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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [..].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) 
Nr. 663/2009, ar ko izveido programmu ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot 
Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā
(COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0283),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 194. panta 
1. punkta c) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu 
(C7-0139/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

1. pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

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 

(5) Tādēļ būtu jāizveido mērķtiecīgs 
finanšu instruments, atbalstot 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas iniciatīvas saistībā ar ilgtspējīgas 

                                               
1

2
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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.

enerģijas finansēšanas iniciatīvu, lai 
izmantotu Regulas (EK) Nr. 663/2009 
II nodaļā paredzēto, bet nesadalīto 
finansējumu. Šim finanšu mehānismam 
būtu jāatbalsta rentablu energoefektivitātes 
un atjaunojamās enerģijas projektu 
izstrāde, kā arī jāpalīdz pašvaldību, 
vietējām un reģionālajām iestādēm
finansēt ieguldījumu programmas
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas jomā, it sevišķi pilsētvidē.

Or. en

Pamatojums

Atbilst iepriekšējiem un turpmākajiem formulējumiem tekstā, kuri attiecas uz šo pašu tematu. 
Atbilst arī formulējumiem paskaidrojuma rakstā un II pielikuma I daļas pirmajā rindkopā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Laikā, kad ir spēkā budžeta 
ierobežojumi, ES finanšu instrumentu 
savstarpēja papildināmība ir īpaši 
nozīmīga. Šim mehānismam būtu efektīvi 
jāpapildina un jāveicina esošie 
instrumenti, sevišķi ar Regulu (EK) 
Nr. 437/2010 grozītais Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), tā, lai laikposmā 
no 2007. līdz 2013. gadam līdz pat 
EUR 8 miljardiem palielinātu ERAF 
finansējumu, kas pieejams 
energoefektivitātei un atjaunojamiem 
enerģijas avotiem mājokļu nozarē.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā stingros finansiālos un budžeta ierobežojumus, jebkāds jauns finanšu instruments 
būtu jāizmanto papildus esošajiem ES instrumentiem, ar ko jau tiek atbalstīti ieguldījumi 
energoefektivitātes un atjaunojamo enerģijas avotu jomā, tā cenšoties stiprināt sinerģiju un 
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nodrošināt ES atbalstītiem projektiem maksimālu pievienoto vērtību. Lai novērstu 
ieguldījumu dublēšanos, ir skaidri jāuzsver jo īpaši struktūrfondu un Kohēzijas fonda (tostarp 
ERAF) sinerģija.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 663/2009 
mehānisma ietvaros jāfinansē tikai tie 
pasākumi, kuriem ir ātra, izmērāma un 
būtiska ietekme uz ekonomikas 
atveseļošanu ES un kuri palielina 
energoapgādes drošību un samazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas. Saskaņā ar
mehānismu finansējamo pasākumu atlasei 
un attiecināmībai pilnībā piemēro Regulā 
(EK) Nr. 663/2009 noteiktos kritērijus. Kā 
būtisks elements jāņem vērā arī projektu 
ģeogrāfiskā izvietojuma līdzsvars.

(7) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 663/2009 
mehānisma ietvaros būtu jāfinansē tikai tie 
pasākumi, kuriem ir ātra, izmērāma un 
būtiska ietekme uz ekonomikas 
atveseļošanu ES un kuri palielina 
energoapgādes drošību un samazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas. Šādiem 
pasākumiem būtu jāveicina videi 
saudzīgāka izaugsme, darba vietu 
radīšana, konkurētspējīgas un ilgtspējīgas 
ekonomikas izveide un klimata pārmaiņu 
novēršana. Būtu pilnībā jāpiemēro
Regulā (EK) Nr. 663/2009 noteiktie
kritēriji, lai izvēlētos saskaņā ar 
mehānismu finansējamos pasākumus un 
noteiktu to atbilstību prasībām. Kā būtisku
elementu vajadzētu ņemt vērā arī projektu 
ģeogrāfiskā izvietojuma līdzsvaru.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu akcentēt izšķirošas nozīmes jēdzienus, tādus kā videi saudzīgāka izaugsme, darba
vietu radīšana, konkurētspējīga un ilgtspējīga ekonomika un klimata pārmaiņas. Turklāt 
norāde uz šiem papildu mērķiem nodrošina, ka teksts vairāk atbilst Komisijas paskaidrojuma 
rakstā iekļautajiem formulējumiem.

