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IEROSINĀJUMI 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 

sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 

ierosinājumus: 

1. atgādina, ka Eiropa ir dabas resursu neto importētāja un ka resursu cenas 21. gadsimta 

pirmajos desmit gados ir palielinājušās par 147 %1, tādēļ Eiropas ekonomika ir kļuvusi 

īpaši neaizsargāta; uzskata — lai risinātu pasaules mērogā aktuālas problēmas un lai 

novērstu ES atkarību no izejvielām, Eiropas rūpniecību ir būtiski svarīgi atjaunot, 

pamatojoties uz enerģijas un resursu lietderīgu izmantošanu un tā nodrošinot, ka ES var 

nākotnē saglabāt savu konkurētspēju, balstoties uz inovatīvām nozarēm, kā arī palielināt 

ražošanas jaudu un radīt jaunas un ilgtspējīgas darbvietas, kas garantē pienācīgu 

atalgojumu, tostarp darbvietas augsti kvalificētam darbaspēkam; 

2. īpaši uzsver to, ka aprites ekonomikas progresam ir vajadzīga paradigmas maiņa, kas 

nodrošinātu, ka resursi netiek izšķērdēti; uzskata, ka šāda maiņa ir iespējama tikai tad, ja 

ražotāji un patērētāji saņem attiecīgus signālus (tādus kā dinamiski fiskālie un 

reglamentējošie noteikumi), ja straujāk notiek pāreja uz ekonomiku, kuras pamatā ir 

atjaunojamie energoresursi, un ja tiek mazināts iespējamais rikošeta efekts; ir pārliecināts, 

ka jāizmanto dažādu pieeju kombinācija, ievērojot subsidiaritāti atšķirīgos politikas 

līmeņos, un cita starpā, bet ne tikai, arī pieeja ar šādu mērķi: 

– internalizēt ārējos faktorus un veicināt resursu izmantošanu pēc kaskādes principa; 

– pārstrādājamus atkritumus izmantot kā svarīgu un drošu izejvielu avotu, izstrādājot 

netoksisku materiālu aprites ciklus; 

– koncentrēties uz būtisku izejvielu plūsmām, pievēršot uzmanību resursietilpīgiem 

produktiem, un līderus nodrošināt ar attiecīgiem stimuliem; 

– izstrādāt uzņēmējdarbības koncepcijas, kuras veicina izejvielu un produktu slēgta 

aprites cikla veidošanos; 

– izstrādāt ilgi lietojamus produktus, kurus var viegli salabot un kuru sastāvdaļas var 

viegli izmantot atkārtoti vai pārstrādāt; 

– organizēt loģistiku tā, lai produktus, kas vairs netiek lietoti, varētu viegli un efektīvi 

izmantot jauna produkta dzīves cikla sākšanai; 

– pieņemt lietpratīgu regulējumu, nodrošināt jau pārbaudītas labas prakses turpmāku 

īstenošanu, racionalizēt un/vai saskaņot ES tiesību aktus, kur tas nepieciešams, un 

panākt labāku īstenošanas procesu; 

                                                 
1 Saskaņā ar McKinsey Globālā institūta datiem enerģijas cenas ir palielinājušās par 190 %, pārtikas cenas — par 

135 % un izejvielu cenas — par 135 %. Sk. Resource revolution: Meeting the world’s energy, materials, food, 

and water needs [Resursu revolūcija — kā nodrošināt pasaulē vajadzīgo enerģiju, izejvielas, pārtiku un ūdeni], 

2011. gada novembris, 30. lpp. 

