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IEROSINĀJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 

ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu „ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģija” 

(COM(2016)0051), kas ir Enerģētikas savienības stratēģijas neatņemama daļa; norāda uz 

siltumapgādes un aukstumapgādes nozares izšķirošo nozīmi ES enerģētikas un klimata 

mērķu līdz 2020., 2030. un 2050. gadam, kā arī energoapgādes drošības palielināšanas 

mērķu sasniegšanā; 

2. uzsver, ka vēl nav pietiekami izstrādāti ES politikas instrumenti un kapacitāte, lai virzītu 

siltumapgādes un aukstumapgādes nozares pārveidi, maksimāli izmantotu visas iespējas 

un vajadzīgajā apmērā un tempā ieviestu pieprasījuma mazināšanas un dekarbonizācijas 

risinājumus; 

3. ņem vērā to, ka atbilstīgi aprēķiniem siltuma apjoms, ko rada rūpnieciskie procesi un ko 

pēc tam izvada atmosfērā vai ūdenī (nevis tiek produktīvi izlietots), ir pietiekams, lai visā 

Savienībā apkurinātu dzīvojamās un terciārās ēkās; 

4. norāda, ka pasākumi visaptverošas un integrētas stratēģijas izstrādei siltumapgādes un 

aukstumapgādes jomā Enerģētikas savienības ietvaros sniedz nozīmīgas iespējas gan ES 

uzņēmumiem, gan patērētājiem, ja tie tiek pareizi īstenoti, samazinot kopējās enerģijas 

izmaksas rūpniecībai, stimulējot konkurētspēju un nodrošinot izmaksu ietaupījumus 

patērētājiem; 

5. atgādina, ka siltumapgāde un aukstumapgāde veido ES enerģijas pieprasījuma lielāko 

daļu; uzsver, cik svarīgi ir ievērot tehnoloģiskās neitralitātes principu attiecībā uz patlaban 

pieejamajiem atjaunojamajiem energoresursiem un uz tirgus un valstu iniciatīvām, 

nodrošinot pāreju uz mazoglekļa un drošu energoapgādi siltumapgādes un 

aukstumapgādes nozarei;  

6. uzsver, ka energoviedas ēkas un tīkli un palielināta energoefektivitāte siltumapgādes un 

aukstumapgādes nozarē būs ļoti nozīmīgi, lai nodrošinātu enerģijas ietaupījumus, un 

uzsver nepieciešamību energoefektivitātes tirgū mobilizēt privātos un publiskos līdzekļus, 

kā arī atzinīgi vērtē gaidāmo Direktīvas par ēku energoefektivitāti pārskatīšanu;  

7. atgādina ka divas trešdaļas ES ēku tika uzceltas laikā, kad energoefektivitātes prasības bija 

ļoti ierobežotas vai tādu vispār nebija un ka lielākajai daļai ēku ir individuāli, vēl pirms 

1992. gada uzstādīti apkures katli; norāda, ka privātās un publiskās ēkas ES rada 40 % 

enerģijas galapatēriņa un 36 % CO2 emisiju un ka 85 % no ēku energopatēriņa izmanto 

telpu apsildīšanai un ūdens sildīšanai; uzsver, ka ir jāpalielina energoefektivitāte, 

atjaunojot un renovējot ēkas un siltumapgādes un aukstumapgādes iekārtas, lai līdz 

2020. gadam palielinātu enerģijas ietaupījumus vismaz līdz 20 %, bet vienlaikus atzīst, ka 

dalībvalstu ēku fonds ir ļoti atšķirīgs; 

8. uzskata, ka mājokļu apkures nozarē pastāv liels, joprojām neizmantots energoefektivitātes 

palielināšanas potenciāls; aicina dalībvalstis pieņemt pasākumus, kas palielina apkures 
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sistēmu energoefektivitāti, jo tas ir rentabls veids, kā samazināt dzīvojamo ēku CO2 

emisijas; 

9. atgādina, ka neraugoties uz zināmu progresu, kas panākts, siltumapgādes un 

aukstumapgādes jomai virzoties uz atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanu, 

75 % no primārās enerģijas joprojām tiek iegūti no fosilā kurināmā; norāda, ka ēkas — un 

arī cilvēki, kas tajās mīt —ir pirmie siltumapgādes un aukstumapgādes patērētāji; uzsver, 

ka galvenā prioritāte ir samazināt enerģijas rēķinus, veicot renovāciju; uzsver, ka atlikušā 

vajadzība pēc siltumapgādes un aukstumapgādes būtu tieši vai netieši jāapmierina ar 

atjaunojamiem energoresursiem;  

10. uzsver, cik liela nozīme celtniecības nozarē ir pārstrukturēšanas plānam, lai veicinātu zaļo 

ekonomiku un privātajā un publiskajā būvniecības nozarē pilnīgāk izmantotu potenciālu, 

kāds piemīt zaļajām vietējām darbavietām energotaupības, energoefektivitātes un 

atjaunojamo enerģijas avotu jomā;  

