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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par viedtīklu attīstības vietējo un reģionālo ietekmi
(2013/2128(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 174., 175., 176., 177., 178. un 
191. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 37. pantu,

– ņemot vērā LESD pievienoto protokolu Nr. 26,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020. Stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā rezultātu, kas panākts Eiropas Parlamenta un Padomes trīspusējās sarunās par 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK), 
ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo 
fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais satvars, un 
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (COM(2013)0246 
2011/0276 (COD)),

– ņemot vērā rezultātu, kas panākts Eiropas Parlamenta un Padomes trīspusējās sarunās par 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) 
par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu un mērķi 
„Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” un par Regulas (EK) Nr. 1080/2006 atcelšanu 
(COM(2011)0614 2011/0275 (COD)),

– ņemot vērā rezultātu, kas panākts Eiropas Parlamenta un Padomes trīspusējās sarunās par 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) 
par Kohēzijas fondu un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1084/2006 atcelšanu 
(COM(2011)0612/2 2011/0274 (COD)),

– ņemot vērā rezultātu, kas panākts Eiropas Parlamenta un Padomes trīspusējās sarunās par 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1083/2006 attiecībā uz Eiropas Sociālā fonda finanšu piešķīrumu konkrētām 
dalībvalstīm (COM(2013)0560 2013/0271 (COD)),

– ņemot vērā rezultātu, kas panākts Eiropas Parlamenta un Padomes trīspusējās sarunās par 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īpašiem noteikumiem par 
atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar Eiropas teritoriālās sadarbības 
mērķi (COM(2011)0611/2 2011/0273 (COD)),

– ņemot vērā rezultātu, kas panākts Eiropas Parlamenta un Padomes trīspusējās sarunās par 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
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Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulu (EK) Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās 
sadarbības grupu (ETSG) attiecībā uz šādu grupu izveides un ieviešanas precizēšanu, 
vienkāršošanu un uzlabošanu,

– 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 Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai (teksts attiecas 
uz EEZ) (2008/C 82/01),

– ņemot vērā Eiropas Padomes 2013. gada 22. jūlija Regulu (ES) Nr. 734/2013, ar ko groza 
Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 
93. panta piemērošanai,

– ņemot vērā Komisijas XXXX Regulu (ES) Nr. .../..., kas atzīst noteiktas atbalsta 
kategorijas par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu 
(GBER II),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „ES pamatnostādnes valsts atbalsta noteikumu 
piemērošanai attiecībā uz platjoslas tīklu ātru izvēršanu” (2013/C 25/01),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 12. aprīļa paziņojumu „Viedie tīkli. No inovācijas līdz 
ieviešanai”,

– 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 2012. gada 25. oktobra Direktīvu 2012/27/ES 
par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ 
Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 8. marta paziņojumu „Ceļvedis virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā” 
(COM(2011)0112),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 15. novembra paziņojumu „Kā panākt, lai iekšējais 
enerģijas tirgus patiešām funkcionētu” (COM(2012)0663),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 6. jūnija paziņojumu „Enerģija no atjaunojamajiem 
energoresursiem — būtiska Eiropas enerģijas tirgus sastāvdaļa” (COM(2012)0271),

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 27. marta Zaļo grāmatu „Klimata un enerģētikas 
politikas satvars 2030. gadam” (COM(2013)0169),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2013. gada 12. septembra rezolūciju par 
mikroģenerāciju — elektroenerģijas un siltuma ražošana nelielā apjomā 
(2012/2930(RSP)),
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– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes 
Regulu (EK) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Brisele, 2012. gada 25. janvāris, 
COM(2012)0011 2012/0011 (COD),

– ņemot vērā priekšlikumu Komisijas dienestu darba dokumentam „Reģioni 2020. gadā —
ES reģionu nākotnes problēmu novērtējums”, Brisele, 2008. gada 14. novembris, 
SEC(2008)2868 final,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 6. oktobra paziņojumu „Reģionālās politikas 
ieguldījums stratēģijā „Eiropa 2020” paredzētajā gudrā izaugsmē”,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejas atzinumu (A7-0000/2013),

