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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES stratēģiju energosistēmu integrēšanai
(2020/2241(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 194. pantu,

– ņemot vērā 2015. gada 12. decembra Parīzes klimata nolīgumu,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķi Nr. 7 
"nodrošināt visiem piekļuvi pieejamai, uzticamai, ilgtspējīgai un modernai enerģijai",

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 28. novembra paziņojumu "Tīru planētu — visiem! 
Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un 
klimatneitrālu ekonomiku" (COM(2018) 773),

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojumu "Eiropas zaļais kurss" 
(COM(2019) 640),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 19. februāra paziņojumu "Eiropas Datu stratēģija" 
(COM(2020) 66),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 10. marta paziņojumu "Jauna Eiropas industriālā 
stratēģija" (COM(2020) 102),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 8. jūlija paziņojumu "Klimatneitrālas ekonomikas 
dzinējspēks: ES Energosistēmas integrācijas stratēģija" (COM(2020) 299),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 14. oktobra paziņojumu "Eiropas Renovācijas 
vilnis — par zaļākām ēkām, jaunām darbvietām un labāku dzīvi" (COM(2020) 662),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 14. oktobra paziņojumu par ES metāna emisiju 
mazināšanas stratēģiju (COM(2020) 663),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 14. oktobra ziņojumu par enerģētikas savienības 
stāvokli (COM(2020) 950),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 14. oktobra ziņojumu par panākto progresu tīrās 
enerģijas konkurētspējas aspektā (COM(2020) 953),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 14. oktobra ziņojumu par dalībvalstu progresu virzībā 
uz Energoefektivitātes direktīvas (Direktīvas 2012/27/ES) īstenošanu 
(COM(2020) 954),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 14. oktobra ziņojumu "Progresa ziņojums par 
atjaunīgo enerģiju" (COM(2020) 952),
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– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 14. oktobra ziņojumu "Enerģijas cenas un izmaksas 
Eiropā" (COM(2020) 951),

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 25. jūnija secinājumus par tādu energosistēmu nākotni 
enerģētikas savienībā, kuras nodrošinātu enerģētikas pārkārtošanu un enerģētikas un 
klimata mērķu sasniegšanu līdz 2030. gadam un pēc tam,

– ņemot vērā Eiropadomes 2019. gada 12. decembra secinājumus,

– ņemot vērā Padomes prezidentvalsts Austrijas 2018. gada 17. un 18. septembrī Lincā 
uzsākto ūdeņraža iniciatīvu,

– ņemot vērā Padomes prezidentvalsts Rumānijas 2019. gada 1. un 2. aprīlī Bukarestē 
uzsākto iniciatīvu "Ilgtspējīga un vieda gāzes infrastruktūra Eiropai"°,

– ņemot vērā Padomes 2003. gada 27. oktobra Direktīvu 2003/96/EK, kas pārkārto 
Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra 
Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru 
atkritumiem un ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. aprīļa Regulu (ES) 
Nr. 347/2013, ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ 
Lēmumu Nr. 1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr. 713/2009, Regulu (EK) 
Nr. 714/2009 un Regulu (EK) Nr. 715/2009,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) 
Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza 
Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) 
Nr. 67/2010, kura pašlaik tiek pārskatīta,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīvu 
(ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas veicināšanu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Direktīvu 
(ES) 2019/944 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un 
ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Regulu (ES) 
Nr. 2019/943 par elektroenerģijas iekšējo tirgu,

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 559/2014, ar ko izveido 
kopuzņēmumu "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2",

– ņemot vērā Parlamenta 2019. gada 14. marta rezolūciju par klimata pārmaiņām — 
"Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un 
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klimatneitrālu ekonomiku saskaņā ar Parīzes nolīgumu"1,

– ņemot vērā 2019. gada 28. novembra rezolūciju par ārkārtas situāciju klimata un vides 
jomā2,

– ņemot vērā Parlamenta 2019. gada 28. novembra rezolūciju par ANO 2019. gada 
Klimata pārmaiņu konferenci (COP 25) Madridē, Spānijā3,

– ņemot vērā Parlamenta 2020. gada 15. janvāra rezolūciju par Eiropas zaļo kursu4,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu 
(A9-0000/2020),

