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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par aktuālajām problēmām un iespējām attiecībā uz enerģiju no atjaunojamiem 
energoresursiem Eiropas enerģijas tirgū
(2012/2259(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Enerģija no atjaunojamiem energoresursiem —
būtiska Eiropas enerģijas tirgus sastāvdaļa”, kā arī ar šo paziņojumu saistītos darba 
dokumentus (COM(2012) 0271),

– ņemot vērā LESD 194. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Enerģētikas ceļvedis 2050” (COM(2011) 0885),

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

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulu (ES) 
Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvu 2009/72/EK 
par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 
2003/54/EK atcelšanu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvu 2009/73/EK 
par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par 
Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

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

A. tā kā Eiropas enerģijas avotu struktūrā īsā, vidējā un ilgtermiņā pieaug enerģijas no 
atjaunojamiem energoresursiem (RES) īpatsvars;

B. tā kā enerģētikas politikai vienlīdz jāspēj īstenot mērķus, kas saistīti ar energoapgādes 
drošumu, saimnieciskumu un ietekmi uz vidi;

C. tā kā Eiropas Savienības enerģētikas politikas nostādnēs, ievērojot dalībvalstu solidaritāti, 
iekšējā tirgus īstenošanas ietvaros, kā arī, ņemot vērā nepieciešamību saglabāt un uzlabot 
vidi, par mērķi izvirzīta arī jaunu un atjaunojamu enerģijas avotu atbalstīšana;

D. tā kā enerģijas avotu struktūras izvēle saskaņā ar Eiropas Savienības līgumiem ir 
dalībvalstu kompetencē;
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E. tā kā saskaņā ar pašreizējo situāciju ES ir labas izredzes līdz 2020. gadam sasniegt 
izvirzīto mērķi par to, ka enerģijas avotu struktūru 20 procentu apmērā veidotu RES
enerģija;

F. tā kā ekonomikas un parādu krīze Eiropā vēl nav pārvarēta un valstu budžetu plānošanā 
paredzami lieli izaicinājumi;

G. tā kā investori pieprasīs savu investīciju drošumu un nepārtrauktību arī pēc 2020. gada,

Par enerģijas no atjaunojamiem energoresursiem derīgumu

1. piekrīt Komisijai, ka turpmāk Eiropā RES jāveido arvien lielāka daļa no energoapgādes 
avotu struktūras gan attiecībā uz apgādi ar elektroenerģiju, gan attiecībā uz apkuri un 
atvēsināšanu, gan arī attiecībā uz transporta nozari un Eiropas atkarības no 
tradicionālajiem energoresursiem mazināšanu;

2. uzsver, ka droša, cenu ziņā pieejama un videi draudzīga energoapgāde ir obligāts 
priekšnoteikums Eiropas rūpniecības konkurētspējas nodrošināšanai; tādēļ norāda, ka 
energoapgādes sistēmas pārveidošanai, palielinot RES daļu, jānotiek izmaksu ziņā 
efektīvi, vienlaikus neietekmējot apgādes drošumu;

3. konstatē, ka RES veicināšana dalībvalstīs pašlaik notiek patstāvīgi un izmantojot ļoti 
atšķirīgus administratīvos pamatnoteikumus, un ka dabas resursu dēļ dalībvalstīm ir 
atšķirīgs attīstības potenciāls;

4. konstatē, ka sabiedrības un politiskā līmenī ir nevienmērīgs atbalsts atjaunojamo 
energoresursu izmantošanai un ka ir ļoti atšķirīga valsts un privātā finansējuma pieejamība 
RES atbalstīšanai;

5. pauž bažas, ka līdz šim tikai daļa RES ir konkurētspējīga enerģijas tirgū no tirgus 
ekonomikas viedokļa, jo arī citas tehnoloģijas ir tuvas tirgus cenām; piekrīt Komisijai, ka 
jāizmanto visi rīcībā esošie līdzekļi, lai samazinātu izmaksas un palielinātu RES
konkurētspēju no tirgus ekonomikas viedokļa;

Enerģija no atjaunojamiem energoresursiem Eiropas iekšējā enerģijas tirgū

6. konstatē, ka gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus veidošana jāpabeidz līdz 
2014. gadam; atzinīgi vērtē Komisijas nodomu drīzumā ziņot par iekšējā enerģijas tirgus 
veidošanas pašreizējo situāciju;

7. konstatē, ka apmēram 170 dažādie RES veicināšanas mehānismi Eiropas Savienībā rada 
būtiskus zudumus pārrobežu elektroenerģijas tirgošanas efektivitātē, jo tie nostiprina vai 
pat veido pastāvošās atšķirības un kavē iekšējā enerģijas tirgus izveides pabeigšanu;

8. konstatē, ka no iekšējā enerģijas tirgus izveides pabeigšanas visvairāk iegūs patērētāji; 
atbalsta Komisijas viedokli, ka konkurence jāievieš arī attiecībā uz RES, jo tā vislabāk 
veicina jauninājumus un izmaksu samazināšanu;