A. tā kā paraugprakses piemēri enerģijas efektīvas izmantošanas un enerģijas decentralizētas 
ražošanas jomā pierāda, ka arī vietējās kopienas un iedzīvotāji var kļūt par ražojošiem 
patērētājiem, kas ražo enerģiju savām vajadzībām, vienlaikus pārdodot to tīklam un kopā 
ar citiem dalībniekiem darbojoties virtuālajās spēkstacijās, gūst maksimālu labumu, 
iesaistot visus dalībniekus reģionālo darbību plānošanā un īstenošanā, veicinot aktīvu 
līdzdalību un informācijas apmaiņu un veidojot holistisku pieeju, iesaistot citas ar enerģiju 
saistītas nozares, piemēram, transporta un mājokļu nozares, izmantojot gudrus finansiālā 
atbalsta mehānismus un radot jaunas darbavietas,

Jaunas iespējas reģionu ekonomikai

1. atzinīgi vērtē to, ka reģionos enerģijas ražošanas un patērēšanas jomā notikusi paradigmas 
maiņa, neelastīgu tradicionālo modeli, kura darbības pamatā ir pamatslodzes 
nodrošināšanas princips, aizstājot ar mainīgu, decentralizētu un vietēju ražošanu, lielu 
daļu nelielā daudzumā saražotas enerģijas no atjaunojamiem energoresursiem apvienojot 
ar elastīgu un atsaucīgu pieprasījumu un dalītu uzglabāšanu; uzsver, ka viedtīklam ir 
būtiska nozīme, lai šāda paradigmas maiņa notiktu, un ka viedtīkla ieviešana ir jāiekļauj 
starpnozaru pieejā reģionālajai attīstībai, lai maksimāli palielinātu reģionu ieguvumus;

2. šajā ziņā uzsver ģeogrāfiskās (vai teritoriālās) iespējas, ko energosistēma rada 
nelabvēlīgākā stāvoklī esošiem reģioniem, kas no enerģijas patērētājiem var kļūt par 
enerģijas ražotājiem un gūt lielus ekonomiskus ieguvumus, vienlaikus nodrošinot drošu 
energoapgādi; norāda, ka šāda attīstība īpaši rada iespējas tālākiem un nomaļiem 
reģioniem un salām;

3. aicina dalībvalstis un reģionus iespējami drīz ieguldīt līdzekļus vietējo viedtīklu izveidē, 
izmantojot Eiropas strukturālos un investīciju fondus (ESIF), kā arī finanšu instrumentus, 
lai veicinātu privātus ieguldījumus, ņemot vērā konkrētā reģiona ekoloģiskās, 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās vajadzības, jo visiem reģioniem nav iespējams viens 
risinājums; aicina izvēlēties elastīgu vietēja līmeņa pieeju, lai samazinātu šķēršļus, kas 
kavē apvienot enerģijas ražošanas, uzglabāšanas un efektivitātes pasākumus, un 
sadarboties ar citām nozarēm, piemēram, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) 
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un transporta nozari;

4. uzsver, ka, lai ieviestu viedtīklus, vajadzīga stabila ilgtermiņa politikas sistēma; aicina 
Komisiju 2030. gadam ierosināt vērienīgus, saistošus mērķus energoefektivitātes un 
atjaunojamo energoresursu jomā, kā arī attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju, lai 
ieguldītājiem un savstarpēji saistītām nozarēm turpmāk nodrošinātu noteiktību un 
atvieglinātu viedas energosistēmas attīstību;

5. aicina ES regulās un direktīvās par iekšējo tirgu izvēlēties elastīgāku pieeju, lai 
samazinātu šķēršļus reģioniem piemērotu risinājumu īstenošanai enerģijas ražošanas, 
piegādes un uzglabāšanas ziņā un attiecībā uz efektivitātes pasākumiem un šādu 
pasākumu apvienošanu;

