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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka droša, ilgtspējīga un konkurētspējīga enerģētika un pienācīgi, integrēti un 
droši enerģētikas tīkli ar efektīviem iekšējiem savienojumiem ir viens no galvenajiem 
nākotnes uzdevumiem visos ES reģionos; uzsver, ka enerģētikas infrastruktūras 
modernizācija un atjaunošana, Eiropas energotīklu un atjaunojamās enerģijas avotu 
veicināšana, vietējo elektroenerģijas un gāzes savienojumu izveide un izolētu ES reģionu 
iekļaušana Eiropas enerģijas tirgū ir īpaši svarīgi faktori, lai sasniegtu 20-20-20 mērķus, 
kā arī stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus;  norāda, ka daudzās valstīs starpsavienojumu 
līmenis ir zem 10 % robežas; uzsver, ka ES enerģētikas politikai ir jābūt saskaņotai un 
noteiktai kontinenta līmenī un ka ar kaimiņvalstīm savienoti Eiropas tīkli veicinātu 
konkurenci kopējā Eiropas enerģijas tirgū un palielinātu solidaritāti starp dalībvalstīm; 
uzskata, ka Savienībai, dalībvalstīm un reģionālajām iestādēm šajā sakarībā ir 
jāsadarbojas ne vien attiecībā uz pārrobežu infrastruktūru, bet arī infrastruktūru, kas 
nodrošina enerģijas pārvadi no un uz lieliem pārvades kanāliem, kā arī sadalīt enerģiju 
valsts līmenī; uzsver, ka reģionālajām un vietējām iestādēm sadarbībā ar valstu „vienas 
pieturas aģentūrām” ir būtiska nozīme ilgtspējīgā plānošanā, atļauju piešķiršanas 
procesos, kā arī enerģētikas infrastruktūras projektu (EIP) popularizēšanā plašākai 
sabiedrībai; 

2. uzsver, ka vislielākā problēma ir nodrošināt vietējo iedzīvotāju atbalstu enerģētikas 
infrastruktūras projektiem; ir pārliecināts, ka sabiedrības locekļu un lēmumu pieņēmēju 
atbalstu un uzticību var iegūt tikai tad, ja notiek atklātas un pārredzamas debates 
sagatavošanās posmā lēmumu pieņemšanai par enerģētikas infrastruktūras projektiem;

3. uzsver, ka ir jāmodernizē ES tīkls kopumā un ka ES ir jāatbalsta dalībvalstis un reģioni šā 
uzdevuma veikšanā, un ka visi reģioni, tostarp visattālākie rajoni, ir jāiesaista visos 
posmos un visās īstenošanas procedūrās, lai saglabātu teritoriālo kohēziju; 

4. prasa Komisijai pārskatīt pašreizējo enerģētikas infrastruktūru un izvirzīt priekšlikumus, 
lai radītu jaunu infrastruktūras jaudu nolūkā nodrošināt, ka tās enerģētikas infrastruktūras 
politikas virzieni sniedz reģioniem iespēju būt ilgtspējīgas enerģijas ražotājiem un 
patērētajiem; uzsver, ka tas ir vajadzīgs gan drošības, gan ekonomikas iemeslu dēļ;

5. aicina Komisiju nākt klajā ar vērienīgu stratēģiju apkures un dzesēšanas nozarei;

6. uzskata, ka elektroenerģijas ražošanas attīstīšana reģionos ir būtisks līdzeklis, lai 
nodrošinātu dažādu Eiropas daļu pašpietiekamību enerģētikas jomā, jo īpaši Baltijas 
reģionā, kas joprojām ir izolēts un atkarīgs no viena piegādes avota; norāda, ka reģionu 
rīcībā ir plašs resursu klāsts, tostarp iespējas, ko sniedz dabas resursi, un ka nākotnes 
mērķim vajadzētu būt to pilnīgai izmantošanai, lai dažādotu enerģijas ražošanu;

7. norāda, ka ERAF sniedz milzīgu ieguldījumu enerģētikas un citu infrastruktūras projektu 
finansēšanā, kā arī norāda uz kohēzijas politikas būtisko nozīmi vietējā un reģionālā 
līmenī, lai uzlabotu energoefektivitāti un sasniegtu Savienības mērķus atjaunojamās 
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enerģijas jomā;

