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1. PROBLĒMAS DEFINĪCIJA 
Mūsu iedzīvotāju, rūpniecības un ekonomikas labklājība ir atkarīga no drošas, nekaitīgas, 
ilgtspējīgas enerģijas pieejamības par samērīgām cenām. Mūsdienu pasaulē enerģija ir 
ikdienas vajadzība, un Eiropā tā pārsvarā tiek uzskatīta par pašsaprotamu. Energosistēma un 
tās organizācija ir attīstījusies gadsimtiem vai pat gadu tūkstošiem ilgi, izmantojot dažādus 
kurināmā veidus un sadales sistēmas. Mūsu pašreizējā energosistēma un enerģijas ražošanas, 
pārveidošanas un patēriņa veidi nav ilgtspējīgi nākotnes vajadzībām šādu iemeslu dēļ: augstas 
SEG emisijas, apgādes drošības riski un konkurētspējas riski, kas saistīti ar augstām enerģijas 
izmaksām un nepietiekamiem ieguldījumiem.  

Būs vajadzīgi gadu desmiti, lai paaugstinātu mūsu energosistēmu drošību un ilgtspējību. Nav 
viena universāla risinājuma situācijas mainīšanai. Nav tāda enerģijas avota, ar ko mēs būtu 
pārbagāti un kam nebūtu trūkumu no ilgtspējības, apgādes drošības un konkurētspējas (cenas) 
viedokļa. Tāpēc situācijas atrisināšanai būs nepieciešami kompromisi, un tirgus viens pats 
pašreizējā regulatīvajā vidē var nesasniegt vēlamos rezultātus. Tomēr tuvākajā nākotnē būs 
vajadzīgi ievērojami ieguldījumi, lai aizstātu enerģijas aktīvus nolūkā nodrošināt 
iedzīvotājiem līdzīgu komforta līmeni par samērīgām cenām, garantētu drošu un 
konkurētspējīgu enerģijas piegādi uzņēmumiem un aizsargātu vidi.  

Paļaušanās uz zemāku oglekļa dioksīda emisiju līmeni radošiem, vietējiem (t. i., Eiropas 
iekšējiem) vai daudzveidīgākiem enerģijas avotiem, enerģiju ražojot un patērējot efektīvi, var 
radīt būtiskus ieguvumus ne vien videi, konkurētspējai un energoapgādes drošībai, bet arī 
ieguvumus ekonomikas izaugsmes, nodarbinātības, reģionālās attīstības un inovācijas ziņā. 
Kādi ir šķēršļi? Kāpēc pāreja uz energosistēmu, kas izmanto enerģijas avotus, kuri rada zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, ir konkurētspējīgāki un daudzveidīgāki, nenotiek vai notiek 
pārāk lēni? 

Ir vairāki faktori, kas kavē pāreju.  

1) Enerģijas tirgus cenas pilnībā neatspoguļo visas izmaksas, kas rodas sabiedrībai no 
piesārņojuma, SEG emisiju, resursu noplicinājuma, atkritumu, zemes izmantošanas, gaisa 
kvalitātes un ģeopolitiskās atkarības viedokļa.  

2) Fiziskās sistēmas kūtrums  
Lielākā daļa ieguldījumu energosistēmā ir ilgtermiņa aktīvi, kas rada būtisku “lock-in" jeb 
iestrēgšanas efektu, un jebkādas izmaiņas sistēmā īstenojas tikai pakāpeniski.  

3) Sabiedrības attieksme un lietotāju domāšanas veids  
Plašas sabiedrības attieksme pret riskiem, kas saistīti ar jaunu spēkstaciju un infrastruktūras 
būvniecību, var būt negatīvāka nekā ekspertu spriedumi. Tāpat var būt arī nepieciešams ilgs 
laiks un atbilstoši stimuli vai regulējums, lai pārliecinātu cilvēkus mainīt to, kā viņi apsilda 
savus mājokļus, pārvietojas ar transportlīdzekļiem utt.  

4) Neskaidrība saistībā ar tehnoloģiju, pieprasījuma, cenu un tirgus struktūras attīstību  
Energosistēmai ir raksturīgs liels tādu nemainīgo ilgtermiņa izmaksu īpatsvars, kuras ir 
jāatgūst vairāku desmitgažu laikā. Neskaidrība var būtiski palielināt ieguldītāju riskus un 
izmaksas, un tās dēļ patērētāji un uzņēmumi iegulda negribīgi.  

