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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES kohēzijas politikas un tās dalībnieku lomu Eiropas jaunās enerģētikas politikas 
īstenošanā
(2012/2099(INI))

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā 2010. gada 10. novembra paziņojumu „„Enerģētika 2020” — stratēģija 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un drošai enerģētikai” (COM(2010)0639),

– ņemot vērā 2011. gada 15. decembra paziņojumu „Enerģētikas ceļvedis 2015. gadam” 
(COM(2011)0885),

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par energoefektivitāti 
un ar ko atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (COM(2011)0370),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

A. tā kā Eiropas enerģētikas politikas kopējie mērķi ir piegādes drošība, ilgtspējība un 
konkurētspēja;

B. tā kā ES kohēzijas politikas kopējie mērķi ir Eiropas reģionu ekonomiskā, sociālā un 
teritoriālā kohēzija, kas tiek īstenota, ieguldot izaugsmē un nodarbinātībā;

C. tā kā kohēzijas politikas ieguldījumi enerģētikas jomā varētu veicināt abu politiku 
īstenošanu, sekmējot izaugsmi nepietiekami attīstītos reģionos un vietējo darbavietu 
radīšanu, kā arī garantējot enerģijas piegādes drošību visā ES teritorijā,

Vispārēja pieeja

1. uzsver, ka, ņemot vērā krīzes negatīvo ietekmi uz vietējo un reģionālo atšķirību novēršanu 
Eiropā, kohēzijai ir vajadzīgs spēcīgs ES atbalsts; uzskata, ka Eiropas enerģētikas projekti 
varētu veicināt reģionālo attīstību ar ieguldījumiem decentralizētos energoresursu avotos, 
energoefektivitātē, kā arī ar citiem pasākumiem, kas sekmē izaugsmi un nodarbinātību;

2. uzsver, ka kohēzijas politikas programmas tomēr nevajadzētu uzskatīt par līdzekli, ar ko 
aizstāt Eiropas enerģētikas politikas priekšlikumu pienācīgu finansējumu; uzsver, ka ar 
kohēzijas politiku var atbalstīt darbības, piemēram, energoefektivitātes pasākumus, 
izmantojot to kā papildu finansējuma avotu, taču tikai tad, ja šīs programmas veicina 
kohēzijas politikas mērķu īstenošanu;

3. uzskata, ka Eiropas reģioniem vajadzētu koncentrēties uz tiem energoresursu avotiem, kas 
ir vispiemērotākie vietējiem apstākļiem, un ES vajadzētu sākt novērtēt Eiropas enerģētikas 
mērķus ES mērogā; 
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4. uzsver, ka izmaiņas energoresursu cenās, kas saistītas ar ES mērķiem klimata pārmaiņu 
jomā, var īpaši nelabvēlīgi ietekmēt ES mazāk attīstīto reģionu iedzīvotājus; šajā saistībā 
prasa, lai tas tiktu ņemts vērā, plānojot kohēzijas politiku;

Spēju veidošana

5. uzsver, ka visu turpmāko enerģētikas mērķu pamatā vajadzētu būt taisnīgam sloga 
izlīdzinājumam starp Eiropas reģioniem, kas ļautu tiem nodrošināt turpmākas attīstības 
iespēju; tāpēc pauž stingru pārliecību, ka daudzgadu finanšu piešķīrumos ir jāņem vērā ne 
tikai vispārējie Eiropas mēroga mērķi, bet arī dažādu ES reģionu institucionālās spējas;

6. norāda, ka attiecībā uz liela mēroga enerģētikas projektiem dažādu reģionālo un vietējo 
iestāžu spējas var būt nepietiekamas, kas varētu būtiski kavēt šo projektu īstenošanu; tāpēc 
uzskata, ka būtu ne tikai jāstiprina JESSICA, ELENA un IEE-MLEI iniciatīvas, bet arī līdz 
2018. gadam jāpārskata, kādā līmenī ir apgūts finansējums, kas kohēzijas politikas 
ietvaros piešķirts enerģētikas jomai;

7. uzsver, ka, lai arī tas atbalsta jaunus finanšu instrumentus enerģētikas projektiem, tiem 
būtu jāpapildina enerģētikas projektu tiešās dotācijas un līdzfinansējums, nevis jāaizstāj 
tie; vērš dalībvalstu un Komisijas uzmanību uz faktu, ka iedzīvotājiem, mazām un vidēji 
lielām pilsētām un lauku apvidiem vajadzētu būt tiesībām saņemt tiešā finansējuma 
atbalstu energoefektivitātes uzlabošanas un ēku atjaunošanas projektiem, jo tiem, 
iespējams, nav attiecīgu administratīvo spēju, lai pilnībā izmantotu citus finanšu 
instrumentus;

Partnerattiecību nolīgumi

8. norāda, ka, lai projekti tiktu pienācīgi īstenoti, partnerattiecību nolīgumus vajadzētu 
apspriest ar reģionālajām un vietējām iestādēm, lai tām būtu reāla iespēja ietekmēt 
projektu mērķus, to izdevumu struktūru un īstenošanu;