11. uzsver, ka pētniecība un tehnoloģiskie jauninājumi siltumapgādes un aukstumapgādes 

jomā stiprina Eiropas uzņēmējdarbības konkurences priekšrocību un komerciālo 

dzīvotspēju, kā arī veicina galveno ES enerģētikas politikas mērķu sasniegšanu, tostarp 

garantējot energoapgādes drošību, kā arī enerģijas ražošanas, transportēšanas un patēriņa 

ilgtspējīgu attīstību; 

12. atgādina, ka ieguldījumi energotaupībā un energoefektivitātē sniedz iespēju gūt 

visaugstāko un visātrāko peļņu visā enerģētikas nozarē; 

13. prasa īstenot rentablu pieeju, kas vērsta uz enerģijas ietaupījumu panākšanu sistēmas 

līmenī; 

14. uzsver, ka patērētāji var aktīvi iesaistīties virzībā uz ilgtspējīgas Eiropas siltumapgādes un 

aukstumapgādes sistēmas izveidi; uzsver, ka jaunās regulas par energomarķējumu, kurā 

jaunās marķējuma kategorijas ir vērstas uz nākotni un uzsver dažādu produktu 

energoefektivitātes atšķirības, efektīva īstenošana varētu palīdzēt patērētājiem izdarīt 

labāku apzinātu izvēli, ņemot vērā radītos enerģijas ietaupījumus un mazākus rēķinus par 

patērēto enerģiju; uzsver, ka īpaši instrumenti, piemēram, viedie skaitītāji un domotikas 

vadības ierīces, var uzlabot patērētāju patēriņa paradumus; 

15. norāda, ka ES tiesiskajos regulējumos ir izvirzīti plaši mērķi, tomēr ir būtiski panākt reālu 

progresu siltumapgādes un aukstumapgādes jomas krasā pārveidošanā, kas tiek veikta 

enerģētikas sistēmu plašākas pārveides ietvaros; 

16. norāda, ka visefektīvākais veids, kā izpildīt kopējos mērķus, ir nodrošināt lielākas tiesības 

vietējām un reģionālajām iestādēm un sniegt tām atbalstu, lai tās kopā ar visām 

ieinteresētajām personām varētu izmantot pilnībā integrētu, sistēmās balstītu pieeju 

pilsētplānošanai, infrastruktūras attīstīšanai, mājokļu celtniecībai un renovēšanai un jaunu 

rūpniecības projektu attīstīšanai, lai maksimāli izmantotu to iespējamo savstarpējo 

mijiedarbību, efektivitāti un citus savstarpējos ieguvumus; 

17. aicina Komisiju pilnībā izmantot siltumapgādes un aukstumapgādes nozari, lai sistēmas 

līmenī panāktu rentablus energoefektivitātes ieguvumus, veicinot atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu un nodrošinot saikni starp siltumenerģijas un elektroenerģijas 
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ražošanu, rūpnieciskajiem procesiem, (piemēram, dūmgāzu reģenerāciju), atkritumu 

apsaimniekošanu un pieprasījuma pārvaldību, un izpētīt, kā varētu veicināt rūpniecības 

radītā atlikumsiltuma un atlikumaukstuma reģenerēšanu un ilgtspējīgu biogāzes ražošanu; 

uzsver, ka iepriekšminētajās jomās vairāk būtu jāizpēta koģenerācija un triģenerācija; 

uzsver, ka siltuma un elektroenerģijas ražošanai, kas saistīta ar atkritumu 

apsaimniekošanu, būtu jāsaskan ar aprites ekonomikā noteikto atkritumu 

apsaimniekošanas hierarhiju, tādējādi izvairoties no pieturēšanās pie resursu, ko var 

pārstrādāt vai izmantot atkārtoti, sadedzināšanas; 

18. uzsver, cik svarīgi ir plašāk, ar lielāku sinerģiju un integrētāk izmantojot visus pieejamos 

Eiropas struktūrfondu un reģionālo fondu un ESIF līdzekļus, kuriem vajadzētu būt 

pieejamiem visiem dalībniekiem, tostarp MVU un mikrouzņēmumiem; aicina dalībvalstis 

palielināt lietotāju un patērētāju informētību par jauniem tehniskiem risinājumiem 

energotaupības jomā, un aicina Komisiju veicināt paraugprakses apmaiņu starp 

dalībvalstīm; 

19. uzsver, ka ir svarīgi izvairīties no izmaksu ziņā dārgās piesaistes pie siltumapgādes 

infrastruktūras, kas saistīta augsta oglekļa emisiju līmeņa avotu izmantošanu enerģijas 

ražošanā; uzsver, cik svarīgi ir novērtēt to, kāds publiskais finansiālais atbalsts ir 

nepieciešams centralizētai siltumapgādes infrastruktūrai, ņemot vērā ES mērķi līdz 

