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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka kohēzijas politikai būs liela nozīme to pasākumu īstenošanā, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu Savienības mērķi līdz 2020. gadam samazināt primārās enerģijas patēriņu par 
20 %;

2. piezīmē, ka kohēzijas politikas galvenais mērķis vēl aizvien ir reģionu sociālo un 
ekonomisko atšķirību samazināšana, un uzskata, ka energoefektivitātes politika 
nedrīkstētu kavēt šā mērķa īstenošanu; uzsver, ka dažiem no ES nabadzīgākajiem 
reģioniem varētu būt citas prioritātes un ka tiem vispirms varētu būt nepieciešami 
ieguldījumi citās jomās;

3. norāda, ka ieguldījumiem energoefektivitātē ir potenciāls veicināt ekonomikas izaugsmi, 
nodarbinātību, inovāciju un enerģētiskās nabadzības samazinājumu mājsaimniecībās un 
tādēļ tie var pozitīvi ietekmēt ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju; 

4. 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 parastajiem iedzīvotājiem;

5. jo īpaši uzsver potenciālos sociālos ieguvumus no ieguldījumiem energoefektivitātē, jo tie 
var samazināt nelabvēlīgā sociālā stāvoklī esošu iedzīvotāju rēķinus par enerģiju; 

6. jo īpaši atgādina par energotaupības potenciālu sabiedriskajām un dzīvojamajām ēkām, 
kas patērē 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;

7. aicina dalībvalstis pilnā mērā izmantot struktūrfondus un Kohēzijas fondu, lai veicinātu 
ieguldījumus energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos; 

8. aicina dalībvalstis sekmēt finansēšanas mehānismu izveidi energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumu finansēšanai, lai maksimāli izmantotu dažādu finansējumu plūsmu 
sniegtos ieguvumus, 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;

9. pauž bažas par nesenajiem Revīzijas palātas konstatējumiem, kas liecina, ka kohēzijas 
politikas ieguldījumi energoefektivitātē nav bijuši izmaksu ziņā lietderīgi; 

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