6. uzsver, ka iedzīvotāji ir jāiesaista visos energoresursu un tīklu plānošanas, ieviešanas un 
pārveides posmos, katrā posmā nodrošinot sabiedrības līdzdalību un aktīvi iesaistot 
sadales pakalpojumu operatorus (SPO) un viedtīklu tehnoloģiju piegādātājus; mudina 
iedzīvotājus kļūt par ražojošiem patērētājiem — par iedzīvotājiem un kopienām, kas 
savām vajadzībām ražo enerģiju no atjaunojamiem energoresursiem un, izmantojot neto 
uzskaiti, pārpalikumu spēj ievadīt atpakaļ tīklā un tādējādi izmantot ekonomiskās iespējas 
un kļūt par spēcīgiem vietējiem partneriem, kas iesaistīti ilgtspējīgā enerģijas ražošanā un 
energotaupībā, piedaloties reģiona enerģētikas vispārējās koncepcijas īstenošanā;

Viedās energosistēmas 

7. uzsver, ka, lai veiksmīgi ieviestu viedtīklus, Eiropai reģionos un vietējās kopienās ir 
jāīsteno gudra energosistēmas stratēģija, viedtīkliem kļūstot par reģionālās energosistēmas 
daļu un iekļaujot lielu daļu saražotās enerģijas no atjaunojamiem energoresursiem, 
izmantojot arī decentralizētas enerģijas ražošanas iespējas, ko papildina pieprasījuma 
pārvaldība, energoefektivitātes pasākumi, energotaupības palielināšana un viedi 
uzglabāšanas risinājumi, transporta nozare (e-transports) un plašāka apmaiņa starp 
kaimiņos esošiem tīkliem; 

8. aicina Komisiju un tās Viedtīklu darba grupu atjaunināt un paplašināt savu pašreizējo 
viedtīklu definīciju, iekļaujot viedo energosistēmu; aicina vietējās un reģionu pašvaldības 
pieņemt reģionālās stratēģijas, kas pamatotas viedajā energosistēmā;

9. uzsver, ka, lai nodrošinātu viedtīklu ekonomisko efektivitāti reģionos, ir jāapvieno tiešās 
un netiešās priekšrocības, saistot enerģētikas nozari ar vairākām citām nozarēm, jo īpaši ar 
mājokļu un transporta nozarēm, kā arī ar vidi, pilsētplānošanu, sociālo iekļaušanu, 
atkritumu apsaimniekošanu un būvniecības nozari, lai sasniegtu energotaupības mērķus un 
vienlaikus gūtu maksimālus ekonomiskus ieguvumus;

10. uzsver, ka IKT nozarei ir izšķiroša nozīme viedās energosistēmas tīklā, jo, reāllaikā 
digitāli savienojot visus viedtīkla elementus — no ražošanas līdz pārvadei 
galalietotājam —, IKT tīklā nodrošina informācijas divvirzienu plūsmu; tādēļ aicina 
reģionus reģionālajos plānos, kas saistīti ar viedtīkliem, iekļaut dažādas komerciāli 
pievilcīgas, savstarpēji izmantojamas viedās energosistēmas izveidei paredzētas IKT 
tehnoloģijas, lai radītu maksimālu enerģijas ietaupījumu;
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11. aicina IKT nozarē veicināt inovāciju un palielināt ieguldījumu apjomu, lai pārvarētu gan 
viedo tehnoloģiju galvenās problēmas, kas saistītas ar tehnoloģiju un esošā tīkla 
savstarpēju izmantojamību, gan regulējuma problēmas; aicina Komisiju un valstu un 
vietējos dalībniekus radīt pozitīvu tiesisko regulējumu un ieguldījumu sistēmas, lai 
nodrošinātu iespēju attīstīt savstarpēji izmantojamus IKT risinājumus; 

