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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par energoefektivitātes rīcības plāna pārskatīšanu
(2010/2107(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2006. gada 19. oktobra paziņojumu „Energoefektivitātes rīcības 
plāns. Potenciāla izmantošana” (COM(2006)0545), 

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 23. janvāra paziņojumu „20 un 20 līdz 2020. gadam —
Eiropas iespējas saistībā ar klimata pārmaiņām” (COM(2008)0030), 

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 13. novembra paziņojumu „Energoefektivitāte: kā 
sasniegt plānotos 20 %” (COM(2008)0772),

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 10. janvāra paziņojumu „Enerģētikas politika Eiropai” 
(COM(2007)0001) un tam sekojošo Komisijas 2008. gada 13. novembra paziņojumu 
„Otrais stratēģiskais enerģētikas pārskats — ES energoapgādes drošības un solidaritātes 
rīcības plāns” ar tam pievienotajiem dokumentiem (COM(2008)0781),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 663/2009, ar ko izveido programmu ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot 
Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā (Eiropas enerģētikas 
programma ekonomikas atveseļošanai)1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīvu 2006/32/EK 
par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem un ar ko atceļ 
Padomes Direktīvu 93/76/EEK (Energopakalpojumu direktīva)2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīvu 2010/30/ES 
par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar 
energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīvu 2010/31/ES 
par ēku energoefektivitāti4,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 7. maija pārskatu „Ceļā uz jaunu Eiropas enerģētikas 
stratēģiju 2011.–2020. gadam”,

– ņemot vērā pēc Komisijas pieprasījuma sagatavoto neatkarīgo pētījumu „Uzņēmumu 
automobiļu aplikšana ar nodokli — subsīdijas, labklājība un ekonomika”5,

                                               
1 OV L 200, 31.7.2009., 31. lpp.
2 OV L 114, 27.4.2006., 64. lpp.
3 OV L 153, 18.6.2010., 1. lpp.
4 OV L 153, 18.6.2010., 13. lpp.
5 Copenhagen Economics, 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxa
tion_paper_22_en.pdf.
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– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2009. gada 3. februāra rezolūciju par otro stratēģisko 
pārskatu enerģētikas jomā1,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 194. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Reģionālās attīstības komitejas 
atzinumus (A7–0000/2010),

A. tā kā energotaupība ir izmaksu ziņā vislietderīgākais un ātrākais veids, kā samazināt CO2
un citas emisijas, kā arī veicināt drošu energoapgādi, tādēļ energoefektivitātei vajadzētu 
būt ikvienas turpmākas ES stratēģijas, jo īpaši stratēģijas „Eiropa 2020”, galvenajai 
prioritātei;

B. tā kā energotaupība sniedz ekonomiskas priekšrocības; tā kā ES enerģijas imports aizvien 
pieaug un 2007. gadā tā vērtība bija EUR 332 miljardi un tā kā saskaņā ar Komisijas 
sniegtajiem datiem energotaupības radītie ieguvumi ātri vien varētu pārsniegt EUR 1000 
gadā vienai mājsaimniecībai2 un, veiksmīgi īstenojot energoefektivitātes mērķi, ES varētu 
ietaupīt aptuveni EUR 100 miljardus, kā arī samazināt emisijas gandrīz par 800 miljoniem 
tonnu gadā3;

C. tā kā ir jāstrādā intensīvāk, lai līdz 2020. gadam sasniegtu energoefektivitātes jomā 
noteikto 20 % mērķi, un tā kā nav nodrošināta šī mērķa sasniegšanas procesa pietiekama 
uzraudzība;

D. tā kā ieguldījumi energoefektivitātē atmaksājas ātri un šie ieguldījumi rada jaunas darba 
vietas gan lauku, gan pilsētu teritorijās, un šīs darba vietas lielā mērā var aizpildīt bez 
ārēja darbaspēka piesaistīšanas, jo īpaši būvniecības nozarē un MVU;

