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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par enerģētikas infrastruktūras prioritātēm 2020. gadam un pēc tam
(2011/2034(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Enerģētikas infrastruktūras prioritātes 2020. gadam un 
pēc tam — projekts integrētam Eiropas enerģētikas tīklam” (COM(2010)0677),

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu par ietekmes novērtējumu attiecībā uz 
Enerģētikas infrastruktūras prioritātēm 2020. gadam un pēc tam — projektu integrētam 
Eiropas enerģētikas tīklam (SEC(2010)1395),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropa 2020 — stratēģija konkurētspējīgai, 
ilgtspējīgai un drošai enerģētikai” COM(2010)0639,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Enerģija no atjaunojamiem energoresursiem —
virzība uz 2020. gada mērķi” (COM(2011)0031),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvu 2009/28/EK 
par atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un attiecīgi atceļ 
Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK1,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Dažādu iespēju analīze, kā panākt siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazinājumu par vairāk nekā 20 %, un oglekļa emisiju pārvirzes riska 
analīze” (COM(2010)0265),

– ņemot vērā trešo tiesību aktu paketi par iekšējo tirgu enerģētikas jomā „Enerģija 
Eiropai — funkcionējošs tirgus un droša energoapgāde” 2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 994/2010 (2010. gada 
20. oktobris) par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem3,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīva „Resursu 
ziņā efektīva Eiropa” (COM(2011)0021),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Lēmumu 
Nr. 1364/2006/EK, ar ko nosaka pamatnostādnes Eiropas enerģētikas tīkliem un ar ko 
atceļ Lēmumu Nr. 96/391/EK un Lēmumu Nr. 1229/2003/EK4,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu par Eiropas enerģētikas tīklu programmas īstenošanu 

                                               
1 OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.
2 OV L 211, 14.8.2009.
3 OV L 295, 12.11.2010., 1. lpp.
4 OV L 262, 22.9.2006., 1. lpp.
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laikposmā no 2007. līdz 2009. gadam (COM(2010)0203),

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 25. novembra rezolūciju par topošo jauno Eiropas 
enerģētikas stratēģiju 2011.–2020. gadam1,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 15. decembra rezolūciju par energoefektivitātes rīcības 
plāna pārskatīšanu2,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 16. jūnija rezolūciju3 un 2011. gada 17. februāra 

rezolūciju4 par stratēģiju „Eiropa 2020”,

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

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 170. pantu, saskaņā ar kuru Savienība 
palīdz izveidot un attīstīt Eiropas komunikāciju tīklus transporta, telekomunikāciju un 
enerģētikas infrastruktūru jomā,

– 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 komitejas 
atzinumus (A7–0000/2011),

A. tā kā mūsu galvenie uzdevumi enerģētikas jomā ir stāties pretī klimata pārmaiņām, 
stiprināt enerģijas autonomiju, vienlaicīgi samazinot fosilā kurināmā importu, panākt 
konkurētspējīgu iekšējo enerģijas tirgu un nodrošināt universālu piekļuvi ilgtspējīgai, 
pieejamai un drošai enerģijai,

B. tā kā Lisabonas līgums paredz konkrētu tiesisko pamatu, lai izstrādātu ES enerģētikas 
politiku, kura veicina enerģētikas tīklu starpsavienojumu, kas vajadzīgs, lai sasniegtu 
pārējos ES enerģētikas politikas mērķus (enerģijas tirgus funkcionēšana, 
energoefektivitāte un atjaunojamā enerģija, energoapgādes drošība),

C. tā kā tas, ka Savienības enerģētikas infrastruktūra nav laikus modernizēta un pielāgota 
ilgtspējīgākas enerģijas ražošanas un patērēšanas modelim, var apdraudēt spēju sasniegt 
2020. gada mērķus enerģijas un klimata jomā un iedragāt ES 2050. gada ilgtermiņa 
mērķus samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju par 80 līdz 95 %,

D. tā kā ir vajadzīgs atvērts, integrēts un konkurētspējīgs ES enerģijas tirgus, lai sasniegtu 
konkurētspējīgas enerģijas cenas, drošību un ilgtspējību, un tā kā šāda tirgus 
pilnveidošana joprojām ir svarīgs uzdevums,

E. tā kā starpsavienojumu jauda starp dalībvalstīm joprojām kopumā ir nepietiekama un tā kā 
konkrēti reģioni paliek izolēti,