5) Nepilnīgi tirgi 
Dažās dalībvalstīs, kuru tirgos joprojām dominē vēsturiskie uzņēmumi, ir vāja konkurence. 
Vēl viens faktors ir tirgus “tuvredzība”, proti, tirgus dalībnieki ne vienmēr veic ilgtermiņa 
ieguldījumus, jo tie pārsvarā ir koncentrējušies uz ieņēmumu gūšanu īsākā termiņā. 
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Energoefektivitātes pakalpojumu un decentralizētu atjaunojamu energoresursu tirgos, kas 
attīstās, ir maz dalībnieku un trūkst atbalstoša tiesiskā regulējuma. 

2. SUBSIDIARITĀTES UN ES PIEVIENOTĀ VĒRTĪBAS ANALĪZE  
ES kompetence enerģētikas jomā ir noteikta Līguma par Eiropas Savienības darbību 
194. pantā1. ES kompetence saistībā ar klimata pārmaiņu apkarošanu, tostarp SEG emisiju 
samazināšanu enerģētikā un citās nozarēs, ir paredzēta 191.–193. pantā. No ekonomikas 
viedokļa daudzus energosistēmas panākumus var sasniegt ES mērogā, apvienojot ES un 
dalībvalstu pasākumus un vienlaikus ievērojot to attiecīgās kompetences jomas.  

3. ES INICIATĪVAS MĒRĶI 
Vispārējais mērķis ir izstrādāt redzējumu un stratēģiju attiecībā uz to, kā varētu dekarbonizēt 
ES energosistēmu līdz 2050. gadam, vienlaikus ņemot vērā energoapgādes drošības un 
konkurētspējas mērķus. 

Lai sasniegtu vispārējo mērķi, tiek ierosināti šādi konkrētāki mērķi: 

i) radīt lielāku skaidrību ieguldītājiem par iespējamiem nākotnes politikas virzieniem ES 
līmenī, atspoguļojot dažādas pieejas virzībā uz dekarbonizāciju līdz 2050. gadam, kā arī to 
būtiskāko ietekmi uz ekonomiku, sabiedrību un vidi; 

ii) atspoguļot kompromisu starp politikas mērķiem, kā arī starp dažādām pieejām virzībā uz 
dekarbonizāciju, un identificēt elementus, kas ir kopīgi visām dekarbonizācijas pieejām; 

iii) izvirzīt starpmērķus laikposmam pēc 2020. gada, lai mobilizētu ieinteresētās personas un 
radītu lielāku skaidrību par laikposmu pēc 2020. gada. 

Ceļvedis 2050. gadam būtu jāizstrādā, pamatojoties uz pašreizējiem ES enerģētikas politikas 
mērķiem — tie ir ilgtspējība, energoapgādes drošība un konkurētspēja.  

4. POLITIKAS IESPĒJAS 
Šis ietekmes novērtējums nav tradicionāls ietekmes novērtējums, kurā uzskatītas politikas 
iespējas konkrētu politikas mērķu sasniegšanai un pēc tam novērtēta šādu politikas iespēju 
ietekme, lai noskaidrotu vēlamo iespēju. Šajā ietekmes novērtējumā ir izvērtēts iespējamu 
nākotnes norišu kopums, lai iegūtu konkrētāku informāciju par to, kā energosistēma varētu 
par 85 % samazināt ar enerģiju saistītās CO2 emisijas salīdzinājumā ar 1990. gadu (tas atbilst 
SEG emisiju samazinājumam par 80 % līdz 2050. gadam) un uzlabot energoapgādes drošību 
un konkurētspēju, neizvēloties kādu vienu konkrētu iespēju.  

Energosistēmas dekarbonizācijas analīzei var ierosināt vairākus noderīgus scenārijus. 
Scenāriju struktūra tika plaši apspriesta ar dažādām ieinteresētajām personām. Ieinteresētās 
personas un Eiropas Komisija identificēja enerģētikas nozarei četrus galvenos 
dekarbonizācijas virzienus — energoefektivitāte, kas ietekmē galvenokārt pieprasījumu, un 
atjaunojamie energoresursi, un kodolenerģija un oglekļa dioksīda uztveršana un uzglabāšana 