E. tā kā finanšu instrumentu pārstrukturēšanai, nodrošinot finansiālus stimulus ar 
energoefektivitāti saistītiem pasākumiem, budžeta ierobežojumu laikā ir izdevīgi izmantot 
publisko finansējumu, jo tādējādi lielāko daļu šo līdzekļu var uzturēt apgrozībā ilgākā 
laika posmā;

F. tā kā pieprasījums ir veicinājis enerģijas patēriņa pieaugumu un ir tiešām nepieciešams 
risināt jautājumus, kas saistīti ar šķēršļiem energoefektīvāku ražojumu tirdzniecībai;

G. tā kā enerģijas patēriņš ēkās ir aptuveni 40 % no kopējā energopatēriņa un ēku radīto 
emisiju apjoms ir aptuveni 36 % no siltumnīcefekta gāzu emisijām ES4 un tā kā 
būvniecība ir nozīmīga ES ekonomikas nozare, kas nodrošina aptuveni 12 % no ES IKP;

H. tā kā rūpnieciskie elektromotori patērē 30–40 % no pasaulē saražotās elektroenerģijas un 
tā kā attiecīgo motoru sistēmu pienācīga optimizācija, visupirms jau regulējot ātrumu, 

                                               
1 OV C 67 E, 18.3.2010., 16. lpp.
2 COM(2008)0772, 4. lpp.
3 COM(2008)0030, 8. lpp.
4 COM(2008)0772, 8. lpp.
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palīdzētu ietaupīt 30–60 % no patērētās enerģijas,

1. Atbilstība spēkā esošajiem tiesību aktiem un to īstenošana

1. aicina Komisiju iesniegt novērtējumu par dalībvalstu un Komisijas paveikto; uzskata — ja 
novērtējumā tiek konstatēts, ka stratēģija netiek apmierinoši īstenota un tādēļ ES 
nesasniegs 2020. gadam noteikto mērķi, EEPEA būtu jāiekļauj Komisijas apņemšanās 
ierosināt turpmākus ES pasākumus, piemēram, saistošus energoefektivitātes mērķus 
dalībvalstīm, kas būtu taisnīgi, izmērāmi un kas būtu noteikti, ņemot vērā valstu atšķirīgās 
sākumpozīcijas un katras valsts konkrētos apstākļus; uzsver — lai nodrošinātu 
pārredzamību, metodes pamatā vajadzētu būt absolūtiem energopatēriņa samazinājumiem;

2. aicina Komisiju iesniegt vērienīgu energoefektivitātes rīcības plānu, kurā būtu ņemti vērā 
visu 2006. gada rīcības plānā iekļauto pasākumu īstenošanas rezultāti, kurš veicinātu 
saskaņā ar 2006. gada rīcības plānu pieņemto un jau uzsākto energoefektivitātes 
pasākumu īstenošanu un kurā būtu iekļauti jauni atbilstīgi pasākumi 2020. gadam noteiktā 
mērķa sasniegšanai;

3. aicina pārskatīt Energopakalpojumu direktīvu (EPD), lai tajā iekļautu tā saukto „rezultātu 
apkopojuma pieeju” (ar elastīgiem mērķiem), kas dalībvalstīm dotu iespēju izvēlēties, 
kurās jomās tās mērķtiecīgi darbosies, pamatojoties uz prognozēm par izmaksu lietderību 
un iespējamiem energoietaupījumiem;

4. aicina Komisiju arī kritiski izvērtēt valstu energoefektivitātes plānus un to īstenošanu, 
tostarp paredzēt saistošu ziņošanas kārtību, apvienot šīs ziņošanas prasības ar prasībām 
attiecībā uz EPD, energomarķējumu un ekodizainu, lai atvieglotu dalībvalstīm ar ziņošanu 
saistīto slogu, izvērtētu katras dalībvalsts rīcību un tās sagrupētu pa kategorijām, tā 
efektīvi izmantojot elastīgo pieeju attiecībā uz mērķu izvēli;