Pozitīva ietekme uz vietējo nodarbinātību 

12. stingri mudina visus reģionus ieguldīt viedajās energosistēmās, kas var sekmēt 
nodarbinātību vietējā mērogā un tās ilgtspēju; uzsver, ka būvniecības nozare ir viena no 
galvenajām jomām, kurā tiks radītas darbavietas — ne tikai veicot tiešos ieguldījumus 
viedajos energotīklos, bet arī ieguldot energoefektivitātes pasākumos un, piemēram, 
renovācijā mājokļu nozarē;

13. norāda, ka 2009. gadā Komisija aprēķināja, ka, sasniedzot tās izvirzītos 2020. gada 
mērķus atjaunojamo energoresursu jomā, varētu radīt apmēram 2,8 miljonus darbavietu, 
papildus līdz 2030. gadam radot kopējo pievienoto vērtību apmēram 1,1 % apmērā no 
IKP; norāda, ka Eiropas Atjaunojamo energoresursu padome ir aprēķinājusi, ka, 
2030. gadā 45 % enerģijas iegūstot no atjaunojamiem enerģijas avotiem, varētu radīt 
4,4 miljonus darbavietu, savukārt, ja līdz 2050. gadam Eiropas energosistēmā 100 % 
enerģijas iegūtu no atjaunojamiem enerģijas avotiem, nozarē varētu nodarbināt 
6,1 miljonu cilvēku;

14. aicina visus reģionus veikt ieguldījumus šīm jaunajām darbavietām vajadzīgo prasmju 
apguvē un apmācībā, ņemot vērā to, ka ievērojamu skaitu jaunu vietējo darbavietu 
iespējams izveidot arī IKT pakalpojumu un transporta nozarē, kā arī nozarēs, kas piegādā, 
piemēram, jaunām iekārtām paredzētu viedu aprīkojumu un pakalpojumus;

15. uzsver, ka publiskie ieguldījumi viedajās energosistēmās, tostarp izmantojot Eiropas 
strukturālos un investīciju fondus (ESIF), var veicināt ilgtspējīgas nodarbinātības iespējas 
un vietēja mēroga ilgtermiņa ieguvumus reģioniem un tos var arī izmantot kā instrumentu 
ekonomisko problēmu risināšanai, jo īpaši reģionos krīzes skartajās valstīs;

Iedzīvotāju uzdevumi 

16. uzsver, ka — kā pierādījuši paraugprakses pētījumi un vadošie piemēri — viedās 
energosistēmas panākumus bieži veido vietēja līmeņa dalībnieki, tas ir, iedzīvotāji, 
kooperatīvi, vietējā kopiena vai šie dalībnieki kopā; atzīst, ka šāda līdzdalība uzlabo 
ieguldījumu apstiprināšanu visos viedo energosistēmu elementos; atzīst, ka iedzīvotāji ir 
jāiesaista visos viedās energosistēmas attīstības posmos; 

17. aicina Komisiju spēkā esošajos ES tiesību aktos, jo īpaši valsts atbalsta noteikumos, 
likvidēt šķēršļus vietējai līdzdalībai; aicina dalībvalstis, veicinot vietējo enerģijas ražošanu 
un sadalot vietējā līmenī ražotu enerģiju, atbalstīt vietējās enerģijas iepirkšanas iespējas 
un vietējās enerģijas sadali ne tikai divos virzienos starp tīklu un galalietotāju, bet arī 
pārrobežu līmenī un starp galalietotāju sistēmām;

18. uzsver, ka viedo energosistēmu ieviešana ievērojami mainīs privāto un publisko vidi, jo 
elektroenerģijas piegāde būs saistīta ar datu vākšanu un paziņošanu reāllaikā; tādēļ aicina 
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visos līmeņos ieviest pārredzamas procedūras, iesaistot visus dalībniekus, tostarp 
iedzīvotājus, uzņēmumus, ražošanas nozari, vietējās pašvaldības, sadales pakalpojumu 
operatorus (SPO), pārvades pakalpojumu operatorus (PPO), vietējās un reģionālās datu 
aizsardzības amatpersonas vai tiesībsargus un viedtīklu tehnoloģiju piegādātājus;

