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ĪSS PAMATOJUMS

Atveseļošanas plāns
Par Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu (EEAP) Eiropadome vienojās 2009. gada martā. 
Eiropas Parlaments, Padome un Komisija 2009. gada aprīlī pieņēma lēmumu par finansēšanas 
kārtību attiecībā uz EEAP, kas sastāvēja no divām daļām — enerģētikas projektiem un 
platjoslas interneta tīkla attīstīšanas lauku apvidos. 

Minēto triju iestāžu 2009. gada 2. aprīļa deklarācijā paredzēto finansējumu var apkopot šādi:
EUR

EEAP — projekta veids 2009. gads 2010. gads Kopā
Enerģētika 2 000 miljoni 1 980 miljoni 3 980 miljoni
Platjoslas internets 600 miljoni 420 miljoni 1 020 miljoni

KOPĀ 2 600 miljoni 2 400 miljoni

Ja finansējums 2009. gadam tika organizēts galvenokārt pārceļot līdzekļus no 2. izdevumu 
kategorijas uz 1.a kategoriju, tad par 2010. gada finansējumu vienošanos izdevās panākt 
2009. gada 18. novembra samierināšanas sanāksmē. Lielākā daļa saistību apropriāciju kļuva 
pieejamas, pārskatot 2009. un 2010. gada daudzgadu finanšu shēmu.

Paredzētais EUR 1,98 miljardu lielais finansējums enerģētikas projektiem 2010. gadā veidojas 
no EUR 1 776 miljoniem, ko iegūst, palielinot 1.a izdevumu kategorijas maksimālo apjomu, 
EUR 120 miljoniem, izmantojot elastības instrumentu, un EUR 81 miljona, pārdalot 1.a 
kategorijas līdzekļus. Šim nolūkam 2009. gada budžetā tika radīta īpaša sadaļa 
06 04 14 „Enerģētikas jomas projekti ekonomikas atveseļošanas atbalstam”. 

Enerģētikas jomas projekti — juridiskais pamats 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 663/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar ko 
izveido programmu ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo 
palīdzību projektiem enerģētikas jomā1. 
Ar šo regulu izveido finanšu instrumentu „Eiropas enerģētikas programma ekonomikas 
atveseļošanai” (EEPEA), lai, radot finansiālu stimulu, enerģētikas jomā Kopienā izstrādātu 
tādus projektus, kuri sekmē ekonomikas atjaunošanu, energoapgādes drošību un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Lai sasniegtu šos mērķus, tika izveidotas trīs 
apakšprogrammas — gāzes un elektroenerģijas infrastruktūra, jūras vēja enerģija un oglekļa 
uztveršana un uzglabāšana. Regulā nosaka katrā apakšprogrammā finansējamos projektus un 
izklāsta kritērijus darbību apzināšanai un īstenošanai, lai minētos projektus īstenotu. ES 
budžetā izveidoja īpašas budžeta pozīcijas, proti, 06 04 14 01, 06 04 14 02 un 06 04 14 03.

Regulai pievienotajā Komisijas deklarācijā uzsvērts, ka energoefektivitāte un atjaunojamie 
enerģijas avoti ir ES enerģētikas politikas galvenās prioritātes gan vides aizsardzības, gan 
piegāžu drošības dēļ, un šī nostāja atbilst EP prasībām. 
(10) Ja Komisija, sniedzot 2010. gada ziņojumu par šīs regulas īstenošanu saskaņā ar regulas 
28. pantu, konstatē, ka līdz 2010. gada beigām nebūs iespējams ieguldīt visus līdzekļus, kas 
paredzēti regulas pielikumā uzskaitītajiem projektiem, tā — vajadzības gadījumā un 

                                               
1 OV L 200, 31.7.2009.
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ģeogrāfiski līdzsvarotā veidā — ierosinās regulā grozījumu, lai būtu iespējams finansēt 
projektus energoefektivitātes un atjaunojamo enerģijas avotu jomā papildus iepriekš 
minētajām ierosmēm, tostarp atbilstības kritērijus, kas līdzinās kritērijiem, kurus piemēro šīs 
regulas pielikumā uzskaitītajiem projektiem.