5. mudina dalībvalstis izveidot visaptverošas tirgus uzraudzības un atbilstības uzraudzības 
programmas attiecībā uz direktīvām par ekodizainu, energomarķējumu un riepu 
energomarķējumu, jo īpaši attiecībā uz importētiem ražojumiem, un aicina Komisiju 
uzraudzīt šo programmu īstenošanu un vajadzības gadījumā sākt pienākumu neizpildes 
procedūras;

6. prasa Komisijai pāris gadu laikā pēc pārskatītās direktīvas stāšanās spēkā novērtēt to, kā 
reklāmās iekļauta obligātā norāde uz energomarķējuma sistēmu ietekmē patērētāju 
uzvedību;

2. Enerģētikas infrastruktūra (ražošana un pārvade)

7. uzskata, ka vairāk uzmanības ir jāpievērš jauninājumiem sistēmā, piemēram, viedajiem 
tīkliem, viedajai uzskaitei un enerģijas uzkrāšanai, kas varētu veicināt energoefektivitāti;

8. prasa pārskatīt Koģenerācijas direktīvu, lai veicinātu koģenerāciju un centralizēto 
apkuri / dzesēšanu un tā rosinātu dalībvalstis noteikt stabilus un labvēlīgus 
reglamentējošos noteikumus, apsverot iespēju piešķirt koģenerācijas iekārtām prioritāru 
pieeju elektrotīklam un veicinot koģenerācijas un centrālās apkures izmantošanu ēkās, kā 
arī veicinot koģenerācijas ilgtspējīgu finansēšanu, piemēram, nosakot, ka koģenerācijas 
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izmantošana ir viens no atlases kritērijiem lauku un pilsētu attīstības projektiem, kas 
saņem finansējumu no struktūrfondiem;

9. aicina dalībvalstis līdzīgā veidā veicināt koģenerācijas izmantošanu, atbalstot centrālās 
apkures sistēmu izveidošanu un atjaunošanu, nevis atbalstīt koģenerāciju tikai pašu par 
sevi;

10. atzinīgi vērtē ar viedajiem tīkliem saistīto Komisijas darbu un mudina Komisiju atbalstīt 
viedo tīklu izveidi, nosakot kopējus standartus, kā arī nodrošinot ilgtermiņa, stabilu un 
saskaņotu normatīvo vidi visā ES;

3. Pilsētu attīstība un ēkas

11. uzsver, ka ir jāatbalsta iniciatīvas, tādas kā Pilsētas mēru pakts un Viedo pilsētu iniciatīva, 
kuru mērķis ir vietējā un reģionālā līmenī samazināt energopatēriņu un siltumnīcefekta 
gāzu emisijas;

12. aicina Komisiju izvērtēt sabiedrisko ēku energoefektivitātes potenciālu un ierosināt 
obligātu mērķi dalībvalstīs samazināt energopatēriņu sabiedriskajās ēkās;

13. ir pārliecināts, ka energotaupības mērķa sasniegšanai ir izšķiroši svarīgi, lai vadošo lomu 
uzņemtos valsts iestādes; tomēr atzīst, ka pašreizējo budžeta ierobežojumu dēļ jo īpaši 
reģionālā un vietējā līmenī valsts iestādes bieži vien nevar pilnībā veikt sākotnējus 
ieguldījumus; aicina Komisiju un dalībvalstis rast šai problēmai novatoriskus risinājumus;

14. uzskata, ka Eiropas Parlamentam un Komisijai būtu jārāda piemērs, atjaunojot savas ēkas 
tā, lai līdz 2020. gadam tiktu novērsti praktiski jebkādi enerģijas zudumi un emisijas;

15. prasa Komisijai saistībā ar gaidāmo inovāciju stratēģiju veicināt jaunas iniciatīvas ēku 
atjaunošanas atbalstam, piemēram, inovāciju partnerību energoefektivitātes jomā 
energoefektīvās / emisijas neradošās pilsētās;

16. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt energoefektivitātes sertifikātu ieviešanu un vienas 
institūcijas apstiprinājuma sistēmas izveidošanu, kas nodrošinātu tehniskas konsultācijas 
un atbalstu, kā arī veicināt reģionālā, valsts un Eiropas līmenī pieejamus finansiālos 
stimulus;

17. prasa Komisijai un dalībvalstīm veicināt energoauditu plašāku izmantošanu uzņēmumos 
un izveidot attiecīgus mehānismus jo īpaši MVU atbalstam;

18. uzskata, ka Komisijai būtu jāfinansē eksperimentāli pētījumi par ēku energoefektivitātes 
auditu, lai noteiktu iespējamos ietaupījumus un motivētu tirgus dalībniekus ieguldīt 
energoefektivitātes risinājumos;

19. prasa, lai Komisija ierosinātu obligātas prasības enerģijas jomā attiecībā uz ielu 
apgaismošanu, zaļo iepirkumu un ar energoefektivitāti saistītiem renovācijas darbiem; šajā 
sakarā mudina līdz 2012. gadam apgaismojuma iekārtu publiskā iepirkuma prasībās 
iekļaut arī dzīves cikla izmaksu specifikācijas;

4. IKT un ražojumi
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20. prasa nekavējoties un pienācīgi īstenot direktīvas par enerģijas patēriņa marķēšanu, 
pieņemot deleģētus aktus, kas attiektos arī uz jauniem ar enerģiju saistītiem ražojumiem; 
uzskata, ka Ekodizaina direktīvai ir jāattiecas arī uz lielām ēkām paredzētiem ražojumiem, 
rūpnieciskām iekārtām, integrētām apgaismošanas sistēmām ēkās, sūkņiem, kā arī 
ražojumiem, kas nodrošina ūdens efektīvu izmantošanu, un ka minētajā direktīvā ir 
jāiekļauj arī ēku obligāto energoefektivitātes prasību definīcija;

21. aicina Komisiju iesniegt īpašu tiesību aktu par resursu efektīvu izmantošanu ražojumos;

22. prasa Komisijai izvērtēt iespējas paplašināt Ēku energoefektivitātes direktīvas darbības 
jomu, attiecinot to arī uz lielām ēkām, tostarp nosakot ekodizaina prasības ražojumiem, jo 
īpaši rūpnieciskajiem elektromotoriem, kurus izmanto lielās ēkās;

23. aicina Komisiju izvērtēt tiesību aktus un nodrošināt, ka tiesību akti attiecas uz 
ražojumiem, sistēmām un to energopatēriņu, un uzskata, ka ir jāveicina ES iedzīvotāju 
izpratne par enerģijas un resursu efektīvu izmantošanu patēriņa precēs un ar enerģiju 
saistītos ražojumos; uzskata, ka, vērtējot energoefektivitāti, sistēmas ir jāskata kā vienots 
veselums, nevis tikai kā atsevišķu ražojumu kopums;

24. atzinīgi vērtē darbu, ko veic darba grupa viedo mērierīču jautājumos, un prasa Komisijai 
līdz 2011. gada beigām iesniegt vairākus priekšlikumus, lai nodrošinātu, ka:

 viedā uzskaite tiek īstenota saskaņā ar trešajā enerģijas tirgus tiesību aktu kopumā 
noteikto grafiku,

 dalībvalstis līdz 2011. gada beigām vienojas par kopīgām prasībām attiecībā uz 
viedajām mērierīcēm,

 Komisija un dalībvalstis nosaka konkrētu mērķi attiecībā uz to māju skaitu, kuras līdz 
2020. gadam ir jāaprīko ar viedajām mērierīcēm;

25. aicina Komisiju Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskajā plānā iekļaut sadaļu par tādu 
tehnoloģiju un ražojumu izstrādi un popularizēšanu, kas veicina enerģijas un resursu 
efektīvu izmantošanu;