                                                 
1 Līguma 194. pants: 

1. Saistībā ar iekšējā tirgus izveidi un darbību un attiecībā uz vajadzību saglabāt un uzlabot vidi, 
Savienības enerģētikas politika, dalībvalstīm savstarpēji solidarizējoties, tiecas: 
a) nodrošināt enerģijas tirgus darbību; 
b) nodrošināt energoapgādes drošību Savienībā; 
c) veicināt energoefektivitāti un taupību, kā arī jaunu un neizsīkstošu enerģijas veidu attīstību; un 
d) veicināt enerģijas tīklu savstarpēju savienojamību. 
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(CCS) piedāvājuma līmenī (samazinot piedāvājuma oglekļa dioksīda intensitāti). Ierosinātajās 
politikas iespējās (scenārijos) ir izvērtētas piecas dažādas minēto četru dekarbonizācijas 
virzienu kombinācijas. Dekarbonizācijas iespējas nekad netiek izvērtētas atsevišķi, jo jebkurā 
scenārijā, kurā novērtē visu energosistēmu kopumā, būs noteikti jāiekļauj dažādu elementu 
mijiedarbība. Visi dekarbonizācijas scenāriji paredz par 85 % samazināt ar enerģiju saistītās 
CO2 emisijas līdz 2050. gadam, un tiks rūpīgi novērtēts, vai katra politikas iespēja arī uzlabo 
energoapgādes drošību un enerģētikas nozares konkurētspēju, kā arī nodrošina elektroenerģiju 
par pieņemamām cenām. 

 
 Politikas iespējas 
1 Ierastās darbības scenārijs (kopējais atsauces scenārijs2) 
1a Pašreizējo politikas iniciatīvu (PPI) scenārijs (papildināts atsauces scenārijs) 
2 Augstas energoefektivitātes scenārijs 
3 Dažādotu energoapgādes tehnoloģiju3 scenārijs 
4 Augsta atjaunojamo energoresursu īpatsvara scenārijs 
5 Aizkavētas CCS scenārijs 
6 Zema kodolenerģijas īpatsvara scenārijs 

5. IETEKMES NOVĒRTĒJUMS UN IESPĒJU SALĪDZINĀJUMS  

Ietekme uz vidi 
Ietekmes uz vidi ziņā visas politikas iespējas ievērojami samazina enerģijas patēriņu, bet 
vislielāko samazinājumu piedāvā augstas energoefektivitātes scenārijs. Arī energoavotu 
struktūra dekarbonizētā sistēmā ievērojami atšķirsies, bet visos scenārijos paredzēts 
atjaunojamu energoresursu īpatsvara būtisks pieaugums. Kodolenerģijas attīstība ir atkarīga 
no izdarītajiem politiskajiem pieņēmumiem, un paredzamais kodolenerģijas īpatsvars 
primārās enerģijas patēriņā svārstās no 2 % līdz 18 %. Vislielāko gāzes īpatsvaru paredz zema 
kodolenerģijas īpatsvara scenārijs, kas prognozē ievērojamu CCS izplatību. Naftas un cietā 
kurināmā īpatsvars samazinās. Elektroenerģijas īpatsvars enerģijas galapatēriņā divkāršojas 
salīdzinājumā ar pašreizējo līmeni, un par vissvarīgāko avotu enerģijas galapatēriņā kļūst 
elektroenerģija. Visi dekarbonizācijas scenāriji paredz līdz 2050. gadam samazināt SEG 
emisijas par 80 % un ar enerģiju saistītās CO2 emisijas par 85 % salīdzinājumā ar 1990. gadu, 
kā arī līdzvērtīgu kopējo emisiju samazinājumu visā prognožu periodā. Paredzams, ka 
2030. gadā ar enerģiju saistītās CO2 emisijas būs samazinātas par 38–41 %, un kopējās SEG 
emisijas — par 40–41 %.  

Ietekme uz ekonomiku 
Dažādu veidu analīze par oglekļa dioksīda un enerģētikas politikas ietekmi uz IKP liecina, ka 
ietekme ir diezgan ierobežota. Atkarībā no dekarbonizācijas scenārija energosistēmas vidējās 
papildu izmaksas gadā ir nulle, jo šī visaptverošā dekarbonizācija tiek īstenota kā daļa no 
globāliem centieniem salīdzinājumā ar atsauces scenāriju un PPI scenāriju, vai arī tās ir 
nelielas. No elektroenerģijas cenu viedokļa dažas politikas iespējas norāda uz elektroenerģijas 
cenu nelielu pazeminājumu salīdzinājumā ar atsauces scenāriju un PPI scenāriju 
(energoefektivitātes un dažādotu energoapgādes tehnoloģiju scenāriji), savukārt citi scenāriji 

