastāv no 2009. gada 13. jūlija Regulas (EK) 
Nr. 713/2009, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru, 2009. gada 13. jūlija 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas 
pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) Nr. 1228/2003 atcelšanu, 2009. gada 13. jūlija 
Regulas (EK) Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades 
tīkliem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu, 2009. gada 13. jūlija Direktīvas 
2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par 
Direktīvas 2003/54/EK („Elektroenerģijas direktīvas” jeb „ED”) atcelšanu, kā arī no 
2009. gada 13. jūlija Direktīvas 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz 
dabasgāzes (DG) iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK („DG direktīvas" jeb 
„DGD”) atcelšanu2,

– ņemot vērā ES Enerģētikas un klimata pārmaiņu paketi, kas sastāv no Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulas (EK) Nr. 443/2009, ar ko, īstenojot daļu no 
Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju samazināšanai no vieglajiem transportlīdzekļiem, 
nosaka emisijas standartus jauniem vieglajiem automobiļiem, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 
2003/30/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas 
2009/29/EK, ar ko Direktīvu 2003/87/EK groza, lai uzlabotu un paplašinātu Kopienas 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu, Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas 2009/30/EK, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK 
attiecībā uz benzīna, dīzeļdegvielas un gāzeļļas specifikācijām un ievieš mehānismu 
autotransporta līdzekļos lietojamās degvielas radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas 
kontrolei un samazināšanai, groza Padomes Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz tās 
degvielas specifikācijām, kuru lieto iekšējo ūdensceļu kuģos, un atceļ Direktīvu 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0038.
2 OV L 211, 14.8.2009., 1. lpp.
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93/12/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas 2009/31/EK 
par oglekļa dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu un grozījumiem Padomes Direktīvā 
85/337/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 2000/60/EK, 2001/80/EK, 
2004/35/EK, 2006/12/EK, 2008/1/EK un Regulā (EK) Nr. 1013/2006, kā arī Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Lēmuma Nr. 406/2009/EK par dalībvalstu 
pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu 
Kopienas saistības siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanas jomā līdz 
2020. gadam1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2007. gada 26. septembra rezolūciju par virzību uz kopēju 
Eiropas ārpolitiku enerģētikas jomā2,

– ņemot vērā 1994. gada 17. decembra Enerģētikas hartas nolīgumu, ar ko izveido tiesisko 
regulējumu starptautiskajai sadarbībai enerģētikas jomā, kopā ar tā Tranzīta protokolu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 663/2009, ar ko izveido programmu ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot 
Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā (Eiropas enerģētikas 
programmu ekonomikas atveseļošanai)3,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 31. maija paziņojumu par „Programmu ekonomikas 
atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas 
jomā (ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 663/2009)” (COM(2010)0283),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 4. maija ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas 
enerģētikas tīklu programmas īstenošanu laikposmā no 2007. līdz 2009. gadam 
(COM(2010)0203),

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gāzes 
piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu 
(COM(2009)0363) galīgā redakcija) (Vidal-Quadras ziņojums),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Energoefektivitātes rīcības plāns. Potenciāla 
izmantošana” (COM(2006)0545),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 25. jūnija ziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam 
par paveikto attiecībā uz pasākumiem, lai nodrošinātu elektroapgādes drošumu un 
ieguldījumus infrastruktūrā (COM(2010)0330),

– ņemot vērā 2010. gada 21. maija projektu Padomes secinājumiem „Virzībā uz jaunu 
enerģētikas stratēģiju Eiropai 2011.–2020. gadam”4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīvu 2006/32/EK 
par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem un ar ko atceļ 

                                               
1 OV L 140, 5.6.2009., 1. lpp.
2 OV C 219E, 28.8.2008., 206. lpp.
3 OV L 200, 31.7.2009., 31. lpp.
4 9744/10
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Padomes Direktīvu 93/76/EEK (Energopakalpojumu direktīvu)1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Direktīvu 2004/8/EK 
par tādas koģenerācijas veicināšanu, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā 
enerģijas tirgū, un ar kuru groza Direktīvu 92/42/EEK („TEC direktīvu”)2,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 194. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Reģionālās attīstības politikas 
komitejas atzinumus (A7–0000/2010),

A. tā kā ar Lisabonas līgumu Eiropai tiek iezīmēts jauns periods, kurš prasa saskaņot mūsu 
mērķus un stratēģijas, lai pilnībā īstenotu Līgumu;

B. tā kā Savienībā aktuāla ir problēma saistībā ar enerģētikas tiesību aktu un vispārējo 
enerģētikas stratēģiju nepietiekamu īstenošanu, tādēļ Komisijai ir jāuzņemas stingra 
vadība šīs plaisas pārvarēšanai;

C. tā kā Eiropa kļūst arvien vairāk atkarīga no ārzemju enerģijas avotu importa, jo īpaši 
attiecībā uz fosilo kurināmo;

D. tā kā enerģētikas jomā ir nepieciešami plaši ieguldījumi, jo īpaši jaunu spēkstaciju 
celtniecībā un tīklu izveidē nākamajā desmitgadē, kas nodrošinās dažādus enerģijas veidus 
ilgākam periodam un kam būs nepieciešama finanšu instrumentu jauna dažādošana,

