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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. uzsver, ka energoefektivitāte ir izmaksu ziņā lietderīgākais pasākums CO2 un citu emisiju 
samazināšanai un ka tā ir unikāla iespēja, lai atbalstītu nodarbinātību un veidotu jaunas 
darba vietas, vienlaikus mazinot atkarību no enerģijas importa; atzīmē, ka saskaņā ar 
Komisijas aplēsēm energotaupības pasākumu rezultātā katru gadu varētu ietaupīt 
EUR 1000 uz katru mājsaimniecību;

2. uzskata, ka, neraugoties uz panākumiem, kas gūti, piemēram, pieņemot 
energoefektivitātes tiesību aktu kopumu, ar pašreizējiem energoefektivitātes tiesību 
aktiem un pasākumiem vien nevarēs pilnībā izmantot energotaupības rentabilitātes 
iespējas. Uzskata, ka, pateicoties līdz 2009. gada beigām īstenotajai politikai, ir 
nodrošināti aptuveni 9 % no enerģijas ietaupījuma salīdzinājumā ar prognozēm 
2020. gadam. Tādēļ, ja netiks īstenoti papildu pasākumi, nevarēs sasniegt ES rentabilitātes 
mērķi līdz 2020. gadam samazināt energopatēriņu par 20 %;

3. norāda — lai gan ES ir noteikusi saistošu mērķi par 20 % palielināt atjaunojamo enerģijas 
avotu daļu kopējā energopatēriņā un ir spēkā direktīva, kurā ir noteikts, kā šo mērķi 
sasniegt, attiecībā uz energoefektivitāti, kas ir izmaksu ziņā lietderīgāks instruments, šāda 
līdzīga regulējuma nav; tādēļ uzskata — būtu lietderīgi, ja, pieņemot turpmākus ES tiesību 
aktus, tiktu nodrošināts tieši tāds pats ieguldījumu apjoms energoefektivitātes jomā, kāds 
tiek nodrošināts attiecībā uz atjaunojamiem enerģijas avotiem; turklāt aicina Komisiju līdz 
2010. gada beigām iesniegt Atjaunojamo enerģijas avotu direktīvai līdzīgu likumdošanas 
priekšlikumu, ar ko būtu noteikts saistošs mērķis par 25 % samazināt energopatēriņu, 
izmantojot energoefektivitātes veicināšanas pasākumus;

4. norāda, ka ir jāveic papildu veicināšanas pasākumi atjaunojamo energoresursu jomā un 
dalībvalstu valdībām ir jāapņemas pieņemt ilgtermiņa tiesisku regulējumu, ar ko garantē 
ilgtermiņa ieguldījumus un tirgu atvēršanu. Norāda, ka ir jāīsteno saprātīgu subsīdiju 
politika, lai radītu stimulus tādas tehnoloģijas attīstībai, ar kuru mazina izmaksas;

5. uzsver informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozīmību energoefektivitātes 
uzlabošanā un uzsver IKT, jo īpaši viedo skaitītāju un viedtīklu, būtisko lomu atjaunojamo 
energoresursu integrēšanā elektroenerģijas piegādē;

6. norāda, ka arī ilgtermiņa mērķi tirgus dalībniekiem ir ļoti svarīgi, un tādēļ ierosina noteikt 
ilgtermiņa mērķus attiecībā uz energopatēriņa samazināšanu, proti, līdz 2030. gadam to 
samazināt par 42 % un līdz 2050. gadam — par 75 %;

7. prasa īstenot pasākumus nevēlamas atgriezeniskas ietekmes novēršanai, lai nodrošinātu, 
ka enerģijas cenu piespiedu samazināšanās un patēriņa pieaugums nenomāc tehnisku 
uzlabojumu pozitīvo ietekmi;

8. uzsver, ka viena no galvenajām prioritātēm ir pareizi īstenot Ekodizaina direktīvu, un 
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atkārtoti norāda, ka ar minēto direktīvu jau bija noteikti līdz 2007. gadam veicami 
īstenošanas pasākumi 12 ražojumu grupām; uzstāj, ka Komisijai un dalībvalstīm ir 
jāuzlabo tirgus uzraudzība, lai nodrošinātu atbilstību, jo īpaši importēto produktu 
gadījumā, un aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot paziņojumu par pasākumiem; uzsver 
direktīvā minēto pienākumu noteikt obligātas prasības attiecībā uz iespējami mazākām 
ekspluatācijas izmaksām, ņemot vērā, kuri produkti tirgū ir vispieprasītākie, proti, kuriem 
produktiem ir vislabākie rādītāji;