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0441.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0485.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0223.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0068.
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F. tā kā ir svarīgi alternatīvi piegādes un tranzīta tīkli un starpsavienojumi, lai nodrošinātu, 
ka dalībvalstu solidaritāte kļūst reāla,

G. tā kā šodien plānotām infrastruktūrām jāatbilst ES ilgtermiņa mērķiem klimata un 
enerģijas jomā,

H. tā kā energoefektivitāte piedāvā iedarbīgu un rentablu rīku, ar ko sasniegt ilgtspējīgu 
enerģijas nākotni, un tā var daļēji samazināt nepieciešamību investēt enerģijas 
infrastruktūrā,

I. tā kā viedie tīkli un skaitītāji nodrošina nozīmīgu iespēju izveidot efektīvas attiecības starp 
enerģijas ražošanu, enerģijas pārvadi un lietotājiem,

J. tā kā garas atļauju izsniegšanas procedūras un koordinācijas trūkums starp 
administratīvām iestādēm ir izraisījis būtiskus nokavējumus un papildu izmaksas, jo īpaši 
pārrobežu projektos,

K. tā kā ir jānodrošina augstas kvalitātes sabiedriskā apspriešana un pienācīgi jāņem vērā 
Eiropas vides tiesību akti,

L. tā kā uz tirgu balstītiem rīkiem jāpaliek enerģijas infrastruktūras finansēšanas pamatam un 
tā kā ierobežotā apmērā var tikt pieprasīts valsts finansējums, ar ko finansēt konkrētus 
projektus, kuri nav pilnībā rentabli,

I. Enerģijas infrastruktūras stratēģiskā plānošana

1. uzsver, cik būtiski ir laikus un pilnībā īstenot spēkā esošos tiesību aktus, tostarp 
regulējuma izstrādi, kā tas aicināts trešajā tiesību aktu paketē par iekšējo enerģijas tirgu;

2. uzskata, ka ir vajadzīga ES pieeja, kas sniegtu iespēju pilnībā izmantot jaunu 
infrastruktūru ieguvumus, un uzsver nepieciešamību izstrādāt saskaņotu metodi, ar ko 
atlasīt infrastruktūras projektus, kas balstīti uz Eiropas un reģionālām perspektīvām un 
sociālekonomiskās un vides ietekmes optimizāciju;

3. uzsver, ka atsauces scenārijam, kas izmantots enerģijas infrastruktūras 2020. gadam 
novērtēšanā, jābūt saskaņā ar vispārējiem enerģētikas politikas mērķiem un ES 2050. gada 
plānu un ar citām ES politikas programmām (piemēram, transporta, ēku un emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu (EKTS), ietverot energoefektivitātes politikas (īpaši gaidāmā 
energoefektivitātes rīcības plāna (EERP) īstenošanu), kā arī jāņem vērā tehnoloģiskās 
attīstības iespējamā ietekme un iniciatīvu „progresīvās pilsētas” ieviešana;

4. uzsver, ka, ievērojot nozīmīguma hierarhiju, ir jākonstatē, kuros gadījumos infrastruktūru 
var samazināt, īstenojot energoefektivitātes politiku, kuros gadījumos pašreizējo 
infrastruktūru var atjaunināt vai modernizēt un kuros gadījumos ir vajadzīga jauna 
infrastruktūra, ko var uzbūvēt līdzās pašreizējai infrastruktūrai;

5. uzskata, ka elektroenerģijas infrastruktūras attīstīšana starp ES un trešām valstīm var 
izraisīt oglekļa emisiju pārvirzes risku vai šāda riska palielināšanos, ja tāds jau pastāv; 
aicina Komisiju vajadzības gadījumā ierosināt pasākumus, ar kuriem šo jautājumu risināt 
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kā „oglekļa emisijas iekļaušanas mehānismu” vai prasīt atbilstību ES 
Direktīvai 2009/28/EK;

6. uzsver, ka vairāk jākoncentrējas uz iekšējām pārvades sistēmām, kas būtiski veicina 
enerģijas tirgu integrāciju un izslēdz enerģijas ražošanas salu un pārvades sastrēgumu 
veidošanos;

7. atzinīgi vērtē Komisijas centienus veicināt reģionālo sadarbību un aicina veikt turpmākus 
norādījumus par šādām reģionālām iniciatīvām;