(http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/resource_revolution).  

http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/resource_revolution
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3. uzsver, ka, uzlabojot resursu izmantošanu ar labākas produktu izstrādes prasībām un ar 

atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktiem, kas nodrošina pāreju uz augstākām atkritumu 

hierarhijas pakāpēm (tā veicinot darbības, kuras novērš atkritumu rašanos, un sekmējot 

produktu un materiālu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi), ES uzņēmumi, publiskā 

sektora iestādes un patērētāji varētu būtiski ietaupīt līdzekļus (aptuveni 

EUR 600 miljardus jeb 8 % no gada apgrozījuma vērtības) un par 2–4 % varētu samazināt 

arī siltumnīcefekta gāzu emisijas kopējo gada apjomu; īpaši uzsver, ka tad, ja resursu 

produktivitāti līdz 2030. gadam izdotos palielināt par 30 %, varētu nodrošināt IKP 

pieaugumu gandrīz par 1 % un radīt vēl 2 miljonus jaunu, ilgtspējīgu darbvietu1; atgādina, 

ka resursu efektīva izmantošana ir Septītās vides rīcības programmas prioritārs mērķis, ar 

ko ir uzsvērta nepieciešamība stimulēt vides ziņā ilgtspējīgu produktu ražošanu un 

pakalpojumu sniegšanu un stimulēt patērētāju pieprasījumu pēc tiem, šajā nolūkā īstenojot 

politiku, kas nodrošina, ka šādi produkti un pakalpojumi ir plašāk pieejami, ka tie ir 

pieejami par pieņemamāku cenu un ka tie ir funkcionālāki un pievilcīgāki; uzsver — 

ņemot vērā resursu nepietiekamību, to izmantošana pilnīgi noteikti ir jānošķir no IKP 

pieauguma, lai garantētu, ka resursu patēriņa un IKP pieaugums nepārsniedz planētas 

biofizisko iespēju robežas; 

4. uzsver, ka ES mērķi ir nozīmīgi vienlīdzīgu konkurences apstākļu radīšanai; 

5. jo īpaši uzsver, ka, saskaņā ar Komisijas veikto analīzi, pieņemot jaunus mērķus attiecībā 

uz atkritumiem, varētu radīt 180 000 darbvietu, padarīt ES konkurētspējīgāku un 

samazināt pieprasījumu pēc dārgām izejvielām, kuru krājumi ir ierobežoti2; pauž nožēlu, 

ka ir atsaukts likumdošanas priekšlikums par atkritumiem3, taču, ņemot vērā Komisijas 

priekšsēdētāja vietnieka F. Timmermans paziņojumu 2014. gada decembra plenārsēdē, 

uzskata, ka ir iespēja izstrādāt jaunu un vēl vērienīgāku aprites ekonomikas tiesību aktu 

kopumu un ka tas ir jāiesniedz līdz 2015. gada beigām; prasa līdz 2015. gada beigām 

iesniegt likumdošanas priekšlikumu, kurš aptvertu ne vien sadzīves, bet arī rūpniecisko un 

komerciālo atkritumu plūsmas un kura pamatā būtu gan ietekmes novērtējums, gan 

kvantitatīvi mērķi, un iekļaut to jaunajā aprites ekonomikas tiesību aktu kopumā; prasa 

jaunajā aprites ekonomikas tiesību aktu kopumā pievērsties konkrētu atkritumu plūsmām, 

tostarp organiskajiem atkritumiem, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) un 

būvgružiem; 

6. prasa aprites ekonomikas tiesību aktu kopumā iekļaut noteikumus, ar ko atbilstoši Eiropas 

resursefektivitātes platformas ieteikumiem4, ES klimata un enerģētikas tiesību aktu 

                                                 
1 Komisijas 2014. gada 2. jūlija paziņojums „Ceļā uz aprites ekonomiku: bezatkritumu saimniekošanas 

programma Eiropai” (COM(2014)0398). 
2 Komisijas dienestu 2014. gada 2. jūlija darba dokuments (SWD(2014)0208), kurā īsumā izklāstīts ietekmes 

novērtējums, kas pievienots atkritumu direktīvu grozīšanai paredzētās direktīvas priekšlikumam 

(COM(2014)0397). 
3 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem, 

94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, 1991/31/EK par atkritumu poligoniem, 2000/53/EK par 

nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru 

atkritumiem un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (COM(2014)0397). 
4 European Resource Efficiency Platform (EREP). Manifesto and Policy Recommendations [Eiropas 

resursefektivitātes platforma — manifests un ieteikumi politikas īstenošanai], 2014. gada marts: 

