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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē 9. marta Eiropadomes sanāksmes secinājumus un jo īpaši lēmumu, ka līdz 
brīdim, kad izdosies panākt globālu un visaptverošu vienošanos par laiku pēc 2012. gada, 
ES cieši un neatkarīgi apņemas panākt siltumnīcefekta gāzu samazināšanu vismaz par 
20% laikā līdz 2020. gadam, salīdzinot ar 1990. gada līmeni, un iespaidīgos 
energoefektivitātes, atjaunojamās enerģijas un biodegvielas izmantošanas skaitliskos 
mērķus;

2. tāpat atzinīgi vērtē to, ka „Jaunajā enerģētikas politikā Eiropai” pilnībā ņemta vērā 
dalībvalstu izvēle attiecībā uz enerģijas veidiem un to suverenitāte par galvenajiem 
enerģijas avotiem, taču vienlaikus politika apliecina arī dalībvalstu solidaritātes garu, 
nodrošinot kopēju pieeju gan attiecībā uz klimata pārmaiņām, gan vides noturības 
nodrošināšanas uzdevumu;

3. enerģētikas rīcības plāna ikgadējā izvērtējuma kontekstā prasa, lai Eiropas Parlamentu ik 
gadu informētu par progresu un rezultātiem, kādi gūti, īstenojot ES enerģētikas un 
klimata pārmaiņu politiku, vēl pirms Eiropadome veic savu ikgadējo pārbaudi;

4. prasa, lai Komisija cik iespējams ātri piedāvātu ierosināto direktīvu par atjaunojamo 
enerģiju un līdz tam aicina noskaidrot reģionu un vietējo varas iestāžu lomu un atbildību 
politikas īstenošanā;

5. aicina tās dalībvalstis, kas to vēl nav izdarījušas, iespējami ātri īstenot ēku 
energoefektivitātes direktīvu (2002/91/EK);

6. aicina reģionus un vietējās varas iestādes sistemātiski uzstāt, lai jaunās būves un ēkas 
būtu  neitrālas attiecībā uz oglekļa dioksīdu, kā arī vienkāršot un paātrināt administratīvās 
procedūras, kas nepieciešamas atjaunojamās enerģijas avotu attīstībai;

7. aicina dalībvalstis, reģionus un vietējās varas iestādes nodrošināt, lai sabiedrībai būtu 
pieejama skaidra informācija, kas popularizē elektrības ieguvi ar fotogalvaniskiem 
elementiem, kā arī tehniska un praktiska informācija par biodegvielu un arī ziņas par 
dažādu iestāžu piedāvātiem finanšu stimuliem;

8. aicina saskaņā ar teritoriālo kohēziju finansēt reģionālo iestāžu, vietējo varas iestāžu un 
nevalstisko organizāciju pārrobežu un starpreģionu sadarbību, lai veicinātu kopēju pieeju 
enerģētikas politikai;

9. mudina reģionālās iestādes, vietējās varas iestādes un nevalstiskās organizācijas izvēlēties 
finansējumu saskaņā ar FP7, lai popularizētu atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas un 
biodegvielas izmantošanu;

10. uzskata, ka klimata pārmaiņu radītie uzdevumi jāvērtē kā iespēja ieguldīt jaunās 
tehnoloģijās, lai sekmētu vides noturību un stiprinātu uzņēmumu konkurētspēju un arī kā 
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iespēja pabeigt gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus izveidi, kas nodrošinātu ciešāk 
savstarpēji saistītas un drošas piegādes.


