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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropadome 2011. gada februāra sanāksmē par enerģētiku uzsvēra, ka „ir jāsasniedz mērķis 
līdz 2020. gadam par 20 % palielināt energoefektivitāti, lai gan šobrīd tā īstenošana nenorit 
sekmīgi. Tāpēc ir vajadzīga apņēmīga rīcība, cenšoties pēc iespējas pilnīgāk izmantot 
ievērojamās iespējas vairāk taupīt enerģiju ēkās, transportā un ražošanas procesos”.

ES energoefektivitātes politikā lielākā uzmanība ir jāpievērš ēkām, jo mājas, biroji, veikali un 
citas ēkas izmanto gandrīz 40 % no enerģijas galapatēriņa (un rada 36 % siltumnīcefekta gāzu 
emisiju). Turklāt ēkām ir pēc enerģētikas sektora otrais lielākais neizmantotais rentablas 
energotaupības potenciāls.

Rentablas energotaupības potenciāls celtniecības nozarē (t.i., iekļaujot gan dzīvojamās, gan 
nedzīvojamās ēkas) tiek lēsts 65 Mtoe1 apjomā, kas atbilst kopējam ieguldījumam aptuveni 
EUR 587 miljardu apjomā 2011.–2020. gadam. Tas nozīmē, ka šā energotaupības potenciāla 
izmantošanai ir vajadzīgi aptuveni EUR 60 miljardi gadā.

Līdz ar to atzinuma sagatavotāja ierosina sniegt dalībvalstīm un reģioniem iespēju izlemt, vai 
viņi vēlas savus ieguldījumus koncentrēt energoefektivitātes panākšanai publiskajā 
infrastruktūrā un/vai mājokļu sektorā.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās 
attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma 174. pantā paredzēts, ka 
Savienība izstrādā un veic darbības, kas 
stiprina tās ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju. Tāpēc Kohēzijas 
fondam būtu jāsniedz finansiāls 
ieguldījums projektiem vides jomā un 

(1) Līguma 174. pantā paredzēts, ka 
Savienība izstrādā un veic darbības, kas 
stiprina tās ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju. Tāpēc Kohēzijas 
fondam būtu jāsniedz finansiāls 
ieguldījums projektiem vides jomā un 

                                               
1 Skatīt Komisijas apspriežu dokumentu “Finansiāls atbalsts ēku energoefektivitātei”; Eichhammer, W. et al.: 
Study on the Energy Savings Potentials in EU Member States, Candidate Countries and EEA Countries. 2009;
Wesselink, B. et al.: Energy Savings 2020 – How to triple the impact of energy saving policies in Europe. Report 
to the European Climate Foundation, 2010.
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Eiropas transporta tīkliem transporta 
infrastruktūras jomā.

Eiropas transporta tīkliem transporta 
infrastruktūras jomā, kā arī jomās, kas 
saistītas ar ilgtspējīgu attīstību un piedāvā 
videi draudzīgus risinājumus, piemēram, 
energoefektivitāti un atjaunojamo 
enerģiju.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Energoefektivitātes mērķus vislabāk 
var sasniegt, ja iesaista pēc iespējas vairāk 
personu gan no valsts, gan privātā 
sektora, nosprauž mērķi panākt sviras 
efektu, rada darba vietas un veic 
ieguldījumus zaļākā izaugsmē atbilstīgi 
mērķim par konkurētspējīgu un 
ilgtspējīgu Eiropu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ieguldījumus vides jomā, tostarp ar 
ilgtspējīgu attīstību un enerģētiku saistītās 
jomās, kurās rodami ieguvumi videi;

(a) ieguldījumus vides jomā, tostarp ar 
ilgtspējīgu attīstību un enerģētiku saistītās 
jomās, kurās rodami ieguvumi videi un 
kuras veicina CO2 emisiju samazināšanu;

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) tehnisko palīdzību pilsētu pārvaldības 
kapacitātes veidošanai;
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) tehnisko palīdzību, lai sasniegtu 
„Eiropa 2020” mērķus, un viedās 
„specialitātes”;

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu iekārtās, uz kurām attiecas 
Direktīva 2003/87/EK;

(b) ieguldījumu, lai panāktu
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu 
darbībās, uz kurām attiecas 
Direktīvas 2003/87/EK 1. pielikums;

Pamatojums
Skaidrāk saprotams formulējums.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) mājokļu sektoru. (c) mājokļu sektoru, izņemot pasākumus 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas sekmēšanai. 

Pamatojums

Skatīt grozījumu 3. panta a) apakšpunkta iii) punktam.

