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IEROSINĀJUMI 

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 

enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atgādina ka Kopīgo noteikumu regulas (KNR) 8. pantā ir noteikts, ka  „ESI fondu 

mērķus tiecas sasniegt, ņemot vērā ilgtspējīgas attīstības principu”, ņemot vērā ES 

mērķi saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti un atbilstīgi ES saistībām saskaņā ar 

Parīzes nolīgumu; šajā sakarā uzsver, ka nepieciešama lielāka ES nozaru politikas un 

finansēšanas politikas virzienu saskaņotība; mudina Komisiju un dalībvalstis iesaistīt 

pilsētas, reģionus un pilsonisko sabiedrību, nodrošinot tiem aktīvu lomu konkrētu 

pasākumu izstrādē un īstenošanā; 

2. atgādina, ka saskaņā ar Parīzes nolīgumu un KNR programmām mērķis ir veicināt 

resursu efektīvu izmantošanu, klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, kā arī 

nodrošināt horizontālās partnerības, daudzlīmeņu pārvaldības, nediskriminācijas un 

dzimumu līdztiesības principu ievērošanu; 

3. atgādina, ka Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESI fondi) nodrošina nozīmīgas 

iespējas inovācijai enerģētikas jomā un inovatīvu risinājumu nonākšanai tirgū un 

tādējādi tiem var būt svarīga nozīme Eiropas enerģētikas pārkārtošanā; atzinīgi vērtē 

Komisijas plānus ieviest mērķorientētus finanšu instrumentus un panākt vēlamo 

līdzsvaru starp dotācijām un finanšu instrumentiem un uzsver, ka publiskā un privātā 

sektora partnerības (PPP), kā arī kopuzņēmumi pētniecības, izstrādes un inovācijas 

jomā var veicināt privātā sektora investīcijas tīrā enerģijā; uzsver, ka ir jāpastiprina ESI 

fondu atbalsts reģioniem un pilsētām enerģētikas pārkārtošanas jomā; īpaši norāda uz 

to, ka ir jāpalielina ekonomiskais atbalsts un resursi vietēju enerģētikas atjaunošanas 

programmu īstenošanai; mudina dalībvalstis un Komisiju izbeigt tiešu vai netiešu 

atbalstu tirgu kropļojošām vai videi kaitīgām subsīdijām, lai novirzītu finanšu plūsmas 

pētniecībai tīras enerģijas jomā; atgādina, ka stratēģijā "Eiropa 2020" ir dots solījums 

prioritāti piešķirt energoefektivitātei un iniciatīvām atjaunojamo energoresursu jomā; 

4. atzīmē vispārējo progresu stratēģijas "Eiropa 2020" mērķu īstenošanā attiecībā uz pāreju 

uz atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanu; tomēr uzsver, ka rezultāti ir ļoti 

atšķirīgi no dalībvalsts uz dalībvalsti; norāda uz to, ka lielākas investīcijas ar tīru 

enerģiju saistītos zinātniskos pasākumos varētu palīdzēt gan sasniegt noteiktos mērķus, 

gan nodrošināt taustāmus rezultātus; atgādina, ka saistoši standarti un mērķi varētu 

risināt klimata pārmaiņu un vides problēmas, nodrošināt ilgtspējīgu energoapgādes 

drošību un saglabāt ES konkurences priekšrocības klimatam nekaitīgu 

energotehnoloģiju jomā; uzsver, ka lielākā daļa patlaban izmantoto energotehnoloģiju  

(piemēram, vēja un saules enerģija) ir ļoti atkarīgas no mainīgiem laika apstākļiem un 

tas var ietekmēt energoapgādes stabilitāti atsevišķos reģionos vai pat dalībvalstīs un 

tāpēc aicina pienācīgu uzmanību veltīt elektroenerģijas tīklu starpsavienojamībai, 

strāvas rezerves līdzsvarošanai, uzkrāšanai un citiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai 

nodrošinātu pilnībā funkcionējošu kopējo enerģijas tirgu;  prasa nodrošināt, lai 

pētniecībā un inovatīvos projektos īpaša uzmanība tiktu veltīta atjaunojamo 

energoresursu enerģijas kooperatīviem, atjaunojamo energoresursu enerģijas 

decentralizācijai un pašražošanas iniciatīvām, kā arī MVU inovatīvām darbībām; turklāt 

norāda, cik svarīgi ir saglabāt teritoriālo līdzsvarotību ES un nodrošināt plašāku atbalstu 
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tiem reģioniem un pilsētām, kas ir mazāk attīstīti šajā jomā; 