5. Transports

26. prasa Komisijai publicēt vērienīgu balto grāmatu par transportu, lai izstrādātu ilgtspējīgu 
Eiropas transporta politiku, kas veicinātu jaunu energoefektīvu tehnoloģiju ieviešanu un 
samazinātu atkarību no fosilā kurināmā, jo īpaši naftas;

27. aicina Komisiju veicināt novatorisku ierīču izstrādi, kas uzlabotu energoefektivitāti 
(piemēram, kravas automobiļu spoileri), un apsvērt iespēju noteikt šādas ierīces par 
obligātām, ja izrādās, ka to uzstādīšana ir rentabla;

28. šajā sakarā mudina veicināt energoefektīvu riepu izmantošanu un prasa, lai Komisija 
noteiktu obligātus energoefektivitātes standartus automobiļiem, kurus iegādājas valsts 
iestādes, un šiem automobiļiem uzstādītajām riepām;

29. aicina Komisiju nodrošināt pamatnosacījumus elektrisko automobiļu izstrādei, proti, 
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attiecībā uz infrastruktūru un uzlādes punktu programmatūras standartizāciju;

30. vēlreiz atgādina — lai panāktu enerģijas ietaupījumus transporta nozarē, ir jāveicina 
vairākveidu transporta risinājumi un jāizstrādā viedas transporta sistēmas (tostarp maksas 
noteikšana sastrēgumstundās, satiksmes pārvaldības informācijas tehnoloģijas, dzelzceļu 
infrastruktūra u. c.);

31. prasa, lai dalībvalstis atceltu tādus nodokļu režīmus, kas veicina degvielas patēriņa ziņā 
neefektīvu automobiļu iegādi1;

6. Stimuli un finansējums

32. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumus par to, kā izveidot ES sistēmu finanšu instrumentu 
pārstrukturēšanai, lai atbalstītu papildu pasākumus energoefektivitātes jomā, kas paredzēti 
valstīs jau izveidotu veiksmīgu sistēmu un līdzekļu piešķiršanas kanālu atbalstam 
(piemēram, izmantojot riska pārdalīšanu) un kas veicina energoefektivitātes sistēmu 
izveidošanu un uzlabošanu dalībvalstīs;

33. uzskata — lai panāktu ieguldījumu vislielāko iespējamo atdevi un atbalstītu lielam galīgo 
ieguvēju skaitam paredzētas finanšu programmas, šajā sistēmā būtu jāņem vērā esošie 
pārstrukturētie instrumenti, kuru darbību nodrošina publiskā sektora finanšu starpnieki, 
tajā būtu jāiekļauj pašreizējie ES fondi un tā būtu jāveido, lai piesaistītu arī citus publiskā 
un privātā sektora līdzekļus;

34. šajā sakarā atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izmantot saskaņā ar EEPEA regulu 
piešķiramos, bet neizmantotos līdzekļus, lai izveidotu specifisku finanšu instrumentu 
energoefektivitātes un atjaunojamo enerģiju jomas iniciatīvu atbalstam, un prasa Padomei 
nekavējoties pieņemt šo priekšlikumu;

35. uzsver, ka energoefektivitātes jomā veicamu pasākumu vajadzībām ir labāk jāizmanto 
esošie ES fondi, piemēram, ERAF; prasa, lai Komisija noskaidrotu, kas traucē šiem 
mērķiem izmantot lielu daļu struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļu, un ierosinātu 
atbilstīgus pasākumus šo šķēršļu novēršanai (piemēram, ES papildu pasākumus tehniskās 
palīdzības atbalstam);

36. aicina Komisiju nostiprināt finansēšanas mehānismus (piemēram, ELENA) un apsvērt 
iespēju izveidot papildu mehānismus, kas tiktu finansēti saskaņā ar Viedās enerģijas 
programmu;