E. tā kā ieguldījumi enerģētikas nozarē ir ļoti kapitālietilpīgi un ir jāizstrādā stabili ilgtermiņa 
reglamentējoši noteikumi, kas ļaus uzņēmumiem pieņemt lēmumus par ieguldījumiem, 
kuri būs izdevīgi no vides un ekonomikas viedokļa;

F. tā kā vispirms jāfinansē enerģētikas infrastruktūra un visvairāk ar enerģijas tarifiem, bet 
arī ES finansējums varētu būt nepieciešams gadījumos, kad tirgi vieni paši nespēj finansēt 
šādus ieguldījumus, jo īpaši mazāk attīstītajos reģionos;

G. tā kā ekonomiskā lejupslīde pēc finanšu krīzes ir aizkavējusi ieguldījumus enerģētikas 
nozarē; tomēr uzskata, ka krīze var arī būt iespēja Eiropai veikt reformas;

H. tā kā ilgtspējīgai un dinamiskai ekonomikai jācenšas šķirt ekonomisko izaugsmi no 
enerģijas patēriņa, jo īpaši palielinot energoefektivitāti uz vienu ražošanas vienību,

Ievads — Stratēģija, lai nodrošinātu Lisabonas līguma pilnīgu īstenošanu

1. atzinīgi vērtē Komisijas uzskaites dokumentu „Ceļā uz jaunu Eiropas Enerģētikas 
stratēģiju 2011.–2020. gadam” kā pirmo soli virzībā uz visaptverošu ES enerģētikas 
politiku stratēģijas „Eiropa 2020” kontekstā;

                                               
1 OV L 114, 27.4.2006., 64. lpp.
2 OV L 52, 21.2.2004., 50. lpp.
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2. uzskata, ka ar jebkuru turpmāko stratēģiju jācenšas izpildīt Lisabonas līguma mērķus 
attiecībā uz vienotu enerģijas tirgu, piegādes drošību, energoefektivitāti un ietaupījumiem, 
kā arī enerģētikas tīklu veicināšanu, un jāsamazina atkarība no enerģijas importa, kā arī 
jāpalielina vietējā enerģijas ražošana;

3. uzsver, ka piedāvātā stratēģija jārealizē visupirms solidaritātes un atbildības gaisotnē, 
neatstājot novārtā vai izolācijā nevienu dalībvalsti, un ka visām dalībvalstīm jāveic 
pasākumi, lai nodrošinātu Kopienas savstarpējo drošību; uzsver īpaša panta par enerģiju 
(LESD 194. panta) iekļaušanu, ar ko nodrošina stabilu tiesisku pamatu Savienības rīcībai, 
pamatojoties uz Kopienas metodi;

4. uzsver, ka Savienībai vajadzīgs ilgtermiņa skatījums uz enerģētikas politiku, ko papildina 
ar precīziem un visaptverošiem īstermiņa rīcības plāniem šo mērķu īstenošanai;

Enerģijas tirgus darbības nodrošināšana
5. uzsver, ka Eiropas iekšējā enerģijas tirgus izveide ir nepieciešama ES politikas mērķu 

sasniegšanai; uzskata, ka tā pamatā jābūt skaidram tiesiskam regulējumam, konsekventi 
piemērojot tiesību aktus, un ka Komisijai vajadzības gadījumā vairāk dalībvalstu lietu par 
pārkāpumiem jānosūta izskatīšanai uz EKT;

6. stingri uzsver un pasvītro nepieciešamību pilnīgā īstenot pašreizējos ES enerģētikas 
tiesību aktus un izpildīt ES mērķus enerģētikas jomā; uzsver nepieciešamību steidzami 
ieviest Trešās Enerģētikas paketes noteikumus;

7. aicina Komisiju, ja dalībvalstis nerīkojas, kā galīgo pasākumu izskatīt iespēju atkārtoti 
iesniegt pašreizējās direktīvas regulu formā, lai nodrošinātu pilnīgu tiešu piemērošanu visā 
vienotajā tirgū;

8. uzskata, ka jāpastiprina enerģijas tirgus regulatoru nozīme, kā arī sadarbība starp 
dalībvalstu regulatoriem un Komisiju, jo īpaši attiecībā uz mazumtirgiem un 
vairumtirgiem; atzīmē, ka ACER un ENTSO kompetences nepietiekamības gadījumā, 
nespējot izveidot integrētākus reģionālos un Eiropas enerģijas tirgus, var būt nepieciešams 
grozīt to pilnvaras;

9. atzīmē lielākas pārredzamības nepieciešamību vairumtirgos; šajā kontekstā atzinīgi vērtē 
Komisijas apņemšanos sagatavot priekšlikumu par enerģijas tirgu pārredzamību un 
integritāti;

10. atgādina par Komisijas 2005. gadā veikto pētījumu pa nozarēm; prasa 2012. gadā vēlreiz 
izpētīt enerģētikas nozari;

11. aicina Komisiju organizēt ikgadēju augstākā līmeņa sanāksmi ar dalībvalstu parlamentu 
komitejām, kas saistītas ar enerģiju, un Eiropas Parlamenta deputātiem, kuri atbild par 
politiku, tiesību aktiem un citiem jautājumiem enerģētikas jomā, lai nodrošinātu labāku 
savstarpējo sapratni;

