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Atjaunojamie energoresursi Eiropas iekšējā enerăijas tirgū 
COM(2012)0271 – 2012/2259(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. piekrīt Komisijai, ka RES kopā ar 
energoefektivitātes pasākumiem un 
elastīgu un viedu infrastruktūru ir jebkurā 
gadījumā izdevīgas iespējas, kuras ir 
identificējusi Komisija, un ka RES nākotnē 
veidos arvien lielāku daĜu no 
energoapgādes avotu struktūras Eiropā 
attiecībā uz apgādi ar elektroenerăiju, 
siltumapgādi (kas veido gandrīz pusi no 
kopējā ES enerăijas pieprasījuma) un 
dzesēšanu, kā arī transporta nozari, un ka 
tie mazinās Eiropas atkarību no 
tradicionālās enerăijas; piebilst, ka līdz 
2050. gadam ir jānosaka mērėi un 
starpposma mērėi, lai atjaunojamo 
energoresursu avotiem nodrošinātu ticamu 
nākotni ES; atgādina, ka visos Komisijas 
Enerăētikas ceĜvedī 2050. gadam 
piedāvātajos attīstības variantos paredzēts 
vismaz 30 % atjaunojamo energoresursu 
avotu īpatsvars ES energoavotu sadalījumā 
2030. gadā; tādēĜ ierosina, lai ES censtos 
sasniegt vēl lielāku RES īpatsvaru; aicina 
Komisiju izvērtēt izmaksas un ieguvumus, 
kas rastos, ja visā ES ieviestu obligātu 
RES mērėi, un šā mērėa un citu iespējamo 
klimata un enerăētikas politikas mērėu, jo 
īpaši siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas mērėa, mijiedarbību, kā arī 
tā ietekmi uz ES nozaru, tostarp RES 
rūpniecisko sektoru, konkurētspēju; 

1. piekrīt Komisijai, ka RES kopā ar 
energoefektivitātes pasākumiem un 
elastīgu un viedu infrastruktūru ir jebkurā 
gadījumā izdevīgas iespējas, kuras ir 
identificējusi Komisija, un ka RES nākotnē 
veidos arvien lielāku daĜu no 
energoapgādes avotu struktūras Eiropā 
attiecībā uz apgādi ar elektroenerăiju, 
siltumapgādi (kas veido gandrīz pusi no 
kopējā ES enerăijas pieprasījuma) un 
dzesēšanu, kā arī transporta nozari, un ka 
tie mazinās Eiropas atkarību no 
tradicionālās enerăijas; piebilst, ka līdz 
2050. gadam ir jānosaka mērėi un 
starpposma mērėi, lai atjaunojamo 
energoresursu avotiem nodrošinātu ticamu 
nākotni ES; atgādina, ka visos Komisijas 
Enerăētikas ceĜvedī 2050. gadam 
piedāvātajos attīstības variantos paredzēts 
vismaz 30 % atjaunojamo energoresursu 
avotu īpatsvars ES energoavotu sadalījumā 
2030. gadā; tādēĜ ierosina, lai ES censtos 
sasniegt vēl lielāku RES īpatsvaru un 
aicina Komisiju ierosināt ieviest visā ES 
obligātu RES mērėi (starp 40 % un 45 %) 
2030. gadam , Ħemot vērā šā mērėa un citu 
iespējamo klimata un enerăētikas politikas 
mērėu, jo īpaši siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanas mērėa, 
mijiedarbību, kā arī tā ietekmi uz ES 
nozaru, tostarp RES rūpniecisko sektoru, 
konkurētspēju;  
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