2050. gadam par 80–95 % samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas salīdzinājumā ar 1990. 

gada līmeni un plānveidīgi pāriet uz energoekonomiku; 

20. uzskata, ka patērētājiem jābūt šīs stratēģijas galvenajam elementam, lai, izmantojot 

mūsdienīgas tehnoloģijas un inovatīvus risinājumus, varētu veikt pāreju uz pārdomātu, 

efektīvu un ilgtspējīgu siltumapgādes un aukstumapgādes sistēmu, kas var nodrošināt 

enerģijas un finansiālus ietaupījumus uzņēmumiem un iedzīvotājiem, paaugstināt gaisa 

kvalitātes līmeni, uzlabot iedzīvotāju labklājību un nodrošināt ieguvumus uzņēmumiem 

un sabiedrībai kopumā; 

21. uzsver nepieciešamību ieguldīt vairāk līdzekļu pētniecībā un attīstībā, lai izstrādātu 

novatoriskus un tehnoloģiskus risinājumus; tomēr uzsver, ka, plašāk izmantojot patlaban 

pieejamās tehnoloģijas, būs iespējams palielināt apkures un dzesēšanas sistēmu 

efektivitāti par 20 %; 

22. uzsver, ka mūsdienās lielā daļā Eiropas ēku tiek nelietderīgi izmantota enerģija, jo to 

izolācijas kvalitāte ir zema un siltumapgādes sistēma —veca un neefektīva, tādēļ 

enerģētiskā nabadzība skar gandrīz 11 % ES iedzīvotāju; 

23. norāda, ka būtisks ēku energoefektivitātes palielinājums varētu būt svarīgs instruments, ar 

ko novērst enerģētisko nabadzību; 

24. norāda uz Savienībā pastāvošajiem atšķirīgajiem apstākļiem, uzskata, jo īsāka ir ķēde 

primārās enerģijas pārveidei citās formās, lai ražotu izmantojamu siltumu, jo augstāka ir 

energoefektivitāte, un aicina Komisiju veicināt tehnoloģiski neitrālus instrumentus, kas 

ļautu katrai kopienai izstrādāt rentablus risinājumus nolūkā samazināt siltumapgādes un 

aukstumapgādes nozares oglekļa dioksīda emisiju intensitāti; 

25. prasa sagatavot plānus, lai pakāpeniski izbeigtu subsīdijas fosilajiem kurināmajiem un 

novirzītu finanšu resursus uz energoefektivitātes projektiem, kas palīdz sasniegt ES 
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mērķus attiecībā uz enerģētikas nozares dekarbonizāciju līdz 2050. gadam; 

26. atgādina, ka dažas nozares vai spēkstacijas ražo siltumenerģiju vai aukstumu kā 

blakusproduktu, ko varētu atkal izmantot rūpnīcās vai pārdot tuvējām ēkām; norāda, ka 

atlikumaukstuma ražošanas, patēriņa un atkārtotas izmantošanas integrēšana var dot vides 

un ekonomisku labumu un mazināt aukstumapgādes pieprasījumu pēc primārās enerģijas; 

uzsver, cik svarīgi ir izmantot atlikumsiltumu un atlikumaukstumu, un aicina Komisiju 

veicināt to izmantošanu; 

27. norāda, ka 72 % no vienas ģimenes savrupmāju siltumapgādes un aukstumapgādes 

pieprasījuma tiek patērēti lauku un vidēji apdzīvotos apgabalos; norāda, ka 

mājsaimniecībām lauku, attālās un izolētās vietās, iespējams, būs jāpievērš īpaša 

uzmanība un būs nepieciešami specifiski risinājumi; 

28. uzsver, cik būtiski augsta līmeņa elektrifikācija siltumapgādes un aukstumapgādes nozarē 

var ietekmēt dekarbonizāciju, gan samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un uzlabojot 

gaisa kvalitāti pilsētās; 

29. uzsver cietās biomasas, biogāzes un ģeotermālās enerģijas vispārējo pieejamību un 

potenciālu, kāds piemīt centralizētajai siltumapgādei un siltuma un enerģijas 

koģenerācijai, jo tās ir ne tikai rentabls līdzeklis enerģētikas nozares dekarbonizācijai, bet 

arī veicina piegādes drošības mērķu sasniegšanu; uzsver, ka Eiropas gāzes krīze varētu 

radīt arī siltumapgādes krīzi; atzinīgi vērtē ilgtspējības kritērijus biomasai, kuriem jābūt 

līdzsvarotiem, lai veicinātu videi draudzīgu ilgtspējīgu un konkurētspējīgu izmantošanu; 

aicina Komisiju nekavējoties ierosināt ilgtspējīgu biomasas politiku; 

