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IEROSINĀJUMI

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

1. atgādina, ka Parlaments jau ir pieņēmis ziņojumu par ES kohēzijas politikas un tās 
dalībnieku lomu Eiropas jaunās enerģētikas politikas īstenošanā un ka šajā ziņojumā ir 
skatīti arī energoefektivitātes jautājumi;

2. uzsver, ka kohēzijas politikai būs liela nozīme to pasākumu īstenošanā, kas nepieciešami, 
lai sasniegtu Savienības mērķi līdz 2020. gadam samazināt primārās enerģijas patēriņu par 
20 %, un lai panāktu  turpmāko energoefektivitātes uzlabojumu ieviešanu arī pēc minētā 
datuma;

3. norāda, ka kohēzijas politikas galvenais mērķis vēl aizvien ir reģionu ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo atšķirību samazināšana, un uzskata, ka energoefektivitātes politika 
nedrīkstētu kavēt šā mērķa īstenošanu; uzsver, ka dažiem no ES nabadzīgākajiem 
reģioniem varētu būt citas prioritātes un tiem vispirms varētu būt nepieciešami ieguldījumi 
citās jomās; uzsver, ka kohēzijas politikas spēks ir tās elastībā un līdzekļu decentralizētā 
pārvaldē, kas tiek veikta vietējā līmenī;

4. norāda, ka ieguldījumi energoefektivitātē veicina ekonomikas izaugsmi, nodarbinātību, jo 
īpaši vietējā un reģionu līmenī, inovāciju, enerģētisko neatkarību un enerģētiskās 
nabadzības samazinājumu mājsaimniecībās un tādēļ tie var sekmēt ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju; uzsver, ka līdzekļu piešķiršanā jāievēro proporcionalitātes, 
izmaksu lietderības un ekonomiskās efektivitātes principi un ka tā nedrīkst palielināt 
administratīvo slogu;

5. uzsver, ka birokrātijas un procedūru skaidrības trūkuma dēļ ir apgrūtināta pieeja 
struktūrfondiem un Kohēzijas fondam un ka dalībnieki, kuriem šo fondu līdzekļi ir 
visvairāk nepieciešami, izvēlas nepieteikties; tādēļ atbalsta piešķiršanas noteikumu un 
procedūru vienkāršošanu, birokrātisko šķēršļu novēršanu un lielāku elastību šo līdzekļu 
piešķiršanā gan ES, gan valstu līmenī; uzskata, ka noteikumu vienkāršošana palīdzēs 
efektīvi piešķirt līdzekļus, uzlabos apgūšanas rādītājus, samazinās kļūdu skaitu un 
maksājumu laiku, kā arī ļaus nabadzīgākajām dalībvalstīm un reģioniem pilnībā izmantot 
finanšu instrumentu priekšrocības, kas paredzēti reģionālo un starpvalstu atšķirību 
mazināšanai; uzskata, ka jānodrošina līdzsvars starp noteikumu un procedūru 
vienkāršošanu un to stabilitāti;

6. uzsver, ka dalībvalstīm būtu jāiegulda līdzekļi jaunu un energoefektīvāku materiālu un 
tehnoloģiju izstrādāšanā, lai radītu jaunas darbvietas, palīdzētu atveseļoties rūpniecībai un 
palielinātu ES reģionu konkurētspēju, negaidot Direktīvas 2010/31/EK īstenošanas 
termiņa beigas;

7. norāda uz potenciālajiem ieguvumiem, ko var sniegt JESSICA un ELENA iniciatīvas 
ieguldījumiem ilgtspējīgā enerģētikā vietējā līmenī, lai palīdzētu pilsētām un reģioniem 
īstenot dzīvotspējīgus ieguldījumu projektus energoefektivitātes jomā, un aicina veicināt 
šīs iniciatīvas;
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8. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi spēt izmantot struktūrfondus, Kohēzijas fondu un citus 
finanšu un aizņemto līdzekļu īpatsvara palielināšanas instrumentus, lai finansētu 
energoefektivitāti, jo īpaši mājokļu nozarē; aicina Komisiju un dalībvalstis izplatīt skaidru 
un viegli pieejamu informāciju par pieejamiem finanšu instrumentiem, stimuliem, 
dotācijām un aizdevumiem, kas paredzēti energoefektivitātes projektu finansēšanai;

9. uzsver, cik svarīgi ir iekļaut energoefektivitātes aspektu pārdomātai specializācijai 
paredzētajās pētniecības un inovācijas stratēģijās, kuras dalībvalstīm būs jāizstrādā, lai arī 
turpmāk varētu saņemt kohēzijas politikas inovācijai paredzēto finansējumu;