Datu aizsardzība un privātums

19. uzsver, ka viedo energosistēmu darbības nodrošināšanai būs vajadzīgs liels personas datu 
apjoms un daudzi profili, tādējādi radot datu drošības pārkāpumu augstu risku; norāda, ka 
īpašas bažas rada ieguvumi, ko patērētājiem sniedz viedskaitītāji, un aicina rūpīgāk 
izvērtēt šo jomu un turpināt pētījumus par viedskaitītāju datu aizsardzību un datu 
privātumu; tādēļ uzsver, ka personas dati ir jāaizsargā bez izņēmumiem, lai arī turpmāk 
nodrošinātu to aizsardzību un drošību;

20. aicina dalībvalstis nodrošināt Datu aizsardzības regulas nostiprināšanu un drīzu 
pieņemšanu; aicina Komisiju izstrādāt stingras pamatnostādnes par datu vākšanu, datu 
apjoma samazināšanu, datu nosūtīšanu un datu drošību viedajā energosistēmā; uzsver, ka 
personas dati ir jāapstrādā tikai konkrētajam mērķim — enerģijas piegādes 
nodrošināšanai — un tikai tādā mērā, kas ir stingri nepieciešams, un ka personas datus 
nedrīkst izmantot, lai noteiktu diskriminējošas cenas; 

21. uzsver, ka, uzstādot viedskaitītāju sistēmas, ir jāuzlabo datu aizsardzības un privātuma 
noteikumi un prakse; uzsver, ka viedtīklu darbības un ieviešanas obligāts priekšnoteikums 
ir datu aizsardzības un datu privātuma nodrošināšana visām personām un 
mājsaimniecībām, kas pievienotas tīklam; uzsver, ka apkopotie dati jāizmanto tikai, lai 
nodrošinātu elektroenerģijas piegādes drošību; aicina dalībvalstis pildīt datu aizsardzības 
noteikumus un ievērot cilvēku tiesības šajā jomā;

22. aicina Komisiju un dalībvalstis, lai uzlabotu sabiedrības attieksmi pret viedajām 
energosistēmām, galveno uzmanību pievērst pētniecībai, attīstībai un ieguldījumiem 
mūsdienu prasībām atbilstīgos datu anonimitātes nodrošināšanas līdzekļos, ņemot vērā 
personas datu anonimitātes nozīmi;

Viedo energosistēmu panākumu nodrošināšanas satvars

23. uzsver, ka jaunajos ESIF noteikumos 2014.–2020. gadam dalībvalstīm ir paredzēts 
pienākums ESIF resursus veltīt ieguldījumiem gudrā, ilgtspējīgā un iekļaujošā Eiropā; 
atzinīgi vērtē to, ka jānosaka finansējuma minimālā daļa, kas rezervēta reģioniem, lai tie 
atkarībā no sava ekonomikas attīstības līmeņa varētu līdz 20 % no ERAF līdzekļiem 
ieguldīt tādas enerģijas ražošanā un sadalē, kas iegūta no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem, energoefektivitātes pasākumos, kā arī viedtīklos izplatīšanas līmenī; norāda, ka 
Kohēzijas fonds arī ļauj veikt ieguldījumu šajā jomā, un aicina dalībvalstis maksimāli 
izmantot šo jauno iespēju;

24. uzsver, ka ESI fondi ir ieguldījumu paātrinātāji un ka, tā kā finansēšanas un lēmumu 
pieņemšanas procesā ir iesaistītas vairākas teritorijas, liela nozīme viedtīklu sekmīgā 
ieviešanā ir daudzlīmeņu pārvaldībai; atzinīgi vērtē papildu finansēšanas iespējas, ko 
sniedz programma „Saprātīga enerģija Eiropai”; 
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25. piekrīt, ka viedtīkliem paredzētais atbalsts sadales līmenī nav jāpiešķir kā valsts atbalsts; 
uzsver, ka tikko ierosinātajai valsts atbalsta reformai, kas paredzēta enerģētikai, nebūtu 
negatīvi jāietekmē viedtīklu ieviešana un atjaunojamie energoresursi; šajā ziņā aicina 
Komisiju atturēties no tehnoloģiju ziņā neitrālas piedāvājumu sistēmas ieviešanas, 
tādējādi galvenokārt izslēdzot nelielus decentralizētus projektus un kavējot inovāciju un 
reģioniem atbilstīgu pieeju attīstību;