II. Visaptverošs infrastruktūras attīstības scenārijs

8. uzskata — lai arī Tīklu attīstības desmitgades plānā (TADP) norādīti būtiski 
elektroenerģijas infrastruktūras projekti, tajā ir jānosaka arī prioritātes, kas būtu jāattīsta, 
lai sasniegtu ES mērķus enerģijas un klimata jomā;

9. aicina Komisiju nolūkā nodrošināt ES elektroenerģijas un gāzes infrastruktūras plānošanas 
labāku vadību, iesniegt konkrētu priekšlikumu, ar ko veicināt pārredzamību un sabiedrības 
dalību ES prioritāšu noteikšanā plašākā ieinteresēto personu dalības procesā, iesaistot 
enerģijas sektoru, neatkarīgos ekspertus, patērētāju organizācijas un NVO;

10. uzskata, ka TADP ir jāveido pamats visaptverošai programmai par Eiropas 
elektroenerģijas pārvades infrastruktūras attīstību Eiropas ilgtermiņa plānošanas 
perspektīvā, un tā jāuzrauga Energoregulatoru sadarbības aģentūrai (ACER) un Komisijai;

11. uzsver, ka infrastruktūras būvēšanas veicināšana ar mērķi efektīvi un gudri integrēt 
atjaunojamo enerģiju, ir būtiska, lai veiksmīgi sasniegtu vispārējos mērķus enerģijas jomā, 
un aicina piešķirt prioritāri Ziemeļjūras tīklam kā nākotnes Eiropas supertīkla būtiskam 
elementam; aicina Komisiju apspriesties ar visām attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, lai 
paātrinātu elektroenerģijas maģistrāļu noteikšanu un līdz 2014. gadam iesniegtu projektu 
Eiropas Parlamentam;

12. atzīst efektīvu gāzes infrastruktūru nozīmi piegādes dažādošanas un drošības uzlabošanā 
un enerģētiskās atkarības mazināšanā; uzsver papildu elastīguma prasību nepieciešamību 
gāzes infrastruktūrās, jo īpaši nolūkā nodrošināt reverso plūsmu, un uzsver, ka ir jāattīsta 
gāzes infrastruktūras, pilnībā ņemot vērā sašķidrinātas dabasgāzes/ saspiestas dabas gāzes
terminālu devumu;

13. uzskata, ka netradicionālo gāzes resursu infrastruktūras attīstībai Komisija vēl nav 
piešķīrusi vajadzīgo uzmanību attiecībā uz tiesiskiem jautājumiem, dzīves cikla 
novērtējumu un ietekmi uz vidi; aicina Komisiju veikt šā jautājuma pilnīgu izvērtēšanu;

14. uzsver, cik svarīgi ir plānot integrētu enerģijas infrastruktūru lauksaimniecības un maza 
mēroga lauku enerģijas resursiem, lai veicinātu decentralizētu enerģijas ražošanu un lauku 
teritoriju attīstību;

15. uzsver, cik svarīga ir sadales līmeņa infrastruktūra un profesionālo patērētāju un sadales 
sistēmas operatoru (SSO) nozīme, integrējot sistēmā decentralizētus enerģijas produktus;
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16. mudina Komisiju līdz 2012. gadam iesniegt konkrētas iniciatīvas, ar kurām veicināt 
enerģijas uzkrāšanas iespēju attīstību (tostarp daudzfunkcionālas gāzes/ ūdeņraža iekārtas, 
hidroelektroenerģijas, augstas temperatūras solārās un citas tehnoloģijas);

17. uzskata, ka Komisijas līdz šim izstrādātie CO2 uztveršanas un transporta infrastruktūras 
projekti ir jāturpina; aicina Komisiju sagatavot vidēja termiņa ziņojumu, novērtējot 
attīstību, kāda šajā jomā panākta ar ES finansētajiem projektiem;

18. mudina Komisiju kritiski novērtēt un vajadzības gadījumā pārskatīt nepieciešamo 
investīciju apmērus, kas norādīti paziņojumā par enerģijas infrastruktūras prioritātēm, un 
aicina Komisiju ziņot Padomei un Parlamentam par investīcijām, kas varētu būt 
vajadzīgas;

