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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē Komisijas „Enerģētikas ceļvedi 2050” un tajā noteikto mērķi nodrošināt 
visiem Eiropas iedzīvotājiem vienlīdzīgu un vispārēju ilgtspējīgas energoapgādes 
pieejamību;

2. uzsver, ka ir svarīgi saskaņot klimata jomā noteikto mērķu piemērošanu ar nepieciešamību 
pēc ilgtspējīgas un konkurētspējīgas izaugsmes un energoapgādes drošības reģionos; šajā 
sakarībā pauž dziļu nožēlu, ka ceļveža pamatā ir tikai ES mēroga attīstības varianti, tajā 
nav apskatīta politikas virzienu izvēles ietekme uz atsevišķām dalībvalstīm un nav ņemti 
vērā īpašie apstākļi vietējā un reģionālā līmenī; uzskata, ka to iesaistīšanai visos 
īstenošanas posmos un procedūrās ir svarīga nozīme, lai saglabātu un stiprinātu teritoriālo 
kohēziju; 

3. atbalsta padomdevēju grupas Enerģētikas ceļveža jautājumos ieteikumu katrā attīstības 
variantā skaidri noteikt un padarīt pārredzamus iespējamos kompromisus un sinerģiju 
starp oglekļa dioksīda samazinājumu, energoapgādes drošību un konkurētspēju; 

4. stingri atbalsta domu iekļaut Komisijas darba dokumentā „Reģioni 2020. gadā — ES 
reģionu nākotnes problēmu novērtējums” ietvertos secinājumus par to, ka ir svarīgi ņemt 
vērā arī tālāko un mazāk attīstīto reģionu potenciālu energoapgādes jomā turpmākajos 
gados;

5. uzsver, ka jebkurai turpmākai rīcībai enerģētikas jomā ir jāpiemēro taisnīga pienākumu 
sadale Eiropas reģionu vidū, ņemot vērā to īpašos apstākļus;

6. uzskata, ka ir jāpievērš uzmanība reģioniem, kuros galvenais enerģijas avots vēl aizvien ir 
akmeņogles, un/vai reģioniem, kuros akmeņogļu ražošana un elektrības ražošana ar 
akmeņogļu izmantošanu ir būtiski reģionālās nodarbinātības avoti; uzskata, ka ir 
nepieciešami papildu dalībvalstu sociālie pasākumi, kam sekotu pārliecinoši pasākumi ES 
līmenī, lai reģionālie darba tirgi spētu pielāgoties videi nekaitīgām darbavietām un 
mācībām un lai „Enerģētikas ceļvedī 2050” iekļautos attīstības variantus tādējādi 
pieņemtu attiecīgo reģionu iedzīvotāji; uzskata, ka ir jāizvēlas atjaunojamo energoresursu 
un energotaupības veicināšana saskaņā ar 2020. gadam paredzētajiem mērķiem;

7. uzskata, ka Enerģētikas ceļveža priekšlikumi ir jāatbalsta ar atbilstīgu finansējumu 
konkrētām programmām un ka kohēzijas politiku nedrīkst uzskatīt par šāda finansējuma 
aizstājēju; uzsver, ka kohēzijas politika kā papildu finanšu atbalsta avots var sniegt 
atbalstu konkrētām darbības jomām, piemēram, energoefektivitātei, taču tikai ar 
noteikumu, ka attiecīgās programmas veicina kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu;

8. uzsver, ka lielākā daļa no Enerģētikas ceļveža attīstības variantiem nebūs realizējami, ja 
netiks palielināts pārklājums un netiks attīstīti vietējie un reģionālie elektrības un gāzes 
viedas sadales tīkli, kā arī atjaunojamo energoresursu decentralizēta ražošana un 
mikroražošana; uzskata, ka papildus pārrobežu projektiem Savienībai ir jāpieņem 
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pasākumi, lai atbalstītu šādu vietējo un reģionālo enerģētikas viedu infrastruktūru izveidi 
vai modernizēšanu visos Eiropas reģionos; 

9. uzskata — lai nodrošinātu energoapgādes drošību, īpaša uzmanība būtu jāvelta reģioniem 
pie ES ārējām robežām, atbalstot jaunas enerģētikas infrastruktūras tīklu izveidi un 
attīstību sadarbībā ar kaimiņvalstīm;

10. atzīmē, ka ikviens nākotnes plāns par enerģētiku, tostarp Enerģētikas ceļvedis, pamatojas 
uz neskaidriem pieņēmumiem par tehnoloģisko un ekonomisko attīstību; tādēļ uzsver, ka 
visas politiskās izvēles un programmas, tostarp tās, kas saistītās ar kohēzijas politiku, ir 
nepārtraukti jāpārskata un jāpielāgo, kā arī jābalsta pēc iespējas piesardzīgākos 
pieņēmumos;

