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Programma ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas 

finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā ***I 

Eiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu ekonomikas atveseļošanas 

atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā 

(COM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD)) 

 

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0035), 

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 156. pantu un 175. panta 1. punktu, ar kuriem 

saskaņā Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0049/2009), 

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 

komitejas, kā arī Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A6-0261/2009), 

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu; 

2. pieņem zināšanai šai rezolūcijai pievienoto Komisijas deklarāciju; 

3. uzskata, ka likumdošanas priekšlikumā norādītās atsauces summas atbilst daudzgadu 

finanšu shēmai, jo tā ir pārskatīta; 

4. atgādina, ka jāizvairās no jebkādas līdzekļu pārvietošanas, kura negatīvi ietekmētu citas ES 

politikas, samazinot tām paredzētos līdzekļus; 

5. atgādina, ka gada apjoms tiks noteikts ikgadējā budžeta procedūrā saskaņā ar noteikumiem, 

kas paredzēti Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu 

nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību1 37. pantā; 

6. atzīmē, ka tā kā pašreiz ir panākta vienošanās par programmas finansēšanu, tad 

likumdošanas procesu var pabeigt; 

7. aicina Komisiju vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 

būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu; 

8. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai. 

                                                 
1  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp. 
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Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 6. maijā, lai pieņemtu 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2009, ar ko izveido programmu 

ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem 

enerģētikas jomā 

 

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja pirmajā 

lasījumā atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (EK) Nr. 663/2009.) 

 

PIELIKUMS 

 

KOMISIJAS DEKLARĀCIJA 

 

„Komisija uzsver, ka energoefektivitāte un atjaunojami enerģijas avoti ir ES enerģētikas 

politikas galvenās prioritātes gan energoapgādes drošības, gan vides apsvērumu dēļ. Tādējādi šī 

regula veicinās minētās prioritātes, sniedzot būtisku atbalstu jūras vēja enerģijas projektiem. 

 

Komisija šai sakarībā atgādina citas dažādās jaunās ierosmes energoefektivitātes un 

atjaunojamu enerģijas avotu atbalstam, kuras Komisija it īpaši ierosināja Eiropas ekonomikas 

atveseļošanas plānā, ko apstiprināja 2008. gada decembra Eiropadome. Tajās ietilpst: 

 

Grozījums ERAF Regulā, lai atļautu ieguldījumus apjomā līdz EUR 8 miljardiem 

energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas jomā mājokļu celtniecībā visās dalībvalstīs. 

Publiskā un privātā sektora partnerība attiecībā uz ierosmi „Energoefektīvas ēkas Eiropā”, lai 

veicinātu videi nekaitīgas tehnoloģijas un attīstītu energoefektīvas sistēmas un materiālus 

jaunās un atjaunotās ēkās. Šai rīcībai paredzētais finansējums ir EUR 1 miljards: EUR 500 

miljoni no pašreizējā EK Septītās pamatprogrammas budžeta 2010.–2013. gadā un EUR 500 

miljoni no rūpniecības. 

EK un EIB ierosme „ES Ilgtspējīgas enerģijas finansēšanas iniciatīva”.  Tās mērķis ir 

nodrošināt investīcijas energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas projektiem pilsētvidē. 

Komisija finansē tehniskas palīdzības mehānismu no programmas „Saprātīga enerģijas 

izmantošana Eiropā” (gada piešķīrums EUR 15 miljoni 2009. gadam). Šo mehānismu pārvalda 

EIB un ar to atvieglo piekļuvi EIB aizdevumiem ar būtisku sviras iedarbību. 

 

ES ieguldītājinstitūciju – EIB vadībā – radīts uz tirgu orientēts pašu kapitāla fonds 

„Marguerite”: 2020. gada Eiropas Fonds enerģētikai, klimata pārmaiņām un infrastruktūrai. Ar 

šo fondu izdarītu ieguldījumus enerģētikas un klimata pārmaiņu jomās (TEN-E, ilgtspējīgas 

enerģijas ražošana, atjaunojama enerģija, jaunas tehnoloģijas, investīcijas energoefektivitātes 

paaugstināšanai, energoapgādes drošība, kā arī vides infrastruktūra). Komisija atbalsta šo 

iniciatīvu. 

Turklāt Komisija līdz 2009. gada novembra beigām iesniegs pārskatu par Energoefektivitātes 

rīcības plānu, kā to ir lūgusi Padome (2009. gada marta Eiropadomes secinājumi) un 

Parlaments (EP Rezolūcija P6_TA(2009)0064). 

 

Eksperti ir vienisprātis, ka energoefektivitāte ir vislētākā pieejamā iespēja, lai samazinātu 

siltumnīcefekta gāzu emisijas. Komisija līdz 2009. gada novembrim sniegs sīku analīzi par 

šķēršļiem lielākiem ieguldījumiem energoefektivitātē. Tā it īpaši izskatīs, vai ir vajadzīgi 



pastiprināti finanšu stimuli – aizdevumi ar zemām procentu likmēm un/vai dotācijas, to, kā šim 

mērķim varētu izmantot Eiropas budžetu, un, vajadzības gadījumā, Komisija cita starpā iekļaus 

papildu fondus energoefektivitātes finansēšanai jaunajā ES Energoapgādes drošības un 

infrastruktūras instrumentā, ko ieviesīs 2010. gadā. 

 

Pārskatot Energoefektivitātes rīcības plānu, Komisija īpaši pievērsīs uzmanību 

energoefektivitātes kaimiņattiecību dimensijai. Komisija analizēs, kā tā varētu sniegt finanšu un 

reglamentējošus stimulus kaimiņvalstīm, lai pastiprinātu to ieguldījumus energoefektivitātē. 

 

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 finansēt projektus 

energoefektivitātes un atjaunojamo enerģijas avotu jomā, papildu minētajām ierosmēm, tostarp 

atbilstības kritērijus, kas līdzinās kritērijiem, kurus piemēro šīs regulas pielikumā uzskaitītajiem 

projektiem.” 

 