Modernu integrētu tīklu atbalstīšana

12. stingri uzsver, ka jebkura kavēšanās ar moderna visas ES elektrotīkla izveidi apdraud ES 
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mērķi līdz 2020. gadam sasniegt 20 % atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, kā arī 
mērķus attiecībā uz energoefektivitāti; tādēļ atzinīgi vērtē, ka Enerģētikas stratēģijā 
galvenais uzsvars ir likts uz infrastruktūru, lai izveidotu modernus integrētus tīklus visā 
ES;

13. uzsver, ka iekšējā enerģijas tirgus pilnīgu izveidi var veicināt tikai tāda visas Eiropas 
enerģijas tīkla izveide, kura pamatā nav dalībvalstu robežas;

14. uzskata, ka līdz 2020. gadam vajadzētu īstenot un pabeigt TYNDP plānus integrēt Eiropas 
Savienības elektrības un gāzes tīklus; uzsver, ka jāuzlabo gāzes tīkla starpsavienojumi un 
sašķidrinātās dabasgāzes termināli, tādējādi izbeidzot dažu dalībvalstu izolāciju no tirgus;

15. uzskata, ka pašreizējā Eiropas enerģētikas tīkla (TEN–E) programma ir bijusi neefektīva 
un nav būtiski veicinājusi starpsavienojumu celtniecību starp dalībvalstīm; tādēļ uzskata, 
ka ierosinātajai enerģijas infrastruktūras paketei un TEN–E nomaiņai:

a) jānovērtē atļauju izsniegšanas problēma enerģētikas infrastruktūrai un jālikvidē 
birokrātija;

b) jāizvēlas prioritārie projekti un jāpieņem kritēriji, lai noteiktu galvenos 
ieguldījumus iekšējā enerģijas tirgus attīstīšanai;

c) jādod skaidri kritēriji un vadlīnijas dalībvalstīm par valsts un ES finansējumu 
enerģijas infrastruktūrai;

d) jāparedz finansiāls atbalsts arī projektu īstenošanas fāzēm;

e) jāizstrādā pārrobežu izmaksu sadalīšanas modeļi, jo īpaši koordinēti attīstot 
infrastruktūras un atjaunojamos enerģijas avotus;

16. uzskata, ka jaunajās finanšu perspektīvās jāatspoguļo ES politiskās prioritātes, kā 
izklāstīts stratēģijā „Eiropa 2020”, kurā teikts, ka enerģētikas politikai, tostarp 
infrastruktūrai, jāpiešķir lielāka budžeta daļa;

17. uzskata, ka inovatīvi finanšu instrumenti (piemēram, riska dalīšanas finanšu mehānismi un 
valsts banku aizdevumu shēmas) varētu būt nozīmīgs rīks, lai atbalstītu ieguldījumus 
enerģētika infrastruktūrā un energoefektivitātē; tādēļ aicina Komisiju tradicionālos 
aizdevumus aizvien vairāk nomainīt ar šīm shēmām; stingri atbalsta priekšlikumu 
izmantot ES budžeta pašu kapitālu kā aizdevuma garantijas, lai veicinātu privātos un 
publiskā un privātā sektora partnerības (PPP) ieguldījumus;

18. uzsver, ka dažām dalībvalstīm vajadzīgs Savienības papildu atbalsts infrastruktūrai, kādu 
tirgi vieni paši nespēj nodrošināt, tostarp veco spēkstaciju, elektrotīklu un piegādes tīklu 
nomaiņai;

19. ierosina izveidot koordinācijas mehānismus, lai nodrošinātu dalībvalstu plānotās 
elektrotīklu attīstības atbilstību 10 gadu tīkla attīstības plānam;

20. uzsver, ka, pamatojoties uz viedtīklu īpašās grupas secinājumiem, Komisijai vajadzētu 
nodrošināt ES līmenī labvēlīgu tiesisko regulējumu attiecībā uz viedtīkliem, nosakot visā 
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ES kopējus standartus to izstrādei; atbalsta pilotprojektus viedo skaitītāju ieviešanai;

21. aicina Komisiju sagatavot ietekmes novērtējumu par pasaules un ES gāzes tirgus nākotni, 
tostarp par jau plānoto gāzes infrastruktūru projektu (t. i., „Nabucco”), sašķidrinātās 
dabasgāzes jaunu terminālu ietekmi, par slānekļa gāzes ietekmi uz ASV gāzes tirgu (jo 
īpaši sašķidrinātās dabasgāzes terminālu importa vajadzībām) un ietekmi, kāda varētu būt 
slānekļa gāzes ieguves attīstībai Eiropas Savienībā uz turpmāko gāzes piegādes drošību un 
cenām pirms gada beigām;

ES energoefektivitātes potenciāla labāka izmantošana
22. energoefektivitātei un enerģijas taupīšanai jābūt jebkuras nākotnes stratēģijas prioritātei, 

jo tas ir lietderīgs risinājums, lai samazinātu ES energoatkarību, veicinātu darba vietu 
radīšanu, cīnītos pret klimata pārmaiņām un enerģijas tarifu celšanos, kā arī virzītos uz 
ekonomiku, kuras pamatā ir resursu efektīva izmantošana;

23. atzinīgi vērtē Energoefektivitātes rīcības plāna pārskatīšanu; aicina Komisiju ņemt vērā 
Eiropas Parlamenta viedokli;