Grozījums Nr. 4

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

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu velti šķiest finanšu līdzekļus — 07 03 23. budžeta pozīcijā pašlaik ir iekļauta 
atgādinājuma zīme „p.m.”, gaidot, ka tiks pieņemta šāda „rīcības programma”, kuru 
Komisija nespēj ierosināt resursu trūkuma dēļ. Ir pieejami 15 miljoni eiro. Tāpēc uzskatām, 
ka šī nauda būtu jāizmanto, jo mērķi ir kopīgi — energoefektivitāte un atjaunojamo enerģijas 
avotu veicināšana.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – I daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) projektus, kuriem ir liels jauninājumu 
potenciāls un kuros tiek izmantoti jauni 
procesi un tehnoloģijas, kas ļauj sasniegt 
labāko pieejamo energoefektivitātes 
līmeni pasaulē;

Or. en

Pamatojums

Jauninājumi ir ļoti nozīmīgs aspekts, kas ir jāņem vērā, izstrādājot plānus ekonomikas 
atlabšanai jebkurā rīcības jomā. Lai saglabātu Eiropas rūpniecības un ekonomikas 
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konkurētspēju, vienmēr būtu jāpievērš uzmanība jauninājumu potenciālam, un tam vajadzētu 
būt vienam no svarīgākajiem projektu izvēles kritērijiem.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – I daļa – pēdējā rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mehānisma atbalsta saņēmēji ir valsts 
iestādes — vēlams, lai tās būtu reģionālās 
un vietējās iestādes, — vai privāti 
uzņēmumi, kas darbojas šo valsts iestāžu 
vārdā. Īpašu uzmanību pievērsīs 
piedāvājumiem, kas ietver šādu iestāžu 
sadarbību ar mājokļu kooperatīviem un 
attīstības aģentūrām.

Mehānisma atbalsta saņēmēji ir valsts 
iestādes — vēlams, lai tās būtu reģionālās 
un vietējās iestādes, — vai privāti 
uzņēmumi, kas darbojas šo valsts iestāžu 
uzdevumā.

Or. en

Pamatojums

Nav pamata konkrēti norādīt mājokļu kooperatīvus vai attīstības aģentūras. Projektu 
priekšlikumos minēto sadarbību kā valsts iestāžu partneri var īstenot arī daudzas citas 
organizācijas, apvienības un aģentūras.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 663/2009
II pielikums – III daļa – pirmā rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mehānisma ietvaros finansē tikai tos 
pasākumus, kam ir ātra, izmērāma un 
būtiska ietekme uz ekonomikas 
atveseļošanos ES, kas palielina 
energoapgādes drošību un samazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Mehānisma ietvaros finansē tikai tos 
pasākumus, kam ir ātra, izmērāma un 
būtiska ietekme uz ekonomikas 
atveseļošanu ES, kas palielina 
energoapgādes drošību un samazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas. Šādiem 
pasākumiem būtu jāveicina videi 
saudzīgāka izaugsme, darba vietu 
radīšana, konkurētspējīgas un ilgtspējīgas 
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ekonomikas izveide un klimata pārmaiņu 
novēršana.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu akcentēt izšķirošas nozīmes jēdzienus, tādus kā videi saudzīgāka izaugsme, darba 
vietu radīšana, konkurētspējīga un ilgtspējīga ekonomika un klimata pārmaiņas. Turklāt 
norāde uz šiem papildu mērķiem nodrošina, ka teksts vairāk atbilst Komisijas paskaidrojuma 
rakstā iekļautajiem formulējumiem.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas enerģētikas programma ekonomikas atveseļošanai — sākotnējais priekšlikums
Reaģējot uz finanšu krīzi, Eiropas Komisija 2009. gada janvārī ierosināja pārdalīt neizlietotos 
ES līdzekļus un piecus miljardus eiro piešķirt galvenokārt projektu atbalstam enerģētikas 
jomā. Saskaņā ar plānu EUR 3,5 miljardu kopsumma (ko vēlāk palielināja līdz 
EUR 3,98 miljardiem) tādā veidā tiktu piešķirta enerģijas projektiem, kuri sekmētu ES 
ekonomikas atveseļošanu1. Ierosinātā Eiropas enerģētikas programma ekonomikas 
atveseļošanai (EEPA) ir paredzēta, lai atbalstītu a) gāzes un elektrības (galvenokārt 
pārrobežu) infrastruktūras projektus (t. s. starpsavienojumus), b) atklātā jūrā izvietotus vēja 
ģeneratoru parkus un c) oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas projektus.