9. lai veicinātu pieprasījumu pēc energoefektivitātes pakalpojumiem, mudina Komisiju 
atbalstīt dalībvalstu pasākumus, ar ko rada fiskālos stimulus vai nodrošina subsīdijas 
atbilstīgi ES noteikumiem par valsts atbalstu;

10. uzsver, ka neatkarīgi no Ekodizaina direktīvas īstenošanas papildu ieguvumus 
energoefektivitātes jomā atsevišķās nozarēs var vislabāk panākt, ja izmanto integrējošas 
sistēmas. Aicina Komisiju sīki izpētīt šīs iespējas un izstrādāt atbilstīgus tiesiskus 
instrumentus, ar ko veido atšķirīgu pieeju, saskaņā ar kuru energoefektivitātes jautājumus 
risina sistēmas, nevis tikai produktu līmenī;

11. pauž nožēlu par lēno virzību un godkāres trūkumu saistībā ar Ekodizaina direktīvas 
īstenošanas noteikumiem attiecībā uz svarīgiem enerģiju patērējošiem produktiem, 
piemēram, sildierīcēm un apkures katliem; uzskata, ka tas liecina par to, ka 
energoefektivitātes mērķu sasniegšanai trūkst Komisijas politiskā atbalsta;

12. uzskata — lai risinātu transportlīdzekļu radītās emisijas problēmu, nekavējoties ir 
jāizmanto visi instrumenti, tostarp transportlīdzekļu un degvielas nodokļi, marķēšana, 
obligātie efektivitātes standarti un pasākumi sabiedriskā transporta darbības uzlabošanai 
un veicināšanai;

13. aicina Komisiju iesniegt Energoefektivitātes pakalpojumu direktīvas pārstrādāšanai 
paredzētu likumdošanas priekšlikumu, kurā enerģijas piegādātājiem būtu noteikts 
pienākums nodrošināt energopatēriņa samazināšanu; uzstāj, ka ar šādu priekšlikumu būtu 
jānodrošina gan mazo un vidējo uzņēmumu pienācīga līdzdalība energoefektivitātes 
pasākumu īstenošanā, gan jāmudina individuālās mājsaimniecības iesaistīties šo mērķu 
īstenošanā;

14. aicina Komisiju atbalstīt un veicināt Eiropas augstsprieguma līdzstrāvas tīkla izveidi un 
attīstību, lai uzlabotu atjaunojamo energoresursu, jo īpaši vēja enerģijas un hidroenerģijas, 
izmantošanu. Ar šo tīklu nodrošinātu enerģijas pārvadi lielā attālumā, neciešot lielus 
enerģijas zaudējumus un vienlaikus radot iespēju veidot visu atjaunojamo energoresursu 
sinerģiju;

15. uzsver siltuma un elektroenerģijas koģenerācijas un jo īpaši vienas, divu vai trīs ģimeņu 
mājām paredzētu koģenerācijas mikroiekārtu nozīmi un prasa Komisijai izvērtēt, kādi 
normatīvie un finanšu instrumenti ir vajadzīgi, lai pilnībā izmantotu koģenerācijas 
potenciālu, kā arī ierosināt nepieciešamās iniciatīvas un reglamentējošus pasākumus;

16. uzsver siltuma un elektroenerģijas koģenerācijas tīkla vai siltuma, elektroenerģijas un 
dzesēšanas koģenerācijas tīkla svarīgo nozīmi, kas praktiski rada iespēju divkāršot kopējo 
energoefektivitāti; turklāt uzsver, ka siltuma vai aukstuma uzglabāšana liela noslogojuma 
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laikā varētu veicināt tīkla darbības elastību, radot iespēju ražot elektroenerģiju un uzglabāt 
siltumu tad, kad ražošana pārsniedz vietējā patēriņa vajadzības;

17. aicina izstrādāt reglamentējošus noteikumus, ar ko ilgtermiņā garantē, ka visas ēkas, 
tostarp pašreizējās ēkas, ir tādas, kas neietekmē klimatu;