24. uzskata, ka, pārejot uz labāku energoefektivitāti, jāliek uzsvars uz primārās enerģijas 
izmantošanu, tostarp, pārveidi, pārsūtīšanu, sadali un piegādi, kā arī uz patēriņu 
rūpniecībā un mājsaimniecībās;

25. atbalsta turpmāku ar nodokļiem nesaistītu tirgus mehānismu ieviešanu energoefektivitātes 
uzlabošanai, tādējādi stimulējot ES ekonomikas konkurētspēju;

26. aicina dalībvalstis vienoties par kopēju metodoloģiju dalībvalstu energoefektivitātes un 
ietaupījumu mērķu mērīšanai, kā arī par uzraudzības mehānismiem šo mērķu 
sasniegšanai; uzsver, ka saistošus tiesiskos mērķus var iekļaut tikai tad, kad ir panākta 
vienošanās par kopēju metodoloģiju;

27. atbalsta daudzlīmeņu pārvaldību un decentralizētu pieeju enerģētikas politikai un 
energoefektivitātei, tostarp Viedo pilsētu iniciatīvai;

28. aicina Komisiju sagatavot ziņojumu, kā palielināt atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanas efektivitāti Eiropas Savienībā, cenšoties izveidot visaptverošu ES kopēju 
atjaunojamo enerģijas avotu sistēmu, kas ļautu izmantot konkrētus atjaunojamo enerģijas 
avotu tipus tajās ES daļās, kur tie ir visrentablākie, un tādējādi samazināt elektrības cenas;
uzskata, ka vidējā termiņa varētu tikt izveidotas reģionālas atjaunojamo enerģijas avotu 
tirgus grupas;

29. aicina Komisiju analizēt dalībvalstu iesniegtos attiecīgos atjaunojamo enerģijas avotu 
rīcības plānus; aicina Komisiju rīkoties, ja konkrētām dalībvalstīm vajadzīga palīdzība 
plānu uzlabošanai; aicina Komisiju izmantot direktīvā paredzētos sadarbības mehānismus, 
lai palīdzētu tām dalībvalstīm, kurām vajadzīga palīdzība;

Energoapgādes drošības nodrošināšana
30. uzskata, ka koordinējot darbu ar Eiropas Ārējās darbības dienestu, Komisijai jānodrošina 

vienots Savienības viedoklis attiecībā uz enerģētiku;
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31. uzskata, ka uz ārējiem cauruļvadiem un citiem energotīkliem, kas iesniedzas Eiropas 
Savienības teritorijā, jāattiecina pārredzami nolīgumi un iekšējā tirgus noteikumi, tostarp 
noteikumi par trešās personas piekļuvi un galamērķa klauzulas; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka esošo cauruļvadu ekspluatācijā un turpmāko cauruļvadu plānošanā, kā arī 
komercdarījumos tiek ievērots Eiropas enerģētikas acquis, un vajadzības gadījumā 
rīkoties;

32. prasa iekļaut Enerģētikas kopienā vairākas citas ES kaimiņvalstis; uzsver, ka Komisijai 
jānodrošina un jāveicina, ka tās locekļi savlaicīgi un strikti īsteno ES noteikumus 
enerģētikas jomā, jo īpaši pakārtojot ES finansējuma pieejamību atkarīgu no Līguma 
prasību piemērošanas;

33. uzskata, ka jāveicina nodaļas par enerģētiku piemērošana, jo šī nodaļa attiecas uz politisko 
un tehnoloģisko sadarbību katrā nolīgumā ar kaimiņvalstīm, jo īpaši pastiprinot 
energoefektivitātes programmas un iekšējā tirgus noteikumus;

34. atzinīgi vērtē Krievijas atsākto piedalīšanos Enerģētikas hartas konferences sanāksmēs;
aicina Komisiju strādāt, lai paplašinātu Līguma piemērošanu vairāk valstīm, un 
Enerģētikas hartas konferences forumā strādāt, lai panāktu vienošanos, ka Krievija pilnībā 
ratificē Līgumu un tā protokolus; uzsver, ka enerģētikai jābūt galvenajam tematam 
papildu partnerības un sadarbības nolīgumā (PSN) ar Krieviju un ka nolīgumam jābūt par 
pamatu atsevišķu dalībvalstu attiecībām ar Krieviju;

35. aicina Komisiju nodrošināt, ka gāzes piegādes drošības regula tiek piemērota pilnībā pēc 
tās stāšanās spēkā, jo īpaši tajā paredzētie savlaicīgas brīdināšanas mehānismi;

36. aicina Komisiju un iesaistītās dalībvalstis vairāk censties īstenot ES gāzesvada „Nabucco” 
projektu, ar kuru varētu ievērojami palielināt gāzes piegādes drošību Eiropas Savienībā;
aicina gādāt, lai ES gāzesvada „Nabucco” koordinatora vakance tiktu pēc iespējas drīz 
aizpildīta;

37. prasa veidot īpašu dialogu par enerģētikas jautājumiem ar Kaspijas reģiona valstīm un 
atzinīgi vērtē darbu pie attīstības sadarbības Kaspijas jūras reģionā;

38. prasa veicināt „DESERTEC” un Vidusjūras reģiona saules enerģijas plāna iniciatīvas, 
atbalstot decentralizētu saules spēkstaciju izveidi Āfrikas ziemeļu reģionā un to 
pieslēgšanu tīklam;