8. uzsver nepieciešamību veikt enerģētikas infrastruktūras projektu sīku ietekmes uz vidi 
novērtējumu un uzsver, ka ir būtiski sagatavot atbilstīgus reaģēšanas plānus ar 
enerģētikas infrastruktūru saistītos ārkārtas gadījumos, jo īpaši lai nepieļautu vides 
katastrofas; uzsver, ka reaģēšanas plānos būtu jāparedz veids, kā rīkoties šādos gadījumos 
no tehniskā un ekonomiskā viedokļa;

9. uzsver, ka sadarbība starp pašvaldībām un reģioniem valsts un Eiropas līmenī veicina 
enerģijas ražošanas salu darbības pārtraukšanu, sniedz ieguldījumu iekšējā enerģijas 
tirgus izveides pabeigšanā un sekmē EIP īstenošanu; uzskata, ka Eiropas kohēzijas 
politikas teritoriālās sadarbības mērķis, kā arī makroreģionālās stratēģijas var uzlabot 
pārrobežu projektu sadarbības iespējas, lai izveidotu efektīvus un inteliģentus 
savienojumus starp netradicionāliem vietējiem un reģionālajiem enerģijas avotiem un 
lieliem energotīkliem; uzsver, ka infrastruktūras projektu atbilstīga saskaņošana var 
nodrošināt vislabāko izmaksu un ieguvumu attiecību un palielināt ES līdzekļu 
izmantošanas efektivitāti; šajā sakarībā uzskata, ka reģionālā sadarbība būtu jāuzlabo, jo 
īpaši nolūkā nodrošināt pienācīgu saikni starp noteiktajām prioritātēm un Eiropas 
reģioniem;

10. uzsver, ka ir būtiski palielināt energotīklu savstarpējo savienojumu spējas pārrobežu 
līmenī, un norāda, ka ir būtiski nodrošināt vajadzīgo finansējumu, lai sasniegtu noteiktos 
mērķus, tostarp teritoriālo kohēziju;

11. atzinīgi vērtē lēmumu galveno uzmanību pievērst nelielam skaitam infrastruktūras 
prioritāšu laikposmā līdz 2020. gadam, koncentrējoties uz Eiropas interešu projektiem; 
aicina Komisiju izstrādāt precīzus kritērijus, kas tiktu izmantoti šo projektu atlasē, cieši 
sadarbojoties ar dalībvalstīm un iesaistītajām pusēm reģionu un vietējā līmenī;

12. norāda, ka ir jāturpina iekšējā enerģijas tirgus integrācija, jo īpaši veicinot projektus, lai 
nodrošinātu, ka kaimiņvalstīs ir pareizi līdzsvarota enerģijas avotu izvēle;

13. aicina ES un dalībvalstis noteikt saistošus mērķus savienojumiem starp dalībvalstīm vai 
nu ar īpašu reģionālo platformu, vai arī reģionālo iniciatīvu starpniecību, lai atvieglotu 
noteikto prioritāšu plānošanu, īstenošanu un uzraudzību un izstrādātu ieguldījumu plānus 
un īpašus projektus;

14. uzsver Dienvidu koridora projektu nozīmi ES pamatmērķa — energopiegādes līniju 
dažādošanas — īstenošanā;

15 prasa nodrošināt kohēzijas politikas integritāti un aicina Komisiju atturēties no jaunu 
nozaru fondu izveides, piemēram, enerģētikas vai klimata jomā; mudina Komisiju 
mācīties no pieredzes ar kohēzijas politiku, ieviešot pasākumus enerģētikas politikas 
jomā, jo īpaši attiecībā uz projektu atlasi;