                                                 
2 Izmantots arī Ceļvedī virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 

un Transporta baltajā grāmatā.  
3 Trešais scenārijs reproducē Efektīvu un vispārpieņemtu tehnoloģiju scenāriju, kas izmantots Ceļvedī 

virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un Transporta baltajā 
grāmatā, pamatojoties uz 1bis scenāriju.  
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liecina par cenu paaugstināšanos (augsta atjaunojamo energoresursu īpatsvara scenārijs un — 
nedaudz mazāk — zema kodolenerģijas īpatsvara scenārijs). ETS oglekļa dioksīda cenas ir 
ievērojami augstākas nekā atsauces scenārijā un PPI scenārijā, savukārt kurināmā cenas ir 
zemākas. Visām politikas iespējām ir vajadzīgas arvien sarežģītākas enerģētikas 
infrastruktūras (elektrolīnijas, viedtīkli un uzglabāšana), un visaugstākās prasības paredz 
augsta atjaunojamo energoresursu īpatsvara scenārijs.  

Ietekme uz sabiedrību 
Dekarbonizācijas ceļvežu sociālajai dimensijai ir izšķiroša nozīme, jo pārejai uz ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni būs vajadzīgas krasas izmaiņas vairākās nozarēs, 
ietekmējot uzņēmumus, nodarbinātību un darba apstākļus. Izglītībai un apmācībai ir 
jāpievēršas jau agrīnā posmā, lai novērstu bezdarbu dažās nozarēs un darbaspēka trūkumu 
citās.  

Kā liecina vairāki pētījumi, līdz 2020. gadam dekarbonizācijas politikas ietekme uz 
nodarbinātību nebūs ievērojama, bet ieguldījumi jaunās tehnoloģijās varētu palielināt 
pieprasījumu pēc augstākas kvalifikācijas darbaspēka. Energoapgādes drošības uzlabošanos, 
ko izsaka kā atkarību no importa, līdz 2050. gadam paredz visas politikas iespējas, bet 
vislielākos uzlabojumus piedāvā augsta atjaunojamo energoresursu īpatsvara scenārijs. 
Attiecībā uz enerģijas cenas pieejamību mājsaimniecībām visas politikas iespējas rāda būtisku 
kurināmā ietaupījumu, bet vienlaikus arī augstākas kapitāla un energoefektivitātes 
ieguldījumu izmaksas. Mājsaimniecību kopējo enerģijas izdevumu palielinājumu paredz visas 
politikas iespējas, bet vislielāko palielinājumu paredz tās iespējas, kuras atspoguļo spēcīgu 
energoefektivitātes politiku un atjaunojamo energoresursu izplatību.  

Iespējas tika salīdzinātas, pamatojoties uz to efektivitāti, lietderību un saskanību.  

Attiecībā uz efektivitāti tika novērtēti visi trīs enerģētikas politikas mērķi, proti, ilgtspējība, 
energoapgādes drošība un konkurētspēja. Visas politikas iespējas tika strukturētas tā, lai 
nodrošinātu ar enerģiju saistīto CO2 emisiju samazinājumu par 85 % līdz 2050. gadam, un 
tāpēc tās visas ir efektīvas. Jāņem vērā, ka dažas iespējas ir ļoti atkarīgas no jaunu, vēl 
komerciāli nepierādītu tehnoloģiju panākumiem. Attiecībā uz energoapgādes drošību visas 
politikas iespējas mazina atkarību no importa. Tomēr elektrificētākā pasaulē daudz svarīgāka 
nozīme varētu būt energotīkla stabilitātei. Attiecībā uz konkurētspēju dažas politikas iespējas 
paredz nelielu elektroenerģijas cenu samazinājumu salīdzinājumā ar atsauces scenāriju un PPI 
scenāriju, savukārt citas norāda uz cenu paaugstināšanos. ETS cenas ir ievērojami augstākas 
nekā atsauces scenārijā un PPI scenārijā, savukārt kurināmā cenas ir zemākas. Šim modelim ir 
vajadzīgi atbilstoši ieguldījumi, ko sekmē konkrētas rīcībpolitikas vai oglekļa dioksīda cenas, 
un ieguldījumu lēmumi tiek pieņemti, pamatojoties uz pilnīgas prognozējamības pieņēmumu. 