39. uzskata, ka būtu lietderīgi izstrādāt ES minimālos standartus jaunu atomelektrostaciju 
licencēšanai un projektu sertificēšanai;

40. atzinīgi vērtē un atbalsta sašķidrinātās dabasgāzes terminālu celtniecību, jo īpaši valstīs, 
kurām visvairāk varētu draudēt pārtraukumi gāzes piegādē;

Pētniecības, attīstības un inovāciju veicināšana enerģētikas nozarē
41. prasa cieši uzraudzīt Energotehnoloģiju Stratēģiskā (SET) plāna īstenošanu un apzināt 

šķēršļus privāto ieguldījumu mobilizēšanai;

42. atbalsta jaunu rentablu tehnoloģiju izstrādi elektrības uzglabāšanai, tostarp ūdeņraža un 
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citu kurināmā elementu izmantošanu, kas ļautu palielināt mainīgo atjaunojamo enerģijas 
avotu daļu;

43. aicina Komisiju veicināt un finansiāli atbalstīt ES pilotprojektus netradicionālo vietējo 
enerģijas avotu, tostarp slānekļa gāzes izmantošanai; aicina Komisiju palīdzēt 
dalībvalstīm ar ģeoloģisko apsekojumu sagatavošanu Savienībā pieejamo resursu līmeņa 
noteikšanai un prasa to iekļaušanu Savienības ilgtermiņa stratēģijā;

44. uzskata, ka vidējā termiņā tradicionālie un netradicionālie dabasgāzes avoti ir ātrākais un
vienkāršākais veids oglekļa emisiju samazināšanai pirms pārejas uz ekonomiku, kuras 
pamatā ir fosilajai degvielai alternatīvi kurināmie, tādēļ prasa SET iniciatīvās par oglekļa 
uztveršanu un uzglabāšanu likt uzsvaru arī uz gāzes sadedzināšanas spēkstacijām un citu 
biodegvielu emisijām;

45. kā teikts Otrajā enerģētikas pārskatā, ogles joprojām ir galvenais vietējais enerģijas avots 
un Savienībai tādēļ jāturpina pētījumi par tīrām oglekļa tehnoloģijām, piemēram, par ogļu 
gazifikāciju un ogļu sašķidrināšanu;

46. atbalsta turpmāku sadarbību starp dalībvalstīm un Komisiju, lai nodrošinātu vajadzīgās 
iniciatīvas ilgtspējīgam biomasas tirgum, tomēr ņemot vērā jautājumus saistībā ar 
bioloģisko daudzveidību un pārtikas ražošanu;

47. uzskata, ka Astotajā pētniecības un attīstības pamatprogrammā vienai no centrālajām 
prioritātēm jābūt pētniecībai un attīstībai enerģētikas tehnoloģiju inovācijās un tādēļ 
jāpalielina šīm apakšprogrammām piešķirtie resursi;

48. atgādina, ka pētījumiem enerģētikas jomā jāveicina ne tikai siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanās un piegādes drošība, bet jāuzlabo arī Eiropas Savienības rūpniecības 
konkurētspēja; šajā sakarībā uzskata, ka standartizācijas uzsākšana ar ES stratēģiskajiem 
partneriem (piemēram, Ķīnu, Japānu, Indiju, Krieviju un ASV) par jaunām 
energotehnoloģijām, piemēram, par elektriskajiem transportlīdzekļiem, ir vitāli svarīgi, lai 
nodrošinātu ES inovāciju pilnīgu tirgojamību starptautiskajā tirgū;

Patērētāju un iedzīvotāju interešu izvirzīšana ES enerģētikas politikas centrā
49. uzskata, ka ir vajadzīgas informatīvas kampaņas, lai izskaidrotu iedzīvotājiem ieguvumus 

no viedo skaitītāju un enerģētikas projektiem; uzsver, ka sabiedrības informēšana par 
viedo skaitītāju radītajiem ieguvumiem ir būtiski svarīga to veiksmīgai ieviešanai;

50. aicina Komisiju uzraudzīt un ziņot Eiropas Parlamentam, kā tiek īstenota Trešā iekšējā 
tirgus pakete par dalībvalstu pasākumiem enerģijas deficīta novēršanai, un atgādina 
dalībvalstīm par to pienākumiem saistībā ar spēkā esošajām tiesību normām;

51. atgādina enerģētikas nozarei par tās pienākumiem saistībā ar Trešo Enerģētikas paketi 
ieviest skaidrus un saprotamus enerģijas rēķinus; uzskata, ka standartizētiem enerģijas 
rēķiniem visā Savienībā par pamatu jāizmanto Komisijas rīkotā Iedzīvotāju enerģētikas 
foruma sagatavotās rēķinu paraugveidlapas;

52. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.



PR\823053LV.doc 11/14 PE445.675v01-00

LV

PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienībai enerģētikas jomā jārisina vairāki uzdevumi. Eiropas cīņa par enerģētikas 
nākotni ir grūta. ES arvien vairāk ir atkarīga no ārvalstu enerģijas importa. Mums ir enerģijas 
sistēma, kurai vajadzīgi lieli ieguldījumi, jo Eiropa joprojām cieš no ekonomiskās krīzes 
sekām. Un mēs neesam īstenojuši paši savus enerģētikas tiesību aktus.