9. norāda, ka vajadzētu nodrošināt, lai kohēzijas politikas finansējuma mehānismos tiktu 
pilnībā ņemtas vērā reģionu atšķirīgās ekonomiskās, sociālās un teritoriālās iezīmes; 

10. uzskata, ka, lai gan vienotajā stratēģiskajā satvarā ir paredzēti vispārēji piešķīrumi, 
līdzekļu nošķiršana un citi tematiskie mērķi, partnerattiecību nolīgumos šos pasākumus 
vajadzētu piemērot elastīgā veidā, lai dalībvalstis varētu izstrādāt individuālus valsts 
plānus 2020. gada mērķu sasniegšanai;

11. īpaši izceļ vajadzību enerģētikas projektos, kas izvirzīti kohēzijas politikas finansējumam, 
piemērot pēc iespējas plašākas kompetences un definīcijas;

Īstenošana un politikas priekšlikumi

12. norāda, ka, lai gan dalībvalstis izdara izmaiņas savu energoresursu izvēlē atbilstoši ES 
klimata mērķiem, daudzi reģioni joprojām ir atkarīgi no fosilā kurināmā; tāpēc uzskata, ka 
par pieņemamiem vajadzētu atzīt ne tikai tos energoresursu avotus, kam ir zems oglekļa 
dioksīda emisiju līmenis, bet visus energoresursu avotus ar zemu emisiju līmeni 
(piemēram, slānekļa gāzi), un tostarp arī pagaidu avotus;
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13. atbalsta kohēzijas un enerģētikas politikas līdzekļu izlietojumu pārrobežu projektos ar 
trešo valstu partneriem; uzsver, ka pierobežas reģionus vajadzētu iekļaut ES sistēmā, lai 
nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību abpus robežai; uzsver, ka šādam finansējumam vajadzētu 
piemērot ES enerģētikas tirgus noteikumus;

14. uzskata, ka kohēzijas politikas līdzekļiem vajadzētu būt pieejamiem, lai izglītotu MVU un 
cilvēkus par valsts atjaunojamo energoresursu shēmām; norāda, ka tas jo īpaši ir vajadzīgs 
tajās dalībvalstīs, kurās ir pieņemta „izcelsmes sertifikāta” sistēma;

15. atbalsta ES PVN regulas (Regula Nr. 2006/112/EK) pārskatīšanu ar mērķi nodrošināt 
iespēju piemērot samazinātu PVN likmi reģionālajiem un vietējiem projektiem, kuri vērsti 
uz energoefektivitātes palielināšanu, kā arī augstākās energoefektivitātes klases produktu 
(atbilstoši Direktīvai 2010/30/ES) iegādi;

16. uzskata, ka to projektu izslēgšana no ERAF un KF, kas varētu tikt izstrādāti saistībā ar 
Direktīvu 2003/87/EK, varētu neproporcionāli ietekmēt mazāk attīstītos reģionus un kavēt 
to kļūšanu par zema emisijas līmeņa reģioniem; prasa Komisijai sniegt papildu 
skaidrojumus un noteikt enerģētikas nozares, kuras nebūtu tiesīgas saņemt kohēzijas 
politikas finansējumu, un atcelt šo ierobežojumu attiecībā uz projektiem, kuru darbības 
teritorija ir konverģences reģioni;

Energoefektivitāte, atjaunojamie energoresursi un infrastruktūra 

17. piekrīt, ka energoefektivitātei ir būtiska nozīme ES enerģētikas mērķu sasniegšanā un 
tematiskās koncentrācijas satvarā to vajadzētu sekmēt kā primāru; uzskata, ka ES 
pasākumiem vajadzētu atbalstīt energoefektivitāti gan enerģijas patēriņa, gan enerģijas 
ražošanas jomā;

18. uzsver, ka visās ES enerģētikas politikas jomās ir jāattīsta vietējie un reģionālie gudras 
sadales un pārvades tīkli attiecībā uz elektroenerģiju un gāzi, kā arī gāzes uzglabāšanas 
iekārtas; uzskata, ka enerģētikas tematiskajā koncentrācijā vajadzētu atbalstīt 
energosistēmu izveidi un atjaunošanu;

19. norāda, ka lauku teritorijās ir jāveic energoefektivitātes pasākumi un jāattīsta atjaunojamie 
energoresursi; uzsver aizvien lielāko energoietaupījumu potenciālu lauku 
mājsaimniecībās, kam varētu būt vajadzīgas inovatīvas finansējuma shēmas; atbalsta 
centienus sekmēt piekļuvi jaunajām tehnoloģijām lauku teritorijās;

20. konstatē, ka ilgtspējīgu resursu izmantojums dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgs; uzskata, ka 
vajadzētu pastiprināt pasākumus resursefektivitātes un materiālu atkārtotas izmantošanas 
atbalstam;

21. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


