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Ievads 
 
 
Neraugoties uz to, ka pēdējos gados ir notikusi ievērojama attīstība un aizvien vairāk ir kĜuvis 
regulējošo iniciatīvu, Eiropas Savienības enerăētikas politikā joprojām nav sekmīgi un vienlaikus 
sasniegti galvenie mērėi: nodrošināt enerăijas pieejamību par pieĦemamu un stabilu cenu, saglabāt ES 
rūpniecības konkurētspēju, garantēt energoapgādes drošību visiem Eiropas iedzīvotājiem neatkarīgi 
no dzīvesvietas, sekmēt ilgtspējīgu enerăijas ražošanu, transportēšanu, sadali, uzglabāšanu un 
patēriĦu, tādējādi pārliecināti un neatlaidīgi veidojot sabiedrību, kas rada zemu oglekĜa dioksīda 
emisiju līmeni. 
 
Enerăētikas politiku pārlieku bieži uzskata par Ĝoti jutīgu jautājumu, kas skar nacionālās intereses un 
valsts neatkarību. Tomēr dalībvalstis enerăētikas jomā vēl nekad nav bijušas tik lielā mērā savstarpēji 
atkarīgas politiskā, ekonomiskā un tehniskā ziĦā. Pašreizējā stāvokĜa saglabāšanai vai regresam var 
būt tālejošas nelabvēlīgas sekas. Vienpusēji l ēmumi palielina atšėirību risku un reăionos var radīt 
straujas svārstības enerăijas ražošanā un patēriĦā — un tās ir tikai divas no daudzajām problēmām. Kā 
liecina nesenās norises, Eiropas valstīm ir iespēja pieĦemt suverēnus lēmumus par enerăijas piegādi, 
taču tam ir savas sekas. Tāpēc atšėirības valstu nostājā ir jānovērš. Šodien neviena Eiropas valsts 
pašas spēkiem nespēj nodrošināt iedzīvotājiem enerăiju par pieejamām cenām. 
 
Vajadzīga jauna pieeja, kas virzīta uz dziĜāku Eiropas integrāciju un solidaritāti enerăētikas jomā. 
Tāpēc Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) un ideju laboratorija “M ūsu 
Eiropa”  (Notre Europe) ir apvienojušas spēkus, lai, pamatojoties uz ideju laboratorijas “M ūsu 
Eiropa”  iniciatīvu, izvērstu politisko priekšlikumu par pilntiesīgu Eiropas Enerăētikas kopienu. 
EESK un “Mūsu Eiropa” turpmāk tekstā ir minējušas nozīmīgākos mērėus un politiskus 
priekšlikumus, kas Eiropas Savienībā jāīsteno nekavējoties. 
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Izveidot integrētu ES iekšējo enerăētikas tirgu 
 
 
1. Tirgus apstākĜu saskaĦošana. Iekšējā tirgus potenciāls nav pilnībā izmantots, lai uzlabotu 

energoapgādes drošību un iedzīvotājiem sniegtu pievienoto vērtību. Eiropas Savienības 
iekšējā enerăētikas tirgū var daudz ko uzlabot, saskaĦojot noteikumus par atjaunojamiem 
energoresursiem, piešėirto pārvades kapacitāti, elektrības tirdzniecību u.c. Operatoriem 
Eiropas Savienībā jāspēj darboties līdzvērtīgos konkurences apstākĜos. Pārredzami un 
saskaĦoti noteikumi ir būtiski, lai izveidotu ieguldījumiem labvēlīgu vidi.  

 
2. Tirgu integr ācija, kas notiek, uzlabojot savienojumus. Visā Eiropas Savienībā jāpanāk 

efektīva elektrības piegāde, un elektrībai jābūt pastāvīgi pieejamai visur, kur tā ir vajadzīga. 
Tāpēc līdz galam jāizveido tīklu savienojumi, lai integrētu ES valstu enerăijas tirgus un visā 
Eiropas Savienībā optimizētu energoapgādes drošību.  