Lisabonas līgums bija pirmais solis virzībā uz šo problēmu atrisināšanu. Līgums dod 
Savienībai skaidrus mērķus — funkcionējošu vienotu iekšējo enerģijas tirgu, piegādes 
drošību, energoefektivitāti un energotīklu un atjaunojamo enerģijas avotu veicināšanu.
Savienībai tagad ir arī stingrs tiesiskais regulējums un juridiskais pamats (194. pants) rīcībai 
enerģētikas politikas jomā.

Ar Līgumu Savienībai sākas jauns periods. Tagad ir laiks saskaņot mūsu mērķus un 
stratēģijas, lai pilnībā īstenotu Līgumu. Tādēļ Eiropas Parlamenta referente uzskata, ka 
stratēģiskās vadlīnijas un jauna enerģētikas stratēģija ir nepieciešama 194. panta un mūsu 
„3 × 20” klimata paketes mērķu īstenošanai. ES rīcība var tikt pastiprināta vairākos aspektos.
Viens no tiem ir ES budžeta resursu labāka izmantošana ES enerģētikas un klimata politikai.
Otrs aspekts būtu rentablāku risinājumu ieviešana, lai atbalstītu Eiropas energotīklu tālāku 
attīstību un modernizāciju, kā arī zemu oglekļa emisiju energosistēmu attīstību. Svarīgi radīt 
sinerģiju starp ES enerģētikas politikas iekšējo un ārējo dimensiju. EP referente cer uz skaidru 
politisku gribu, lai ES līmenī veiktu vairāk pasākumu enerģētikas politikas jomā.

EP referente pilnībā piekrīt Komisijai, ka „ES enerģētikas tiesību aktu pašreizējais īstenošanas 
stāvoklis visumā ir bēdīgs”, pat attiecībā uz iepriekšējiem tiesību aktiem, piemēram, 
2003. gada Otro iekšējā enerģijas tirgus paketi. Un Komisijai ir pilnīga taisnība, ka jāliek 
spēcīgs uzsvars uz to politiku īstenošanu, kas pieņemtas kopš 2007. gada. Ir arī korekti 
brīdināt, ka, lai gan „turpmāki pasākumi ir vajadzīgi, tie nebūs ne ticami, ne efektīvi, ja netiks 
pilnībā īstenoti pašreizējie tiesību akti un programmas”.

Stratēģiskie mērķi. Jaunajā Enerģētikas rīcības plānā jāsaglabā šobrīd trīs svarīgākie ES 
mērķi enerģētikas jomā:
1. Pirmais mērķis ir pāreja uz zemu oglekļa emisiju energosistēmu (uz kuru attiecas 

Komisijas Pirmais stratēģiskais enerģētikas pārskats un klimata pakete).
2. Otrais mērķis ir nodrošināt visiem energoapgādes drošību (kas uzsvērta Komisijas Otrajā 

enerģētikas stratēģiskajā pārskatā).
3. Savukārt trešais mērķis ir nodrošināt, ka pirmie divi mērķi nostiprina ES konkurētspēju un 

visi patērētāji saņem enerģiju par pieņemamām cenām.

Pirmajam mērķim var būt un ir bijuši, vērtējot pēc emisiju samazināšanas mērķiem, 
apakšmērķi attiecībā uz atjaunojamās enerģijas un biodegvielas daļu un kopējā energoapgādē.
Bet ir grūti un arī nav vēlams tikpat precīzi lemt par dažādu enerģijas veidu citām sastāvdaļām 
(naftu, oglēm, gāzi, kodoldegvielu). Grūti tādēļ, ka šo enerģijas avotu cenas pasaules plaša 
patēriņa preču tirgos svārstās un līdz ar to mainīsies arī to izmantošana. Nevēlami tādēļ, ka 
fosilo degvielu daļa jānosaka pēc atjaunojamo enerģijas avotu daļas un tā nav jānosaka, kā arī 
to nevar noteikt iepriekš. Ir loģiski noteikt mērķi attiecībā uz atjaunojamo enerģijas avotu daļu 
(neatkarīgi no izmantojamās atjaunojamās enerģijas tipa) visos enerģijas veidos, lai 
līdzsvarotu pieaugošo atkarību no fosilo degvielu importa un sasniegtu mērķus attiecībā uz 
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CO2 emisiju samazināšanu. Bet, runājot plašākā mērogā, jautājums par dažādiem enerģijas 
veidiem ir jāatstāj tirgus dalībnieku un uzņēmumu ziņā, kuriem jāveic pašiem savi aprēķini, 
pamatojoties uz ES noteiktu skaidru politiku, iniciatīvām un sankcijām.

Ilgākā laikā pirmais mērķis attiecībā uz zemu oglekļa emisiju ekonomikas izveidi veicinās 
nākamā, energodrošības mērķa sasniegšanu, samazinot Eiropai nepieciešamās naftas un gāzes 
importu. Vienlaicīgi jāvērš uzmanība arī uz ES konkurētspēju un enerģijas pieejamību ES 
rūpniecībai un privātajiem patērētājiem.