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_

31-03-2014.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_31-03-2014.pdf
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_31-03-2014.pdf
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kopumam un Septītajai vides rīcības programmai izveido visaptverošu politikas sistēmu ar 

konkrētiem politikas mērķiem, kura būtiski samazina Eiropas atkarību no resursiem un 

ļauj veiksmīgāk iekļaut un racionalizēt jau izveidotos politikas instrumentus, piemēram, 

pilnībā īstenot un nostiprināt ekodizaina un ekomarķējuma direktīvas, piemērojot tās 

dažādiem produktu veidiem resursu efektīvas izmantošanas kontekstā; uzstāj, ka ar 

attiecīgajiem instrumentiem un pasākumiem reālas iespējas piedalīties aprites ekonomikā 

ir jānodrošina ne vien MVU, kas ir galvenie dalībnieki, bet arī sociālās ekonomikas 

uzņēmumiem un pašvaldībām un ka ir jāpanāk visu šo dalībnieku aktīva līdzdalība aprites 

ekonomikā; uzsver, ka minētajā sistēmā vajadzētu būt konkrētām politikas nostādnēm, kas 

nodrošina ilgtspējīgu vietējo darbvietu radīšanu, ļauj izvairīties no nesamērīgām 

administratīvajām prasībām un saglabā izmaksu ziņā pieņemamu situāciju 

mājsaimniecībām; 

7. prasa aprites ekonomikas tiesību aktu kopumā iekļaut noteikumus par īpašiem MVU 

atbalsta pasākumiem, piemēram, par pasākumiem, kas veicina lielāku izpratni, tehnisko 

palīdzību, kā arī finansējuma, informācijas un prasmju pieejamību; atbalsta to, ka tiek 

īstenots Komisijas sagatavotais zaļās rīcības plāns MVU, un atzinīgi vērtē Eiropas 

Resursefektivitātes izcilības centra izveidi, kas sniegs konsultācijas un palīdzību tiem 

MVU, kuri cenšas vēl lietderīgāk izmantot savus resursus; 

8. uzsver, ka privātā un publiskā sektora uzņēmumu godīga konkurence atkritumu 

apsaimniekošanas jomā ir jāgarantē pat tad, ja pašvaldības vai valsts līmenī pastāv 

atkritumu apsaimniekošanas monopols, kurš organizē atkritumu savākšanas sistēmu; 

9. aicina dalībvalstis un Komisiju nostiprināt ražotāju plašākas atbildības (RPA) tiesisko 

regulējumu un panākt RPA shēmu pārredzamāku īstenošanu; uzskata, ka galvenā nozīme 

ir skaidrām definīcijām un vienai kopīgai aprēķinu metodei, kuras pamatā ir uz faktiem 

balstīti dati un obligātas prasības, kas jāievēro RPA shēmām; uzsver, ka ir jāpilnveido 

iepakojuma dizaina prasības, lai samazinātu materiālu patēriņu un uzlabotu pārstrādi; 

10. prasa ar aprites ekonomikas tiesību aktu kopuma noteikumiem uzlabot un nostiprināt 

spēkā esošo tiesību aktu īstenošanu un ES līmenī ieviest ilgtspējīgas materiālu 

apsaimniekošanas politiku, kas īstenojama ar visu attiecīgo ieinteresēto personu līdzdalību 

un ar aprites cikla pieeju, lai panāktu materiālu ekoloģiski efektīvu un videi saudzīgu 

izmantošanu visos — ieguves, izstrādes, ražošanas, patēriņa, tehniskās apkopes, atkritumu 

apsaimniekošanas un atkārtotas izmantošanas — posmos un lai efektīvi aizstātu bīstamas 

vielas un materiālus; uzstāj, ka nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut, lai iepriekšminēto 

pasākumu rezultāts būtu izmaksu ziņā nepieņemams mājsaimniecībām; 

11. uzsver, ka īpaša nozīme aprites ekonomikā ir jāpiešķir bioproduktiem un ar tiem 

saistītajiem pakalpojumiem; mudina Komisiju ņemt vērā 2012. gada bioekonomikas 

stratēģijā1 noteiktos mērķus; uzskata, ka primārās ražošanas posmā neatjaunojamas 

izejvielas var aizstāt ar ilgtspējīgiem koksnes un koksnes materiālu resursiem, tā palielinot 

aprites ekonomikas ilgtspēju visā vērtību ķēdē; 