Enerģētikas jomas projekti — pārskatītās regulas priekšlikums
Saskaņā ar šo deklarāciju Komisija 2010. gada 31. maijā pieņēma priekšlikumu regulai, kuru 
groza Regulu (EK) Nr. 663/2009, ar ko izveido programmu ekonomikas atveseļošanas 
atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā. 

Šis priekšlikums tika iesniegts, pamatojoties uz 2010. gada 27. aprīļa EEPEA īstenošanas 
ziņojumu, kurā lēsts, ka atbilstoši EEPEA regulai netiks sadalīti aptuveni EUR 114 miljoni. 
Precīza nesadalīto līdzekļu summa būs zināma 2010. gada beigās.
Komisija ierosina izmantot nesadalītos līdzekļus īpaša finanšu instrumenta radīšanai, lai 
atbalstītu ierosmes energoefektivitātes un atjaunojamo enerģijas avotu jomā atbilstoši 
ilgtspējīgas enerģijas finansēšanas iniciatīvai. Ar finanšu mehānismu atbalstīs rentablu 
energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas projektu attīstību, kā arī veicinās ieguldījumu 
finansēšanu energoefektivitātes un atjaunojamo enerģijas avotu jomā, it sevišķi pilsētvidē. Lai 
veicinātu lielu skaitu decentralizētu ieguldījumu, finansējuma saņēmēji būs pašvaldību, 
vietējās un reģionālās iestādes. Šo mehānismu vajadzētu pārvaldīt vienam vai vairākiem 
finanšu starpniekiem, piemēram, starptautiskajām finanšu iestādēm (SFI), kuras vajadzētu 
izvēlēties, pamatojoties uz to parādīto spēju maksimāli efektīvi un lietderīgi izmantot 
finansējumu, kā arī nodrošināt spēcīgāko sviras efektu starp ES finansējumu un kopējo 
ieguldījumu, lai palielinātu būtiskus ieguldījumus ES.

Atzinuma sagatavotāja noslēguma piezīmes
1. Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izmantot neiztērētās EEPEA 
apropriācijas jaunajam mehānismam, sniedzot atbalstu energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas projektiem. Viņš pauž arī stingru atbalstu īpaša finanšu instrumenta izveidei šim 
nolūkam. Tāpēc viņš aicina juridiskā pamata pieņemšanā iesaistītās iestādes panāktu drīzu 
vienošanos.
2. Atzinuma sagatavotājs atgādina, ka Eiropas atveseļošanas plāna finansēšana bija viena no 
EP prioritātēm 2009. gada budžeta procedūrā, un ka galīgā vienošanās ar Padomi tika panākta 
grūtu sarunu rezultātā saskaņošanas sanāksmē 2008. gada novembrī.
3. Atzinuma sagatavotājs uzsver, ka pašreizējais Komisijas priekšlikums pilnībā saskan ar EP 
sākotnējo lūgumu iekļaut energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas projektus EEAP, un 
atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu īstenot šo prioritāti.
4. Tomēr viņš pauž nožēlu par EEPEA īstenošanas kavēšanos, jo šīs programmas mērķis ir 
atbalstīt un veicināt ES ekonomikas atveseļošanos. Tāpēc viņš iesniedza grozījumu, aicinot 
Komisiju nekavējoties veikt nepieciešamos budžeta pasākumus, lai neizlietotās apropriācijas 
būtu pieejamas iespējami drīz. Viņš uzskata, ka līdz 2010. gada beigām jārada īpaša budžeta 
pozīcija jaunajam finanšu mehānismam, ar ko atbalsta energoefektivitātes projektus.
5. Atzinuma sagatavotājs aicina Komisiju pārredzamā veidā informēt budžeta lēmējiestādi 
gan par finanšu mehānisma izveidi un tā darbības kārtību, gan par finanšu iestāžu (SFI) izvēli. 
Viņš arī prasa, lai Komisija iesniedz abām budžeta lēmējiestādēm īstenošanas ziņojumus, 
kuros cita starpā būtu ietverti dati par mehānisma līdzekļu saņēmējiem, par atbalstītajiem 
projektiem un par mehānisma sviras efektu projektu īstenošanai.
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6. Atzinuma sagatavotājs uzsver, ka saistībā ar pašreizējiem budžeta ierobežojumiem un 
pienācīgi ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principu, ES budžetā jāturpina attīstīt 
sinerģiju starp jau esošajiem instrumentiem, ar kuriem atbalsta energoefektivitāti, 
atjaunojamos enerģijas avotus un cīņu ar klimata pārmaiņām.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” 
ilgtspējīgai izaugsmei un nodarbinātībai 
atjaunojamo resursu turpmāka attīstība un 
energoefektivitātes sekmēšana veicinātu 
videi draudzīgāku izaugsmi, 
konkurētspējīgas un ilgtspējīgas 
ekonomikas izveidi un klimata pārmaiņu 
novēršanu. Sekmējot šīs politikas jomas, 
Eiropa radīs jaunas darba vietas un videi 
draudzīga tirgus iespējas, tādējādi veicinot 
konkurētspējīgas, drošas un ilgtspējīgas 
ekonomikas attīstību.