26. aicina Komisiju samazināt šķēršļus ieguldījumiem viedajās energosistēmās, jo īpaši, 
paplašinot izņēmumu darbības jomu saistībā ar valsts atbalsta modernizāciju (VAM), lai 
nodrošinātu iespēju valsts atbalstu piešķirt visiem reģionālo un vietējo viedo 
energosistēmu elementiem, tostarp starpnozaru ieguldījumiem un darbībām; mudina 
viedās energosistēmas kā kategoriju iekļaut gaidāmajā Komisijas regulā, ar ko atzīst 
noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 
108. pantu (GBER II), un pieņemt regulas par citām grupu atbrīvojuma kategorijām, kuras 
mijiedarbojas viedo energosistēmu attīstības jomā;

27. uzsver, ka viedās infrastruktūras sadarbspēja ir galvenais noteikums, jo regulatīvā 
nenoteiktība un atšķirīgi standarti palēnina viedās infrastruktūras izplatīšanos; tādēļ aicina 
īstenot ciešāku sadarbību starp dažādām Eiropas tehnisko standartu organizācijām; uzsver, 
ka sadarbspējas nodrošināšanai ir vajadzīgi atvērti standarti;

28. aicina reģionus veidot sasaisti un dalīties ar ieguvumiem, zināšanām un paraugpraksi, kā 
arī sadarboties attiecībā uz viedo energosistēmu izmaksu un ieguvumu analīzi, īstenojot 
ESI fondu teritoriālās sadarbības mērķi; aicina Komisiju izveidot starptautisko tīklu, kurā 
ir viedo energosistēmu reģioni; aicina pārrobežu reģionus izmantot Eiropas teritoriālās 
sadarbības grupas juridisko instrumentu, lai kopīgi izveidotu un pārvaldītu vispārējo 
ekonomisko interešu pakalpojumus atjaunojamo energoresursu un energotaupības jomā un 
viedtīklu infrastruktūru šādā tīklā;

29. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai un Reģionu komitejai.
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PASKAIDROJUMS

Laikā, kad turpina palielināties enerģijas cenas, notiek klimata pārmaiņas un rodas sociālas un 
ekonomiskas problēmas, visiem ES reģioniem jārod veids, kā nodrošināt stabilu, drošu un 
visiem iedzīvotājiem izmaksu ziņā pieejamu energoapgādi, vienlaikus ievērojot vides un 
ilgtspējības kritērijus. 

Aplūkojot dažādas viedās energosistēmas un viedtīklu iniciatīvas, redzams, ka jau pašlaik ir 
rasti daudzi risinājumi. Daži reģioni no enerģijas pircējiem ir kļuvuši par enerģijas 
piegādātājiem, galvenokārt izmantojot atjaunojamus energoresursus un tādējādi sniedzot 
ilgtspējīgas enerģijas ražošanas paraugu tam, kā iespējams stabilizēt enerģijas cenas un 
vienlaikus iegūt peļņu. 

Viens no šādiem piemēriem ir Burgenlandes reģions Austrijā. Gisinga Burgenlandē no 
nabadzīga nomales reģiona kļuva par ilgtspējas paraugu, visas savas enerģijas vajadzības 
nodrošinot no atjaunojamiem energoresursiem. Arī salas, piemēram, Madeira Portugālē, 
Elhjero Spānijā, Samsē Dānijā, Ikaria Grieķijā, lielu procentuālo daļu enerģijas vajadzību, ko 
iepriekš nodrošināja fosilais kurināmais, tagad apmierina, to pašu vajadzīgo enerģijas 
daudzumu saražojot no atjaunojamiem energoresursiem, ko papildina viedā infrastruktūra un 
uzglabāšanas iespējas. 