12. atgādina, ka ar attiecīgiem pasākumiem ir jānodrošina augsts drošības un veselības 

                                                 
1 Inovācijas ilgtspējīgai izaugsmei: Eiropas bioekonomika (COM(2012)0060), (SWD(2012)0011), 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf
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aizsardzības līmenis darbā atbilstoši īpašajiem riskiem, kuriem pakļauti darba ņēmēji 

dažās šajās nozarēs; 

13. uzsver, ka izejvielu ieguve pilsētvidē var veicināt atkritumu materiāla atgūšanu, tā 

palīdzot mazināt ES atkarību no izejvielu importa; aicina dalībvalstis pilnībā īstenot 

atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktus, sevišķi attiecībā uz atkritumu un bīstamo 

atkritumu sūtījumiem, kā arī uzlabot inspekcijas darbības, lai apkarotu nelikumīgus 

atkritumu pārvadājumus; aicina Komisiju likvidēt visus iespējamos trūkumus Atkritumu 

pārvadāšanas regulā; īpaši uzsver nepieciešamību veicināt tirgus pieprasījumu pēc 

pārstrādes materiāliem, stimulējot otrreizējo izejvielu tirgu, un nepieciešamību veidot 

Eiropas pārstrādāto produktu tirgu; 

14. uzsver, ka, veicinot produktu atkārtotu izmantošanu, remontu un gatavību atkārtotai 

izmantošanai, var nodrošināt iespēju radīt kvalitatīvas un ilgtspējīgas vietējās darbvietas, 

var ietaupīt resursus un palielināt sociālās ekonomikas, uzņēmējdarbības un MVU, tostarp 

sociālo uzņēmumu, dalības nozīmi; prasa jaunajā aprites ekonomikas tiesību aktu kopumā 

iekļaut noteikumus, kuri ar kvantitatīviem mērķiem stimulē gan atkārtotu izmantošanu, 

gan gatavību atkārtotai izmantošanai, kuri nodrošina, ka atkritumu plūsma ir pieejama 

apstiprinātos atkārtotas izmantošanas centros un kuri atbalsta atkārtotas izmantošanas un 

remonta infrastruktūras un tīklu attīstību un konsolidāciju; uzsver, ka ir jānodrošina labāki 

preču izstrādes standarti, lai patēriņa preces būtu ilgāk lietojamas un lai tās būtu viegli 

izjaukt, uzlabot, salabot un pārstrādāt; prasa Komisijai pilnvarot Eiropas standartizācijas 

organizācijas aktīvi sadarboties ar MVU pārstāvjiem, patērētājiem un pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām, lai sasniegtu šo mērķi; 

15. uzskata, ka ES līmenī ir jāveic pasākumi, lai cīnītos pret plānoto nolietojumu; prasa 

Komisijai apsvērt iespēju, piemēram, pagarināt minimālo juridiskās garantijas periodu 

patēriņa precēm un attiecīgos tiesību aktos ieviest noteikumus par remontu, saskaņā ar 

kuriem ražotājiem, ievērojot attiecīgās direktīvas (par atkritumiem, ekodizainu, EEIA, 

baterijām, patērētāju tiesībām), ir jānodrošina, lai atkārtotas izmantošanas operatoriem, 

iepirkumu rīkotājiem un patērētājiem būtu brīvi pieejama būtiska un ticama informācija 

(piemēram, par ekspluatācijas ilgumu, rīcību pēc ekspluatācijas laika beigām, pārstrādes 

iespējām, izjaukšanu un ietekmi uz vidi), kas veicinātu apzinātu izvēli attiecībā uz 

pirkšanu, modernizēšanu un remontu, kā arī atkārtotu izmantošanu un pārstrādi; 

16. aicina dalībvalstis stimulēt atkārtotu izmantošanu, remontu un pieprasījumu pēc 

izturīgiem produktiem, izmantojot tādus pieprasījuma instrumentus kā, piemēram, nulles 

