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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Enerģētikas ceļvedi 2050. gadam — nākotne, kurā netrūks enerģijas
(2012/2103(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Enerģētikas ceļvedis 2050. gadam” un to papildinošos 
darba dokumentus (COM(2011) 0885),

– ņemot vērā rezolūcijas priekšlikumu par fotoelektrisko iekārtu ietekmi uz ganībām (B7-
0186/2012),

– ņemot vērā rezolūcijas priekšlikumu par plūdmaiņas elektrostaciju būvi (B7-0192/2012),

– ņemot vērā tā 2012. gada 12. jūnija rezolūciju1 „Sadarbības veidošana enerģētikas politikā 
ar partneriem ārpus ES robežām — stratēģiska pieeja drošas, ilgtspējīgas un 
konkurētspējīgas energoapgādes nodrošināšanai”,

– ņemot vērā tā 2012. gada 15. marta rezolūciju par Ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā (2011/2095(INI))2,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A7-0000/2012),

ES Enerģētikas ceļveža 2050. gadam mērķi

1. atzīst dalībvalstu ieguvumus, kurus tās gūs, sadarbojoties enerģētikas sistēmas 
pārveidošanā, kam tagad jāsākas; tāpēc atbalsta Komisijas Enerģētikas ceļvedi 
2050. gadam kā pamatu tiesību aktu un citu iniciatīvu priekšlikumiem par enerģētikas 
politiku, lai izstrādātu politikas ietvaru 2030. gadam, tostarp politikas pagrieziena punktus 
un mērķus; konstatē, ka enerģētikas mērķu noteikšanai 2050. gadam ir vajadzīga Eiropas 
mēroga pārvaldība; Eiropas Savienībai raksturīgā garā īsteno stratēģiju, kas ļaus 
dalībvalstīm sadarboties un nejusties apspiestām, sekojot ceļvedim;

2. norāda, ka stratēģijas, kas ierosinātas 2030. un 2050. gadam, nav deterministiskas, bet 
drīzāk kalpo par pamatu konstruktīvam dialogam par jautājumiem, kas saistīti ar 
rūpniecību, pētniecību un enerģētiku;

3. uzsver ES enerģētikas politikas lielo nozīmi finanšu krīzes laikā; uzsver enerģētikas 
potenciāli lielo nozīmi ES izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā; aicina Komisiju 
ierosināt priekšlikumus par stratēģiju pēc 2020. gada un iesniegt 2030. gada Eiropas 
enerģētikas politikas shēmu; mudina dalībvalstis pastiprināt centienus sasniegt ES 
enerģētikas politikas 2020. gadam paredzētos mērķus;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0238.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0086.
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4. uzsver, ka skaidra politika un tiesiskais regulējums stimulēs vajadzīgos ieguldījumus zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa energosistēmā; uzsver enerģētikas stratēģijas lielo nozīmi, 
kura tiecas palielināt ES energoapgādes drošību un ekonomikas konkurētspēju ar tādu 
pasākumu palīdzību kā enerģijas piegādes ceļu un avotu dažādošana un 
energoefektivitāte;

5. atgādina, ka ikvienas dalībvalsts kompetencē ir noteikt pašai savu enerģijas avotu 
struktūru; atzīst, ka Enerģētikas ceļvedis 2050. gadam papildina dalībvalstu, reģionālos un 
vietējos centienus modernizēt enerģijas piegādi; tāpēc atzīst vajadzību dalībvalstīm 
sadarboties, pamatojoties uz kopējiem mērķiem un ES lielo nozīmi šajā jautājumā; 
mudina dalībvalstis un Komisiju turpmāk izvēlēties risinājumus, kas ekonomiski efektīvā, 
drošā un ilgtspējīgā veidā palīdz sasniegt ES dekarbonizācijas mērķi, kā arī censties pilnā 
mērā izmantot iespēju rentabli taupīt enerģiju, cita starpā liekot lietā pieejamus Savienības 
finanšu instrumentus; atzīst arī saskaņotas un attiecīgā gadījumā kopīgas Eiropas pieejas 
lielo nozīmi;