5. uzskata, ka pārdomātas specializācijas pieeju (ar vairāk nekā 120 pētniecības un 

inovācijas stratēģijām lietpratīgai specializācijai), kas noteikta reformētajā kohēzijas 

politikā 2020.–2014. gadam, vajadzētu vēl pilnveidot; šajā sakarībā arī mudina izveidot 

reģionālas partnerības, tostarp enerģētikas jomā, īpašu uzmanību veltot pārrobežu 

sadarbības projektiem; uzsver, ka ir jāuzlabo saņēmējiem paredzētā informācija vietējā 

un reģionālā līmenī, lai nodrošinātu, ka maksimāli iesaistās mazie un vidējie uzņēmumi, 

kuri strādā šajā jomā, kā arī gados jauni uzņēmēji, kā arī ir jāuzlabo sadarbība ar 

universitātēm, tādējādi panākot inovatīvo risinājumu strauju īstenošanu; uzsver, ka laikā 

pēc 2020. gada ir nepieciešama nepārtraukta un pastiprināta kohēzijas politika, lai tiktu 

sasniegti ES mērķi tīras enerģijas jomā; 

6. uzsver dažu teritoriju, piemēram, tālāko reģionu, īpašās iezīmes un sniegtās iespējas 

tīras enerģijas inovāciju jomā; šajā sakarā uzsver, ka mazāk attīstītiem, attāliem un 

lauku reģioniem ir nepieciešams papildu atbalsts, lai nodrošinātu enerģētikas 

konverģenci visos ES reģionos; 

7. uzstāj, cik svarīga ir augšupēja, starpdisciplināra un tehnoloģiski neitrāla pieeja, 

iesaistot visas attiecīgās ieinteresētās personas – vietējās, reģionālās un valsts iestādes, 

universitātes un MVU – lai stimulētu pētniecību, izstrādi un inovāciju gan attiecībā uz 

tehnoloģijām, gan partnerībām Eiropas Inovāciju padomes paspārnē, kas varētu dot 

ieguldījumu inovatīvu projektu jomā, jo īpaši izmantojot jaunuzņēmumu un augošo 

uzņēmumu veicināšanas pasākumus attiecībā uz MVU; uzsver — lai nodrošinātu 

veiksmīgu enerģētikas pārkārtošanu jau agrīnos politikas veidošanas posmos ir jābūt 

iesaistītām reģionālām un vietējām iestādēm un ieinteresētajām personām, tostarp 

vismazākajām no tām; 

8. pauž bažas par pašreizējo finanšu instrumentu (“Apvārsnis 2020”, ESI fondu, Eiropas 

Fonda ilgtspējīgai attīstībai, Eiropas Stratēģisko investīciju fonda utt.) daudzveidību un 

sarežģītību, kurus var izmantot kā papildu instrumentu tikai attiecībā uz tām nozarēm, 

kurās tie izrādījušies piemērotāki nekā dotācijas kohēzijas politikas mērķu sasniegšanai, 

un uzstāj, ka ir jācenšas tos vienkāršot un saskaņot, lai reģionālās un vietējās iestādes, 

kā arī mazo projektu atbalstītāji varētu vieglāk piekļūt finansējuma avotiem, un tādējādi 

tiktu veicināta vispārējā ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija; uzsver, ka šie 

instrumenti ir jāizstrādā tā, lai tie atbilstu atšķirīgo reģionu konkrētajām vajadzībām; 

norāda — lai veicinātu sinerģijas un mazinātu ES fondu pārklāšanos, ir jāpilnveido 

vienas pieturas konsultāciju mehānismu un Eiropas Investīciju projektu portālu, lai 

tādējādi virzītu potenciālos investorus uz viņiem piemērotu finansēšanas instrumentu 

izmantošanu; uzsver, ka ES finanšu instrumentu vienkāršošana un izlīdzināšana nebūs 

pietiekama, ja tas tiks darīts izmantojot vienīgi privātās investīcijas, un uzsver, ka būs 

vajadzīgs ES publiskais finansējums, lai apmaksātu nepieciešamos un vērienīgos 

infrastruktūras projektus, ņemot vērā grūtības, kas saistītas ar piekļuvi finanšu 

instrumentiem un procedūru sarežģītību, jo saņēmēji to ir minējuši kā galveno šķērsli;  

norāda, ka laikā pēc 2020. gada kohēzijas politikā nevajadzētu būt nekādiem obligātiem 

mērķrādītājiem attiecībā uz finanšu instrumentu izmantošanu; atbalsta ideju par to, ka 

kohēzijas politikā laikposmam pēc 2020. gada ir jāpalielina ar klimatu saistītie 

izdevumi;  
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9. uzsver, ka ir nepieciešams stabils, ilgtspējīgs, pārredzams un paredzams regulējums, lai 

varētu izstrādāt inovatīvus projektus, resursu piešķiršanā pamatojoties uz tematiku un 

