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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā līdz divdesmit pirmā gadsimta vidum Eiropas Savienība saskarsies ar būtiskām 
pārmaiņām saistībā ar enerģijām, to pieejamību un izmantošanas veidu un ja tā vēlas, lai šī 
pārkārtošanās izdodas par sabiedrībai pieņemamām izmaksām, ir jāīsteno ļoti konsekventi 
pētniecības centieni, kas vērsti arī uz to, lai padarītu tehnoloģijas vieglāk saprotamas 
iedzīvotājiem;

B. tā kā energoefektivitātes uzlabošana ir viens no pasākumiem, kuram ir vislabākā izmaksu 
un ieguvumu attiecība siltumnīcefekta gāzes samazināšanā;

C. tā kā publiskā un privātā sektora ieguldījumam pētniecības un attīstības pasākumos 
energotehnoloģiju jomā ir galvenā nozīme un kopš pēdējās naftas krīzes privāto un valsts 
līdzekļu apjoms, kas ieguldīts enerģētikas pētniecībā Eiropas Savienībā, nepārprotami ir 
samazinājies;

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu un mudina Komisiju palielināt tās pūliņus, kuru 
mērķis ir labāk koordinēt pētniecību energotehnoloģiju jomā Eiropā, un šajā ziņā atzinīgi 
vērtē Eiropas energotehnoloģiju stratēģisko plānu (ETS plāns), kuru iesniegusi Komisija, 
kā arī apspriešanas procesu ar dažādām ieinteresētajām pusēm;

2. pauž nožēlu, ka ETS plānā dota priekšroka pasākumiem, kas vērsti uz piegādi, un nav 
pievērsta uzmanība pasākumiem, kas var mazināt enerģijas pieprasījumu, piemēram, 
enerģijas taupīšanai un energoefektivitātei;

3. atzinīgi vērtē to, ka sāks īstenot Eiropas rūpniecības iniciatīvas, bet pauž nožēlu, ka 
Komisija nav noteikusi šo iniciatīvu skaidru prioritāti; ar nepacietību gaida Komisijas 
paziņojumu par ETS plāna finansējumu;

4. aicina noteikt šo iniciatīvu prioritātes, lai koncentrētu pūliņus saistībā ar tām iniciatīvām, 
kurām ir emisiju samazināšanas potenciāls īstermiņā, ņemot vērā samazinājuma mērķus 
par vismaz 20 % līdz 2020. gadam, bet vienlaikus ņemot vērā iespējamos citu tehnoloģiju 
atbalsta pasākumus ar šādu potenciālu ilgākā posmā, lai sasniegtu 2050. gadam noteiktos 
mērķus;

5. prasa, lai dažādu iniciatīvu prioritāšu noteikšanā tiktu ņemts vērā katras tehnoloģijas 
izmantošanas cikls un tās ietekme uz vidi; prasa, lai tiktu paredzēta iespēja pārnest šīs 
tehnoloģijas uz jaunattīstības valstu ekonomiku tādā veidā, lai mazinātu tehnoloģisko 
plaisu;

6. uzskata, ka paziņojumā nav apskatīta pati energoefektivitāte, lai gan tai vajadzētu ieņemt 
centrālo vietu, un mudina Komisiju iekļaut energoefektivitāti Eiropas rūpniecības 
iniciatīvās;
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7. prasa Komisijai attīstīt iniciatīvas, ņemot vērā tādus riskus vides piesārņojuma un 
sabiedrības veselības jomā, kurus rada dažu tehnoloģiju izmantošana, jo īpaši attiecībā uz 
oglekļa emisiju iespējamu pārvirzi un radioaktīvo atkritumu uzglabāšanu; iesaka pievērst 
uzmanību sociālajiem dalībniekiem, lai veicinātu jaunu energotehnoloģiju pieņemšanu 
sabiedrībā;

8. uzskata, ka ir svarīgi labāk izmantot gan finanšu, gan cilvēkresursus un tos kopumā 
palielināt, lai veicinātu piemērotu nākotnes tehnoloģiju attīstību un ieviešanu; uzskata, ka 
dalībvalstīm jāpieliek pūles, kas ir vismaz līdzvērtīgas tām, kādas ieguldīja, risinot 
enerģētikas krīzes divdesmitā gadsimta astoņdesmitajos gados.