 
3. Kopēja un vispārēja t īklu plānošana. Īpaši tagad — budžeta taupības apstākĜos — ir svarīgi 

valstu un ES līmenī izvēlēties racionālākos un saskaĦotākos infrastruktūras risinājumus. Tīklu 
savienošana, kas notiek, pamatojoties uz kopēju plānošanu, dotu iespēju pāriet no valstu 
tirgiem uz vienotu Eiropas tirgu. Tīklus kopīgi jāplāno visā infrastruktūrā, ne tikai pārrobežu 
infrastruktūrā. 

 

4. Uz enerăētikas tirgu reăionālo integrāciju balstīta virzība uz dažādu energoresursu 
pakāpenisku “eiropeizāciju”.  Attiecīgā reăiona dalībvalstu grupas varētu pakāpeniski 
integrēt tām pieejamos dažādos energoresursus un infrastruktūru, lai dalītos priekšrocībās, ko 
sniedz tām pieejami dažādie enerăijas avoti. Ja šo valstu tīklus un tirgus savienotu un 
saskaĦotu, tie varētu labāk piemēroties svārstībām ražošanā un patēriĦā un kopīgi tiem būtu 
lielākas iespējas palīdzēt Eiropas Savienībā nodrošināt energoapgādi. 

 
5. ES politikas orientēšana uz enerăijas galapatērētāju vajadzībām. No ES leăitimitātes 

skatpunkta raugoties, ir būtiski, lai iniciatīvas, ko tā uzsāk sadarbībā ar dalībvalstīm, sniegtu 
patiesu labumu patērētājiem. Ja tiktu izveidots vienots Eiropas enerăētikas tirgus, 
galapatērētājiem būtu plašāka izvēle un veidotos stabilāki un pievilcīgāki energoapgādes 
nosacījumi un cenas. Patērētājiem jādod iespēja izvēlēties enerăijas piegādātāju, kas darbojas 
citā valstī, un enerăijas cenas vai tirgus apstākĜi dažādās dalībvalstīs nedrīkst pārlieku 
atšėirties. 

 
6. Patērētāju aizsardzības tiesību piemērošana un nostiprināšana. Patērētājiem jābūt labāk 

informētiem par savām tiesībām, lai viĦi varētu pilnībā izmantot vienotā enerăētikas tirgus 
priekšrocības. Šāda patērētājiem paredzēta informācija jāizplata sistemātiski un tieši, 
piemēram, to varētu iekĜaut enerăijas patēriĦa rēėinos. Pilnvērtīgā sabiedrībā cīĦa ar 
enerăētisko nabadzību ir būtiska, un tai ir jābūt svarīgai prioritātei. 
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Uzlabot piegādes drošumu un stiprināt ES pozīciju attiecībās ar tās ārējiem partneriem 
 
 
7. ES tiesību aktu labāka piemērošana enerăētikas nolīgumos, kas noslēgti ar trešām 

valstīm un ietekmē ES iekšējo tirgu.  Ja ar trešām valstīm noslēgtie energoapgādes vai 
infrastruktūras nolīgumi ietekmē energoapgādi visā Eiropas Savienībā un ES iekšējo 
enerăētikas tirgu, Eiropas Komisijai būtu jānodrošina, ka šiem ārējiem nolīgumiem piemēro 
ES iekšējos noteikumus. 

 
8. Virz ība uz Eiropas energoapgādes sistēmu. Eiropas Savienība ir tieši ieinteresēta stiprināt 

savu pozīciju sarunās ar starptautiskajiem enerăijas piegādātājiem. Jomās, kurās visvairāk var 
panākt, piemērojot kopēju pieeju, Padomei būtu jāpiešėir Eiropas Komisijai pilnvaras ES 
vārdā vest sarunas ar ārējiem enerăijas piegādātājiem un tranzīta valstīm un jāizpēta iespējas 
ES līmenī izveidot fosilo degvielu iepirkuma grupas. Tādā veidā Eiropas Savienības pozīcija 
sarunās būtu daudz spēcīgāka nekā atsevišėu dalībvalstu pozīcija. Tas dotu iespēju ievērojami 
uzlabot dalībvalstu apgādi ar enerăiju, tādējādi nodrošinot solidaritāti un resursu optimālu 
izmantošanu. 