Grozījums Nr. 8
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Regulas priekšlikums
3. pants – a punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) veicinot atjaunojamo energoresursu 
avotu ražošanu un sadali;

(i) veicinot atjaunojamo energoresursu 
avotu ražošanu un sadali un informācijas 
tehnoloģijas;

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
3. pants – a punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) atbalstot energoefektivitāti un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
publiskajās infrastruktūrās;

(iii) atbalstot energoefektivitāti un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
publiskajās infrastruktūrās un mājokļu 
sektorā;

Pamatojums

Šajā punktā nepieciešamas elastīgākas ieguldījumu prioritātes.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3. pants – a punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) attīstot viedas zemsprieguma sadales 
sistēmas,

(iv) attīstot viedas zemsprieguma un vidēja 
sprieguma sadales sistēmas,
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
3. pants – a punkts – v apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(v) veicinot pilsētām paredzētas ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni saistītas 
stratēģijas.

(v) veicinot ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni saistītas stratēģijas visiem 
teritoriju veidiem, jo īpaši pilsētām, 
tostarp veicinot ilgtspējīgu mobilitāti 
pilsētās, ekoloģiski tīru sabiedrisko 
transportu un ar seku mazināšanu 
saistītus pielāgošanās pasākumus.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3. pants – c punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) veicinot ūdensapgādes infrastruktūras 
atjaunošanu, lai jo īpaši vēsturiskās 
pilsētās, kurās liels daudzums ūdens 
pazūd piegādes posmā, palielinātu resursu 
izmantošanas efektivitāti;

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
3. pants – c punkts – iia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iia) veicinot inovāciju ūdensapgādes 
sektorā un uzstādot jaunas tehnoloģijas 
pazemes ūdeņu resursu kontrolei;

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – c punkts – iii apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) aizsargāt un atjaunot bioloģisko 
daudzveidību, tostarp ar zaļo infrastruktūru 
starpniecību;

(iii) aizsargāt un atjaunot bioloģisko 
daudzveidību, tostarp ar zaļo infrastruktūru 
un Natura 2000 starpniecību;

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
3. pants – c punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) uzlabojot pilsētvidi, tostarp atjaunojot 
pamestas rūpnieciskas teritorijas un
samazinot gaisa piesārņojumu;

(iv) uzlabojot pilsētvidi, tostarp atjaunojot 
pamestas rūpnieciskas teritorijas,
samazinot gaisa piesārņojumu un veicot 
pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt un 
saglabāt kultūras un vēstures mantojumu;

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
3. pants – c punkts – iv.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) (a) izveidojot vides pakalpojumus un 
atbalstot to sniegšanu, sekmējot videi 
draudzīgu darbību un resursu efektīvu 
izmantošanu MVU un publiskajā sektorā;

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – d punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veicināt ilgtspējīgu transportu un 
novērst sastrēgumus galvenajās tīkla
infrastruktūrās, rīkojoties šādi:

(d) veicināt vairākveidu ilgtspējīgu 
transportu un mobilitāti, koncentrējoties uz
sastrēgumu novēršanu un pabeidzot 
trūkstošo pārrobežu savienojumu 
izveidošanu ilgtspējīgās un vairākveidu
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transporta infrastruktūrās, šādi:

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
3. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) palielināt publiskās pārvaldes iestāžu 
rīcībspēju un efektivitāti, pastiprinot ar 
Kohēzijas fonda īstenošanu saistītās 
publiskās pārvaldes iestāžu un publisko 
dienestu rīcībspēju un efektivitāti.

(e) palielināt publiskās pārvaldes iestāžu 
rīcībspēju un efektivitāti, pastiprinot ar 
Kohēzijas fonda īstenošanu saistītās 
publiskās pārvaldes iestāžu un publisko 
dienestu rīcībspēju, inovācijas spēju un 
efektivitāti.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Komisijas ierosinātais teksts

MĒRVIENĪBA NOSAUKUMS

Vide

Cietie 
atkritumi

tonnas Atkritumu pārstrādes papildjauda

Ūdens apgāde cilvēku skaits Modernizētās ūdensapgādes apkalpoto iedzīvotāju 
skaita pieaugums

m3 Lēstais noplūdes samazinājums ūdensapgādes tīklā

Notekūdeņu 
attīrīšana

cilvēku 
ekvivalents

Modernizētās notekūdeņu attīrīšanas sistēmu 
apkalpoto iedzīvotāju skaita pieaugums

Riska 
novēršana un 

riska 
pārvaldība

cilvēku skaits Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no pretplūdu 
pasākumiem

cilvēku skaits Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no meža ugunsdrošības 
un citiem aizsardzības pasākumiem