37. aicina Komisiju veicināt ES pasākumus tehniskās palīdzības atbalstam, kurus īstenotu 
pieredzējuši (valsts un starptautiski) finanšu starpnieki, lai:

 veicinātu pārvaldes iestāžu un sabiedrības, kā arī privātu finanšu iestāžu izpratni par 
finansēšanas stratēģijām un institucionālajām prasībām energoefektivitāti veicinošu 
ieguldījumu atbalstam,

                                               
1 Taxation Paper No 22 (2010): 'Company Car Taxation. Subsidies, welfare and economy' (nodokļu politikai 
veltīto publikāciju sērijas 2010. gada izdevums Nr. 22 „Uzņēmumu automobiļu aplikšana ar nodokli —
subsīdijas, labklājība un ekonomika”).
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 palīdzētu publiskā un privātā sektora finanšu iestādēm īstenot attiecīgos pasākumus un 
finanšu instrumentus,

 strukturētu ilgtspējīgus un efektīvus finanšu instrumentus, kas ļauj labāk izmantot 
pieejamos līdzekļus ieguldījumiem energoefektivitātes veicināšanā,

 veicinātu paraugprakses apmaiņu starp dalībvalstīm un to finanšu starpniekiem;

38. aicina Komisiju apsvērt iespēju ierosināt efektīvus pasākumus, lai panāktu, ka enerģētikas 
uzņēmumi iegulda līdzekļus energoefektivitātē;

39. atkārtoti pieprasa veidot spēcīgāku energoefektivitātes komponentu Eiropas 
kaimiņattiecību politikā un šo jautājumu sistemātiski risināt ES un trešo valstu dialogos;

40. aicina Komisiju noteikt energoefektivitāti par vienu no Astotās pētniecības 
pamatprogrammas galvenajām prioritātēm un līdzekļu būtisku daļu piešķirt 
energoefektivitātes apakšprogrammām, līdzīgi kā spēkā esošās Viedās enerģijas 
programmas gadījumā; uzsver, ka līdz 2020. gadam pašreizējo finansējuma apjomu 
pētniecībai, izstrādei un demonstrāciju pasākumiem enerģētikas jomā ir nepieciešams 
divkāršot, šai nolūkā tostarp būtiski palielinot nākamo ES budžetu, it īpaši atjaunojamās 
enerģijas, viedo tīklu un energoefektivitātes vajadzībām;

41. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Ievads
Energoefektivitāte ir izmaksu ziņā vislietderīgākais un ātrākais veids, kā samazināt CO2 un 
citas emisijas. Tai ir lielas priekšrocības gan saistībā ar ekonomisko izaugsmi, gan darba vietu 
radīšanu. Jaunās darba vietas tiks radītas gan pilsētu, gan lauku teritorijās, bieži vien mazajos 
un vidējos uzņēmumos, un tās būs vietējas darba vietas, kuras nevarēs piešķirt ārējam 
darbaspēkam. Šīs darba vietas tiks radītas IT, būvniecības un pakalpojumu nozarēs.

Daudz kas ir sasniegts kopš Energoefektivitātes rīcības plāna pieņemšanas 2006. gadā; tomēr 
politiskā un ekonomiskā situācija kopš tā laika ir būtiski mainījusies. Tāpēc ES 
energoefektivitātes politika neapšaubāmi ir jāpārskata, lai to pielāgotu pašreizējām prioritātēm 
un norisēm. Būtu rūpīgi jāizvērtē 2006. gadā pieņemtā Energoefektivitātes rīcības plāna 
sasniegumi un trūkumi un, pamatojoties uz šo novērtējumu, jāpārskata ES energoefektivitātes 
politika. Pasākumus energotaupības veicināšanai var ieviest, izmantojot daudzus un dažādus 
gan ES līmeņa, gan valsts līmeņa instrumentus — piemēram, marķēšanu un ekostandartus, 
kas piemērojami ar enerģiju saistītiem ražojumiem un energopatēriņam ēkās —, kā arī 
daudzus citus instrumentus. Referents uzskata, ka politikas veidotājiem ir jācenšas rast 
visdažādākos veidus, kā 27 valstu ES padarīt energoefektīvāku, un uzskata, ka dažus 
instrumentus ir labāk izmantot valsts līmenī.