A. tā kā Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ir atbalstījuši mērķi par klimatneitrālu 
ekonomiku līdz 2050. gadam;

B. tā kā Parlaments ir atbalstījis mērķi līdz 2030. gadam siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināt par 60 %;

C. tā kā energosistēmas integrācija ir visu enerģētikas vektoru un infrastruktūru koordinēta 
plānošana un darbība saistībā ar visiem gala patērētājiem;

D. tā kā energosistēmu integrācija var nodrošināt Eiropas iestāžu un Eiropas iedzīvotāju 
izmaksu saglabāšanu reālistiskās un pieņemamās robežās,

1. atbalsta virzību, kas noteikta Komisijas paziņojumā par energosistēmu integrācijas 
stratēģiju; aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt tās ātru īstenošanu solidaritātes 
garā; mudina privāto sektoru sekmēt tās panākumus;

2. uzskata, ka šāda stratēģija var palīdzēt Savienībai sasniegt klimata mērķus, vienlaikus 
saglabājot enerģijas pieejamību un piegādes drošību, jo tiks attīstīta efektīva, integrēta, 
noturīga, vieda un dekarbonizēta sistēma;

Nodrošināt energosistēmu optimizāciju un dekarbonizāciju

3. atkārtoti apstiprina atbalstu principam "energoefektivitāte pirmajā vietā" un atgādina, ka 
visilgtspējīgākā enerģija ir tā, kas netiek patērēta;

4. pauž nožēlu par dalībvalstu nepietiekamo progresu, kā norādīts progresa ziņojumā par 
energoefektivitāti; mudina Komisiju nākt klajā ar vērienīgākiem mērķiem, ņemot vērā 
tās ieteikumus enerģētikas savienības pārvaldības procesa ietvaros; tādēļ atzinīgi vērtē 
stratēģiju par renovācijas vilni;

5. aicina Komisiju attiecināt energoefektivitātes principu uz visu vērtību ķēdi un visiem 

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0217.
2 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0078.
3 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0079.
4 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0005.
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galapatēriņa veidiem; uzsver lielo potenciālu, kāds ir apritei un rūpniecisko procesu, ēku 
un datu centru atkritumu, enerģijas un atlikušā siltuma atkārtotai izmantošanai; vērš 
uzmanību uz centralizēto siltumtīklu modernizāciju, kam var būt liela nozīme apkures 
dekarbonizācijā; uzsver digitālo rīku lielo potenciālu viedā enerģijas pārvaldībā;

6. atgādina, ka enerģētikas pārkārtošanai būs nepieciešami ieguldījumi infrastruktūrā, kuru 
apjoms sasniegs 520–575 miljardus EUR gadā; aicina Komisiju izstrādāt kritērijus 
ilgtspējīgiem ieguldījumiem, pilnībā ievērojot klimata un integrācijas mērķus;

7. apstiprina, cik svarīgi ir ex ante izvērtēt un paredzēt vajadzības pēc jaunas 
infrastruktūras enerģijas ražošanai, pārvadei, sadalei un pārveidei, lai optimizētu tās 
izmantošanu klimatneitrālas ekonomikas ietvaros un garantētu tās ekonomisko 
dzīvotspēju;

8. aicina Komisiju izmantot to, ka tiek pārskatīta Regula (ES) Nr. 347/2013 par Eiropas 
enerģētikas infrastruktūru, lai iekļautu energosistēmu integrāciju starp minētās regulas 
mērķiem un tīkla desmit gadu attīstības plānos;

9. aicina masveidā izmantot atjaunojamus un dekarbonizētus energoresursus; mudina 
Komisiju nākt klajā ar vērienīgākiem mērķiem, lai palielinātu šo enerģijas veidu 
īpatsvaru elektroenerģijas ražošanā, smagajā rūpniecībā, transportā, celtniecībā, apkurē 
un dzesēšanā;

10. atzinīgi vērtē Eiropas ūdeņraža stratēģijas pieņemšanu; uzskata, ka atjaunojamais un 
dekarbonizētais ūdeņradis var palīdzēt samazināt noturīgās emisijas no rūpnieciskajiem 
procesiem un smagā transporta, ko nav iespējams dekarbonizēt, izmantojot bezoglekļa 
elektrību; atgādina arī par nepieciešamību dekarbonizēt esošo ūdeņraža ražošanu;