ģeogrāfisko izvietojumu, nodrošinot inovāciju tiešāku novadīšanu pie iedzīvotājiem; 

uzskata, ka dalībvalstīm ir izšķiroša loma enerģētikas pārkārtošanas jomā, un uzsver, ka 

ES līmenī ir jākoordinē tie pētniecības un inovācijas pasākumi, kas paredzēti 

enerģētikas pārkārtošanas veicināšanai, lai tādējādi sasniegtu ES enerģētikas mērķus; 

uzskata, ka ir jāpieliek vairāk pūļu mazāk attīstīto reģionu enerģētikas pārkārtošanas 

veicināšanai, lai tie varētu izmantot tīras enerģijas un aprites ekonomikas potenciālu, 

tādējādi nodrošinot drīzu kohēziju;  mudina dalībvalstis pievienoties iniciatīvai "Misija 

inovācija" un  palielināt publiskos izdevumus pētniecībai; uzskata, ka ESI fonda 

turpmākā plānošana būtu ciešāk jāsaskaņo ar valstu enerģētikas un klimata plāniem 

laikposmam pēc 2030. gada; 

10. uzskata, ka ES Pilsētattīstības programma ir nozīmīgs instruments pilsētu iesaistīšanai 

un arī ES enerģētikas pārkārtošanas veicināšanai, un uzsver, cik svarīgi ir stimuli 

inovācijai ēku energoefektivitātes jomā, lai līdz 2050. gadam līdz minimumam 

samazinātu enerģijas patēriņu; aicina Pilsētattīstības programmas īstenošanā piemērot 

elastīgu un konkrētiem gadījumiem izstrādātu pieeju, nodrošinot stimulus un vadlīnijas 

tam, lai pilnībā varētu izmantot pilsētu potenciālu; norāda, ka reģioni un pilsētu 

teritorijas ir vispiemērotākās, kur pārbaudīt un īstenot integrētus enerģētikas risinājumus 

tiešā sasaistē ar iedzīvotājiem; uzskata, ka jāpastiprina sinerģijas starp ES politikas 

virzieniem, izmantojot vienotu un konsekventu ES nostāju attiecībā uz antidempinga 

pasākumiem, lai tādējādi nodrošinātu, ka ražošanas nozare pilnībā gūst labumu no 

enerģētikas pārkārtošanas; 

11. atzinīgi vērtē Direktīvas par ēku energoefektivitāti gaidāmo pārskatīšanu; tomēr aicina 

dalībvalstis darīt vairāk, lai uzlabotu apstākļus nabadzīgām mājsaimniecībām; uzskata 

energoefektivitātes uzlabošanu par jaunu darbvietu radīšanas iespēju, jo īpaši 

būvniecības nozarē; tāpēc iesaka veicināt bioekonomiku, jo īpaši starp gados jauniem 

uzņēmjiem, kas ir aktīvi šajā nozarē; 

12. uzsver, ka, cik vien iespējams ir jāpaplašina Investīciju plāns Eiropai, lai finansējumu 

saņemtu arī MVU, un šis plāns ir jāpielāgo to vajadzībām;  

13. uzskata, ka enerģētikas pārkārtošanas centrā ir jābūt iedzīvotājiem un inovācijas 

virzītājspēks ir vairāk decentralizēta augšupēja, uz lietotājiem orientēta sistēma, kurā 

patērētāji, vietējās energokopienas, pilsētas un mazi jaunuzņēmumi var līdzdarboties un 

veicināt turpmāko izstrādi un inovācijas; tāpēc atbalsta tos centienus, kas vērsti uz bērnu 

un jauniešu tehnoloģiskās izglītības atbalstu un saskaņošanu ES; norāda, cik svarīga ir 

administratīvā kapacitāte un sabiedrības izpratne par gala mērķiem un iespējām, 

iesaistoties pārejā uz tīru enerģiju; 

14. uzsver, cik svarīgi ir konstatēt un novērst pārmērīgu birokrātiju un negodīgu tirgus 

praksi, jo tām ir negatīva ietekme uz revolucionāru jaunu tehnoloģiju agrīniem 

posmiem; 

15. atzīst, ka Eiropas reģioniem un pilsētām ir bijusi svarīga loma, sekmējot atbildības 

uzņemšanos par enerģētikas pārkārtošanu visā pasaulē un virzot augšupēji inovācijas 

klimata politikas un enerģētikas jomā; prasa visām enerģētikas tehnoloģijām, kas ienāk 

ES tirgū, piemērot tādus pašus vides kvalitātes standartus; pauž bažas par pilsētu zaļo 
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