9. ar bažām pieņem zināšanai, ka Direktīvā 2009/28/EK noteiktie sadarbības mehānismi līdz 
šim tikpat kā nav izmantoti; norāda uz Komisijas atziņām, saskaņā ar kurām pastāvošo 
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sadarbības iespēju labāka izmantošana sniegtu ievērojamus ieguvumus; atzinīgi vērtē 
Komisijas ieceri par vadlīniju izstrādi attiecībā uz sadarbību ES ietvaros; aicina 
dalībvalstis labāk izmantot sadarbības iespējas, kā arī attīstīt savstarpējo komunikāciju;

10. uzsver, ka visās dalībvalstīs iespējami drīz RES jāiekļauj Eiropas iekšējā enerģijas tirgū un 
ilgtermiņā tiem jāpilda sistēmas stabilitātes funkcijas un uzdevumi, kurus līdz šim veica 
tradicionālie enerģijas resursi;

Prasības infrastruktūrai

11. konstatē, ka galvenokārt decentralizētajai, no enerģijas ieguves avota attālinātajai un no 
laika apstākļiem atkarīgajiem RES vajadzīga cita infrastruktūra nekā pašreizējai 
energoieguves infrastruktūrai, kas izveidota, ņemot vērā tikai tradicionālos energoieguves 
resursus;

12. konstatē, ka, lai izveidotu RES ar mainīgu pievadīšanu tīkliem, apgādes drošuma 
garantēšanai nav vajadzīgas līdz šim nepieejamas tradicionālo energoieguves resursu 
rezerves; norāda, ka energoieguves resursu rezervju izveide radītu būtiskas izmaksas; 
pieņem zināšanai, ka arvien vairāk tiek pieprasīts finansējums, lai tradicionālo 
energoieguves avotu rezervju izveidošanu vai uzturēšanu padarītu ekonomiski 
pievilcīgāku; noraida subsīdiju konkurenci starp energoieguves resursiem un aicina 
atbalstīt tirgus ekonomikas principiem atbilstošu enerģijas tirgus veidu;

13. uzsver, ka gadījumā, ja RES veido būtisku daļu enerģijas avotu struktūrā, esošajai tīkla 
infrastruktūrai tiek radīti lieli izaicinājumi; konstatē, ka paaugstināta RES piegāde tīkliem 
stipri ietekmētu piegādes drošumu dažās dalībvalstīs; pauž bažas, ka saskaņā ar ENTSO-E
datiem 80 % deficītu visos Eiropas elektroenerģijas tīklos ir tieši vai netieši saistīti ar RES
piegādi tīkliem;

14. konstatē, ka labākās un konkurētspējīgākās RES ieguves vietas ES bieži atrodas būtiskā 
ģeogrāfiskā attālumā no patēriņa centriem; konstatē, ka šīs vietas var izmantot tikai, 
izbūvējot pārvades tīklus;

15. konstatē, ka intensīva RES izbūve un to atkarība no laika apstākļiem un no enerģijas 
ieguves avota attālināta piegāde tīklam var izraisīt nesaskaņotas pārrobežu 
elektroenerģijas plūsmas (loop flows) un šādā gadījumā elektroenerģijas piegādes drošuma 
garantēšanai arvien vairāk būtu vajadzīga iejaukšanās elektrosistēmas slodzē, ja izbūve 
nav bijusi apvienota ar vajadzīgo tīkla izbūvi; pauž bažas par tīkla infrastruktūras izbūves 
stāvokli dalībvalstīs;

16. uzsver vajadzību pēc elektroenerģijas akumulācijas tehnoloģijām, gadījumā, ja 
energoapgādē izmantotu RES; atgādina, ka steidzami vajadzīgi papildu pētījumi par 
enerģijas akumulāciju;

17. pauž pārliecību, ka turpmāk energoapgādē, kā arī RES vadībā būtiska loma būs IST; aicina 
Komisiju steidzami iesniegt priekšlikumus par inteliģentiem elektroenerģijas tīkliem un 
skaitītājiem; uzsver, ka līdztekus piedāvātāju plānošanas noteiktībai būtiska loma ir arī 
patērētāju akceptam un datu aizsardzībai;
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18. uzsver, ka turpmāka RES izbūve ilgtermiņā mainīs Eiropas ainavu; konstatē, ka 
sabiedrības akceptu RES izbūvei var panākt tikai ar pārredzamu telpiskās plānošanas, 
būvniecības un atļauju piešķiršanas procesu, piedaloties visām ieinteresētajām personām;

Starptautiskā sadarbība un tirdzniecība

19. apzinās, ka pasaules RES tirgi aug un tādēļ iespējams sasniegt pozitīvu rezultātu attiecībā 
uz esošo tehnoloģiju izmaksām un turpmāku attīstību;

20. uzsver, ka nav akceptējami neatļauti konkurences pārkāpumi tirgū; aicina Komisiju pēc 
iespējas ātrāk noslēgt izskatīšanā esošas konkurences tiesas prāvas; uzsver, ka brīvie 
vispasaules tirgi sniedz vislabākos priekšnoteikumus RES izaugsmei; uzsver, ka jāturpina 
novērst tirdzniecības ierobežojumus; aicina Komisiju nenoteikt jaunus šķēršļus 
tirdzniecībai attiecībā uz tādiem gataviem tehnoloģiju izstrādājumiem vai to sastāvdaļām, 
ko izmanto saistībā ar RES;

