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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 
vienlīdzīgu un vispārēju enerģijas pieejamību visiem Eiropas iedzīvotājiem;

2. uzsver nepieciešamību līdzsvarot saistībā ar klimatu 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 un tajā nav apskatīta politikas virzienu izvēles ietekme uz atsevišķām 
dalībvalstīm un to reģioniem; 

3. uzsver, ka jebkurai turpmākai rīcībai enerģētikas jomā ir jāpiemēro taisnīga pienākumu 
sadale Eiropas reģionu vidū; 

4. uzskata, ka ir jāpievērš īpaša uzmanība reģioniem, kuros šobrīd galvenais enerģijas avots 
ir akmeņogles, un / vai reģioniem, kuros akmeņogļu ražošana un elektrības ražošanas ar 
akmeņogļu izmantošanu ir būtiski reģionālās nodarbinātības avoti; uzskata, ka būs 
nepieciešami papildu Eiropas Savienības atbalstīti sociālie pasākumi, lai „Enerģētikas 
ceļvedī 2050” iekļautos attīstības variantus pieņemtu šo reģionu iedzīvotāji; 

5. uzskata, ka Enerģētikas ceļveža priekšlikumus 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;

6. uzsver, ka lielākā daļa no Enerģētikas ceļveža attīstības variantiem nebūs realizējami, 
neattīstot vietējus un reģionālus elektrības un gāzes viedas sadales tīklus; uzskata, ka 
papildus pārrobežu projektiem, Savienībai ir jāpieņem pasākumi, lai atbalstītu vietējo tīklu 
izveidi vai remontu, un jo īpaši aizsargāto patērētāju piekļuvi;

7. 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;

8. uzskata — tā kā Enerģētikas ceļveža attīstības varianti parāda enerģijas cenu pieaugumu 
turpmāko gadu laikā — dalībvalstīm ir jāvienojas par rīcību, kuras mērķis būtu cenu 
pieauguma samērīguma nodrošināšana attiecībā uz dažādajiem mājsaimniecību 
ienākumiem Eiropā un enerģētiskās nabadzības novēršanas Eiropā;

9. atzīmē, ka dažādie ģeogrāfiskie apstākļi neļauj piemērot visiem reģioniem vienādu 
enerģētikas politiku; uzskata, ka katrs Eiropas reģions drīkst īstenot individuālu plānu, kas 
pielāgots tā situācijai un ekonomikai, attīstot tos enerģijas avotus, kas var visefektīvāk 
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panākt „Enerģētikas ceļvedī 5050” noteiktos mērķus; tādēļ aicina Komisiju pieņemt 
stratēģiju reģionu enerģētiskajai specializācijai; uzskata, ka šīs specializācijas rezultātā ES 
ir jāpievēršas Eiropas enerģētikas mērķiem ES mērogā, dalībvalstu mērķu vietā.