16. uzskata, ka struktūrfondi ļauj atbalstīt īpašus ieguldījumus enerģētikas infrastruktūrā;
tomēr uzskata, ka šādi ieguldījumi ir jāveic tikai reģionos, kuros politisku un ģeogrāfisku 
iemeslu dēļ tirgū ir daudz lielākas grūtības rast risinājumus energoapgādes problēmām;
turklāt prasa, lai struktūrfondu atbalsts vienmēr būtu pieejams ar nosacījumu, ka tiek 
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pieņemta komerciāla pieeja un ka tiek ievērots kopīgas atbildības par finansējumu 
princips;

17. aicina ES finansēt enerģētikas projektus, kas nespēj piesaistīt privātos ieguldītājus, taču ir 
nozīmīgi, lai apmierinātu izolētu ES reģionu vajadzības pēc enerģijas, savienojot tos ar 
Eiropas elektroenerģijas un gāzes tīkliem un kļūstot par vienota ES enerģijas tirgus 
izveides procesa neatņemamu sastāvdaļu;

18. atbalsta inovāciju partnerības „Viedās pilsētas” drīzu uzsākšanu un aicina ilgtspējīgas 
pilsētu attīstības plānošanas procesos iesaistītos attiecīgos partnerus labāk veicināt 
programmas JESSICA un ELENA un izmantot iespējas, ko tās var sniegt ieguldījumiem 
ilgtspējīgā enerģijā vietējā līmenī, lai palīdzētu pilsētām un reģioniem īstenot 
dzīvotspējīgus ieguldījumu projektus energoefektivitātes, tīras sadegšanas, atjaunojamās 
enerģijas avotu un ilgtspējīga pilsētu transporta jomā; turklāt norāda uz iespējamo 
pārrobežu finansējumu kopā ar kaimiņvalstīm saskaņā ar EKPI;

19. norāda, ka valstu reglamentējošās sistēmas joprojām nenodrošina pietiekamus stimulus, 
jo īpaši tādos augsta riska un novatoriskos projektos kā viedie tīkli; uzsver, ka valstu 
reglamentējošās sistēmas ir jāpielāgo un šajā sakarībā prasa Komisijai pārbaudīt, ciktāl 
valstu reglamentējošie stimuli ir apmierinoši un pietiekami; aicina Komisiju apsvērt 
iespēju izveidot dalībvalstu un reģionu atlīdzības un stimulu sistēmu, kas ne vien palīdzēs 
nodrošināt Eiropas interešu projektu ātrāku izskatīšanu, bet arī veicinās uz tehnoloģijām 
orientētus ieguldījumus un kvalitatīvus uzlabojumus un novatoriskus risinājumus 
enerģētikas infrastruktūrā;

20. aicina paātrināt (ne ilgāk par pieciem gadiem) un vienkāršot (vienas pieturas aģentūra) 
atļauju izsniegšanas procedūras; uzsver, ka Komisijai ir jāpieņem daudzlīmeņu
pārvaldības pieeja un ka pasākumiem reģionālā un vietējā līmenī ir jāpiešķir lielāka 
nozīme vairākās jomās, lai noteiktu Eiropas interešu projektus, prioritātes enerģētikas 
infrastruktūras un enerģijas piegādes drošības, piegādes maršrutu, enerģijas produktu 
ražošanas un pārstrādes vietu, kā arī atkritumu uzglabāšanas un apstrādes jomā, jo 
vietējās un reģionālās iestādes ir vajadzīgi partneri plānošanas, finansēšanas un saziņas 
jomā un tām jāpaliek pilnībā iesaistītām visos projektu izstrādes un īstenošanas posmos 
(tostarp prioritāšu noteikšanā, projektu izstrādē, lēmumu pieņemšanā, piemērošanā un 
finansēšanā, praktiskajā īstenošanā un novērtēšanā); uzsver, ka jebkurai ES līmeņa 
atļauju piešķiršanas procedūru tuvināšanai ir jāatbilst subsidiaritātes principam; uzsver 
integrētas pieejas nozīmi kohēzijas politikai, kas apvieno vairākus finansējumus, un 
aicina Komisiju saglabāt šo pieeju;

21. aicina Komisiju novērtēt, vai attiecībā uz rentabilitāti un atzīšanu sabiedrībā par labāku ir 
atzīstama pašreizējo enerģijas koridoru modernizācija un uzlabošana, nevis jauni 
koridori; turklāt prasa novērtēt pieslēguma mezglu jaudu reģionos;