ES budžeta līdzekļi. Būtisks pašreizējās ES enerģētikas politikas trūkums ir tieša ES 
finansējuma nepiešķiršana vienai no nozarēm, kas, neraugoties uz lejupslīdi, joprojām ir 
ierindota starp ES valdību un pilsoņu galvenajām prioritātēm. Kā teikts Komisijas dokumentā, 
„ES energosistēmām vajadzīgi miljardiem euro lieli ieguldījumi energotīklos, ražošanas un 
transporta jaudās un tīrās tehnoloģijās. Tam jābūt galvenajam tematam turpmākajā 
enerģētikas stratēģijā”.

EP referente uzskata, ka Eiropai tagad jāpiešķir līdzekļi, lai īstenotu deklarētos politiskos 
mērķus, tostarp „3 × 20” mērķus un Lisabonas līguma pantus par energodrošību. Ar jauno 
enerģētikas stratēģiju jāatbalsta lielāka ES budžeta resursu izlietošana enerģētikas un klimata 
politikai, sākot ar finanšu plānu laikam pēc 2013. gada.

Tradicionāli ES ieguldījums enerģētikas politikā ir bijis vairāk reglamentējošs nekā finansiāls 
(izņemot Pētniecības un attīstības finansēšanu). Eiropas regulējums ir orientēts uz 
energotīkliem un energoproduktiem. Visām trim secīgām ES tiesību aktu paketēm par iekšējo 
enerģijas tirgu mērķis bija diskriminācijas likvidēšana elektrotīklos un gāzesvados, kā arī 
pārvades sistēmas operatoru (PSO) pārveide par universāliem enerģijas pārvadātājiem Eiropā.
Pastāv teorija, ka, dodot PSO pareizās iniciatīvas, šie operatori un to izmantotāji varētu 
finansēt visas nepieciešamās tīkla infrastruktūras. Bet tagad ir skaidrs, ka tas nenotiek 
pietiekami ātri, lai nodrošinātu jaunos tīkla pieslēgumus, kas nepieciešami atjaunojamiem 
enerģijas avotiem attālos reģionos, vai viedtīklus, lai veicinātu labāku enerģijas ražotāju un 
patērētāju mijiedarbību un labāku enerģijas pieprasījuma pārvaldību. Komisija brīdina, ka „ne 
visus ieguldījumus infrastruktūrā varēs nodrošināt tikai ar tirgu, jo īpaši tur, kur dažu tīklu 
pārrobežu raksturs sarežģī izmaksu sadalījumu starp dalībvalstīm”.

EP referente uzskata, ka Komisijai vajadzētu veicināt ieguldījumus infrastruktūrā. Jāattīsta 
visas ES stratēģiska infrastruktūra, kas veicina ES un reģionālo enerģijas tirgu integrāciju un 
palielina spēju apgūt atjaunojamos enerģijas avotus. Salīdzinājumā ar nepieciešamajiem 
ieguldījumiem enerģētikas jomā, diemžēl pat viss ES budžets izrādās par mazu. Bet saprātīgs 
budžeta izlietojums enerģētikas un klimata politikai būtu:

 ES budžeta prioritāšu saskaņošana ar tās politiskajām prioritātēm;
 palīdzība jaunajām dalībvalstīm Centrāleiropā un Austrumeiropā, kurām ir liels 

potenciāls emisiju samazināšanai un enerģijas ražošanai no atjaunojamām izejvielām;
 iesaistīšanās un iniciatīvas, kad ar tirgus mehānismiem nepietiek ES mērķu 

sasniegšanai enerģētikas jomā.

Tā kā ES budžets ir salīdzinoši mazs, EP referente uzskata, ka ES jāmeklē ceļi, kā izmantot 
ES budžetu tā, lai izraisītu plašu sviras efektu. Viena no šādām iespējām varētu būt ES 
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budžeta izmantošana aizdevumu garantēšanai, lai veicinātu privātos un PPP ieguldījumus, kā 
tas jau tika izdarīts ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānā paredzētajiem līdzekļiem 
enerģētikas finansēšanai. Šādi noteikumi, kas ļauj pārdalīt riskus, un valsts banku aizdevumu 
programmas varētu būt par rīku, lai atbalstītu ieguldījumus enerģētikas infrastruktūrā, un 
varētu par inovatīvu veidu, kā arvien vairāk aizstāt tradicionālos aizdevumus.

Atbalsta rentabilitātes uzlabošana atjaunojamiem enerģijas avotiem. Dažas dalībvalstu 
finanšu atbalsta shēmas ievērojami pārsniedz visus ES centienus. Tomēr viena no iespējām, 
lai vairāk atbalstītu atjaunojamo enerģija avotu izmantošanu, varētu būt šo dalībvalstu lielāko 
finansējumu iesaistīšana Eiropas shēmā. Tādēļ jaunajā enerģētikas stratēģijā ir jāapsver 
iespēja atgriezties pie Komisijas sākotnējā priekšlikuma attiecībā uz Eiropas atjaunojamās 
enerģijas tirdzniecības vai izcelsmes garantiju sistēmu. Tas ļautu visā Eiropā gūt apjomradītus 
ietaupījumus un novirzīt ieguldījumus, kur tie dotu vislielāko peļņu. Vidējā termiņā Eiropa 
varētu strādāt arī pie reģionālo atjaunojamās enerģijas tirgu izveides, tādējādi veidojot kopēju 
Eiropas atjaunojamo enerģiju tirgu.