11. aicina Komisiju paplašināt Direktīvā (ES) 2018/2001 paredzēto pienākumu dalībvalstīm 
sniegt izcelsmes garantijas attiecībā uz mazoglekļa un bezoglekļa gāzi un 
atjaunojamiem enerģijas avotiem;

12. uzsver nepieciešamību paātrināt pētniecību un tehnoloģiju izstrādi, lai piesaistītu, 
uzglabātu un atkārtoti izmantotu CO2;

13. aicina Komisiju ierosināt vērienīgus mērķus autoceļu, jūras, dzelzceļa un gaisa 
transporta dekarbonizācijai; atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par nodomu izveidot 
vienu miljonu elektrisko transportlīdzekļu uzlādes staciju; uzsver nepieciešamību 
pielāgot Eiropas autoparka elektrifikācijas tīklus;

Nodrošināt energosistēmu līdzsvaru

14. atzīmē, ka elektrotīklu līdzsvara uzturēšana un pieprasījuma un ražošanas pārvaldīšana 
kulminācijas brīžos kļūs sarežģītāka, pārejot uz arvien vairāk decentralizētu un 
atjaunojamu enerģijas veidu kombināciju; atgādina, ka dalībvalstis joprojām var brīvi 
noteikt enerģijas veidu kombināciju, kuras daudzveidība ir būtiska, lai nodrošinātu 
energoapgādes drošību;

15. apstiprina nepieciešamību mazināt normatīvos šķēršļus, uzlabot piekļuvi kapitālam un 
turpināt atbalstīt enerģijas ilglaicīgas uzglabāšanas projektus pārvades un sadales tīklos, 
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kā arī patēriņa vietās;

16. atgādina par zaļā ūdeņraža lielo nozīmi tīklu līdzsvarošanā, izmantojot atjaunojamās 
elektroenerģijas iespējamo pārpalikumu;

17. atgādina par lielo nozīmi, kāda ir starpsavienojumiem un sadarbībai starp tīkla 
operatoriem; atzinīgi vērtē reģionālo koordinācijas centru izveidi, piemērojot Regulu 
(ES) 2019/943;

18. aicina Komisiju izpētīt dažādus veidus, kā Eiropas tirgū vēl vairāk veicināt pieprasījuma 
elastības attīstību;

19. uzskata, ka decentralizētākai un labāk integrētai energosistēmai ir nepieciešams labāk 
prognozēt enerģijas pieprasījumu; tādēļ uzsver statistikas un meteoroloģisko datu 
izšķirošo nozīmi; aicina Komisiju un dalībvalstis attīstīt digitālo energotehnoloģiju 
iekšējo tirgu;

Nodrošināt enerģijas pieejamību visiem patērētājiem

20. atgādina, ka Savienības darbības pirmais mērķis enerģētikas jomā ir nodrošināt tirgus 
pienācīgu darbību; aicina Komisiju ierosināt nepieciešamās izmaiņas tiesību aktos, lai 
visiem patērētājiem garantētu vienādas tiesības un nodrošinātu neizkropļotus cenu 
signālus, kas atbilst faktiskajām enerģijas izmaksām un iesaistes līmenim ekonomikas 
dekarbonizācijā; atzinīgi vērtē iniciatīvu pārskatīt Direktīvu 2003/96/EK;

21. uzskata, ka ir jāmudina enerģijas patērētāji uz lielāku aktivitāti; aicina Komisiju izvērtēt 
pastāvošos šķēršļus pašpatēriņam, jo īpaši attiecībā uz rūpnieciskajiem patērētājiem;

22. atkārtoti apstiprina lielo potenciālu, kāds ir enerģētikas kopienām un mikrotīkliem, lai 
uzlabotu piekļuvi ilgtspējīgākai enerģijai, jo īpaši izolētos, salu un tālākos reģionos;

Nodrošināt Eiropas vadošās pozīcijas tīrās energotehnoloģijās

23. atgādina, ka viens no enerģētikas savienības mērķiem ir samazināt mūsu atkarību no 
importa; uzskata, ka sinerģijas radīšana var palīdzēt sasniegt šo mērķi;