Parlamenta prasība iekļaut energoefektivitātes un atjaunojamo enerģijas avotu projektus
Eiropas Parlaments uzskatīja, ka EEPA vajadzētu iekļaut arī atbalsta pasākumus projektiem 
energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas jomā, kā Komisija to sākotnēji bija iecerējusi. 
Projektu finansēšana energoefektivitātes un no atjaunojamiem avotiem iegūtas enerģijas jomā 
veicinās ekonomikas atveseļošanu, radīs nodarbinātības iespējas un palīdzēs cīnīties pret 
klimata pārmaiņām. Šiem projektiem ir vislielākais efekts tad, ja tos īsteno pašvaldību, 
reģionu un vietējā līmenī. Lielākajai daļai vietējo projektu ir raksturīgs liels darba apjoms, un 
tādā veidā tie radīs ļoti daudz jaunu darba vietu, kuras netiks pārvietotas citur. Turklāt tiks 
aktivizēts ļoti iedarbīgs līdzsvarošanas mehānisms un tiks labvēlīgi ietekmēti citi svarīgi 
aspekti, piemēram, sociālā integrācija un reģiona pievilcība. Šādi projektos iesaistītās 
pašvaldības var kļūt par paraugu citām kopienām, un tas var izraisīt ķēdes reakciju labas 
prakses izplatībai visā Eiropas Savienībā. Finansējot energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas projektus, tiešā veidā tiek atbalstīti arī ES centieni sasniegt noteiktos mērķus —
20 % no atjaunojamiem avotiem iegūtas enerģijas kopējā saražotās enerģijas apjomā un 20 % 
enerģijas ietaupījuma salīdzinājumā ar to, ko varētu iegūt, turpinot rīkoties tāpat kā līdz šim. 
Konkrēti, veicinot energoefektivitātes pasākumus mājokļu nozarē, kura ES patērē 40 % no 
enerģijas, uzreiz būtu jūtama pozitīva ietekme, jo palielinātos ne vien energoefektivitāte, bet 
arī atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem vietējā un reģionu līmenī. Turklāt šis atbalsts 
sekmētu to, ka energoefektivitātes jomā tiek veidotas daudzsološas iniciatīvas vietējā līmenī, 
tādas kā „Pilsētas mēru pakts” un „viedo pilsētu” iniciatīva, kuras ietekmējusi pašreizējā 
kreditēšanas krīze un tās rezultātā sarukušie budžeta ieņēmumi.
Kaut gan trialoga sarunās Parlamentam neizdevās pārliecināt Padomi, ka ir jāiekļauj 
mehānisms, lai neieguldītos līdzekļus piešķirtu energoefektivitātes un atjaunojamo enerģijas 
avotu vajadzībām, Komisija Parlamenta viedokli ņēma vērā, sagatavojot galīgajam regulas 
tekstam pievienoto deklarāciju, kurā ir noteikts, ka ir jāapsver iespēja energoefektivitātes un 
atjaunojamo enerģijas avotu projektiem izmantot līdzekļus, kas nebūs izlietoti līdz 2010. gada 
beigām: „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 ģeogrāfiski līdzsvarotā veidā — ierosinās regulā grozījumu, lai būtu iespējams 

                                               
1 Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu ekonomikas 
atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā 
(COM(2009)0035).
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finansēt projektus energoefektivitātes un atjaunojamo enerģijas avotu jomā, papildus 
minētajām ierosmēm, tostarp atbilstības kritērijus, kas līdzinās kritērijiem, kurus piemēro šīs 
regulas pielikumā uzskaitītajiem projektiem.”

Īstenošanas ziņojums un līdzekļi, kas jāpārdala
Ziņojumā par EEPA īstenošanu, kas publicēts 2010. gada 27. aprīlī1, ir norādīts, ka 
izraudzītajiem projektiem līdz šim vēl nav izdevies piešķirt 115 miljonus eiro. Turklāt ir 
iespējams, ka būs apdraudēta projektu īstenošana, jo tie ir tehniski, organizatoriski, juridiski 
un finansiāli sarežģīti projekti. Ja izrādīsies, ka kāds no projektiem neatbilst tā īstenošanai 
vajadzīgajiem nosacījumiem, Komisija izvērtēs situāciju. Tā rezultātā 2010. gada beigās, 
iespējams, būs vairāk līdzekļu, ko varēs pārdalīt.

