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“Atsevišķajiem ES enerģijas tirgiem ir jāstrādā kopā,” 
uzskata revidenti 
Jaunajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā aprakstītas tās nozīmīgās problēmas, ar kurām 
ES joprojām sastopas, cenšoties panākt, lai dažādie pašlaik eksistējošie vietējie, reģionālie un 
valstu enerģijas tirgi, kas pašlaik darbojas atsevišķi, sāktu darboties kopā un veidotu iekšējo 
enerģijas tirgu. Revidenti uzskata, ka enerģētikas infrastruktūra Eiropā kopumā vēl nav 
piemērota pilnīgi integrētiem tirgiem, tāpēc efektīvu energoapgādes drošību tā pašlaik 
nesniedz. Finansiālais atbalsts no ES budžeta enerģētikas infrastruktūras jomā ir devis tikai 
nelielu ieguldījumu iekšējā enerģijas tirgū un energoapgādes drošībā. 

Iekšējam enerģijas tirgum būtu jānodrošina gāzes un elektroenerģijas brīva plūsma visā 
ES teritorijā. No ES budžeta 2007.–2013. gadā enerģētikas infrastruktūras finansēšanai tika 
piešķirti 3,7 miljardi EUR, un 2014.– 2020. gadā paredzēts piešķirt vēl aptuveni 7,4 miljardus EUR. 

Taču ziņojumā norādīts, ka ES mērķis pabeigt iekšējā enerģijas tirgus izveidi līdz 2014. gadam 
netika sasniegts. Līdz trešās enerģētikas paketes pilnīgai īstenošanai vēl ir daudz darāmā. Tā kā 
enerģētikas infrastruktūra Eiropā nav piemērota integrētiem enerģijas tirgiem, efektīvu 
energoapgādes drošību tā pašlaik nesniedz. Tā uzskata revidenti, kuri veica konkrētus pētījumus 
sešās dalībvalstīs – Bulgārijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Spānijā un Zviedrijā. Viņi konstatēja 
nozīmīgas atšķirības šo valstu enerģijas tirgu darbībā, un tas apdraud ES tirgus attīstību kopumā. 
Tāpēc revidenti secināja, ka finanšu atbalsts no ES budžeta ir devis tikai ierobežotu ieguldījumu. 

“Energoapgādes drošība šajā nestabilajā pasaulē Eiropai ir ļoti svarīga”, norādīja par šo ziņojumu 
atbildīgais Revīzijas palātas loceklis Fils Vins Ovens (Phil Wynn Owen). “Lai to panāktu, ir 
jāpabeidz iekšējā enerģijas tirgus izveide un jādalās ar to enerģiju, kas mums jau ir.” 

Pārrobežu enerģijas plūsmām ir vajadzīga labāka sadarbība starp kaimiņvalstīm, teikts ziņojumā. 
Tādēļ Eiropas Komisijai ir jāapzina tā enerģētikas infrastruktūra, kura ES netiek aktīvi izmantota, 
un jāstrādā ar dalībvalstīm, lai likvidētu šķēršļus, kas liedz šīs izmantot šo infrastruktūru iekšējā 
enerģijas tirgū. Turklāt Komisijai ir jādomā par jauniem enerģijas pārvades ceļiem, lai enerģija 
vienā dalībvalstī būtu pieejamiem patērētājiem citā dalībvalstī, piemēram, to varētu panākt, 
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izveidojot reģionālās infrastruktūras operatorus. 

Tā kā iekšējā enerģijas tirgus regulējums nav pilnībā īstenots, revidenti iesaka Komisijai sākt visas 
vajadzīgās pārkāpumu procedūras pret dalībvalstīm līdz 2016. gada beigām. 

Visbeidzot, enerģētikas infrastruktūras pašreizējā finansējuma galvenais mērķis nav iekšējais 
enerģijas tirgus. Komisijai ir jāsagatavo tiesību aktu priekšlikumi par to, kā tai jāpieņem lēmumi, 
kad jāatlasa enerģētikas infrastruktūras projekti finansēšanai, lai enerģijas tirgus dalībvalstīs 
darbotos pienācīgi un nepārtraukti. 

 

Piezīmes izdevējiem 
 
Īpašais ziņojums Nr. 16/2015 “Energoapgādes drošības uzlabošana, veidojot iekšējo enerģijas tirgu: jāstrādā 
vairāk” ir pieejams angļu, franču un vācu valodā (citas valodu versijas tiks publicētas drīzumā). 

ERP īpašajos ziņojumos tiek atspoguļoti rezultāti, kas iegūti atsevišķu budžeta jomu vai vadības aspektu lietderības 
un atbilstības revīzijās. ERP atlasa un izstrādā šos revīzijas uzdevumus tā, lai tiem būtu pēc iespējas lielāka ietekme, 
konkrēti, tiek ņemts vērā risks, kādam pakļauta lietderība vai atbilstība, attiecīgo ienākumu vai izdevumu apjoms, 
paredzamie notikumi, kā arī politiskās un sabiedrības intereses. 

 