Energoefektivitāte. Daudzas ieinteresētās personas uzskata, ka jauna Eiropas enerģētikas 
stratēģija ir iespēja atbalstīt „3 × 20” plāna nesaistošo mērķi — līdz 2020. gadam uzlabot 
energoefektivitāti par 20 %. EP referente tomēr uzskata, ka būs grūti īstenot jebkuru juridiski 
saistošu mērķi energoefektivitātes jomā, bet tā vietā jāliek uzsvars uz rentabliem pasākumiem, 
lai labāk izmantotu ES vēl neizmantoto enerģijas ietaupījumu potenciālu. Ir labi, ka Komisija 
izdara spiedienu uz dalībvalstīm, aicinādama uzlabot to 2008. gadā iesniegtos 
energoefektivitātes rīcības plānus, kuros, kā uzskata Komisija, ir „daudz vietas 
uzlabojumiem”.

Inovācijas. Eiropas Savienībai, protams, jādara vairāk, lai saliedētu un maksimāli izmantotu 
tās 27 dalībvalstu centienus pētniecības un attīstības jomā. ES to var izdarīt trīs veidos —
vadot un koordinējot pētniecības centienus (pēc līdzības ar enerģētikas rūpnieciskajām 
iniciatīvām), nosakot jaunajām tehnoloģijām tehniskus un juridiskus standartus (kā oglekļa 
uztveršanas un uzglabāšanas gadījumā) un finansējot projektus (kā ar pētniecības 
pamatprogrammu). Bet Energotehnoloģiju stratēģiskajā (SET) plānā Komisijas apgalvo, ka no 
šā brīža līdz 2020. gadam valsts un privātie ieguldījumi zemu oglekļa emisiju tehnoloģijā 
jāpalielina no 3 miljardiem euro gadā līdz 8 miljardiem euro gadā. EP referente uzskata, ka 
mums jārod jauns veids, kā veicināt privātos ieguldījumus SET plānā, un vienlaicīgi atkal 
jāliek lielāks uzsvars uz Astoto pamatprogrammu enerģētikas jomā.

Ārējā enerģētikas politika. Komisijas dokumentā ir minēti daudzie ES dialogi enerģētikas 
jomā ar starptautiskajām organizācijām, ārvalstu partneriem un piegādātājiem. Bet 
vissvarīgākās ārējās iniciatīvas no tik svarīgā energodrošības aspekta ir tās, kurās uzsvars likts 
uz

 ES iekšējā enerģijas tirgus noteikumu paplašināšanu uz kaimiņvalstīm;
 enerģijas importa ceļu un avotu daudzveidošanas meklējumiem.

EP referente uzskata, ka pirmais punkts jārealizē, paplašinot Enerģētikas kopienu un cieši 
iesaistot Krieviju Enerģētikas hartas konferences forumā, kā arī sarunu kontekstā par jaunu 
partnerības un sadarbības nolīgumu ar Krieviju. Jāapsveic Moldova saistībā ar ratifikācijas 
procedūru pabeigšanu un gāzes tiesību aktu saskaņošanu ar ES acquis, kā arī ar pievienošanos 
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Enerģētikas kopienai 2010. gada maijā. Tas pats uzdevums vēl stāv priekšā Ukrainai, kura 
pievienojās 2009. gada decembrī un kurai vēl jānodrošina gāzes tiesību aktu atbilstība ES 
acquis.

Otro punktu vajadzētu atbalstīt, ceļot jaunus sašķidrinātās dabasgāzes terminālus, kuri var 
piegādāt Eiropai gāzi no visas pasaules. Sašķidrinātās dabasgāzes termināli var dot gāzes 
importam gan jaunus avotus, gan jaunus ceļus. Arī Dienvidu koridora izveide ar „Nabucco” 
gāzesvadam līdzīgiem projektiem varētu dot Eiropas gāzes importam jaunus avotus, kā arī 
jaunus ceļus. EP referente atzinīgi vērtē Komisijas centienus domāt radoši par „iespējamiem 
mehānismiem, lai gūtu labumu no ES pirktspējas” un pētījumus par jauniem instrumentiem, 
piemēram, Kaspijas jūras reģiona attīstības korporāciju, kā līdzekli Eiropas enerģijas 
pieprasījuma sakārtošanai veidā, kas mudinātu Centrālās Āzijas gāzes ražotājus pārdot tieši 
Eiropai.

EP referente uzskata, ka, izņemot „Nabucco”, finansējums, lai palielinātu Eiropas pretestību 
ārējiem triecieniem enerģētikas jomā, kā likums, labāk jāizmanto Eiropas Savienībā, nevis 
ārpus tās. Jauni gāzes pārrobežu starpsavienojumi un uzglabāšanas iekārtas Eiropas Savienībā 
nozīmē ilgtspējīgu pievienoto vērtību Eiropas enerģētikas infrastruktūrai un ir praktisks 
apliecinājums solidaritātei enerģētikas jomā starp dalībvalstīm. Šajā procesā palīdz pašreizējā 
gāzes piegādes drošības regulas pārskatīšana. Bet darbam pie integrētāka gāzes tirgus izveides 
jāturpinās jaunās Enerģētikas stratēģijas īstenošanas perioda laikā. EP referente tādēļ cer, ka 
Komisija te panāks sinerģiju starp enerģētikas iekšējiem un ārējiem aspektiem.