No lietderības viedokļa analīze apliecina, ka energosistēmas dekarbonizācijas izmaksas ir 
līdzīgas visos scenārijos un ka lielākā daļa dekarbonizācijas scenāriju pat paredz izmaksu 
ietaupījumus salīdzinājumā ar atsauces scenāriju. Scenāriji, kas paredz viszemākās izmaksas, 
ir aizkavētas CCS scenārijs un dažādotu energoapgādes tehnoloģiju scenārijs, ar 
kodolenerģijas ievērojamu izplatību.  

Visi politikas scenāriji ir saskaņā ar citiem ES ilgtermiņa mērķiem (klimata, transporta u. c. 
jomās). Nevienu no politikas iespējām nevar uzskatīt par acīmredzamu “uzvarētāju”, kas 
nodrošina vislabākos rezultātus pēc visiem kritērijiem, un būs jāņem vērā vairāki kompromisi.  

6. SECINĀJUMI 
Pašreizējo tendenču prognozes liecina, ka tiks sasniegta tikai puse no vajadzīgā SEG emisiju 
samazinājuma, ka palielināsies atkarība no importa, jo īpaši attiecībā uz gāzi, un ka 
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paaugstināsies elektroenerģijas cenas un enerģijas izmaksas. Modeļa analīze ir pierādījusi, ka 
enerģētikas nozares dekarbonizācija ir ekonomiski pamatota, ka tā ir sasniedzama, izmantojot 
dažādas energoefektivitātes, atjaunojamo energoresursu, kodolenerģijas un oglekļa dioksīda 
uztveršanas un uzglabāšanas priekšrocību kombinācijas, un ka izmaksas ir samērīgas.  

Scenāriju analīzes kopējie elementi 

– Ir vajadzīga integrēta pieeja.  

– Elektroenerģijai dekarbonizācijas scenārijos ir būtiska nozīme, tās īpatsvaram 
2050. gadā sasniedzot 36–39 %. 

– Visos dekarbonizācijas scenārijos notiek būtiski energoefektivitātes uzlabojumi.  

– Atjaunojamo energoresursu īpatsvars būtiski palielinās visos scenārijos, 2050. gadā 
sasniedzot vismaz 55 % enerģijas bruto galapatēriņā. 

– Lai palielinātu atjaunojamo energoresursu izmantošanu un uzlabotu energoefektivitāti, 
ir vajadzīga mūsdienīga, uzticama un vieda infrastruktūra, tostarp elektroenerģijas 
uzglabāšana.  

– Kodolenerģijai ir būtiska nozīme dekarbonizācijā un visplašākā izplatība aizkavētas 
CCS scenārija gadījumā.  

– CCS sniedz būtisku ieguldījumu virzībā uz dekarbonizāciju vairumā scenāriju, un tai 
ir vislielākā izplatība kodolenerģijas ierobežojumu gadījumā.  

– Visi scenāriji paredz pāreju no augstiem kurināmā/ekspluatācijas izdevumiem uz 
augstiem kapitālizdevumiem.  

– Būtiskām pārmaiņām laikposmā līdz 2030. gadam būs izšķiroša nozīme rentablā 
ilgtermiņa pārejā uz dekarbonizētu pasauli; ekonomiskās izmaksas ir pārvaldāmas, ja 
rīcība tiek uzsākta agrīni, tā, lai energosistēmas pārstrukturizācija notiktu vienlaicīgi 
ar ieguldījumu cikliem. 

– Šādas visaptverošas dekarbonizācijas izmaksas ir zemas visos scenārijos, ņemot vērā 
pazeminātās kurināmā iepirkuma izmaksas, un izmaksu ietaupījumus paredz 
galvenokārt scenāriji, kas paļaujas uz visām četrām galvenajām dekarbonizācijas 
iespējām. 

– Izmaksas ir nevienlīdzīgi sadalītas starp nozarēm, mājsaimniecībām uzņemoties 
vislielāko izmaksu palielinājumu, ko rada tiešie ierīču, transportlīdzekļu un 
siltumizolācijas energoefektivitātes palielināšanas izdevumi.  

– ES ārējais rēķins par importēto naftu, gāzi un akmeņoglēm dekarbonizācijas apstākļos 
būs ievērojami mazāks, jo būtiski samazināsies importa apjomi un cenas. 

Pamatojoties gan uz scenāriju analīzes rezultātiem, gan salīdzinājumu starp idealizētajiem 
tirgus un tehnoloģiskajiem nosacījumiem, kas vajadzīgi modelēšanas mērķiem, kā arī uz 
realitāti, kas ir daudz sarežģītāka, var izdarīt dažus secinājumus saistībā ar politiku.  