 
9. Tīklu savienošana un tirgu saskaĦošana ar ES kaimiĦvalstu tirgiem. Eiropas Savienībai 

vienlaikus būtu jāveicina enerăētikas politikas attīstība arī austrumu un dienvidu 
kaimiĦvalstīs, lai attīstītu enerăijas transportēšanu un tranzītu. Tāpēc ir jāattīsta nepieciešamie 
tīklu savienojumi un jāsaskaĦo tirgi. Šādiem kopējas enerăētikas politikas elementiem 
jāatbilst ES principiem (piegādes rentabilitātes, tirgus apstākĜu, pārredzamības, savstarpīguma 
principa, ilgtspējīgas attīstības, energoefektivitātes u.c. ziĦā) un attiecīgo reăionu vajadzībām 
ekonomikas un sociālajā jomā. 

 

10. Izmantot Savienības Vidusjūrai un Austrumu partner ības potenciālu sadarbībai 
enerăētikas jomā. Eiropas Savienībai jācenšas aktīvi sadarboties ar Savienības Vidusjūrai un 
Austrumu partnerības valstīm, lai savām kaimiĦvalstīm palīdzētu ražot, izmantot un eksportēt 
enerăiju, kas iegūta no ilgtspējīgiem avotiem, un radīt attiecīgu regulējumu. Tiecoties 
nodrošināt Eiropas apgādi ar enerăiju, vajadzētu palīdzēt šīm valstīm nodrošināt tajās 
nepieciešamo enerăiju un palīdzēt finansēt to ieguldījumus. 

 
11. Atbalsts jaunattīstības valstīm. Eiropas Savienībai jāpalīdz jaunattīstības valstīm veikt 

ieguldījumus to enerăētikas infrastruktūrā, īpaši atjaunojamo energoresursu infrastruktūrā, lai 
sekmētu šo valstu ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi. Turklāt ir būtiski izveidot tirgus 
apstākĜus, kas piesaista ārvalstu ieguldījumus un sekmē tirdzniecību, vienlaikus nodrošinot 
visnabadzīgāko sabiedrības grupu piekĜuvi enerăijai. 
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Līdz 2050. gadam pāriet uz enerăijas sistēmām ar zemu oglekĜa dioksīda emisiju līmeni 
 
12. Nepieciešamība izstrādāt saskaĦotu un visaptverošu stratēăiju Eiropas enerăētikas 

nozares reformai. ĥemot vērā klimata pārmaiĦas un izrakteĦu kurināmā krājumu izsīkšanu, 
ir nepieciešamas radikālas pārmaiĦas enerăijas ražošanas un patēriĦa veidos. Lai pārietu uz 
ilgtspējīgu enerăētikas modeli, ir svarīgi attīstīt alternatīvus ilgtspējīgus enerăijas avotus un 
tehnoloăijas, kas rada nelielu daudzumu emisijas. Pāreja uz enerăijas ražošanu, kas rada zemu 
oglekĜa emisiju, ir elements, kas jāiekĜauj Eiropas stratēăijā dažādu ilgtspējīgu enerăijas avotu 
sekmēšanai jomās, kurās ir laba izmaksu un ieguvumu attiecība. Pieejamie finanšu resursi 
jāapkopo, lai atteiktos no valstu atbalsta mehānismiem, kas nav efektīvi. Finanšu līdzekĜu 
apkopošana šajās jomās ir īpaši svarīga pašreizējos ekonomiskajos apstākĜos. 

 
13. Nodarbinātības veicināšana. Pāreja uz tautsaimniecību, kas rada zemu oglekĜa emisiju, 

izraisīs nozīmīgas pārmaiĦas, kam varētu būt gan pozitīva, gan negatīva ietekme uz darba 
tirgu. Jāizveido atbilstoši tirgus apstākĜi, lai, pārstrukturējot enerăētikas nozari, varētu radīt 
darba vietas. 