PVN politika attiecībā uz lietotu preču remontu un pārdošanu un stingrāki videi saudzīga 

publiskā iepirkuma kritēriji, kas veicina resursu patēriņa ziņā efektīvāku, mazāk 

izšķērdīgu un labāk pārstrādājamu produktu iegādi; 

17. atzinīgi vērtē to, ka savā paziņojumā Komisija pievēršas dažādiem problemātiskiem 

atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem, tādiem kā nepieciešamība novērst atkritumu 

rašanos, jūras piesārņojums ar atkritumiem un pārtikas izšķērdēšana; norāda, ka pārtikas 

izšķērdēšana tieši ietekmē uzņēmumu un patērētāju ekonomisko stāvokli, ņemot vērā 

atkritumu likvidēšanas izmaksas un materiālos zaudējumus, kas rodas, ja atkritumos 

nonāk pārdošanai vai lietošanai uzturā vēl derīga pārtika (ES katru gadu atkritumos nonāk 

vairāk nekā 100 miljoni tonnu pārtikas); atgādina — ar katru cīņai pret pārtikas 
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izšķērdēšanu iztērētu eiro var novērst iespēju, ka atkritumos nonāk 250 kg pārtikas 

EUR 500 vērtībā; īpaši uzsver iespējas, ko vides un ekonomikas ziņā var nodrošināt 

uzturvielu recirkulācija starp pilsētu un lauku teritorijām, kā arī noslēgts pilsētu un 

lauksaimniecības nozares mijiedarbības loks; mudina Komisiju ar aprites ekonomikas 

tiesību aktu kopumu risināt problemātiskos pārtikas izšķērdēšanas un uzturvielu 

recirkulācijas jautājumus; aicina Komisiju ieviest atsevišķas savākšanas shēmas pārtikai 

un organiskajiem atkritumiem (attiecīgā gadījumā paredzot arī atkritumu savākšanu 

dzīvesvietā) un par prioritāti noteikt organisko vielu kompostēšanu; 

18. uzsver, ka liela nozīme ir tam, lai Komisija un dalībvalstis veicinātu rūpnieciskās 

simbiozes programmu izstrādi, kuras atbalstītu rūpnieciskās sinerģijas veidošanu 

atkārtotas izmantošanas un pārstrādes jomā un kuras palīdzētu uzņēmumiem — jo īpaši 

MVU — saprast, kā to enerģija, atkritumi un blakusprodukti var kļūt par citiem 

uzņēmumiem noderīgu resursu; norāda arī uz citām līdzīgām koncepcijām, piemēram, 

bezatkritumu aprites ciklu („no šūpuļa līdz šūpulim“) un rūpnieciskās ekoloģijas 

koncepciju; 

19. aicina ražošanas un izplatīšanas mātesuzņēmumus un tās ES dalībvalstis, kas ir atvērušas 

savu tirgu šo uzņēmumu produktiem, atbilstoši tirgus apstākļiem izveidot lietotu 

mehānismu un iekārtu savākšanas un atpakaļpieņemšanas punktus, lai pārstrādes rezultātā 

iegūtās otrreizējās izejvielas attiecīgajos tirgus apstākļos uzreiz varētu izmantot atkārtoti; 

20. uzsver, ka ir vajadzīga principam „piesārņotājs maksā“ atbilstoša fiskālā sistēma, kas 

nodrošinātu pareizo stimulu, piesaistot investīcijas resursu efektīvai izmantošanai, 

ražošanas procesu modernizēšanai, kā arī vieglāk remontējamu un izturīgāku produktu 

ražošanai (piemēram, mazāki nodokļi remontdarbu pakalpojumiem un lielāki nodokļi 

resursietilpīgiem produktiem, produktiem, kas nav pārstrādājami, un vienreizējas 

lietošanas produktiem); prasa, lai dalībvalstis šajā jomā panāktu aizvien lielāku progresu 

Eiropas pusgada procesā1; aicina ES un dalībvalstis pakāpeniski likvidēt videi kaitīgas 

subsīdijas un ieviest attiecīgas nodevas, kas iekasējamas par resursu patēriņa ziņā 

neefektīvām darbībām, piemēram, par atkritumu apglabāšanu poligonos un par 

reģenerējamu un pārstrādājamu materiālu sadedzināšanu; 