21. uzsver, ka starp ES kaimiņvalstīm vajadzīga pastiprināta sadarbība enerģijas politikas 
jomā; uzsver, ka jo īpaši Vidusjūras reģionā ir lielas iespējas iegūt enerģiju no RES; 
atgādina par tādu projektu kā Desertec un Helios potenciālu, kā arī ūdens spēkstaciju 
papildu izbūvi Norvēģijā un Šveicē;

Jauninājumi, pētniecība un attīstība

22. konstatē, ka RES jomā Eiropa tehnoloģiski ieņem vadošu pozīciju; uzsver, ka jo īpaši lielu 
ieguldījumu tajā sniedz MVU; uzsver, ka tikai pētniecības un attīstības veicināti 
jauninājumi var nodrošināt Eiropas vadošo lomu tehnoloģiju jomā RES tehnoloģiju tirgos;

23. pauž bažas, ka dažās RES nozares jomās netiek pievērsta pietiekama uzmanība pētniecībai 
un attīstībai, kas daļēji radījis ekonomiskas grūtības; uzsver investīciju nepieciešamību 
esošo tehnoloģiju attīstībā, lai saglabātu vai iegūtu konkurētspēju;

24. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri 2013. gadā iesniegt paziņojumu par enerģijas tehnoloģiju 
politiku; aicina Komisiju šajā ziņojumā koncentrēties uz akumulācijas tehnoloģijām;

Atjaunojamās enerģijas atbalsta maksājumu tiesiskais ietvars Eiropā

25. uzsver, ka dalībvalstis pašlaik izmanto gandrīz 170 dažādas atbalsta maksājumu sistēmas; 
uzsver, ka šis atbalsts veicinājis būtisku izaugsmi, tomēr atbalsta maksājumu sistēmas 
daļēji ir ļoti dārgas un dažkārt finansiāli būtiski apgrūtina patērētājus, pirms tam 
nesniedzot tiem iespēju izvēlēties; konstatē, ka, neskatoties uz subsīdijām, salīdzinājumā 
ar tradicionālajām enerģijas ieguves metodēm RES līdz šim sasniedzis konkurētspēju tikai 
dažās teritorijās ar izdevīgu ģeogrāfisko novietojumu;

26. uzsver, ka dažās dalībvalstīs galapatērētāju un rūpnieciskās elektroenerģijas cenas valsts 
ietekmes dēļ ir salīdzinoši augstas; atgādina, ka 2012. gadā 22 % ES mājsaimniecību 
pauda bažas par nespēju samaksāt rēķinus par patērēto enerģiju, un pieņem, ka situācija 
varētu būt pasliktinājusies; uzsver, ka jānovērš enerģētiskā nabadzība un nedrīkst ietekmēt 
nozares konkurētspēju;
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27. brīdina, ka pārāk lielas atbalsta maksājumu summas var radīt pārkompensēšanu un šādi 
kavēt tehnoloģiju attīstību un tirgus integrāciju, jo tiek mazināts stimuls inovatīvu un 
izmaksu ziņā izdevīgu izstrādājumu attīstīšanai;

28. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri par vadlīniju izstrādi attiecībā uz paraugpraksēm, kā arī 
valstu RES atbalsta maksājumu noteikumu reformu; aicina Komisiju pēc iespējas drīz 
iesniegt minētās vadlīnijas, tomēr vienlaikus pauž pārliecību, ka paraugprakšu vadlīnijas ir 
tikai pirmais solis un ir jāstrādā pie valstu atbalsta maksājumu sistēmas atcelšanas, tomēr 
ar atpakaļejošu datumu minētās sistēmas negrozot vai neatceļot, jo šādas darbības sniegtu 
nevēlamus signālus investoriem;

29. pauž pārliecību, ka tikai Eiropas mēroga atbalsta maksājumu sistēma ļaus RES sasniegt 
pilnu izmaksu efektivitātes potenciālu; saskata izšķirošas priekšrocības tehnoloģiju ziņā 
neitrālā Eiropas RES tirgū, kurā enerģijas piegādātājam būtu jānodrošina iepriekš noteikts 
enerģijas ražošanas apjoms no RES, un šo noteikto apjomu varētu sasniegt arī, tirgojot 
sertifikātus tiem paredzētā tirgū; konstatē, ka dalībvalstu pieredze liecina, ka par saistību 
nepildīšanu jāpiemēro augstas soda naudas, lai nodrošinātu noteiktās daļas sasniegšanu;

30. aicina Komisiju pēc iespējas drīz iesniegt priekšlikumu par Eiropas mēroga atbalsta 
maksājumu sistēmu, kurā būtu paredzēts, ka atjaunojamo enerģiju sertifikātu tirgus atļautu 
dažādajām tehnoloģijām savstarpēji konkurēt visā Eiropā;

31. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