30. uzsver, ka ir svarīgi blīvi apdzīvotās pilsētu aglomerācijās ierobežot tādu individuālu 

apkures sistēmu izmantošanu, kuras palielina gaisa piesārņojumu apdzīvotās teritorijās un 

kuras ir daudz grūtāk kontrolēt nekā plaši izplatītās centralizētās siltumapgādes sistēmas; 

tomēr uzsver, ka Savienībā pastāv atšķirīgi infrastruktūras un klimata apstākļi, un ka šīs 

sistēmas bieži ir nepieciešams modernizēt, lai palielinātu to efektivitāti; tādēļ prasa veikt 

analīzi, lai noskaidrotu, vai ir nepieciešams atbalstīt centralizētas siltumapgādes 

infrastruktūru un kādi nodokļi tiek piemēroti atjaunojamiem enerģijas avotiem un 

centralizētai siltumapgādei; 

31. uzsver, ka ir jāizstrādā īpaša enerģētikas politika teritorijām, kurās nav izveidots 

dabasgāzes tīkls; 

32. uzsver, ka ir svarīgi palielināt atjaunojamas siltumapgādes un aukstumapgādes 

tehnoloģijas, vienlaicīgi nodrošinot ievērojami lielāku energoefektivitāti; 

33. uzsver, vienlaikus norādot uz to, ka ir jāsaglabā tehnoloģiju neitralitāte, ņemot vērā 

dažādos sociāli ekonomiskos un ģeogrāfiskos apstākļus dalībvalstīs, milzīgo potenciālu, 

kāds piemīt inovatīvām nulles enerģijas mājām, jo tās ir rentabls līdzeklis būvniecības 

nozares un parasto mājsaimniecību dekarbonizācijai;  

34. uzsver, ka atkritumu pārvēršanas enerģijā procesam arī turpmāk būs nozīmīga loma, jo 

alternatīva bieži vien ir atkritumu poligoni un fosilā kurināmā izmantošana, atgādinot, ka 

ir nepieciešams palielināt pārstrādi; 
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35. aicina pārskatīt spēkā esošos tiesību aktus, koncentrējoties uz tehnoloģiju neitralitātes un 

rentabilitātes saglabāšanu, lai nodrošinātu, ka ar tiem vienu tehnoloģiju neveicina vai 

nediskreditē vairāk nekā kādu citu, piemēram, aprēķinot ēkas energoefektivitāti, būtu 

jāņem vērā uz vietas, piemēram, ar fotoelementu paneli, vai netālu no ēkas ražota 

atjaunojamā enerģija neatkarīgi no tās avota; 

36. atzinīgi vērtē ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģiju, kurā secināts, ka 

,,patērētājiem jābūt šīs stratēģijas pamatā” un kura ir paredzēta, lai viņi varētu pāriet ,,uz 

viedu, efektīvu un ilgtspējīgu siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu, kas var radīt enerģijas 

un budžeta ietaupījumus uzņēmumiem un pilsoņiem”; 

37. aicina Komisiju, dalībvalstis un vietējās iestādes risināt konkrētās problēmas, kuras ir 

saistītas ar ēkām lauku apvidos, kas parasti ir vecākas, mazāk energoefektīvas un nav tik 

labvēlīgas veselībai, kā arī nodrošina mazāku siltumkomfortu; 

38. atgādina par ieguldījumu, ko atjaunojamo energoresursu enerģija dod, uzlabojot enerģijas 

piegādes drošību Eiropā, un uzsver hidroelektrostaciju augsto spēju reaģēt uz maksimālo 

pieprasījumu un sistēmas vispārējas darbības pārtraukuma riskiem; 

39. aicina Komisiju, dalībvalstis un vietējās pašvaldības iestādes, ņemot vērā risku saistībā ar 

nākotnē iespējamajām gāzes piegādes krīzēm, aprites ekonomikas īstenošanā pilnībā 

iekļaut biogāzes ražošanu no kūtsmēsliem. 



 

PE582.292v02-00 8/8 AD\1098419LV.doc 

LV 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS 
GALĪGAIS BALSOJUMS 

Pieņemšanas datums 21.6.2016    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

45 

11 

10 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona 

Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad 

Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille 

D’Ornano, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Eleonora 

Evi, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, 

Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise 

Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, 

Benedek Jávor, Rikke Karlsson, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert 

Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles 

Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, 

Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie 

Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, 

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, 

Damiano Zoffoli 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, 

Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Elena Gentile, Iris Hoffmann, 

Anne-Marie Mineur, Ulrike Müller, Marijana Petir, Gabriele Preuß, 

Jasenko Selimovic, Bart Staes 

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

Rosa D’Amato, Edouard Ferrand 

 
 