(3) Saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” 
ilgtspējīgai izaugsmei un nodarbinātībai un 
atbilstoši ES tiesību aktu kopumam 
klimata un enerģētikas jomā, un ES 
Energoefektivitātes rīcības plānam 
atjaunojamo resursu turpmāka attīstība un 
energoefektivitātes sekmēšana veicinātu 
videi draudzīgāku izaugsmi, 
konkurētspējīgas un ilgtspējīgas 
ekonomikas izveidi un klimata pārmaiņu 
novēršanu. Sekmējot šīs politikas jomas, 
Eiropa radīs jaunas darba vietas un videi 
draudzīga tirgus iespējas, tādējādi veicinot 
konkurētspējīgas, drošas un ilgtspējīgas 
ekonomikas attīstību. 

Pamatojums

Par tiesību aktu kopumu klimata un enerģētikas jomā Eiropas Parlaments un Padome 
vienojās 2008. gada decembrī, un likuma spēku tas ieguva 2009. gada jūnijā. Tajā 
atspoguļota integrēta pieeja klimata un enerģētikas politikai, kuras mērķis ir cīnīties ar 
klimata pārmaiņām un palielināt ES energoapgādes drošību, vienlaikus nostiprinot tās 
konkurētspēju.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tādēļ jāizveido mērķtiecīgs finanšu 
instruments, atbalstot energoefektivitātes 
un atjaunojamās enerģijas iniciatīvas 
saistībā ar ilgtspējīgas enerģijas 
finansēšanas iniciatīvu, lai izmantotu 
Regulas (EK) Nr. 663/2009 II nodaļā 
paredzēto, bet nesadalīto finansējumu. Šim 
finanšu mehānismam jāatbalsta stabila 
energoefektivitātes attīstība un 
atjaunojamās enerģijas projekti, kā arī 
jāveicina vietējo un reģionālo iestāžu 
ieguldījumu finansēšana 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas jomā, it sevišķi pilsētvidē.

(5) Tādēļ līdz 2010. gada beigām būtu
jāizveido mērķtiecīgs finanšu instruments, 
atbalstot energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas iniciatīvas saistībā 
ar ilgtspējīgas enerģijas finansēšanas 
iniciatīvu, lai izmantotu Regulas (EK) 
Nr. 663/2009 II nodaļā paredzēto, bet 
nesadalīto finansējumu. Lai šīs 
apropriācijas varētu iekļaut ES budžetā, 
šim nolūkam būtu jāizveido īpaša budžeta 
pozīcija. Šim finanšu mehānismam 
jāatbalsta stabila energoefektivitātes 
attīstība un atjaunojamās enerģijas projekti, 
kā arī jāveicina vietējo un reģionālo iestāžu 
ieguldījumu finansēšana 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas jomā, it sevišķi pilsētvidē.