Atjaunošanas paraugreģions Harca ir nelabvēlīgā situācijā esošs reģions Vācijā, kurā ir visi 
minētie aspekti: enerģijas ražošana un sadale, kas galvenokārt pamatota atjaunojamos 
energoresursos, pētniecības un izstrādes pasākumi, enerģijas uzglabāšana, patēriņš un 
energotaupība (tostarp viedskaitītāji, noslodzes regulēšana, izolācija, e-transports), tādējādi 
sniedzot vēl vienu konkrētu labākās prakses paraugreģiona piemēru.

Citas pašvaldības un reģioni, kas sasnieguši energoapgādes drošību un samazinājuši atkarību 
no importa, ir Hostětín Čehijā, projekts Orkney Micro Renewables Skotijā, kā arī 
izmēģinājuma projektos iekļautās pilsētas un kopienas Komisijas programmā CONCERTO, 
kurā tika atbalstīti 58 izmēģinājuma projekti 23 valstīs. Vēl citas iniciatīvas ir saistītas ar CO-
POWER, kas Eiropas iedzīvotājiem nodrošina iespēju izveidot kopienu projektus atjaunojamo 
energoresursu jomā.

Izvērtējot vadošo reģionu un kopienu piemērus, var redzēt, ka panākumu cēlonis bieži ir 
vietējo pašvaldību, uzņēmumu, ražošanas nozares un vietējās kopienas un iedzīvotāju 
savstarpēja atvērtība un pārredzamība. Kopēja plānošana un īstenošana procesā, kurā ir 
iesaistīti visi dalībnieki, rada sinerģiju un labākus ilgtermiņa ieguvumus reģioniem ne vien 
drošas un cenas ziņā pieejamas enerģijas ražošanas un piegādes ziņā, bet arī ekonomiskā, 
sociālā un ekoloģiskā izdevīguma ziņā. Tāpēc labākie rezultāti tiek sasniegti, izmantojot 
holistisku pieeju, kad viedā infrastruktūra ir vērsta uz viedu energosistēmu, kas iekļauta 
gudrākā vispārējā reģionālajā plānā kopā arī ar saistītām nozarēm, piemēram, transportu, 
mājokļiem un pilsētplānošanu. E-kopnes var izmantot kā vietējā mērogā ražotas enerģijas 
uzglabāšanas sistēmas, kad pieprasījums pēc enerģijas ir zems, piemēram, kad naktī vējš ir 
spēcīgs, tādējādi vietējā mērogā uzglabājot un izmantojot enerģiju. Mudinot iedzīvotājus, kā 
arī vietējos uzņēmumus un lielākas rūpniecības nozares galveno uzmanību pievērst 
energotaupības pasākumiem, piemēram, izvēloties labākus izolācijas veidus, tiks nodrošināta 
iespēja panākt vispārējus ietaupījumus. Mēģinot arī samazināt enerģijas patēriņu maksimālās 
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slodzes laikā, piemēram, darbinot iekārtas naktī, var panākt maksimālas slodzes pārvirzi un 
pārtraukt tīkla infrastruktūras loģiku, kuras pamatā ir pieprasījuma palielināšanās maksimālās 
slodzes laikā. Šo attīstību var atvieglināt viedtīkli, tostarp viedskaitītāji un gudri uzglabāšanas 
risinājumi, kas rada jauna veida viedāku energosistēmu, kurā enerģija netiek transportēta no 
tālienes, bet ražota un lietota tuvu tās ražošanas vietai, un kurā ir iespējama divvirzienu saikne 
starp ražošanu un patērēšanu.

