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ĪSS PAMATOJUMS

 IEVADS

Eiropas Komisijas priekšlikumā ir runa par divām politikas jomām, viena no tām ir 
ekonomika un otra — energoapgādes drošība. Arguments par labu tūlītējai rīcībai ir reakcija 
uz Eiropas Padomes aicinājumu Komisijai iesniegt sarakstu ar konkrētiem projektiem1, 
stimulēt Eiropas ekonomiku, ņemot vērā gan nepieciešamību nodrošināt adekvātu ģeogrāfisko 
līdzsvaru, gan ātru īstenošanu.

Vienlaikus ar finansiālo krīzi un globālo lejupslīdi, Eiropa ir cietusi no milzīgām 
nekontrolējamām jēlnaftas cenu svārstībām, kā arī no bargiem un vairākkārtējiem gāzes 
piegādes pārtraukumiem no Krievijas. Atklājās arī tas, ka par spīti lejupslīdei ir noteikti 
nepieciešams nodrošināt, ka ieguldījums attīstībā un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana 
turpinās mērķiem atbilstošā tempā.

Tādā veidā Komisijas priekšlikums par ieguldījumiem balstās uz trīs pīlāriem, proti:

 Gāzes un elektrības tīklu savstarpēja savienošana,

 Oglekļa uztveršana un uzglabāšana,

 Jūras vēja enerģijas projekti.

Tādēļ šis priekšlikums satur procedūras un finansiālās palīdzības sniegšanas metodes, lai 
veicinātu ieguldījumu tāda Eiropas integrēta enerģētikas tīkla veidošanā, kurš spēj nodrošināt 
pilnveidotu piegādes drošību, uzlabojot Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanas politiku. 
Šāda Viseiropas apvienota enerģētikas tīkla veidošana nav jauna. Eiropas Savienība jau 
finansē elektrības un gāzes pārvades infrastruktūras projektus, kuriem ir Eiropas nozīme.
Gada budžets 25 miljonu eiro apmērā tiek izlietots galvenokārt priekšizpētes atbalstīšanai.
Lielākā daļa projektu darbojas pāri valstu robežām, vai arī tie ietekmē vairākas ES 
dalībvalstis. Šis priekšlikums ir jāredz kā papildus plānam, precīzi iekļaujoties ES enerģētikas 
politikā.

 PIEGĀDES DROŠĪBA UN DAUDZVEIDĪBA UN OGLEKĻA EMISIJAS KONTROLE

Oglekļa emisijas kontrole un alternatīvu atjaunojamo energoresursu pilnveidošana ir galvenie 
mērķi visās Eiropas politikas jomās. Ja visos pārvaldes līmeņos netiks veikti reālistiski, ātri un 
efektīvi pasākumi, Savienība nespēs īstenot izvirzītos mērķus samazināt oglekļa emisiju līdz 
2020. gadam vai arī nodrošināt dominējošu konkurētspēju enerģētikas nozarē globālajā tirgū, 
kad ekonomika būs atveseļojusies. Uzmetot paviršu skatienu enerģijas avotiem visā 
Savienībā, skaidri redzams, ka paredzamā nākotnē akmeņogles un akmeņogļu atvasinājumi 
arī turpmāk būs galvenie enerģijas avoti elektrības un tērauda ražošanai. Pašlaik 
termoelektrocentrāles veido 20 % no ES CO2 emisijas un Eiropas enerģētikas nozare paredz 

                                               
1 Eiropadomes 2008. gada 11. un 12. decembra sanāksme.
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uzcelt 40 jaunas termoelektrocentrāles nākamo piecu gadu laikā1. Attiecībā uz šādu varbūtību 
oglekļa uzglabāšanas tehnoloģija ir ne tikai iespēja, bet arī reāla un neapšaubāma 
nepieciešamība.

Protams, tādu tehnoloģiju izveide, kuras spējīgas ražot elektrību, racionāli izmantojot vēja un 
saules enerģiju, ir ne tikai jāturpina, bet arī jāpaātrina, un jāatbalsta īpaši tie projekti, kuriem ir 
vislielākās iespējas tikt īstenotiem īsā vai vidēji ilgā laikā. Tomēr būtu vēlams domāt, ka šīs 
tehnoloģijas spēs nodrošināt visas Eiropas enerģijas vajadzības noteikta grafika ietvaros. Tās 
ir plaša spektra enerģijas ražošanas tehnoloģijas, kuras Savienībai būtu noderīgas. Šis 
Komisijas priekšlikums ir tūlītēja reakcija, lai apmierinātu vajadzības pēc enerģētikas 
politikas pieņemšanas un saskaņošanas atbilstoši pašreizējam stāvoklim.

Vispasaules un vietējās ekonomikas un finanšu nosacījumi nebūt nesekmē lielākas investīcijas 
enerģētikas pētniecībā un infrastruktūras projektos. Tomēr, lai nākotnē nodrošinātu 
energoapgādes drošību visā Savienībā, ir nepieciešams valsts rezerves krājumu vispārējs
līmenis, kā arī iespēja nodrošināt resursus vietās un reģionos, kuros kāda iemesla dēļ rodas 
problēmas ar piegādi vai pieejamību. Skatoties no šī viedokļa un lai izvairītos no enerģijas 
trūkuma, ar kuru dažas dalībvalstis vairākkārt saskārušās nesenā pagātnē, jārīkojas 
nekavējoties, lai atbalstītu ieguldījumu energoapgādes jomā.