24. uzsver, cik svarīgi ir paplašināt Eiropas tehnoloģiju konkurētspēju, lai nodrošinātu 
Savienības autonomiju stratēģiski svarīgajā enerģētikas nozarē; aicina Komisiju atbalstīt 
pētniecību un inovācijas, izmantojot dažādus strukturālos un nozaru fondus; atgādina 
par Savienības vadošajām pozīcijām pasaulē attiecībā uz tehnoloģijām emisiju 
mērīšanai no satelīta;

25. atzinīgi vērtē iniciatīvas stratēģisko vērtību ķēžu jomā; aicina izveidot aliansi attiecībā 
uz bezoglekļa energotehnoloģijām; aicina Komisiju veicināt MVU dalību šādās 
aliansēs, lai iesaistītu vairāk dalībvalstu;

26. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ievads

Klimata krīze, kuru mēs pašlaik piedzīvojam, lielā mērā ir saistīta ar fosilā kurināmā 
masveidīgu izmantošanu kopš rūpnieciskās revolūcijas sākuma, it īpaši Eiropā. Tādējādi 
enerģētikas pārkārtošana nav atdalāma no Eiropas Savienības vēlmes sasniegt 
klimatneitralitātes mērķi līdz 2050. gadam. 

Šis ziņojums pilnībā iekļaujas pēdējos desmit gados uzsāktajās pārdomās par Eiropas 
Savienības enerģētikas pārkārtošanu, kas ir tās politikas stūrakmens, lai samazinātu ES 
ekoloģisko nospiedumu vidē.

Saistībā ar enerģētikas savienības izveidi šī stratēģija liecina par tādām izmaiņām 
energosistēmās, ko referents vērtē atzinīgi. Enerģētikas pārkārtošana vairs netiek uzskatīta par 
papildinājumu citām problēmām — elektroenerģijas ražošanas dekarbonizācijas problēmai, 
atkarības no fosilā kurināmā samazināšanas problēmai, pieprasījuma samazināšanas problēmai 
energoietilpīgākajās nozarēs utt. To paredzēts izstrādāt kā sistēmu, kas ļauj dekarbonizēt visas 
Eiropas ekonomikas nozares, izmantojot sinerģiju starp nozarēm, kā arī starp dalībvalstīm. 
Energosistēmu integrācija ir daudzvektorāla integrācija. 

Nodrošināt energosistēmu optimizāciju un dekarbonizāciju

Referents uzskata, ka energosistēmu integrācijas nosacījums ir optimizācijas un aprites principu 
ievērošana. Līdz šim enerģētikas vērtību ķēdes tika uzskatītas par lineārām, sākot ar enerģijas 
ražošanu un beidzot ar galapatēriņu. Energoefektivitāte, kas noteikta kā Eiropas enerģētikas 
politikas princips, gandrīz pilnībā pievēršas tikai dažiem galapatēriņa veidiem.

Ar šādu pieeju nepietiks, lai sasniegtu oglekļneitralitāti, ko ES vēlas izdarīt līdz 2050. gadam, 
jo ir acīmredzams, ka mēs nespēsim dekarbonizēt visu savu enerģijas pieprasījumu, ja tas paliks 
nemainīgs vai pat palielināsies (īpaši transporta nozarē). Tādēļ mums ir jāizvērtē, jāpārdomā un 
no jauna jāizdomā veidi, kā optimizēt enerģiju visā tās aprites ciklā, sākot no ražošanas un 
beidzot ar reģenerāciju un atkārtotu izmantošanu. 

Ir svarīgi minēt, ka atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvara palielināšanās ne tikai samazinās 
mūsu oglekļa emisijas, bet arī ierobežos enerģijas zudumus elektroenerģijas ražošanā, jo 
atjaunojamo enerģijas avotu primārās enerģijas faktors ir mazāks nekā fosilajiem avotiem. 
Tomēr ieguldījumi, kas nepieciešami masveidīgai atjaunojamo energoresursu izmantošanai, ir 
ievērojami, un tie liek izdarīt vienkāršu secinājumu — lai enerģētikas pārkārtošana būtu 
pieejama ES ekonomikai un tās iedzīvotājiem, ir jātaupa enerģija, pat enerģija no 
atjaunojamiem avotiem. 