Finanšu mehānisma izveide saistībā ar ilgtspējīgas enerģijas finansēšanas iniciatīvu
Lai pārdalītu līdzekļus, tos piešķirot projektiem energoefektivitātes un atjaunojamo enerģijas 
avotu jomā, Komisija 2010. gada 31. maijā ir iesniegusi šo priekšlikumu grozīt EEPA. 
Priekšlikums ļoti lielā mērā atbilst iecerēm, ko Parlaments pauda apspriedēs par EEPA. 
Attiecībā uz iespējām izmantot līdzekļus energoefektivitātes un atjaunojamo enerģijas avotu 
jomā veicamiem pasākumiem priekšlikumā ir paredzēts, ka neizlietotie līdzekļi tiks piešķirti 
saistībā ar ilgtspējīgas enerģijas finansēšanas iniciatīvu izveidotam finanšu mehānismam. Ar 
šo mehānismu atbalstīs rentablu energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas projektu 
izstrādi, tā palīdzot pašvaldību, vietējām un reģionālajām iestādēm finansēt projektus 
energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas jomā. Konkrētāk, daudzus projektus, kuriem ir 
ļoti iedarbīgs līdzsvarošanas mehānisms, var atbalstīt, īstenojot novatoriskas finansiāla 
stimula shēmas, piemēram, sniedzot garantijas un piešķirot aizdevumus ar atvieglotiem 
nosacījumiem un izdevīgām procentu likmēm, kā arī finansējot tehnisko palīdzību. Referente 
uzskata, ka šo mehānismu vajadzētu veidot pieredzējušiem finanšu starpniekiem, un 
Komisijai būtu iespējami drīz jāsāk gatavot nolīgumi ar šādām institūcijām. Tiklīdz šie 
nolīgumi būs sagatavoti, Komisijai tos pārredzamā un saprotamā veidā vajadzētu darīt 
zināmus Eiropas Parlamentam un dalībvalstīm. 

Jautājumi, kas jāapsver, lai priekšlikumu uzlabotu
Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu kopumā un vēlas, lai ātri tiktu panākta 
vienošanās ar Padomi (Beļģijas prezidentūras laikā). Referente uzskata — lai uzlabotu 
Komisijas sākotnējo priekšlikumu, komiteja varētu apsvērt šādus turpmāk minētos 
jautājumus.

 Pienācīga uzmanība visā tekstā būtu jāpievērš tādiem izšķirošas nozīmes aspektiem kā 
videi saudzīgāka izaugsme, darba vietu radīšana, konkurētspējīgas, sociālas un 
ilgtspējīgas ekonomikas izveide un klimata pārmaiņu novēršana.

 Eiropas rūpniecības un ekonomikas konkurētspējai ārkārtīgi liela nozīme ir 
jauninājumiem un novatoriskām tehnoloģijām. Novatoriski raksturlielumi būtu jāņem 
vērā, arī izvēloties ar šo mehānismu atbalstāmus projektus.

 Ņemot vērā stingros finansiālos un budžeta ierobežojumus, jebkāds jauns finanšu 
instruments būtu jāizmanto papildus esošajiem ES instrumentiem, ar ko jau tiek 

                                               
1 Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par to, kā tiek īstenota Eiropas enerģētikas programma 
ekonomikas atveseļošanai (COM(2010)0191).
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atbalstīti ieguldījumi energoefektivitātes un atjaunojamo enerģijas avotu jomā, tā 
cenšoties stiprināt sinerģiju un nodrošināt ES atbalstītiem projektiem maksimālu 
pievienoto vērtību. Lai novērstu ieguldījumu dublēšanos, ir skaidri jāuzsver jo īpaši 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda (tostarp ERAF) sinerģija.

 Jaunajam finanšu mehānismam piešķirto līdzekļu apjoms joprojām ir ļoti ierobežots. 
Tomēr šī iniciatīva ir daudzsološa un tai ir ļoti iedarbīga līdzsvarošanas mehānisma 
potenciāls. Tādēļ vajadzētu nodrošināt, ka šim jaunajam finanšu mehānismam ir 
pieejams maksimālais iespējamo līdzekļu apjoms, un šim projektam var piešķirt arī 
citus enerģētikas un klimata pārmaiņu jomā neizlietotos līdzekļus. Nav izlietota 
zināma līdzekļu summa saistībā ar Klimata pārmaiņu ierobežošanas ģenerāldirektorāta 
daudzgadu programmu, kas arī bija paredzēta energoefektivitātes un atjaunojamo 
enerģijas avotu vajadzībām. Arī šos neizlietotos līdzekļus varētu piešķirt finanšu 
mehānismam, kas paredzēts ilgtspējīgas enerģijas projektiem.

 Pielikumā ir izklāstīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem finanšu starpniekiem tiek uzticēts 
īstenot ilgtspējīgas enerģijas projektiem paredzēto finanšu mehānismu. Regulā ir 
jāiekļauj pietiekams drošības mehānisms, kas garantē, ka šie finanšu starpnieki ir 
apliecinājuši savu spēju īstenot šādus projektus, ievērojot saspringtu laika grafiku un 
izpildot attiecīgās ar ES budžetu saistītās prasības.

Noslēgumā referente vēlas uzsvērt vēl vienu ne mazāk nozīmīgu aspektu, proti, ka 
Parlamentam ir svarīgi ātri vienoties ar Padomi, lai neizlietotos līdzekļus varētu izmantot 
projektiem energoefektivitātes un atjaunojamo enerģijas avotu jomā, jo laikā, kad finansējums 
ir grūti pieejams, šīm jomām ir vajadzīgs publiskā sektora atbalsts.