Pamatojums

Jaunais finanšu instruments energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas projektu atbalstam
būtu jāizveido pēc iespējas drīzāk, lai nodrošinātu, ka tas var sākt darboties pirms 2010. gada 
beigām. Šis instruments pārredzamā veidā jāatspoguļo arī ES budžetā, tāpēc būtu ieteicama 
jaunas īpašas budžeta pozīcijas izveide.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai palielinātu ES finansējuma 
īstermiņa ietekmi, mehānisms jāpārvalda 
vienam vai vairākiem finanšu 
starpniekiem, piemēram, starptautiskajām 
finanšu iestādēm (SFI). Izvēle jāizdara, 
pamatojoties uz finanšu starpnieku parādīto 
spēju maksimāli efektīvi un lietderīgi 
izmantot finansējumu, kā arī nodrošināt 

(6) Lai palielinātu ES finansējuma 
īstermiņa ietekmi, mehānisms jāpārvalda 
vienam vai vairākiem finanšu 
starpniekiem, piemēram, starptautiskajām 
finanšu iestādēm (SFI). Izvēle jāizdara, 
pamatojoties uz finanšu starpnieku parādīto 
spēju maksimāli efektīvi un lietderīgi 
izmantot finansējumu, kā arī nodrošināt 
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spēcīgāko sviras efektu starp ES 
finansējumu un kopējo ieguldījumu, lai 
palielinātu būtiskus ieguldījumus ES.

spēcīgāko sviras efektu starp ES 
finansējumu un kopējo ieguldījumu, lai 
palielinātu būtiskus ieguldījumus ES. 
Tomēr finanšu un ekonomikas krīzes 
laikā, kam ir īpaši negatīva ietekme uz 
reģionālo un vietējo pašvaldības iestāžu 
finansēm, būtu jānodrošina, ka 
mehānisma līdzekļu saņēmēju sarežģīta 
budžeta situācija nemazina viņu spēju 
piekļūt līdzekļiem.

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Komisijas priekšlikuma II pielikuma III daļas 2. punktu ir svarīgi uzsvērt, 
ka reģionālo un vietējo pašvaldību budžeta grūtības netraucē piekļuvi šim finanšu 
mehānismam atbilstoši tā uzdevumam risināt ekonomikas krīzi un Eiropas Savienības 
steidzamajai vajadzībai pēc enerģijas, kā tas noteikts Komisijas priekšlikuma 10. apsvērumā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr.663/2009
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu nodrošina iespēju izveidot 
finanšu instrumentus, lai atbalstītu 
energoefektivitāti un atjaunojamo enerģiju 
iniciatīvas.

Ar šo regulu nodrošina iespēju izveidot 
finanšu instrumentus, lai atbalstītu 
energoefektivitāti un atjaunojamo enerģiju 
iniciatīvas vietējā un reģionālā līmenī.
Jaunos finanšu instrumentus izveido līdz 
2010. gada beigām;

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs uzskata par nepieciešamu uzsvērt to, ka finanšu instrumentus 
vajadzētu izmantot vietējā un reģionālā līmenī. Viņš aicina Komisiju veikt nepieciešamos 
likumdošanas un budžeta pasākumus, lai nodrošinātu, ka mehānisms sāk darboties vēl pirms 
2010. gada beigām.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr.663/2009
22. pants – 1 punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 3. panta 2. punktu 
apropriācijas, kam nevarēja piemērot 
atsevišķas juridiskas saistības saskaņā ar 
II nodaļu par summu EUR 114 miljonu 
apmērā, kā arī apropriācijas, kas laika gaitā 
kļūs pieejamas II nodaļā paredzēto projektu 
pilnīgas vai daļējas neīstenošanas 
gadījumā, novirza finanšu mehānismam 
saistībā ar ilgtspējīgas enerģijas 
finansēšanas iniciatīvu.