Turklāt papildus tam, lai garantētu energoapgādes drošību un samazinātu atkarību no 
fosilajiem kurināmajiem, viedtīkli sniedz vairākus citus ieguvumus vietējām kopienām, proti, 
nodarbinātības un videi nekaitīgu darbavietu ziņā. Atjaunojamo energoresursu nozare ir 
izturējusi pašreizējo ekonomikas krīzi un var turpināt radīt darbavietas reģionos, kur tās 
visvairāk vajadzīgas, piemēram, piekrastēs un lauku apgabalos. Komisija 2009. gadā 
aprēķinājusi, ka, sasniedzot 2020. gada mērķus atjaunojamo energoresursu jomā, nozarē 
varētu radīt apmēram 2,8 miljonus darbavietu, kā arī līdz 2030. gadam radīt kopējo pievienoto 
vērtību apmēram 1,1 % apmērā no IKP; Eiropas Atjaunojamo energoresursu padome savā 
ziņojumā „Redzējums par 100 % enerģijas, kas Eiropas Savienībā iegūta no atjaunojamiem 
energoresursiem” ir aprēķinājusi, ka, 2030. gadā 45 % enerģijas iegūstot no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, Eiropas energosistēmā varētu radīt 4,4 miljonus darbavietu, savukārt, ja 
līdz 2050. gadam 100 % enerģijas iegūtu no atjaunojamiem enerģijas avotiem, nozarē varētu 
nodarbināt 6,1 miljonu cilvēku. Turklāt darbavietas tiks radītas vai saglabātas vietējā mērogā, 
piemēram, būvniecības nozarē, kas saistīta ar ieguldījumiem energotaupības pasākumos 
mājokļu nozarē.

Reģionālajos enerģētikas plānos veiksmīgi integrējot viedtīklu ieviešanu, arī tiks radīta iespēja 
iedzīvotājiem aktīvi un atbildīgi iesaistīties savu reģionu enerģētikas jomas un tīkla plānošanā 
un saņemt šādu lēmumu radītos finansiālos un ekonomiskos ieguvumus. Šādas iespējas 
mudinās iedzīvotājus kļūt par ražojošiem patērētājiem, kas ražo, izmanto un viedtīklā pārdod 
savu saražoto enerģiju.

Viss minētais pierāda, ka viedtīkls, iekļaujot plašāku enerģijas ražošanu no atjaunojamiem 
avotiem, energotaupības pasākumus un labāk izmantojot tieši vietēja mēroga vietējā ražojuma 
enerģiju, var kļūt par pamatu ilgtspējīgam redzējumam enerģētikas jomā. Tādēļ mums 
vajadzīgas viedās energosistēmas kā vispārēja koncepcija, kas rada ievērojamus ieguvumus 
Eiropas reģioniem.

Tomēr šajā jomā ir arī problēmas, kas jārisina, lai ES reģionos izveidotu gudrākas 
energosistēmas. Lai iegūtu iedzīvotāju uzticību, radot viedo energosistēmu, kurā datu apmaiņa 
notiek divos virzienos un kuras pamatā ir galalietotāja dati, vienmēr ir jānodrošina un jāievēro 
datu aizsardzība un privātums. Vispārīgāk jārisina regulējuma un juridiskās problēmas, 
tostarp saistībā ar valsts atbalstu. Tas ir īpaši svarīgi, izvērtējot starpnozaru pieejas, piemēram, 
savienojot IKT un enerģijas nozares. Iniciatīvas pierobežas reģionos pie valstu robežām arī 
skar daudzas regulējuma un juridiskās problēmas. Šīs robežas starp nozarēm un valstīm ir 
jāatver, jo tikai plašāka holistiska pieeja nodrošina iespēju pilnībā izmantot visas 
priekšrocības, ko rada viedo energosistēmu ieviešana. Šajā ziņā ir vajadzīga stabila, pozitīva 
regulatīvā un tiesiskā sistēma visu veidu ieguldījumiem un ilgtermiņa sadarbībai, kas saistīta 
ar viedajām energosistēmām.

Eiropā ir iespējams nodrošināt ilgtspējīgākus reģionus un kopienas. Apvienojot spēkus, šajā 
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paziņojumā minētie paraugreģioni, salas un kopienas vairs nebūs pirmie, bet kļūs par daudz 
pārticīgākas, ilgtspējīgākas un enerģijas ziņā neatkarīgākas ES stabilu stāvokli.