6. atzīst Enerģētikas ceļvedī izdarītos secinājumus, ka enerģētikas nozares pāreja uz ES 
mērogu ir tehniski un ekonomiski iespējama un pie zināmiem pieņēmumiem ilgākā laika 
posmā varētu izmaksāt mazāk nekā pašreizējās politikas turpināšana;

Ilgtermiņa stratēģijas galvenie elementi

7. atzīst Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam izdarītos secinājumus, ka pasākumi, kas jāveic 
analizētajos scenārijos, lai pārveidotu ES enerģētikas sistēmu, ir līdzīgi, neatkarīgi no 
konkrētā veida, kā panākt zema oglekļa dioksīda emisiju līmeņa energosistēmu līdz 
2050. gadam; uzskata, ka atjaunojamā enerģija, energoefektivitāte un enerģētikas 
infrastruktūra ir izdevīgu iespēju izvēle;

8. atzīst, ka lielāks atjaunojamo energoresursu īpatsvars pēc 2020. gada ir galvenais 
ilgtspējīgas enerģētikas sistēmas aspekts; atzīst, ka visi dekarbonizācijas scenāriji, kas 
aplūkoti Komisijas paziņojumā, norāda uz lielāku atjaunojamo energoresursu daļu 
enerģijas avotu struktūrā, proti, aptuveni 30 % enerģijas bruto galapatēriņā 2030. gadā;

9. uzsver, ka uzlabotai energoefektivitātei un lielākiem energoietaupījumiem būs būtiska 
nozīme enerģētikas sistēmas pārveidošanā un ka uz 2020. gada mērķu sasniegšanu ir 
balstīts turpmākais progress līdz 2050. gadam; iesaka energoefektivitātes jautājumu 
iekļaut dalībvalstu nacionālajās izglītības programmās;

10. uzsver, ka steidzami ir vajadzīga jauna, gudra un elastīga infrastruktūra — iekļaujot tajā 
viedtīklus un viedskaitītājus — un pilnīgi integrēta tīklu plānošana, lai cita starpā integrētu 
vietējos un attālākos atjaunojamās enerģijas avotus visā ES, jo ir pierādīts, ka tas ir 
nepieciešams; turklāt uzsver steidzamo vajadzību izveidot tādus mehānismus, kas ļautu 
ES finansēt kopīgu interešu infrastruktūras projektus;

Atjaunojami energoresursi

11. uzsver, ka Eiropas mēroga pieeja atjaunojamo enerģijas avotu politikai būs galvenā pieeja 
vidējā termiņā un ilgtermiņā; mudina dalībvalstis sadarboties, lai optimizētu atjaunojamu 
energoavotu attīstības izmaksas un nodrošinātu, ka ieguldījumi tiek veikti tur, kur tie ir 
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visproduktīvākie un efektīgākie, ņemot vērā dalībvalstu konkrētos apstākļus; šajā sakarībā 
uzsver Komisijas lielo veicinošo nozīmi; norāda, ka ilgtermiņā atjaunojamie energoresursi 
izvirzīsies Eiropas energostruktūras centrā, kad no to tehnoloģiju izstrādes notiks pāreja 
uz to sērijveida ražošanu un izmantošanu, no neliela mēroga līdz plašam mērogam, 
integrējot vietējos un attālākus enerģijas avotus, un kad tie no subsidētiem kļūs par 
konkurētspējīgiem energoresursiem; uzsver, ka atjaunojamo energoavotu mainīgā rakstura 
dēļ ir jāmaina arī politika, lai panāktu lielāku tirgus integrāciju; uzsver vajadzību, 
pilnveidojot tehnoloģijas un piegādes ķēdes un atrisinot tirgus nepilnību problēmas, 
pakāpeniski atcelt atbalsta shēmas;