18. uzsver, ka būtu jārada skaidrība par to, kādus finanšu resursus var izmantot pasākumiem 
un projektiem energoefektivitātes jomā (tāpat kā ir skaidri noteikti budžeta līdzekļi 
līdzīgiem pasākumiem atjaunojamo energoresursu jomā). Norāda, ka būtu jānodrošina 
optimāla to resursu izmantošana, kas pieejami, piemēram, saistībā ar struktūrfondiem un 
Kohēzijas fondu, programmu „ELENA” un atlikušajiem Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas plānā paredzētajiem līdzekļiem, ko var piešķirt projektiem, kas saistīti ar 
energoefektivitāti vai atjaunojamiem energoresursiem. Norāda, ka, izstrādājot jaunus 
finanšu instrumentus, uzmanība būtu jāpievērš minētajiem instrumentiem un citiem 
dalībvalstīs jau pieejamajiem instrumentiem, lai veidotu sinerģiju un novērstu funkciju 
pārklāšanos;

19. uzsver — lai īstenotu energoefektivitātes pasākumus, ir svarīgi nodrošināt atbilstīgu 
finansējumu, tostarp izmantojot daļu no ieņēmumiem, kas gūti vairāksolīšanā saistībā ar 
emisijas kvotu tirdzniecību; uzstāj, lai energoefektivitāte būtu prioritāte nākamajā 
pētniecības pamatprogrammā (FP 8);

20. iesaka visās dalībvalstīs izveidot energoefektivitātes fondus vai, kā alternatīvu, veidot 
Eiropas Energoefektivitātes fondu. Šo fondu vai Eiropas fonda līdzekļu kopējam apjomam 
vajadzētu būt vismaz EUR 2 miljardiem gadā;

21. aicina Komisiju izstrādāt piemērotus Eiropas līmeņa instrumentus energoefektivitātes 
atbalstam un kopā ar dalībvalstīm tos koordinēt, lai radītu lielāku stimulu un pēc iespējas 
drīz sasniegtu CO2 emisijas samazināšanas mērķi;

22. norāda, ka energoefektivitātes kritēriju pilnīgai iekļaušanai publiskā iepirkuma politikā 
vajadzētu būt vienam no Energoefektivitātes rīcības plāna mērķiem;

23. norāda, ka energoefektivitātes jautājums būtu jāiekļauj visās attiecīgajās politikas jomās, 
tostarp finanšu, reģionālās un pilsētu attīstības, transporta, lauksaimniecības, rūpniecības 
politikas un izglītības jomā. Uzskata, ka šīs politikas īstenošanu varētu ievērojami 
veicināt, ja sistemātiski noteiktu, ka energoefektivitāte ir publiskā iepirkuma piešķiršanas 
kritērijs un nosacījums valsts finansētiem projektiem;

24. uzskata, ka gaismas piesārņojuma un energoefektivitātes jautājumu var risināt, vienlaikus 
aizstājot parasto apgaismojumu sabiedriskās vietās un tūrisma apskates objektu —
ievērojamu ēku fasāžu apgaismojumu pilsētās ar tādu apgaismojumu, kas ir 
energoefektīvāks un vairāk vērsts uz konkrēto vietu vai objektu;

25. uzstāj, lai lielāka uzmanība tiktu veltīta energoefektivitātes standartu ietekmes 
novērtēšanai, tostarp izvērtējot saikni starp galaproduktu cenu un kvalitāti, ietekmi uz 
energoefektivitāti un patērētājiem radīto labumu; atzīst, ka Komisija izvērtē šo ietekmi, 
tomēr uzstāj, lai Komisija un dalībvalstis vairāk censtos sniegt informāciju un veikt 
kontroli attiecībā uz visiem produktiem, tostarp importētiem produktiem, piemēram, 
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energoefektīvajām elektrospuldzēm;

26. aicina izstrādāt Eiropas apmācības un izpratnes veicināšanas stratēģijas attiecībā uz 
energoefektivitāti. Lai izstrādātu un ieviestu energoefektivitātes tehnoloģijas un sistēmas, 
darbaspēks (celtnieki, iekārtu uzstādītāji, arhitekti, eksperti, ražotāji utt.) ir atbilstīgi 
jāapmāca, jo īpaši saistībā ar direktīvu par ēku energoefektivitāti1. Turklāt norāda, ka ir 
jāizstrādā izpratnes veicināšanas programmas, lai informētu patērētājus un MVU par 
energopatēriņa samazināšanas veidiem, un to varētu darīt, izmantojot dalībvalstu enerģijas 
aģentūru un tirdzniecības kameru kopīgi īstenotus pasākumus; mudina Komisiju 
pārskatītajā Energoefektivitātes rīcības plānā iekļaut izglītību par energoefektivitāti;