21. norāda, ka resursu efektīva izmantošana varētu palīdzēt ES uzņēmumiem izmantot strauji 

augošās ekonozares tirgus, taču atzīmē, ka daudzos gadījumos trūkst pienācīgu investīciju 

inovatīvos uzņēmējdarbības modeļos; aicina Komisiju izveidot aprites ekonomikai 

piemērotu politisko pamatu; aicina Komisiju un Eiropas Investīciju banku nodrošināt, lai 

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) atbalstītu resursu un enerģijas lietderīgas 

izmantošanas mērķus — tostarp ēku (arī sociālo mājokļu) energoefektivitātes uzlabošanu, 

kā arī vides ziņā ilgtspējīgus un ekoinovatīvus MVU, jaunizveidotus uzņēmumus un 

uzņēmējus — un nodrošinātu profesionālākus konsultatīvos pakalpojumus par resursu 

lietderīgu izmantošanu;  prasa ES Uzņēmumu un MVU konkurētspējas programmas 

(COSME), pamatprogrammas „Apvārsnis 2020“ un Eiropas strukturālo un investīciju 

fondu finansējumu mērķtiecīgāk izmantot tam, lai izstrādātu ilgtspējīgus, inovatīvus un 

resursu patēriņa ziņā efektīvus risinājumus un jaunus uzņēmējdarbības modeļus 

                                                 
1 Green Budget Europe. 2015 Country-Specific Recommendations in Support of the European Semester Process 

[Konkrētām valstīm adresēti ieteikumi saistībā ar atbalstu Eiropas pusgada procesam], 6. lpp. 

http://www.foes.de/pdf/2015-02-25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf. 

http://www.foes.de/pdf/2015-02-25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf
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(piemēram, līzinga vai produktu apkalpošanas sistēmas), kā arī uzlabotu produktu izstrādi 

un panāktu materiālu lietderīgāku patēriņu gan saistībā ar paša produkta izmantošanu, gan 

tā izgatavošanas procesu; aicina Komisiju vairs nepiešķirt ES finansējumu atkritumu 

poligoniem un, lai nepieļautu vērtīgu materiālu izšķērdēšanu un strupceļa efekta vai 

jaudas pārpalikuma situāciju veidošanos, censties neveicināt infrastruktūru, kas paredzēta 

enerģijas reģenerācijai no atkritumiem, un atturēties no investīcijām šādā infrastruktūrā; 

22. jo īpaši uzsver, ka ES ir atvērta ekonomika un ka tā piedalās importa un eksporta 

operācijās pasaules tirgū; vērš uzmanību uz to, ka tāda globāla problēma kā resursu 

izsmelšana ir jārisina arī starptautiskā līmenī; aicina Komisiju un dalībvalstis aktīvi 

atbalstīt ANO Vides programmas (UNEP) Starptautiskās Dabas resursu padomes darbu, 

palīdzot tai analizēt pasaules mērogā kritiskus jautājumus, kas saistīti ar resursiem, un 

izstrādāt praktiskus risinājumus politikas veidotājiem, rūpniecības nozarei un sabiedrībai; 

23. aicina Komisiju spēcīgāk akcentēt nepieciešamību attīstīt atbilstošas profesionālās 

iemaņas un norāda, ka aprites ekonomikas tiesību aktu kopumā ir jāparedz pasākumi un 

finansējums darba ņēmēju un bezdarbnieku izglītības un apmācības programmām; 

24. uzsver, ka, palielinot energoefektivitāti, var samazināt ES energoatkarību un enerģētisko 

nabadzību, kas skar aptuveni 125 miljonus Eiropas iedzīvotāju; konstatē, ka ir vērts 

energoefektivitāti uzskatīt par atsevišķu enerģijas avotu, jo tās pieaugums būtiski veicina 

ES rūpniecības attīstību un darbvietu radīšanu un nodrošina iedzīvotājiem mērenākus 

rēķinus par patērēto enerģiju. 
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