 
14. Eiropas enerăētikas nozares konkurētspējas uzlabošana. Pāreja jāizmanto kā iespēja 

stimulēt aktivitāti un detalizēti pārskatīt enerăijas ražošanas un patēriĦa veidus. Eiropas 
konkurētspēja būs atkarīga arī no pieejamām enerăijas cenām un no tās spējas radīt 
jauninājumus un eksportēt savas energotehnoloăijas. Eiropas Savienībai un dalībvalstīm būtu 
jārada labvēlīgi apstākĜi, lai Eiropas operatori sadarbojoties varētu īstenot nozīmīgus 
projektus enerăētikas jomā. Dalībvalstīm ir jāturpina sadarboties enerăijas avotu struktūras 
jautājumā, īstenojot plaša mēroga projektus atjaunīgas enerăijas (vēja, saules u.c. enerăija) 
ražošanai un transportēšanai (vērienīgais un viedais enerăētikas tīkls). Dažādu enerăijas avotu 
pakāpeniska integrācija varētu notikt vispirms reăionālajā līmenī. 

 
 

Pilsonisko sabiedrību iesaistīt lēmumu pieĦemšanā 
 
15. ES enerăētikas politikas orientēšana uz iedzīvotājiem. Tāda visai sabiedrībai aktuāla un 

nozīmīga jautājuma kā enerăētika risināšanā ir pilnībā jāiesaista sabiedrība. Eiropas 
Enerăētikas kopienas izveide paver iespēju Eiropas iedzīvotājus iesaistīt projektā, kas viĦiem 
sniedz nepārprotamu pievienoto vērtību. Sabiedrības iesaistīšanai un sadarbībai ar pilsonisko 
sabiedrību ir izšėiroša nozīme, jo iedzīvotāji uzskata, ka leăitimitāte ir būtiska, lai politikas 
lēmumus uzskatītu par ticamiem un sabiedrība atbalstītu turpmākās vērienīgās pārmaiĦas. 

 

16. Izveidot Eiropas pilsoniskās sabiedrības forumu, lai uzraudzītu enerăētikas jautājumu 
risināšanu. Nopietnas bažas rada fakts, ka enerăētikas jautājumos nav strukturēta dialoga 
starp politikas veidotājiem, lēmumu pieĦēmējiem un Eiropas pilsonisko sabiedrību. Pilsoniskā 
sabiedrība būtu sistemātiski jāiesaista ES, valstu un reăionālā līmeĦa debatēs par enerăētikas 
jautājumiem. EESK un “Mūsu Eiropa” pauž gatavību atbalstīt šīs debates ES līmenī, 
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izveidojot Eiropas pilsoniskās sabiedrības forumu, kurā pulcējas patērētāju apvienību, vides 
jomas NVO, rūpniecības nozares, arodbiedrību u.c. pārstāvji.  

 
 

Piešėirt attiecīgas pilnvaras Eiropas Savienībai 
 
17. Eiropas solidaritātes pakts enerăētikas jomā. Lisabonas līgumā skaidri noteikts, ka ir 

jānodrošina dalībvalstu solidaritāte. Diemžēl pašreizējā institucionālajā sistēmā šis princips 
praksē nav īstenots. Pa šo laiku enerăētikas nozare ir ieguvusi aizvien lielāku politisko 
nozīmi, un Eiropas Savienībai šajā jomā nav bijis attiecīgu pilnvaru. Solidaritātes princips 
jāīsteno praksē, un tam jākĜūst par virzītājspēku Eiropas enerăētikas politikas attīstībā, 
tādējādi novēršot ar valstu suverenitāti saistītos konfliktus. 

 
18. Palielināt ES finanšu resursus enerăētikas jomā. ES rīcībā nav instrumentu nedz vērienīgu 

pasākumu finansēšanai, nedz enerăijas avotu izvēles noteikšanai. ES ikgadējais enerăētikas 
budžets ir niecīgs salīdzinājumā ar summām, ko šajā jomā tērē dalībvalstis. ES budžets 
jāpalielina, nodrošinot tieši šim mērėim paredzētus īpašus resursus, tostarp izveidojot fiskālus 
instrumentus un enerăētikas fondu Eiropas mēroga enerăijas infrastruktūras projektu 
finansēšanai (piemēram, elektrības un gāzes tīklu savienojumiem) un dažādošanas 
sekmēšanai, lai, veicot kopīgu izpēti saistībā ar zemu oglekĜa emisiju izraisošiem 
energoresursiem, veicinātu pāreju uz ilgtspējīgiem enerăijas avotiem un energotehnoloăijām. 