Infrastruktūra un iekšējais enerģijas tirgus

12. uzsver, ka, dalībvalstīm cenšoties atrisināt energoapgādes drošības un energoatkarības 
jautājumus, uzsvars jāliek uz savstarpējas energoatkarības modeli, nodrošinot ātru ES 
iekšējā enerģijas tirgus un ES supertīkla infrastruktūras izveides pabeigšanu —
infrastruktūras, kura savienos ziemeļus un dienvidus, austrumus un rietumus; uzsver šīs 
politikas un tiesiskā regulējuma nodrošināšanas dalībvalstīs lielo nozīmi, jo tā likvidēs vēl 
saglabājušos infrastruktūras „sastrēgumus” un neradīs jaunus šķēršļus elektrības un gāzes 
enerģijas tirgu integrācijai; turklāt uzsver, ka enerģētikas politikas lēmumu pieņemšanā 
ikvienā dalībvalstī ir jāņem vērā tas, kā šie lēmumi ietekmēs citas dalībvalstis;

13. uzsver vajadzību izveidot pilnīgi integrētu tirgu līdz 2014. gadam; norāda, cik svarīgi ir 
visās dalībvalstīs pilnā mērā īstenot iekšējā enerģijas tirgus tiesību aktus un nodrošināt, lai 
pēc 2015. gada neviena dalībvalsts vai reģions nepaliek izolēti no Eiropas gāzes un 
elektroenerģijas tīkliem vai pakļauti energoapgādes drošības riskiem, tāpēc ka tiem trūkst 
pienācīgu savienojumu; uzsver vajadzību ņemt vērā enerģijas cenu sociālo ietekmi, 
vienlaikus nodrošinot, ka tās pienācīgi atbilst enerģijas izmaksām;

14. uzsver, ka aktuāls uzdevums ir vajadzība nodrošināt elastīgus resursus elektrosistēmā 
(piemēram, elastīgu ražošanu, uzkrāšanu, pieprasījuma pārvaldību), jo palielinās 
atjaunojamās elektroenerģijas mainīgās ražošanas īpatsvars; uzsver vajadzību nodrošināt 
pietiekamus resursus, lai garantētu elektroapgādes drošību; uzsver, ka šajā ziņā dalībvalstu 
politika nedrīkst radīt jaunus šķēršļus elektroenerģijas vai gāzes tirgu integrācijai;

15. pauž bažas par kavēšanos Dienvidu gāzes koridora izveides pabeigšanā; uzsver vajadzību 
panākt energoapgādes drošību, dažādojot enerģijas piegādi; uzsver Vidusjūras austrumu 
reģiona sašķidrinātās dabasgāzes papildu koridora potenciālu, kurš varētu kalpot kā 
elastīgs enerģijas avots un stimuls lielākai konkurencei ES iekšējā energoresursu tirgū;

16. atgādina, ka tirgiem arī turpmāk ir jānosaka ieguldījumu enerģētikas infrastruktūrā 
finansēšana, bet atzīst, ka dažiem projektiem ir vajadzīgs ierobežots valsts sektora 
atbalsts, lai piesaistītu privāto finansējumu; uzsver, ka jebkuram valsts finansējuma 
piešķīrumam ir jābūt pamatotam ar skaidriem un pārredzamiem kritērijiem, tas nedrīkst 
kropļot konkurenci, un, to piešķirot, ir jāņem vērā patērētāju intereses;

17. uzsver vienas institūcijas apstiprinājuma pieejas lielo nozīmi, atbalstot ES pārvaldes 
iestāžu vienkāršošanas mērķus, lai apkarotu birokrātiju, tādējādi paātrinot apstiprinājuma 
un atļauju izsniegšanas procedūras un mazinot administratīvo slogu uzņēmumiem, kas 
vēlas saņemt atļauju enerģētikas infrastruktūras attīstībai, garantējot atbilstību 
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piemērojamajiem normatīvajiem aktiem; aicina dalībvalstis pārskatīt šīs jomas 
procedūras;