Augsnes 
sanācija

hektāri Kopējā sanētās augsnes platība

Augsnes 
sablīvējums

hektāri Izmaiņas augsnē, kas sablīvēta būvdarbu rezultātā
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Daba un 
bioloģiskā 

daudzveidība

hektāri Dzīvotņu platība, kurai ir augstāks aizsardzības 
statuss

Enerģētika un 
klimata 

pārmaiņas
Atjaunojamie 
energoresursi

MW No atjaunojamiem energoresursiem ražotās enerģijas 
papildjauda

Energoefektivi
tāte

mājsaimniecības Mājsaimniecības ar augstāku energopatēriņa klasi; 
skaits

kWh/gadā Primārā energopatēriņa samazinājums sabiedriskajās 
ēkās

lietotāju skaits Enerģijas lietotāji ar viedo tīklu pieslēgumu; skaita 
pieaugums

Siltumnīcefekt
a gāzu 

samazinājums

CO2 ekv., tonnas Lēstais siltumnīcefekta gāzu samazinājums, izteikts 
CO2 ekvivalentā

Transports
Dzelzceļš km Jauno dzelzceļa līniju kopējais garums

km Rekonstruēto vai modernizēto dzelzceļa līniju 
kopējais garums

Autoceļi km Jaunuzbūvēto autoceļu kopējais garums
km Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais 

garums
Pilsētas 

transports
pasažieru 
braucieni

Pasažieru braucieni, kuros izmanto atbalstītos pilsētas 
transporta pakalpojumus; skaita pieaugums

Iekšējie 
ūdensceļi

tonnkilometri Pa uzlabotiem iekšējiem ūdensceļiem pārvadāto kravu 
apjoma pieaugums
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Grozījums

MĒRVIENĪBA NOSAUKUMS
Vide

Cietie atkritumi tonnas Atkritumu pārstrādes papildjauda
Ūdens apgāde cilvēku skaits Modernizētās ūdensapgādes apkalpoto iedzīvotāju 

skaita pieaugums
m3 Lēstais noplūdes samazinājums ūdensapgādes tīklā

Notekūdeņu 
attīrīšana

cilvēku 
ekvivalents

Modernizētās notekūdeņu attīrīšanas sistēmu 
apkalpoto iedzīvotāju skaita pieaugums

Vides 
pakalpojumi

skaits To MVU un valsts iestāžu skaits, kuri gūst labumu 
no vides pakalpojumiem

Riska novēršana 
un riska 

pārvaldība

cilvēku skaits Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no pretplūdu 
pasākumiem

cilvēku skaits Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no meža ugunsdrošības 
un citiem aizsardzības pasākumiem

Augsnes sanācija hektāri Kopējā sanētās augsnes platība

Augsnes 
sablīvējums

hektāri Izmaiņas augsnē, kas sablīvēta būvdarbu rezultātā

Daba un 
bioloģiskā 

daudzveidība

hektāri Dzīvotņu platība, kurai ir augstāks aizsardzības 
statuss

Enerģētika un 
klimata pārmaiņas

Atjaunojamie 
energoresursi

MW No atjaunojamiem energoresursiem ražotās enerģijas 
papildjauda

% Atjaunojamās enerģijas avotu daļa kopējā enerģijas 
patēriņā

Energoefektivitāte mājsaimniecības Mājsaimniecības ar augstāku energopatēriņa klasi; 
skaits

kWh/gadā Primārā energopatēriņa samazinājums sabiedriskajās 
ēkās

tonnas naftas 
ekvivalenta

Kopējais enerģijas patēriņš pa nozarēm

lietotāju skaits Enerģijas lietotāji ar viedo tīklu pieslēgumu; skaita 
pieaugums

Siltumnīcefekta 
gāzu 

samazinājums

CO2 ekv., tonnas Lēstais siltumnīcefekta gāzu samazinājums, izteikts 
CO2 ekvivalentā

Transports
Dzelzceļš km Jauno dzelzceļa līniju kopējais garums

km Rekonstruēto vai modernizēto dzelzceļa līniju 
kopējais garums
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Autoceļi km Jaunuzbūvēto autoceļu kopējais garums
km Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais 

garums
Pilsētas transports pasažieru 

braucieni
Pasažieru braucieni, kuros izmanto atbalstītos pilsētas 

transporta pakalpojumus; skaita pieaugums
Iekšējie ūdensceļi tonnkilometri Pa uzlabotiem iekšējiem ūdensceļiem pārvadāto kravu 

apjoma pieaugums

PROCEDŪRA

Virsraksts Kohēzijas fonds un Padomes Regulas (EK) Nr. 1084/2006 atcelšana

Atsauces COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD)

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI
25.10.2011

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE
25.10.2011

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Patrizia Toia
15.11.2011

Izskatīšana komitejā 23.4.2012

Pieņemšanas datums 19.6.2012

Galīgais balsojums +:
–:
0:

51
0
3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo 
Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da 
Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo 
Vera, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona 
Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena 
Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, 
Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Teresa Riera Madurell, Michèle 
Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, 
Konrad Szymański, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Claude 
Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-
Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri 
Weber

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Antonio Cancian, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, 
Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, 
Werner Langen, Mario Pirillo, Lambert van Nistelrooij

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Jorgo Chatzimarkakis