Komisijas iesniegtā stratēģija nozīmē vēl vienu soli energotīklu efektivitātes nodrošināšanā — 
un tas noteikti vēl nav pietiekami augstu novērtēts. Referents uzskata, ka infrastruktūras 
optimizācijai ir ievērojams potenciāls, kas vēl tiek pārāk maz izmantots. Jaunu infrastruktūru 
izveide, jo īpaši elektroenerģijas, pārveides un uzglabāšanas jomā, jāizprot kā vienots veselums, 
kas rada jaunu sinerģiju starp nozarēm. Tādēļ ūdeņradis ir uzskatāms par interesantu iespēju, ja 
to iegūst no bezoglekļa elektroenerģijas, jo ūdeņradis ir jauns un ilgtspējīgāks gāzes enerģijas 
avots, kā arī paredz jaunu uzglabāšanas un elastīguma veidu.
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Šajā jaunajā pieejā plašāk jāiekļauj arī aprites princips. Rūpniecisko un lauksaimniecisko 
procesu blakusprodukti un organiskie atkritumi jāuzskata par enerģijas avotiem kā tādiem. 
Mūsu rūpniecības vai datu centru izdalīto siltuma pārpalikumu jāspēj atgūt, piemēram, to 
uzglabājot vai atkārtoti ievadot siltumtīklos. Citiem vārdiem, starp dažādiem enerģijas 
galapatērētājiem ir jāizveido jaunas horizontālākas un decentralizētākas saites, lai galu rezultātā 
tie būtu mazāk atkarīgi no centralizētajiem enerģijas tīkliem, kurus ir grūtāk dekarbonizēt. Šī 
pieeja pati par sevi tiešā veidā atbilst ES rūpniecības stratēģijai.

Visbeidzot, referents pievēršas dažādiem veidiem, kā paātrināt dekarbonizāciju nozarēs, kurās 
enerģijas pieprasījums dažādu iemeslu dēļ tiecas mazināties. Dažās nozarēs, piemēram, 
būvniecībā, energoefektivitātes centieni joprojām ir nepietiekami. Transporta nozarē 
mazoglekļa alternatīvas vēl nav padarītas pietiekami pievilcīgas, un pieprasījums turpina 
pieaugt, neraugoties uz centieniem veidot multimodālus pārvadājumus un pārkārtoties uz 
jauniem transporta veidiem. Smagajā rūpniecībā arī sīvā globālā konkurence un zemās oglekļa 
cenas palēnina ieguldījumus ilgtspējīgākās ražošanas metodēs. Visas šīs problēmas ir pilnībā 
jāņem vērā, jo tās joprojām tiek nepietiekami risinātas Eiropas klimatneitralitātes stratēģijā.

Nodrošināt energosistēmu līdzsvaru

Enerģētikas dekarbonizācija daudzos Eiropas reģionos jau norit pilnā sparā, un pašlaik tā mums 
ļauj pietiekami izprast iespējas un paredzēt problēmas, ko šī dekarbonizācija var radīt tīklu 
līdzsvaram, jo īpaši elektrotīklos. Pieaugot pieprasījumam pēc elektroenerģijas tādās nozarēs 
kā transports vai apkure, arī elektroenerģijas pieprasījuma kulminācijas kļūs izteiktākas. 
Energosistēmu integrācija var palīdzēt saskaņot šos pieprasījuma maksimumus ar arvien 
pastāvīgāku elektroenerģijas ražošanu. Piemēram, pārveidojot elektrību par ūdeņradi, tiek 
piedāvāti risinājumi pārpalikuma uzkrāšanai maksimālās ražošanas laikā. 

Turklāt energotīklu apsaimniekošanu var būtiski uzlabot lielāka pieprasījuma elastība. Šī 
elastība var sākties jau tīkla līmenī. Digitalizācija un tādu risinājumu parādīšanās, kas apkopo, 
piemēram, lielu datu apjomu, būs būtiski sabiedrotie, lai nodrošinātu tīklu līdzsvaru reāllaikā. 
Ražošanas līmenī apsveicama ir arī spēkstaciju "digitālo dvīņu" attīstība. 

Tīklu elastību un noturību nenoliedzami veicinās arī to starpsavienojumi, un šajā jomā ir 
jāatbalsta centieni attīstīt minētos energotīklu starpsavienojumus. Referents par būtiskiem 
uzskata arī topošo reģionālo koordinācijas centru, kā arī regulatoru sadarbības aģentūras 
uzdevumus. 