Energoefektivitātes mērķi
Aizvien vairāk ir skaidrs, ka ES pašreizējais veikums nav apmierinošs, lai ES sasniegtu savu 
20 % mērķi. Eiropas Komisija nav iesniegusi oficiālus dokumentus par šo jautājumu. Emisiju 
un atjaunojamo enerģijas avotu gadījumā mērķu izpilde ir viegli izmērāma un attiecīgos datus 
oficiāli nodrošina Statistikas birojs, tomēr statistikas dati par energoefektivitāti ir pretrunīgi, 
jo PRIMES modelis bieži tiek apšaubīts. Tomēr referents uzskata, ka par visu ES enerģētikas 
politikas galveno elementu statistikas datu iesniegšanu ir atbildīga Komisija.

Ēkas
Labi zināms, ka ir ārkārtīgi daudz iespēju nodrošināt energoefektivitāti ēkās. Eiropas 
Attīstības un rekonstrukcijas programma nesen tika pārstrādāta, tādēļ patlaban ir grūti šo 
programmu pārstrādāt vēlreiz. Tomēr ēku nozīmīgā potenciāla dēļ ir jārod atšķirīga pieeja, 
kas atbilst subsidiaritātes principam un nav pretrunā privātīpašuma tiesībām. Būtu jāapsver 
atbilstīgu finansēšanas instrumentu izveide, kā arī nepieciešamība pilnveidot profesionālo 
apmācību, MVU pieeju informācijai un izpratnes veicināšanu kopumā. Galvenā uzmanība 
būtu jāvelta esošo ēku atjaunošanai, jo jaunu ēku būvniecība ES aizvien samazinās, un 
daudzām vecām ēkām, ja tās tiek atbilstīgi atjaunotas, ir energoefektivitātes ziņā vislielākais 
potenciāls.

Ekodizains
Referents kopumā uzskata, ka ir jāveicina brīvprātīgas vienošanās šajā jomā, tomēr dažos 
gadījumos nepieciešami obligāti standarti un konkrēti mērķi, lai veicinātu tirgus attīstību 
lielākas energoefektivitātes virzienā. Ekodizaina direktīva ir visefektīvākais ES līmeņa 
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instruments energoefektivitātes politikas jomā, un tas ir galvenais piemērs tam, kāda veida 
politikas virzienus ES vajadzētu censties ieviest. Visdaudzsološākās pieejas pamatā, šķiet, ir 
kopēju standartu noteikšana ES tirgū, veidojot sīvāku konkurenci starp dalībvalstīm un dodot 
iespēju tām konkurēt pasaules tirgū.

Finansējums
Tīrās tehnoloģijas ir tā joma, kurā ir jāsamazina atšķirības starp ASV un Ķīnu no vienas puses 
un ES no otras puses. Abas minētās valstis ir daudz progresīvākas attiecībā uz tādu tiesību 
aktu pieņemšanu, kas veicina energoefektīvus risinājumus. Tādēļ ES un dalībvalstīm būtu 
jāatbalsta tādi pasākumi un instrumenti, kas veicina finansēšanu. Ar Eiropas līmenī 
īstenojamu finanšu instrumentu būtu jāveicina valstu energoefektivitātes fondu ieviešana 
energoefektivitātes veicināšanas līgumu atbalstam.

Energoefektivitātes veicināšanas līgums, saskaņā ar kuru klients iegādājas garantētu 
energoietaupījumu, nodrošina sviras mehānismu, jo 2–15 gadu laikā ieguldījums tiek 
atmaksāts. Šāds modelis ļauj radīt darba vietas mazajos un vidējos uzņēmumos, patērētāji 
maksā mazākus rēķinus par enerģijas patēriņu, un tiek samazinātas emisijas.