22. uzskata, ka pašreizējā ekonomiskā situācija uzsver nepieciešamību pieņemt integrētu 
pieeju enerģētikas jautājumiem, pienācīgi ņemot vērā to ekonomiskos, vides un sociālos 
aspektus; norāda, ka ir jāņem vērā pozitīvā un negatīvā blakusiedarbība, lai nodrošinātu, 
ka visiem Eiropas pilsoņiem vidējā termiņā un ilgtermiņā ir pieejama droša un ilgtspējīga 
enerģija par pieņemamu cenu;
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23. atgādina, ka 3. enerģētikas pakete paredz pienākumu regulatoriem, nosakot tarifus, 
novērtēt ieguldījumus, pamatojoties ne vien uz attiecīgās dalībvalsts ieguvumiem, bet arī 
uz ES līmeņa ieguvumiem; prasa Energoregulatoru sadarbības aģentūrai (ACER) 
nodrošināt, lai tās locekļi ņemtu vērā šo pienākumu, un prasa Komisijai apsvērt iespēju 
piemērot kompensācijas mehānismus gadījumos, kad tarifu noteikšana neļauj taisnīgi 
sadalīt izmaksas un ieguvumus, un prasa, lai šī kompensācija tiktu dalīta ar attiecīgajām 
pilsētām un reģioniem;

24. aicina Komisiju nodrošināt, lai ieguldījumu finansēšana infrastruktūrā būtu orientēta uz 
tirgu nolūkā nepieļaut konkurences izkropļojumus un nepamatotus stimulus 
ieguldījumiem, kā arī nepamatotas atšķirības starp dalībvalstīm, tomēr ņemot vērā 
sabiedrības intereses, jo īpaši vietējā un reģionālā līmenī un teritorijās ar īpašām 
ģeogrāfiskām iezīmēm, piemēram, salās, kalnu reģionos un reģionos ar ļoti zemu 
iedzīvotāju blīvumu, ar ierobežotu valsts finansējumu, ar kuru jāizveido finanšu 
instrumentu novatorisks līdzsvars, veicinot privātos ieguldījumus;

25. norāda uz problēmām reģionos, kuros dominē ierobežots tirgus dalībnieku skaits, kas 
noved pie infrastruktūras lēnas attīstības un atjaunošanas; pauž nožēlu par to, ka tas kavē 
principa „maksā lietotājs” vispārēju piemērošanu, un tādēļ uzskata, ka šādos gadījumos 
joprojām var būt vajadzīgs valsts finansējums, lai izveidotu infrastruktūru, kas 
nepieciešama šo valsts un reģionālo enerģijas tirgu attīstībai kā daļa no Eiropas enerģijas 
tirgus; prasa Komisijai šajā sakarībā pārskatīt valsts atbalsta noteikumus un vajadzības 
gadījumā iesniegt priekšlikumus, lai grozītu šos noteikumus nolūkā ļaut dalībvalstīm 
veicināt infrastruktūras modernizāciju;

26. aicina Komisiju nākt klajā ar jaunām pamatnostādnēm par valsts finansējumu projektiem 
un par pašreizējiem tiesību aktiem valsts atbalsta jomā, nosakot skaidrus kritērijus valsts 
finansējuma piešķiršanai enerģētikas infrastruktūrai; uzsver, ka šis dokuments ir 
jāizstrādā kopīgi Enerģētikas ĢD, Konkurences ĢD un Reģionālās politikas ĢD, lai 
nepieļautu, ka Komisijas noteikumi ir savstarpēji pretrunīgi;

27. aicina veikt pasākumus, lai nodrošinātu atbilsmi starptautiskiem līgumiem, piemēram, 
Espo konvencijai, pirms tiek īstenoti vai turpmāk attīstīti pārrobežu projekti, un saistībā 
ar energotīklu paplašināšanos vērš uzmanību uz nepieciešamību veicināt ciešāku 
sadarbību, jo īpaši starp Krieviju un Baltkrieviju, un Baltijas valstīm, un šajā sakarībā 
uzsākt ES un Krievijas dialogu enerģētikas jomā, proti, lai sasniegtu enerģijas piegādes 
drošības mērķi ES dalībvalstīs un reģionos;