Visbeidzot, digitālās tehnoloģijas un datu ieguve var palīdzēt mums labāk prognozēt enerģijas 
pieprasījumu. Ēku līmenī veidojas enerģijas patēriņa pārvaldības tehnoloģiju tirgus, un ES ir 
jāuzņemas pienākums novērst šķēršļus, kas kavē šīs darbības. Visi šie jauninājumi ir vēl vairāk 
jāveicina un jāatbalsta no Eiropas fondiem, jo tie ir daudzpusīgi un samazina energosistēmu 
neaizsargātību. 

Nodrošināt enerģijas pieejamību visiem patērētājiem

Referents atbalsta pieejamības principu, kura pamatā ir tirgus pienācīga darbība un patērētājiem 
pieņemama cena. Enerģētikas gadījumā pieejamība ietver arī ģeogrāfiskus apsvērumus. ES un 
dalībvalstīm jāspēj nodrošināt ilgtspējīgākas enerģijas pieejamība visiem patērētājiem — gan 
privātpersonām, gan uzņēmumiem. 
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Līdz ar to patērētājiem pašiem ir pilnībā jākļūst par energosistēmas dalībniekiem, pašiem 
ražojot enerģiju, kā arī pēc iespējas samazinot savu patēriņu laikā, kad iestājas patēriņa 
maksimumstundas. Pašpatēriņu un enerģētikas kopienas joprojām ierobežo būtiski regulatīvie 
un finansiālie šķēršļi, kurus ES var palīdzēt novērst. 

Kopumā Eiropas tiesību akti ir jāatjaunina, lai tajos ņemtu vērā jaunos apsvērumus. Tiesību 
aktu pārskatīšana par elektroenerģiju un atjaunojamiem energoresursiem ir izšķirošs pirmais 
solis, taču pašpatēriņa iespējām jābūt pieejamām visiem patērētājiem, īpaši gāzes patērētājiem, 
un rūpnieciskajiem ražotājiem.

Tarifi ir īpaši svarīgi izolētiem, salu un tālākiem reģioniem, kas de facto ir mazāk savienoti ar 
tīkliem un kuros bieži vien ir augstākas enerģijas cenas.

Nodrošināt Eiropas konkurētspēju un vadošās pozīcijas tīrās energotehnoloģijās 

Tā kā visa pasaule gandrīz gadu ir saskārusies ar nepieredzētu veselības un ekonomikas krīzi, 
ES beidzot šķiet gatava runāt par nepieciešamību nodrošināt mūsu stratēģisko autonomiju 
vērtību ķēdēs, kas ir īpaši svarīgas mūsu ekonomikai. Referents uzskata, ka enerģētika ir 
svarīgākā no tām.

ES ir iespēja uzņemt līderus jauno enerģētikas tehnoloģiju jomā. Šī līderība ir jāsaglabā, jo tā 
būs sine qua non nosacījums klimatneitralitātes sasniegšanai. Mums ir jāizstrādā inovāciju, 
pētniecības un tehnoloģiju izstrādes politika, kas atbilst mūsu ambīcijām enerģētikas jomā. 

Vispirms tā attiecas uz dažādiem ES finanšu instrumentiem (struktūrfondiem un nozaru 
fondiem, piemēram, programmu "Apvārsnis Eiropa", Inovāciju fondu, LIFE vai pat InvestEU). 
Eiropas ekonomikas dalībnieku nodrošināšana ar Eiropas finansēšanas iespējām ir daļa no mūsu 
stratēģiskās autonomijas, un tā sekmēs viņu konkurētspēju arī pasaules tirgos.

Vēl viens būtisks elements, lai nodrošinātu enerģijas tirgus dalībnieku konkurētspēju pārejas 
posmā, ir mūsdienu enerģētikas nozarēs esošās zinātības izmantošana. Pat ja noteiktām 
darbībām ir paredzēts izzust, saistītās prasmes un zinātība ir jāsaglabā. Tas attiecas, piemēram, 
uz tīkla integrācijas profesijām. 

Referents pateicas visiem, kas ir piedalījušies šī dokumenta sagatavošanā.