Tādēļ, uzņemoties šo iniciatīvu, Savienība ne tikai paātrina tādu projektu attīstību, kas cieši 
saistīti ar energoapgādes drošību, bet arī rada vai saglabā darbavietas augsti specializētā un 
tehniski modernizētā nozarē, kura ir ļoti svarīga visiem Eiropas reģioniem.

 ES ENERGOAPGĀDES ĢEOPOLITIKA

Kā viena no lielākajām naftas, gāzes un akmeņogļu importētājām ES ir nozīmīga 
starptautiskajā enerģijas tirgū 2, bet tās atkarība no importētās enerģijas eksponenciāli pieaugs 
nākamo 20 gadu laikā. Eiropas Komisija ir aprēķinājusi3, ka, ja nekas netiks darīts, ES 
enerģijas atkarība pieaugs no 50 % 2000. gadā līdz 70 % 2030. gadā. Galvenās gāzes 
piegādātājas Savienībai ir Krievija ar (30 %), Alžīrija (25 %) un Norvēģija (25 %), turklāt tiek 
prognozēts, ka atkarība no Krievijas avotiem pieaugs līdz 80 % 2030. gadā. Vēsturisku un 
ģeogrāfisku iemeslu dēļ tās dalībvalstis, kuras kādreiz bijušas pakļautas Padomju Savienības 
ietekmei, visvairāk skar pretrunīgās metodes, ar kurām Krievija panāk savus līguma 
noteikumus4.

Kamēr nedroša gāzes piegāde ir bijis plaši atspoguļots temats ziņās visā Eiropā, Savienības 
atkarība no naftas importa no Tuvajiem Austrumiem palielināsies divas reizes nākamo 
divdesmit gadu laikā. Tai pašā laikā 66 % no ES nepieciešamajām akmeņoglēm tiks 
importētas. Zaļajā grāmatā Eiropas Komisija skaidri uzsver ilgtspējīgas, konkurētspējīgas un 
drošas energoapgādes nozīmi Eiropai un to, ka 27 valstu enerģētikas politiku 
līdzāspastāvēšana un sarunas ar ārējiem enerģijas piegādātājiem ir neizdevīgas ekonomikai. 
Un tāpēc arguments par labu kopējai ārējai enerģētikas politikai pakāpeniski ir kļuvis par vēl 
pārliecinošāku patreiz pastāvošajā ārkārtējā finanšu un ekonomikas situācijā.

                                               
1 Avots: Climate Action
2 Avots: Source EurActiv.
3 Zaļā grāmata par energoapgādi, 2000. gada novembris.
4 Skatīt sekas Bulgārijā, Rumānijā un Ungārijā 2006. un 2009. gada ziemās.
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Protams, ar agrāk vēl nebijušiem valdības izdevumu apjomiem, kurus pasaules ekonomika 
novērojusi pēdējos mēnešos, ir nepieciešams precīzi plānot pieejamo finansējumu, kas 
ietekmē tos projektus, kuri var nodrošināt gan optimālu piegādes, gan arī ilgtspējas un oglekļa 
emisijas samazināšanas drošību.

 PROJEKTU IZVĒLE UN BUDŽETA IZMAIŅAS

Eiropas Komisija sniedz mums informāciju 1, ka, lai panāktu tūlītēju ietekmi uz ekonomisko 
krīzi, ir nepieciešams sagatavot sarakstu ar projektiem, kuri nekavējoties varētu saņemt 
finansiālo palīdzību. To projektu izvēle, kurus nosaka Eiropas Komisija kopā ar budžeta 
izmaiņu sekām, ir ļoti tehniska. Parlaments noteikti var ierosināt grozījumus projektu 
sarakstam, bet lielākā daļa no tiem būtu balstīti uz tādu projektu atkārtotu iesniegšanu, kurus 
Komisija vai dalībvalstis dažādu iemeslu neizvēlējās. Tas ir atzinuma sagatavotājas viedoklis, 
ka turpināt šādā garā būtu neproduktīvi, jo ātrumam, kas minēts iepriekš, ir ļoti liela nozīme.
Tas pats attiecas lielā mērā uz katram projektam piešķirtajām summām. Bez detalizētas 
informācijas, kura nepieciešama, lai novērtētu ierosināto summu atbilstību, nav jēgas tos 
mainīt.

 SECINĀJUMS

Ņemot vērā iepriekš minēto — neatliekamību, ar kuru šīs lietas jārisina, kā arī pašsaprotamos 
uzlabojumus Eiropas ekonomikā, energoapgādes drošību un oglekļa emisijas samazināšanu, 
būtu tūlīt un ātri jāīsteno šis tiesību akts. Atzinuma sagatavotāja stingri iesaka pieņemt šo 
priekšlikumu bez grozījumiem.

*******

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju ierosināt Komisijas priekšlikuma apstiprināšanu.

                                               
1 Skatīt COM (2009)0035, 7. lpp.
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