1. Saskaņā ar 3. panta 2. punktu 
apropriācijas, kam nevarēja piemērot 
atsevišķas juridiskas saistības saskaņā ar 
II nodaļu par summu EUR 114 miljonu 
apmērā, kā arī apropriācijas, kas laika gaitā 
kļūs pieejamas II nodaļā paredzēto projektu 
pilnīgas vai daļējas neīstenošanas 
gadījumā, novirza finanšu mehānismam 
saistībā ar ilgtspējīgas enerģijas 
finansēšanas iniciatīvu. Turklāt 
mehānismam piešķir vēl EUR 15 miljonus 
no ES rīcības programmas cīņai pret 
klimata pārmaiņām (budžeta pozīcija 
07 03 23 2010. gada budžetā). Šo summu 
iegūst, izmantojot 2006. gada 17. maija 
Iestāžu nolīguma visus noteikumus, jo 
īpaši 23. punktu, lai attiecīgi mainītu 1.a 
un 2. izdevumu kategorijas maksimālo 
apjomu. Tādēļ Komisija turpina darbu pie 
nepieciešamajiem priekšlikumiem 
attiecībā uz maksimālo apjomu 
pielāgošanu un jaunas atsevišķas budžeta 
pozīcijas radīšanu 2010. gada budžetā šī 
mehānisma vajadzībām.

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs atbalsta ITRE referenta uzskatu, ka jāizmanto jau pieejamie finanšu 
resursi, un tāpēc mehānismam jānodod arī finanšu līdzekļi no budžeta pozīcijas 07 03 23. Lai 
uz mehānismu pārceltu EUR 15 miljonus no budžeta pozīcijas 07 03 23, tas jāiekļauj budžeta 
grozījumā par šī mehānisma izveidi.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
22. pants – 1.a punkts (jauns)



AD\824769LV.doc 9/11 PE445.700v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Saistībā ar budžeta pārskatīšanu 
izveido ilgtspējīgu daudzgadu pārraudzību 
un rod risinājumu attiecībā 1.a izdevumu 
kategoriju, kā arī veic daudzgadu finanšu 
shēmas (MFF) nepieciešamo 
pārskatīšanu, izmantojot visus 2006. gada 
17. maija Iestāžu nolīguma noteikumus, 
jo īpaši tā 21.-23. punktu. 

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr.663/2009
22. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija abām budžeta lēmējiestādēm 
regulāri iesniedz ziņojumus par 1. punktā 
minētā finanšu mehānisma darbību. 
Ziņojumos cita starpā iekļauj datus par 
mehānisma līdzekļu saņēmējiem, par 
atbalstītajiem projektiem, par to, kam 
apropriācijas paredzētas, precīzu 
informāciju par projektu finansiālajām 
izmaksām, kā arī par mehānisma sviras 
efektu, lai nodrošinātu, ka projekti 
patiešām tiek īstenoti.

Pamatojums

Regulāru ziņojumu saņemšana par finansējuma pareizu īstenošanu atbilst Eiropas 
Parlamenta nostājai stiprināt ES līdzekļu kontroles sistēmu, lai nodrošinātu to pareizu 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr.663/2009
II pielikums – III daļa – 3. punkts – vi a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi a) projektu izmaksu lietderība;

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs piekrīt, ka vienmēr būtu jāpievērš uzmanība jauninājumu potenciālam, 
un tam vajadzētu būt vienam no svarīgākajiem projektu izvēles kritērijiem. Tomēr viņš 
papildus pievērš uzmanību projektu ilgtermiņa mērķiem. Tas nozīmētu ne tikai gādāt par 
augsta līmeņa energoefektivitāti, bet nodrošināt arī pietiekamu izmaksu lietderību saistībā ar 
strauju, izmērāmu un būtisku ietekmi uz ekonomikas atveseļošanos Eiropas Savienībā, 
palielinātu energoapgādes drošību un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, kā noteikts 
2010. gada 31. maija Komisijas priekšlikuma II pielikuma III daļas 1. punktā.
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