III. Viedie tīkli

19. uzskata, ka enerģijas infrastruktūrām jākļūst vairāk orientētām uz galalietotāju, vairāk 
koncentrētām uz sadales sistēmas jaudu un patēriņa mijiedarbību; norāda uz tādas jaunas 
elektroenerģijas sistēmas ieguvumiem, kas ietver modernas tehnoloģijas un pakalpojumus, 
kā, piemēram, viedos skaitītājus, viedos tīklus un sadarbspējīgus, IKT vadītus slodzes un 
pieprasījuma sadales energovadības pakalpojumus;

20. uzskata, ka viedie tīkli un enerģijas vadības risinājumi nodrošina unikālu iespēju palielināt 
Eiropas rūpniecības konkurētspēju, jo īpaši attiecībā uz MVU; aicina Komisiju iesniegt 
jaunu priekšlikumu, kas ietver saistošu prasību visiem nedzīvojamo telpu izmantotājiem 
līdz 2014. gadam uzstādīt viedos skaitītājus;

21. mudina dalībvalstis sadarbībā ar Eiropas standartizācijas iestādēm un rūpniecības nozares 
pārstāvjiem paātrināt darbu attiecībā uz elektrotransportlīdzekļu, viedo tīklu un skaitītāju 
tehniskajiem standartiem nolūkā tos pabeigt līdz 2012. gadam;

22. uzsver, ka dalībvalstīm jau ir pienākums līdz 2020. gadam ieviest viedos skaitītājus 
attiecībā uz vismaz 80 % galalietotāju; uzsver, ka dalībvalstīm vajadzētu atbalstīt 
pietiekami daudzus izmēģinājuma projektus, kas attiecas uz dzīvojamo telpu lietotājiem, 
lai palielinātu inovācijas procesu, kā noteikts trešajā enerģijas tirgus tiesību aktu paketē; 
prasa, lai tiktu ieviesti skaidri noteikumi par privātumu un datu aizsardzību atbilstīgi spēkā 
esošajiem ES tiesību aktiem;

IV. Skaidru un pārredzamu kritēriju noteikšana prioritārajiem projektiem

23. atbalsta prioritāros koridorus, ko noteikusi Komisija, un piekrīt, ka ir jāoptimizē 
ierobežotie līdzekļi; prasa skaidru un pārredzamu metodoloģiju, kuras rezultātā tiek 
noteikti prioritārie projekti, kas atbilst neatliekamām Eiropas vajadzībām attiecībā uz 
iekšējā tirgus drošības, ilgstpējības un attīstības principu ievērošanu;

24. uzsver, ka Eiropas interešu projektu (EIP) atlase jāveic pēc objektīviem un pārredzamiem 
kritērijiem un iesaistot visas ieinteresētās puses; uzsver, ka visiem EIP jāveicina ES 
enerģētikas politikas mērķu sasniegšana, un uzskata, ka obligātiem jābūt šādiem 
kritērijiem:
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– projektam jābūt ar lielu interesi Eiropā,

– to nepieciešamība jāpierāda, balstoties uz infrastruktūru hierarhiju,

– tiem jāatbilst mērķiem klimata un vides jomā,

– tiem jāatbilst ES ilgtermiņa enerģētikas politikai (kas pieļauj to elastīgu un
daudzfunkcionālu pielietojumu un novērš projekta iesaldēšanas iespēju),

– tajos jāizmanto pierādītas tehnoloģijas, kā, piemēram, IKT un viedie tīkli;

25. uzskata, ka, ņemot vērā infrastruktūras funkciju un nolūkā panākt projektu turpmāku 
prioritizāciju, vajadzētu ievērot šādus kritērijus:

– devums enerģijas ražošanas salu darbības izbeigšanā,

– rentabilitāte,

– projektu gatavība,

– atjaunojamās enerģijas avotu (AEA) iespējamā samazinātā izmantojuma nepieļaušana,

– ietekme uz vidi,

– sabiedrības intereses;

26. uzsver, ka ir jāgarantē uz tirgu orientētas enerģijas infrastruktūras attīstības iespējamo 
šķēršļu novērtējums;

27. uzsver, ka ir jāveicina pārredzamība, skaidri informējot sabiedrību par katra projekta 
mērķi; aicina atbilstību kritērijiem pārbaudīt sabiedriskās apspriešanas kontekstā;

V. Īsas un pārredzamas atļauju izsniegšanas procedūras

28. piekrīt nepieciešamībai nodrošināt EIP savlaicīgu īstenošanu un atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu pilnveidot un uzlabot atļauju izsniegšanas procedūras, kā arī veicināt to 
koordināciju, ar nosacījumu, ka tiek ievērots subsidiaritātes princips;

