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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. mudina Komisiju veltīt centienus, lai ieviestu kopēju pieeju enerģētikas politikas 
īstenošanā, kas panāktu ilgtspējīgus un konkurētspējīgus iekšējos tirgus, drošu 
energoapgādi, mazākas izmaksas patērētājiem un vispārēju piekļuvi enerģijai, un uzsver, 
ka šādā politikā ir jāietver ilgtspējīgs un saskaņots, stratēģisks un mērķtiecīgs valsts 
vietējais plāns;

2. mudina Komisiju, dalībvalstis, reģionus un citas iesaistītās puses efektīvi, saskaņā ar 
Parlamenta apstiprinātajām stratēģiskajām vadlīnijām, gan valsts stratēģiskajos plānos, 
gan darbības programmās 2007. līdz 2013. gadam, izmantot kohēzijas politikā 
nodrošinātās iespējas, lai atbalstītu Eiropas stratēģiju ilgtspējīgai, konkurētspējīgai un 
drošai enerģijai;

3. mudina Komisiju, izstrādājot ceturto ziņojumu par kohēzijas politikas īstenošanu, iekļaut 
tajā priekšlikumus, kas attiecas uz šo Eiropas stratēģiju, īpašu uzmanību pievēršot 
nodrošinātai piekļuvei enerģijai, kā arī diversificētai, ilgtspējīgai un efektīvai enerģijas 
izmantošanai, kas ir ekonomiskās, sociālās un reģionālās kohēzijas papildrādītājs; aicina 
Komisiju paplašināt gan EIB, gan jauno kohēzijas politikas finansēšanas instrumentu 
(JASPERS, JEREMIE un JESICA) nozīmi un darbību projektos, kuri saistīti ar 
energoefektivitātes sekmēšanu un atbalstu atjaunīgai enerģijai); 

4. uzskata, ka vispirms ir nepieciešams novērtēt pašreizējos pasākumus un prakses, kuras 
attiecas uz enerģētikas politiku Eiropas līmenī, kā arī novērtēt dalībvalstu paveikto 
politikas īstenošanā un tikai pēc tam, ja ir nepieciešams, ierosināt jaunus noteikumus un 
jaunas iestādes;

5. pauž nožēlu, ka ierosinātā enerģētikas politika galvenokārt attiecas uz elektroapgādi un 
šajā stratēģijā nav pietiekami uzsvērti energoefektivitātes jautājumi; pieprasa, lai kopējā 
enerģētikas politikā piešķirtu prioritāti ilgtspējīgai energoefektivitātei, kura jau tagad var 
dot reālus un novērtējamus ietaupījumus, kā arī atjaunīgiem un decentralizētiem enerģijas 
avotiem, īpaši saistībā ar sabiedriskajās ēkās un mājsaimniecībā izmantojamām iekārtām 
un tehnoloģijām; uzskata, ka kopējā enerģētikas politikā arī ir jāievieš nosacījumi, lai 
nodrošinātu jauno tehnoloģiju, kuras tiek ekspluatētas īslaicīgi vai neilgu laiku, ātru un 
efektīvu izmantošanu;

6. pieprasa noteikt reģionālo dimensiju par ES enerģētikas politikas neatņemamu daļu, lai 
visā ES teritorijā būtu līdzsvarotāka enerģijas ražošana, piegāde un patērēšana , tā lai 
nodrošinātu vienmērīgu saimniecisko darbību un iedzīvotāju izplatību;

7. uzsver, ka vairākos attālos un vistālākajos reģionos ir ievērojams potenciāls atjaunīgās 
enerģijas jomā, kas saistīts ar reģionu ģeogrāfisko izvietojumu un klimatiskajiem 
apstākļiem (saules, vēja, biomasas un ūdens viļņu enerģija); pauž cerības, ka šo iespēju 
izmantos, it īpaši, lai sniegtu efektīvu ieguldījumu Kioto mērķu sasniegšanā;

8. uzsver vietējo un reģionālo varas iestāžu izšķirošo pašreizējoun potenciālo nozīmi, kāda 
tām varētu būt to pasākumu ieviešanā un īstenošanā, kas attiecas uz atjaunīgās enerģijas 
un enerģiju taupošu tehnoloģiju iekļaušanu īstenotajos projektos, par kuriem tās saņem 
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Kopienas un valsts finansējumu, piemēram, tie ir pasākumi ēku energoefektivitātes 
uzlabošanai, kuru īstenošanā var izmantot visas iespējas, ko paredz direktīva par ēku 
energoefektivitāti1; aicina vietējas un reģionālās varas iestādes izmantot energoefektīvas 
infrastruktūras un pakalpojumus, piemēram, ielu apgaismojuma un sabiedriskā transporta 
tīklos;

9. prasa sniegt vietējām un reģionālajām varas iestādēm integrētu un ilgstošu atbalstu 
saistībā ar energoefektivitātes un ilgtspējības pasākumiem saskaņā ar Eiropas Savienības 
finansēšanas sistēmām, īpaši saistībā ar struktūrfondiem, 7. pamatprogrammu un 
programmu „Saprātīga enerģija Eiropai”, kā arī saistībā ar visiem reģionālās politikas un 
finansēšanas pasākumiem, kuri norādīti kohēzijas politikā 2007. līdz 2013. gadam, kā arī 
saistībā ar EIB darbībām;

10. aicina Komisiju pēc konstruktīva dialoga publicēt paziņojumu par vietējo un reģionālo 
varas iestāžu nozīmi enerģētikas politikas īstenošanā, īpašu uzmanību pievēršot 
energoefektivitātei, atjaunīgās enerģijas avotiem, kas nerada CO2 emisiju, 
decentralizētiem enerģijas avotiem un ilgtspējīgai energoapgādei, kā arī enerģētikas 
politikas urbanizācijas aspektam;

11. aicina Komisiju pilnībā atbalstīt iekšējā gāzes un elektroenerģijas tirgus pienācīgu 
funkcionēšanu, kas būtu ieguvums visiem iedzīvotājiem Eiropā un arī būtu nozīmīgi, lai 
izbeigtu līdzšinējo piegādāju dominējošo stāvokli tirgū; turklāt aicina pastiprināt valsts 
iekšējo gāzes un elektroenerģijas tirgu savstarpējo savienojamību, kas būtu īpašs 
ieguvums Eiropas Savienības pierobežas reģioniem.

  
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīva 2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa 

efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 93/76/EEK (OV L 114, 
27.,4., 2006., 64. lpp.).
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