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IEROSINĀJUMI

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

1. uzskata, ka investīcijas atjaunojamos energoresursos un to izmantošana veicinās 
ekonomikas attīstību, jaunas inovācijas un ilgtspējīgu izaugsmi ES reģionos un turklāt 
radīs darba vietas;

2. uzskata, ka ES reģionālajai politikai ir galvenā loma enerģijas ražošanas veicināšanā no 
atjaunojamiem energoresursiem visā ES; atzinīgi vērtē to, ka kohēzijas un reģionālās 
politikas devums, kas paredzēts, lai atbalstītu atjaunojamo energoresursu izmantošanu, 
turpina pakāpeniski palielināties; uzskata, ka īpaši svarīgi, lai Komisijas politikas izvēlētās 
politikas rezultātā nākamajā plānošanas periodā būtu iespējams vēl vairāk palielināt 
finansējumu; 

3. uzskata, ka vienotā stratēģiskā satvara līdzekļu investēšana ievērojami palīdzētu risināt 
problēmas saistībā ar atjaunojamajiem energoresursiem; vērš uzmanību arī uz privāto —
visupirms un galvenokārt Eiropas izcelsmes — investīciju un inovatīvu finanšu 
instrumentu nozīmi; turklāt, neaizmirstot „Apvārsnis 2020” lomu, norāda, ka no 
struktūrfondiem atbalstītie pētniecības un izstrādes projekti, īpaši tie, ko īsteno vietējā 
līmenī, ir būtiski Eiropas atjaunojamās enerģijas nozares attīstībai un tam, lai risinātu 
reģionam specifiskas problēmas;  

4. norāda, ka pastiprināta atjaunojamās enerģijas ražošana radīs problēmas ar esošās 
energoinfrastruktūras izmantojumu; norāda gan uz publiskā, gan privātā finansējuma 
nozīmi attiecībā uz investīcijām energoinfrastruktūrā; uzskata, ka, piemēram, 
instrumentam ELENA būtu efektīvāk jāatbalsta plaša mēroga atjaunojamās enerģijas 
investīciju projekti un programmu „Saprātīga enerģija Eiropai” varētu izmantot tam, lai 
veicinātu atbalstu atjaunojamajai enerģijai; 

5. norāda uz pašpietiekamības nozīmi enerģētikā un uz Eiropas atjaunojamo energoresursu 
galveno lomu, tostarp uz energoresursu, kas atjaunojas lēni, nozīmi reģionālajās 
ekonomikās; norāda uz to, ka centieni aizstāt fosilo un importēto enerģiju ar pašu ražoto 
Eiropas atjaunojamo enerģiju ir svarīgi ilgtermiņā, lai sasniegtu mērķus, kuri noteikti 
Enerģētikas ceļvedī 2050. gadam un stratēģijā „Eiropa 2020”; 

6. uzskata, ka vietējām ilgtspējīgas enerģijas stratēģijām ir būtiska loma reģionālajā un 
sociālajā attīstībā, jo tās palielina reģionālo dalībnieku dalību atjaunojamās enerģijas 
projektos; norāda, ka dalībvalstīm un reģioniem attiecībā uz atjaunojamiem enerģijas 
avotiem katram ir savas stiprās puses un ka ģeogrāfisko atšķirību dēļ atjaunojamās 
enerģijas politika nevar būt identiska visos reģionos; norāda, ka bioenerģija var lielā mērā 
uzlabot energovadību, veicināt ekonomikas izaugsmi un aktivitāti, īpaši mazapdzīvotos 
reģionos un lauku teritorijās;

7. apgalvo, ka efektīviem atjaunojamās enerģijas projektiem nebūtu jāapstājas pie ES 
iekšējām robežām, nemaz nerunājot par ārējām robežām; vērš uzmanību uz pārrobežu 
enerģētikas projektu nozīmi un uzskata, ka Eiropas reģionālās sadarbības programmas, kā 
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arī Pirmspievienošanās instruments (IPA) un Eiropas kaimiņattiecību instruments (ENI), 
būtu jāizmanto pilnībā, lai veicinātu atjaunojamās enerģijas plašāku izmantošanu; uzsver 
arī to, ka minētajās programmās jāveic labākās prakses apmaiņa un tā pilnvērtīgi 
jāizmanto;

8. norāda, ka saskaņotība un neatlaidība ir ES klimata un enerģētikas politikas galvenie 
elementi; norāda, ka ražošanas mērķi un noteiktās prasības var nebūt saskaņotas visos 
aspektos; norāda, ka likumdošana, kas ierobežo atjaunojamās enerģijas izmantošanu, 
sliktākajā gadījumā apgrūtinās mērķu sasniegšanu, un tas varētu nelabvēlīgi ietekmēt 
reģionālās ekonomikas.