 
19.  Eiropas Komisijas pozīcijas stiprināšana. Komisijai kā struktūrai, kas ierosina un koordinē 

politiku un rūpējas par Kopienas interesēm, ES enerăētikas politikā jābūt visnozīmīgākajai 
institūcijai un jāuzĦemas lielāka loma saskaĦotas, uzticamas un efektīvas enerăētikas politikas 
veidošanā, tādējādi radot pamatu Eiropas Enerăētikas kopienas izveidei. 

 
20. Izvērt ēt institucionālās sistēmas pārskatīšanas nepieciešamību. Līdz 2014. gadam būtu 

jāizvērtē, vai pašreizējā institucionālā sistēma ir piemērota, lai sasniegtu Eiropas kopējas 
enerăētikas politikas vērienīgos mērėus. Ja secinās, ka tā nav atbilstoša, jāpieĦem lēmums 
nopietni apsvērt mūsu priekšlikumu par Eiropas Enerăētikas kopienas izveidi. 

 
 
Secinājumi 
 
Enerăētikas jautājumos ES vadītājiem ir īpaša atbildība nākamo paaudžu priekšā. Eiropa vairs nevar 
atĜauties nogaidošu nostāju, jo svarīgākie lēmumi, ko enerăijas jomā pieĦems šodien, radīs saistības 
vairāku gadu desmitu garumā. Lai sekmīgi sagatavotu līdz 2050. gadam paredzēto pāreju, jau tagad ir 
jāpieĦem attiecīgi lēmumi par ES apĦemšanos sekmēt ilgtspējīgu attīstību un kopīgi izstrādāt jaunu 
līgumu enerăētikas jomā. Eiropas Savienība ir spērusi svarīgu soli, pieĦemot enerăētikas un klimata 
dokumentu kopumu, tādējādi sagatavojot pamatu šīm jaunajam kopīgajam redzējumam. Tomēr, lai tas 
kĜūtu par realitāti, vēl ir daudz kas jāpadara. 
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Politiskā griba, tāpat kā pilsoniskās sabiedrības atbalsts, ir būtiska, un tai ir jāsekmē tāda saskaĦota 
Eiropas bloka izveide, kas ir spējīgs kopīgi risināt visus ar enerăētiku saistītos daudzveidīgos 
jautājumus. Uzskatām, ka visdaudzsološākais un vistālejošākais risinājums būtu izveidot pilntiesīgu 
Eiropas Enerăētikas kopienu, kas aptvertu visus būtiskos ekonomiskos, politiskos un stratēăiskos 
aspektus. Tā aptvertu tādus jautājumus kā enerăijas tirgu integrācija, izpētes pasākumu koordinēšana, 
lēmumi par ieguldījumiem, solidaritātes mehānismi un vajadzība paust vienotu nostāju starptautiskā 
līmenī. Lai to īstenotu, vajadzīga spēcīga pārvalstiska pieeja. Šis kopējais projekts dotu iespēju 
dalībvalstīm un ES institūcijām pēc iespējas efektīvāk un demokrātiskāk izstrādāt ES enerăētikas 
politiku. 
 
Taču galvenais, ka Eiropas Enerăētikas kopiena piepildītu ES iedzīvotāju cerības; nesen veiktās 
aptaujas liecina, ka iedzīvotāji šo ideju pārliecinoši atbalsta. Valstu līmeĦa pasākumi enerăētikas jomā 
ir zaudējuši nozīmību, un ilgtspējīgu, noturīgu un uz nākotni orientētu enerăētikas sistēmu var 
vislabāk izveidot ES līmenī.  
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