11. uzsver, ka pašreizējā ekonomiskā situācija skaidri parāda nepieciešamību pieņemt 
integrētu pieeju enerģētikas jautājumiem, ņemot vērā to ekonomiskos, vides un sociālos 
aspektus; uzskata, ka veicot vajadzīgos pasākumus, ir būtiski ņemt vērā to pozitīvo un 
negatīvo blakusiedarbību, lai nodrošinātu, ka visiem Eiropas iedzīvotājiem vidējā termiņā 
un ilgtermiņā ir pieejama droša un ilgtspējīga enerģija par pieņemamu cenu;

12. uzskata — tā kā Enerģētikas ceļveža attīstības varianti parāda, ka nākamo gadu laikā 
pieaugs enerģijas cenas, — dalībvalstīm ir jāvienojas par rīcību, kuras mērķis būtu 
nodrošināt, ka cenu pieaugums ir samērīgs attiecībā uz dažādajiem mājsaimniecību 
ienākumiem visā Eiropā, un novērst enerģētisko nabadzību Eiropā;

13. atzīmē, ka atšķirīgie ģeogrāfiskie apstākļi neļauj piemērot visiem reģioniem vienādu 
enerģētikas politiku; neatkarīgi no kopējās rīcības kritērijiem un ņemot vērā 
nepieciešamību nodrošināt atbilstību ES politikai, tomēr uzskata, ka katram Eiropas 
reģionam jābūt tiesībām īstenot individuālu plānu, kas pielāgots tā situācijai un 
ekonomikai, attīstot tos ilgtspējīgas enerģijas avotus, kas ļauj visefektīvāk panākt 
„Enerģētikas ceļvedī 2050” noteiktos mērķus, un atgādina, ka jo īpaši atjaunojamo 
energoresursu ražošanai ir būtiska nozīme attiecībā uz attīstību un nodarbinātību gan 
lauku, gan pilsētu teritorijās; tādēļ aicina visus reģionus izstrādāt un īstenot enerģētikas 
stratēģijas un apsvērt enerģētikas iekļaušanu to pētniecības un inovācijas stratēģijās viedai 
specializācijai; uzskata, ka, pamatojoties uz šo specializāciju, ES ir jāpievēršas Eiropas 
enerģētikas mērķu noteikšanai ES mērogā, dalībvalstu mērķu vietā;

14. pauž nožēlu par to, ka Komisija nav īstenojusi ieteikumus, ko pēc salīdzinošās 
izvērtēšanas veikšanas ir sniegusi padomdevēju grupa Enerģētikas ceļveža 2050 
jautājumos; aicina Komisiju izdot atjauninātu Enerģētikas ceļveža redakciju, ņemot vērā 
minētos ieteikumus;

15. atgādina, ka ar enerģētiku saistītā izaicinājuma reģionālo aspektu lielā mērā nosaka valstu 
izvēle attiecībā uz energoavotu sadalījumu un enerģētikas infrastruktūras attīstību; tādēļ 
uzsver, ka ES ir jāveido patiesa kopējā enerģētikas politika, kas nodrošinās iekšējā tirgus 
darbību un energoapgādes drošību un būtu piemērojama visos reģionos;

16. atbalsta vispārēju vienošanos attiecībā uz klimata pārmaiņām, taču pauž nožēlu, ka 
Enerģētikas ceļvedī nav ierosināts attīstības variants gadījumam, ja šāda vienošanās netiek 
panākta; uzsver oglekļa emisijas pārvirzes risku Eiropas smagajā rūpniecībā un tā ietekmi 



AD\920462LV.doc 5/6 PE496.464v02-00

LV

uz reģionālo attīstību un sociālo kohēziju;

17. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu par to, kā palielināt atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanas efektivitāti ES un tās reģionos, cenšoties izveidot visaptverošu ES kopēju 
atjaunojamo enerģijas avotu veicināšanas sistēmu, kas ļautu izmantot īpašus atjaunojamo 
enerģijas avotu veidus tajos ES reģionos, kur tie ir visrentablākie, un tādējādi samazināt 
elektroenerģijas cenas; uzskata, ka vidējā termiņā varētu tikt izveidotas reģionālas 
atjaunojamo enerģijas avotu tirgus grupas.



PE496.464v02-00 6/6 AD\920462LV.doc

LV

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 27.11.2012

Galīgais balsojums +:
–:
0:

35
1
1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Victor Boştinaru, John Bufton, 
Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás 
Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen 
Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru 
Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Iosif Matula, Erminia 
Mazzoni, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Tomasz Piotr 
Poręba, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert 
van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Jan Březina, Andrea Cozzolino, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, 
Lena Kolarska-Bobińska, Heide Rühle, Vilja Savisaar-Toomast, 
Elisabeth Schroedter