10. pauž bažas par nesenajiem notikumiem tādās valstīs kā Bulgārija, kur augstās enerģijas 
cenas izraisīja sociālus nemierus, un aicina veikt mērķtiecīgus pasākumus, lai padarītu 
enerģiju pieejamu iedzīvotājiem;

11. jo īpaši uzsver potenciālos sociālos ieguvumus no ieguldījumiem energoefektivitātē, jo tie 
var samazināt patērētāju rēķinus par patērēto enerģiju; 

12. jo īpaši atgādina par energotaupības potenciālu sabiedriskās un dzīvojamās ēkām, kas 
veido 40 % no Savienības enerģijas galapatēriņa, un mudina dalībvalstis nekavējoties 
pieņemt ilgtermiņa stratēģijas laikposmam pēc 2020. gada ieguldījumu piesaistei 
dzīvojamo un komercēku atjaunošanai, lai uzlabotu nekustamā īpašuma fonda 
energoefektivitāti, kā prasīts Direktīvā 2012/27/ES;

13. norāda, ka līdz 2020. gada 31. decembrim visām jaunajām ēkām jābūt gandrīz nulles 
enerģijas ēkām un divus gadus pirms šā termiņa beigām jaunajām ēkām, kuras ir valsts 
sektora īpašumā vai kuras aizņem valsts sektors, jābūt gandrīz nulles enerģijas ēkām;  
attiecīgi mudina dalībvalstis sākt aktīvāk gatavot valsts programmas gandrīz nulles 
enerģijas ēku skaita palielināšanai un ieviest noteikumus attiecībā uz gandrīz nulles 
enerģijas ēku definēšanu, šajā sakarībā ņemot vērā situāciju valsts, reģionālajā vai vietējā 
līmenī;

14. uzsver kohēzijas politikas un tai piešķirto finanšu līdzekļu nozīmi, lai pilnībā attīstītu 
viedos un intelektiskos tīklus, kas nodrošina efektīvākas enerģētikas sistēmas visos 
reģionos, samazinot enerģijas patēriņu un tās zudumus;

15. aicina Komisiju palīdzēt dalībvalstīm uzlabot administratīvo veiktspēju un informācijas 
kanālus, lai nodrošinātu esošo līdzekļu labāku izmantošanu; aicina dalībvalstis pilnā mērā 
izmantot struktūrfondus un Kohēzijas fondu, lai veicinātu ieguldījumus 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos; 

16. aicina dalībvalstis veicināt finansēšanas mehānismu izveidi energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumu finansēšanai, lai maksimāli izmantotu dažādu finansējumu plūsmu 
sniegtās priekšrocības, kā prasīts Direktīvā 2012/27/ES; aicina Komisiju atbalstīt 
dalībvalstis finansēšanas mehānismu izveidē un veicināt paraugprakses apmaiņu starp 
valstu vai reģionālajām kompetentajām iestādēm un struktūrām;

17. mudina dalībvalstis sākt informācijas kampaņas par tādiem dzīvojamo ēku 
energoefektivitātes palielināšanas radītajiem ieguvumiem kā lielāks komforts un mazāki 
komunālo maksājumu rēķini; tajā pašā laikā norāda, ka energoefektivitātes pasākumi 
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visiedarbīgākie ir tad, ja tos īsteno attiecībā uz ēkām, nevis atsevišķām to vienībām 
(piemēram, dzīvokļiem);

18. pauž bažas par nesenajiem Revīzijas palātas atzinumiem, kas liecina, ka kohēzijas 
politikas ieguldījumi energoefektivitātē nav bijuši izmaksu ziņā lietderīgi, jo nav pareizi 
īstenoti un izmantoti tieši šim mērķim paredzētie līdzekļi;

19. aicina Komisiju nekavējoties īstenot Revīzijas palātas ieteikumus, proti, 
energoefektivitātes pasākumiem paredzēto kohēzijas politikas finansējumu saistīt ar 
vajadzību pienācīgu novērtējumu, regulāru uzraudzību un salīdzināmu rezultatīvo rādītāju 
izmantošanu, kā arī ar pārredzamiem projektu atlases kritērijiem un ietaupāmās enerģijas 
vienības standarta ieguldījumu izmaksām, nosakot maksimāli pieņemamu vienkāršas 
ieguldījumu atmaksāšanās laiku.
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