18. mudina dalībvalstis un starptautisko sabiedrību uzturēt izglītības iestādes, kas spēj 
nodrošināt kvalificētu darbaspēku energodrošības, energoapgādes drošības un atkritumu 
apsaimniekošanas jomās;

Īpašu enerģijas avotu nozīme

19. piekrīt Komisijai, ka dabasgāzei būs būtiska nozīme energosistēmas pārveidošanā, jo tā 
nodrošina ātru un izmaksu ziņā efektīvu veidu, kā mazināt paļaušanos uz piesārņojošiem 
fosilajiem kurināmiem, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas;

20. atzīst gāzes lielo nozīmi gan pārejā uz zema oglekļa dioksīda emisiju līmeņa 
energosistēmu kā elastīgu rezerves sistēmu, gan līdzsvarojot resursus, kuros atjaunojamo 
energoresursu apgāde ir mainīga;

21. uzskata, ka nekonvencionāliem gāzes resursiem ir liela nozīme turpmākajā ES 
energoavotu struktūrā, un aicina Komisiju un dalībvalstis, nosakot nākotnes enerģētikas 
perspektīvu scenārijus, ņemt vērā notikumu attīstību nekonvencionālās gāzes nozarē;

22. uzsver oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) lielo nozīmi ceļā uz 
2050. gada mērķu īstenošanu un dekarbonizāciju; uzsver, ka CCS jābūt nodrošinātai līdz 
2030. gadam, ja enerģijas avotu struktūrā lielā mērā saglabāsies fosilie kurināmie; uzsver, 
ka CCS sniedz arī lielu iespēju dekarbonizēt vairākas smagās rūpniecības nozares, un 
apvienojumā ar biomasu tā varētu sasniegt negatīvas oglekļa dioksīda vērtības;

23. norāda, ka iekšzemes enerģijas resursu optimāla, droša un ilgtspējīga izmantošana un 
tādas infrastruktūras konkurētspēja, kas ir vajadzīga stabilai iekšzemes un importētas 
enerģijas apgādei, tostarp pārstrādei, var palīdzēt palielināt energoapgādes drošību;

Globālās problēmas enerģētikas nozarē

24. atzīstot, ka ES darbojas globālā kontekstā, atgādina Transporta, telekomunikāciju un 
enerģētikas (TTE) padomes 2011. gada novembra secinājumus par ES enerģētikas 
politikas ārējās dimensijas nostiprināšanu, ieguvumu, ko sniedz plašāka un koordinētāka 
ES pieeja starptautiskajām attiecībām enerģētikas jomā, lai risinātu pasaules enerģētikas 
un klimata pārmaiņu problēmas un pievērstos konkurētspējas un oglekļa emisiju pārvirzes 
jautājumiem, vienlaikus garantējot drošu, ilgtspējīgu un dažādotu energoapgādi;

25. uzsver vajadzību garantēt ES energoapgādes drošību, attīstot alternatīvus enerģijas avotus, 
lai samazinātu atkarību no enerģijas importa; tāpēc uzsver vajadzību izpētīt naftas un 
gāzes atradnes Vidusjūrā un Arktikā; uzskata, ka steidzami jāizstrādā ES mēroga politika 
attiecībā uz naftas un gāzes urbumiem jūrā, nodalot dalībvalstu un attiecīgo trešo valstu 
ekskluzīvās ekonomikas zonas (EEZ) saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvenciju 
(UNCLOS), kuru parakstījušas visas ES dalībvalstis un ES;

26. uzsver, ka licenču piešķiršana urbšanai un EEZ nodalīšanai kļūs par domstarpību cēloni ar 
trešām valstīm un ka ES šim jautājumam ir jāvelta liela uzmanība savā politiskajā darba 
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kārtībā; uzsver, ka enerģija jālieto kā reģiona miera, sadarbības un stabilitātes virzītāja;

27. uzsver plašas sadarbības lielo nozīmi Arktiskajā reģionā, īpaši starp Eiroatlantiskās 
partnerības valstīm; tāpēc aicina Komisiju iesniegt holistisku ES iesaistīšanās Arktikas 
apguvē ieguvumu un risku novērtējumu;

