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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē pamatiniciatīvu resursu efektīvas izmantošanas jomā, kurā jāiekļauj jautājumi 
par visiem Eiropas resursiem, tostarp tādām izejvielām kā degviela, minerāli un metāli, kā arī 
tādiem resursiem, kā pārtika, augsne, ūdens, gaiss un dabiskā vide; uzsver, ka šai politikai ir 
jāveicina resursu ilgtspējīga izmantošana un galvenā uzmanība jāpievērš ieguldījumiem 
teritoriju ilgtspējīgā attīstībā, lai nodrošinātu viedu, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi Eiropā, 
kas palīdz nodrošināt energoapgādes drošību, energoefektīvāku transportu, vienlaikus 
apzinoties videi draudzīgo darba vietu un Eiropas uzņēmumu konkurētspējas potenciālu un 
uzlabojot dzīves kvalitāti šīm un nākamajām paaudzēm, kā arī nodrošinot paaudžu 
solidaritāti;

2. uzsver nepieciešamību koncentrēt ieguldījumus uz energoefektivitāti, atjaunojamiem 
enerģijas avotiem, ēku energoefektivitāti un tīru transportu, kā arī uz atjaunojamo enerģijas 
avotu reģionālo infrastruktūru, jo īpaši mazāk attīstītajos reģionos; aicina dalībvalstis 
pašreizējā plānošanas periodā pastiprināt struktūrfondu ieguldījumu ilgtspējīgā izaugsmē un 
lūdz Komisiju nebirokrātiski un ātri novērtēt pārveidotās rīcības programmas;

3. norāda, ka, neraugoties uz ES un valstu, reģionālo un vietējo pašvaldību izrādītajiem 
centieniem, vēl pastāv būtiski traucējumi attiecībā uz resursu kopīgu izmantošanu; šajā sakarā 
uzsver — lai Eiropā panāktu resursu efektīvu izmantošanu, vietējā, reģionālā, valstu un ES 
līmenī labāk jāsaskaņo visdažādākās politikas jomas un to dažādie instrumenti un jāuzlabo 
sinerģijas starp tām, līdztekus jāīsteno labākā prakse vietējo un reģionālo varas iestāžu 
sadarbības tīklu ietvaros, kas saistīti ar reģionālo fondu pārvaldību, lai tādējādi nodrošinātu to 
efektivitāti un veicinātu kopēju stratēģiju resursu izmantošanai; uzsver, ka reģionālajā politikā 
jau tiek īstenota saskaņota un integrēta pieeja; atzīmē, ka konkrētu politikas jomu starpā ir 
rasti kompromisi, un tie jāveicina, izmantojot skaidras, uz pierādījumiem pamatotas norādes;

4. norāda uz to, ka reģionālajai politikai ir izšķiroši svarīga nozīme, lai atbalstītu iniciatīvas 
resursu efektīvai izmantošanai, jo īpaši attiecībā uz ēku energoefektivitāti, ieguldījumiem 
pētniecībā, jauninājumu izstrādē un ilgtspējīgā attīstībā, pateicoties tās ilgtermiņa attīstības 
programmām, decentralizētai pārvaldības sistēmai un ES ilgtspējīgas attīstības prioritāšu 
iekļaušanai, kas padara šo politiku īpaši noderīgu, lai sasniegtu resursu efektīvākas 
izmantošanas mērķi; saistībā ar debatēm par politiku, kas orientēta uz rezultātiem, aicina 
panākt, lai programmas un prakses nodrošinātu, ka reģionālajā politikā galvenais apsvērums ir 
visefektīvākā resursu izmantošana, un uzskata, ka šīs prioritātes jāņem vērā nākamajos tiesību 
aktos reģionālās politikas jomā, uzsvaru liekot uz projektiem, kas tieši sekmē resursu efektīvu 
izmantošanu Eiropā;

5. vērš uzmanību uz to, cik nozīmīgi ir izstrādāt kopējas stratēģijas resursu efektīvai 
izmantošanai vairāku reģionu un vairāku dalībvalstu mērogā; šajā sakarā uzsver Eiropas 
teritoriālās sadarbības nozīmību, lai panāktu saskaņotas stratēģijas šajā jomā, kā arī uzsver, ka 
nepieciešams veikt steidzamus ieguldījumus pārrobežu enerģētikas un vides infrastruktūrās, 
lai nodrošinātu labāku resursu aizsardzību un apriti; turklāt mudina izstrādāt makroreģionālas 
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stratēģijas, kas īpaši vērstas uz vides aizsardzību, energoapgādi un neatkarību enerģētikas 
jomā;