28. uzsver, ka ir būtiski ciešāk un efektīvāk sadarboties ar privāto sektoru un finanšu 
iestādēm, sevišķi Eiropas Investīciju banku un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības 
banku, lai veicinātu vajadzīgā finansējuma saņemšanu, jo īpaši prioritāriem pārrobežu 
projektiem; aicina Komisiju izpētīt citus novatoriskus finanšu instrumentus un palīdzēt 
veicināt publiskā un privātā sektora partnerības, kurām vietējās, reģionālās un valstu 
iestādes sniegtu stimulus un nodrošinātu vajadzīgo tiesisko regulējumu un politikas 
atbalstu; šajā sakarībā uzsver, ka ir jāveido tehniskā atbalsta un finanšu inženierijas 
risinājumi vietējo un reģionālo iestāžu līmenī, lai atbalstītu vietējos energoefektivitātes 
projektu izstrādātājus, šajā nolūkā, piemēram, izmantojot Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) tehniskās palīdzības instrumentu ELENA un energoapgādes pakalpojumu 
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uzņēmumu pieredzi, ja ir runa par energoefektivitātes infrastruktūru;

29. norāda, ka salu un kalnu reģionu ģeogrāfiskie šķēršļi to novietojuma dēļ ļoti apgrūtina šo 
reģionu integrāciju ES enerģētikas tīklā; tādēļ aicina Komisiju ņemt vērā reģionālo 
apstākļu daudzveidību un rūpīgi vērst uzmanību uz reģioniem ar īpašām ģeogrāfiskām un 
demogrāfiskām iezīmēm, piemēram, salām, kalnu reģioniem un reģioniem ar zemu 
iedzīvotāju blīvumu, lai panāktu lielāku enerģijas avotu daudzveidību un veicinātu 
atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu nolūkā samazināt atkarību no importētas 
enerģijas; prasa Komisijai enerģētikas infrastruktūras prioritātēs 2020. gadam iekļaut salu 
enerģētikas sistēmu īpašo situāciju;

30. norāda uz nepieciešamību vērst galveno uzmanību uz atjaunojamās enerģijas 
infrastruktūru, jo īpaši viedu un decentralizētu enerģijas infrastruktūru līdz ar 
energoefektivitātes veicināšanu, lai samazinātu atkarību no fosilā kurināmā un ierobežotu 
piesārņojošas emisijas; šajā sakarībā uzsver reģionālās attīstības lielo ekonomisko 
potenciālu atjaunojamās enerģijas ražošanas jomā, ievērojot reģionu īpašās iezīmes; šajā 
sakarībā vērš uzmanību uz atjaunojamās enerģijas avotiem un to iespējām dažādos 
Eiropas reģionos, kā arī uz nepieciešamību nodrošināt tos ar pienācīgi savienotiem 
viedajiem tīkliem un pietiekamu ražošanas jaudu; turklāt uzsver, ka atjaunojamās 
enerģijas projekti var būt veiksmīgi vienīgi tad, ja valstu sadales tīkli ir pietiekami 
moderni, lai atbalstītu šo jauno enerģijas veidu; mudina izveidot tīklu savienojumus ar 
ūdens uzkrāšanas objektiem Alpu reģionā un ziemeļvalstīs;

31. ņemot vērā, cik nozīmīgas reģionu attīstībā ir ilgtspējīgas enerģijas stratēģijas, uzsver 
nepieciešamību izveidot platformu reģionos iegūtas pamatprakses apmaiņai, ņemot vērā 
veiksmīgus piemērus pašvaldībās un reģionos, kas specializējas atjaunojamās enerģijas, 
energotaupības un energoefktivitātes jomā; šajā sakarībā aicina izveidot apspriešanās un 
novērtēšanas sistēmu, lai, kur vien iespējams, apzinātu, izplatītu un pārņemtu 
paraugpraksi un zināšanas par  sabiedrības atbalstu infrastruktūrai;
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