28. uzsver, ka sadarbības stiprināšanai un dialogam ar citiem stratēģiskajiem partneriem 
enerģētikas nozarē ir liela nozīme; uzsver, ka ir būtiski, lai ES enerģētikas jautājumos 
paustu vienotu nostāju attiecībās ar trešām valstīm; uzsver Komisijas nozīmi dalībvalstu 
rīcības saskaņošanā un atbalstīšanā;

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ETS)

29. atzīst, ka ETS ir galvenais — lai gan ne vienīgais — instruments rūpniecības emisiju 
samazināšanai un ieguldījumu veicināšanai zemas oglekļa emisijas tehnoloģijās; norāda, 
ka ETS ir jāturpina pilnveidot; norāda, ka, ieviešot ETS izmaiņas, būs rūpīgi jānovērtē to 
ietekme uz elektroenerģijas cenām un uz energoietilpīgu nozaru konkurētspēju; aicina 
Komisiju un dalībvalstis sekmēt inovatīvu tehnoloģisku risinājumu izstrādi Eiropas 
rūpniecībā;

30. aicina ES aktīvi piedalīties starptautiskajās sarunās par globālo vienošanos klimata jomā; 
uzskata, ka diplomātiskie jautājumi attiecībā uz klimatu jārisina Eiropas Ārējās darbības 
dienesta (EĀDD) pārraudzībā; uzsver, ka jāzina, kādas varētu būt sekas, ja neizdosies 
panākt globālu vienošanos par klimata pārmaiņu problēmu risināšanu;

Pētniecība, jaunas tehnoloģijas un alternatīvas degvielas

31. uzskata, ka cenām ir būtiska nozīme ar enerģiju saistītos ieguldījumos un enerģijas 
ražošanā; konstatē, ka dažādās dalībvalstīs atjaunojamu energoavotu veicināšanas politikā 
ir gan veiksmes, gan neveiksmes; uzskata, ka nesenās salīdzinoši augstās fosilā kurināmā 
cenas veicina atjaunojamo energoavotu attīstību; tomēr norāda, ka dažās dalībvalstīs 
atjaunojamu energoavotu veicināšana, piešķirot tiem finansiālu atbalstu, var novest pie 
augstām enerģijas cenām;

32. uzskata, ka par spīti tam, ka pēdējos gados enerģijas rēķini Eiropā ir palielinājušies, tas ir 
izraisījis gudru, uz veselo saprātu balstītu pieeju energoefektivitātei un energotaupībai; 
neatkarīgi no tā uzskata, ka enerģētikā IKT tehnoloģijām ir aizvien lielāka nozīme; uzsver, 
ka šajā ziņā liela nozīme ir viedskaitītājiem, ka patērētājiem sniedz datus par 
energopatēriņu mājsaimniecībās un uzņēmumos;

33. aicina Komisiju nodrošināt, ka pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” un Eiropas inovāciju 
partnerībās atbilstoši pamatprogrammai „Inovācijas savienība” prioritāte tiek piešķirta 
nepieciešamībai izstrādāt dažādus tehnoloģiju veidus, kam ir zems oglekļa dioksīda 
emisiju līmenis, lai stimulētu ES konkurētspēju, veicinātu nodarbinātības iespējas un 
panāktu, ka tiek mainīti patēriņa paradumi;

34. uzsver turpmākās pētniecības un izstrādes nozīmi attiecībā uz dabasgāzes izmantošanu 
jūrniecības un aviācijas nozarēs;
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35. atbalsta turpmāko dzesēšanas un apkures sistēmu pētniecību, lai īstenotu vērienīgu ES 
politiku; aicina valsts sektora iestādes veikt reģionālo apakšzemes resursu ietekmes
novērtējumu, lai optimizētu resursu sadali starp ģeotermālo enerģiju, slānekļa gāzes un 
citiem apakšzemes resursiem, tādējādi palielinot sabiedrības ieguvumus;

36. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