Norādes nākotnes politikas veidošanai 

– Veiksmīga dekarbonizācija, vienlaikus saglabājot ES ekonomikas konkurētspēju, ir 
iespējama. Ja netiktu īstenota globāla klimata politika, oglekļa emisiju pārvirze 
varētu būt aktuāls jautājums, un, iespējams, būs vajadzīgi atbilstoši instrumenti, lai 
saglabātu energointensīvu rūpniecības nozaru konkurētspēju.  
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– Politiskā un tiesiskā regulējuma prognozējamība un stabilitāte rada labvēlīgu vidi 
ieguldījumiem zema oglekļa dioksīda emisiju līmeņa jomās. Satvars laikposmam līdz 
2020. gadam galvenokārt jau ir noteikts, bet pārrunas par politikas virzieniem 
laikposmam no 2020. līdz 2030. gadam būtu jāsāk tagad. Starpmērķi un galīgie 
mērķi var palīdzēt izvairīties no balasta (neatgūstamām) izmaksām. Neskaidrība var 
izraisīt neoptimālu situāciju, kad tiek īstenoti tikai ieguldījumi ar zemām sākotnējām 
kapitāla izmaksām.  

– Iekšējā tirgus darbība ir obligāts priekšnosacījums, lai veicinātu ieguldījumus jomās, 
kurās tie ir visrentablākie.  

– Energoefektivitātei ir tendence uzrādīt labākus rezultātus modelētā pasaulē nekā 
realitātē. Energoefektivitātes uzlabojumus bieži vien kavē pretrunīgas intereses, 
kādas klientu grupas problēmas ar naudu, nepilnīgas zināšanas un prognozējamība, 
kā rezultātā notiek “iestrēgšana” dažās novecojušās tehnoloģijās u.tml. Tāpēc ir ļoti 
nepieciešama mērķtiecīga atbalsta politika, piemēram, klientu izvēlei par labu 
energoefektivitātei.  

– Būtu īpaši jāatbalsta pētniecība un izstrāde, kā arī demonstrējumi, lai samazinātu zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa tehnoloģiju izmaksas.  

– Pienācīga uzmanība būtu jāpievērš visu zema oglekļa dioksīda emisiju līmeņa 
tehnoloģiju un infrastruktūru atzīšanai sabiedrībā, kā arī patērētāju vēlmei uzņemties 
attiecīgo izmaiņu veikšanu un segt augstākas izmaksas.  

– Varētu būt nepieciešams agrīnā procesa posmā apsvērt sociālo atbalsta politiku, ņemot 
vērā, ka mājsaimniecības sedz lielu daļu no izmaksām. Lai gan šīs izmaksas varētu 
būt tādas, ko vidusmēra mājsaimniecība var atļauties, mazaizsargātiem patērētājiem 
varētu būt nepieciešams īpašs atbalsts, lai tie varētu segt izdevumu palielinājumu.  

– Elastīgums. Nākotne ir neskaidra, un neviens to nevar paredzēt. Tāpēc rentablai 
pieejai svarīgi ir saglabāt elastīgumu, bet atsevišķi lēmumi ir jāpieņem jau šajā 
posmā, lai sāktu procesu, kurā vajadzīga inovācija un ieguldījumi, bet, lai tas būtu 
iespējams, ieguldītājiem ir vajadzīga zināma noteiktība par to, ka tiks samazināts 
politiskais un regulējuma risks.  

– Būtu proaktīvi un agrīnā posmā jāpievēršas ārējai dimensijai, jo īpaši attiecībām ar 
enerģijas piegādātājiem, ņemot vērā globālās dekarbonizācijas ietekmi uz fosilā 
kurināmā eksporta ieņēmumiem un vajadzīgajiem ražošanas un enerģijas 
transportēšanas ieguldījumiem posmā, kad notiek pāreja uz dekarbonizāciju. 

7. UZRAUDZĪBA UN NOVĒRTĒŠANA 
Šis ceļvedis nav vienreizējs dokuments, un tas tiks regulāri atjaunināts, ņemot vērā jaunākās 
norises. Turklāt Komisija nepārtraukti uzraudzīs vairāku pamatrādītāju kopumu, kuri ir jau 
pieejami un kuri tiek pašlaik izmantoti.  