27. norāda, ka elektrisko transportlīdzekļu priekšrocība ir saistīta ar šo transportlīdzekļu 
devumu gaisa kvalitātes uzlabošanā apbūvētās teritorijās; aicina Komisiju rūpīgi izvērtēt, 
kā elektrisko automobiļu plaša izmantošana ietekmē energoefektivitāti un iespējas īstenot 
CO2 emisijas samazināšanas mērķus;

28. uzsver — lai īstenotu iepriekšminētos energoefektivitātes mērķus, ir būtiski investēt 
transporta nozarē, jo īpaši dzelzceļa un pilsētas transporta sistēmās, lai pēc iespējas 
mazinātu tādu transportlīdzekļu izmantošanu, kuriem ir vislielākais energopatēriņš;

29. mudina Komisiju piešķirt svarīgu nozīmi energoefektivitātes jautājumam gaidāmajā 
Baltajā grāmatā par transportu, nākot klajā ar priekšlikumiem par stingrākiem 
transportlīdzekļu efektivitātes standartiem un ātruma regulēšanu, iespējām veicināt pāreju 
uz transportlīdzekļiem un sabiedrisko transportu ar mazu energopatēriņu, kā arī iespēju 
veicināt tādas degvielas izmantošanu, kuru iegūst no atjaunojamām un alternatīvām 
izejvielām;

30. uzskata, ka atkritumu pārstrādes procesā ir jānovērš biogāzes un siltuma zudums, 
atjaunojot un radot ūdens tvaiku un/vai elektroenerģiju. Uzskata, ka nevajadzētu piešķirt 
atļaujas tādu atkritumu pārstrādes iekārtu lietošanai, ar kurām nevar atjaunot siltumu vai 
ražot enerģiju;

31. piešķir ļoti svarīgu nozīmi plānošanas procesiem Eiropas līmenī. Energoefektivitātei 
Energoefektivitātes rīcības plānā 2011.–2020. gadam būtu jāvelta pienācīga uzmanība. 
Jaunais Eiropas Energoefektivitātes rīcības plāns būtu jāiesniedz pēc iespējas drīz, un 
energoefektivitātei vajadzētu piešķirt svarīgu nozīmi nākamajās pamatnostādnēs, ar ko 
līdz 2050. gadam nodrošina zema oglekļa emisijas līmeņa sistēmu un ekonomiku;

32. norāda — kaut arī energotaupība nepārprotami rada uzņēmējdarbības iespējas, 
energopakalpojumu tirgus joprojām ir ierobežots un uzņēmumu skaits lielākajā daļā valstu 
ir diezgan mazs. Norāda, ka aktīvi energopakalpojumu uzņēmumi var veicināt pasākumus 
un palīdzēt rast finanšu risinājumus visās enerģijas gala patēriņa nozarēs. Uzskata, ka 
būvniecības nozarē vajadzētu veicināt ēku atjaunošanu un energoefektīvu iekārtu 
izmantošanu, transporta nozarē būtu optimāli jāizmanto energoefektīvi transportlīdzekļi 
un attiecībā uz rūpniecību būtu jārisina jautājums par iespējām panākt lielus enerģijas 
ietaupījumus, izmantojot energoefektīvākus procesus;

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīva 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti 

(pārstrādāta versija).
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33. uzsver, ka papildus energoefektivitātes nodrošināšanai enerģijas rašanās (piemēram, tās 
sākotnējās ražošanas) vietā, par prioritāru būtu jāuzskata arī (elektro-) enerģijas zudumu 
novēršana tās transportēšanas laikā pa tīkliem. Pāreja uz decentralizētāku ražošanas 
sistēmu mazinātu enerģijas pārneses attālumus, šādi novēršot enerģijas zudumu 
transportēšanas laikā;

34. mudina (naftas) ķīmijas rūpniecības uzņēmumus visā ES veicināt enerģijas atjaunošanu 
sadedzināšanas procesa laikā;

35. atzīmē, ka energoefektivitāti ievērojami veicinātu arī resursu efektivitātes uzlabojumi.
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