6. uzsver, ka resursu izmantošanas efektivitāte reģionālā un vietējā līmenī jāpanāk, ņemot 
vērā Eiropas reģionu potenciālu, apgrūtinājumus un dažādos attīstības līmeņus, un attiecīgo 
pasākumu sākotnējās plānošanas un turpmākās īstenošanas procesā tieši jāiesaista reģionālās 
un vietējās pašvaldības, kā arī pilsoniskās organizācijas, iedzīvotāji un citas ieinteresētās 
personas, saskaņā ar partnerības principu, saņemot pienācīgu finansējumu saistībā ar tehnisko 
palīdzību; ar šādu pieeju, papildinot to ar sabiedrības izpratnes veicināšanas stratēģiju, varētu 
panākt, ka visos līmeņos tiktu veicināta atbildības sajūta un iesaistīšanās resursu izmantošanas 
efektivitātes mērķu sasniegšanā, izprotot, cik tas ir nozīmīgi cīņā pret klimata pārmaiņām; 
uzsver, ka nepieciešams, lai vietējās un reģionālajās varas iestādes pielāgotu resursu efektīvas 
izmantošanas pasākumus stratēģijai „ES 2020”, un iekļaut šos pasākumus plašākos teritoriālos 
paktos, kas aptver visas pamatiniciatīvas;

7. iesaka visām dalībvalstīm jau sākotnējā prioritāšu noteikšanas posmā, pasākumu plānošanā 
un to īstenošanā iesaistīt pašvaldību līmeņa dalībniekus, tostarp no vietējā līmeņa;  turklāt 
iesaka organizēt apspriešanos ar iedzīvotājiem, lai nodrošinātu platformu diskusijām un 
informācijai, jo sabiedrība būs galvenais šo pasākumu īstenotājs un galvenais ieguvējs no 
resursu ziņā efektīvas Eiropas;

8. vērš uzmanību uz vienota rādītāju kopuma nozīmīgumu, uz kā pamata varēs pilnībā 
novērtēt nozarē pieņemto pasākumu integrēto ietekmi, un uzskata, ka ir būtiski, lai Komisija 
tiktu iesaistīta šo rādītāju noteikšanā; 

9. norāda, ka valsts un reģionāla līmeņa lēmumu pieņēmējiem pilnībā jāapzinās, ka ir svarīgi 
nodalīt izaugsmi no resursu patēriņa; aicina katru dalībvalsti un reģionu turpināt centienus, lai 
panāktu resursu efektīvu izmantošanu, un atbalstīt pētniecības un izstrādes finansējumu šajā 
nozarē; šajā kontekstā uzsver, ka mērķiem ir jābūt realizējamiem un saprotamiem, kā arī 
saistītiem ar ilgtermiņa mērķi un tā sasniegšanas veidiem;

10. uzskata, ka pārredzamība attiecībā uz kohēzijas politiku un tās plānošanas ciklu, izdevumu 
sadalījumu un iespējamo struktūrfondu saņēmēju piekļuvi informācijai ir galvenie 
priekšnosacījumi vispārējo kohēzijas politikas mērķu sasniegšanai; 

11. uzsver, ka inovācija un pētniecība ir nepieciešamas, lai ieviestu ilgtspējīgākus ražošanas 
un patēriņa veidus;

12. atgādina, ka ERAF jāturpina sasniegt resursu efektīvas izmantošanas papildu mērķus, kā 
arī cīņa pret enerģētisko nabadzību;

13. uzsver, ka gan uzņēmēji, gan patērētāji ir nozīmīgi dalībnieki ceļā uz resursu ziņā efektīvu 
Eiropu;

14. uzsver, ka  jāpopularizē enerģētikas infrastruktūru un energoefektivitātes projektu pilsētu 
teritorijās vajadzībām izstrādātais finanšu inženierijas instruments JESSICA.
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