29. atzinīgi vērtē nacionālās kontaktiestādes izveidošanu katram projektam ar Eiropas interesi 
(„vienas pieturas aģentūra”) kā vienotu administratīvu saskarni starp izstrādātājiem un 
dažādajām atļaujas izsniegšanas procesā iesaistītajām iestādēm; uzskata, ka attiecībā uz 
pārrobežu projektiem ir jānodrošina turpmāka koordinēšana starp nacionālajām „vienas 
pieturas aģentūrām” un Komisijas pieaugošā nozīme šādā koordinēšanā;

30. aicina Komisiju apzināt, vai ir iespējams izveidot vienotas vai saskaņotas procedūras, 
ieviešot konkrētus galvenos pasākumus (regulāra informācijas apmaiņa, savlaicīga 
lēmumu izplatīšana, vienoti problēmu risināšanas mehānismi u. c.); mudina Komisiju 
izvērtēt iespēju grozīt nacionālo administratīvo tiesību aktu konkrētus aspektus;

31. atzinīgi vērtē laika ierobežojumu ieviešanu, kuros attiecīgajām izpildiestādēm jāpieņem 
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galīgais lēmums; aicina Komisiju turpināt izvērtēt šo iniciatīvu, ņemot vērā projektu 
specifiku dažādās jomas un projektu teritoriālās īpatnības, un izvērtēt, cik piemēroti būtu 
izmantot arbitrāžas procedūras kā gala lēmuma pieņemšanas mehānismu;

32. mudina īstenot pieeju, kas lielākā mērā būtu orientēta uz līdzdalību, un atzīst, ka vietējo 
iedzīvotāju atbalsts enerģijas infrastruktūras projektiem ir atkarīgs no viņu iesaistīšanas šo 
projektu izstrādes pēc iespējas agrīnākā posmā; aicina pilsonisko sabiedrību iesaistīt 
Eiropas intereses projektu apspriešanā;

33. aicina Komisiju turpināt izvērtēt, vai kompensācijas mehānisms var būt lietderīgs tādu 
pārrobežu projektu apstiprināšanā, kuri nesniedz labumu konkrētiem (tranzīta) reģioniem, 
bet kuri tomēr ir vajadzīgi ES mērķu sasniegšanai enerģijas jomā;

VI. Finansēšanas instrumenti

34. atzīmē, ka investīcijas tīklos ir cikliskas un uz tām jāraugās vēsturiskā perspektīvā; uzsver, 
ka liela daļa iepriekšējās desmitgadēs uzbūvēto infrastruktūru nolūkā savstarpēji savienot 
centralizētas elektrostacijas tuvākos gados novecos; uzsver, ka sabiedrība gaida, ka tiks 
optimizētas jaunu infrastruktūru izvietošanas izmaksas;

35. uzsver, ka lielākā daļa infrastruktūru investīciju izmaksu ir jāfinansē tirgum un balstoties 
uz „lietotājs maksā” principu; uzskata, ka gadījumos, kad galvenie projekti nav pievilcīgi 
tirgum, bet to attīstība ir vajadzīga, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, būtu jāizmanto valsts 
finansējums, lai izlīdzinātu privātās investīcijas, izveidojot finanšu instrumentu inovatīvu 
sajaukumu;

36. uzsver — lai veicinātu investīcijas, izšķiroša nozīme ir stabilam, paredzamam un 
piemērotam tiesiskam regulējumam;

37. uzsver — cik vien iespējams jāizmanto uz tirgu orientēti instrumenti, tostarp projektu 
obligācijas, aizdevumu garantijas, riska dalīšanas mehānismi, stimuli veidot publiskā un 
privātā sektora partnerības, partnerības ar EIB, kā arī EKTS ieņēmumu izmantošana 
atbilstīgi ES mērķiem enerģijas un klimata jomā;

38. atgādina, cik nozīmīgi ir pārredzami un nediskriminējoši tarifi nolūkā nodrošināt atbilstīgu 
izmaksu sadalījumu pārrobežu investīciju jomā, taisnīgas cenas patērētājiem un augstu 
konkurētspēju;

39. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu 2011. gadā iesniegt priekšlikumu par izmaksu 
sadalījumu saistībā ar tehnoloģiski sarežģītiem vai pārrobežu projektiem;

40. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstīm.


