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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par energoefektivitāti1; tomēr izsaka nožēlu par 
nepietiekamo skaidrību attiecībā uz ieteiktās rīcības īstenošanu; 

2. uzsver ES valstu reģionālo un pašvaldību iestāžu nozīmīgo lomu enerģijas patēriņa 
samazināšanā par 20 % līdz 2020. gadam2, it īpaši tām darbojoties kā patērētājiem, 
pārvaldītājiem, piegādātājiem, regulatoriem un konsultantiem, kas kontrolē un ietekmē 
lēmumus enerģētikas jomā; tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas nolūku veicināt enerģijas 
decentralizētas ražošanas piesaistīšanu kopējam tīklam; šajā sakarā aicina Komisiju 
precizēt normatīvo instrumentu, ko tā plāno ieteikt, kā arī laika grafiku tā īstenošanai;

3. aicina Komisiju, pārskatot operatīvās programmas, kurās tiek noteiktas struktūrfondu 
izmantošanas prioritātes, pieprasīt katrai dalībvalstij sistemātiski rūpēties par 
energoefektivitāti; mudina jaunās dalībvalstis pienācīgi atbalstīt Kopienas fondu 
ieguldījumu ēku energoefektivitātes palielināšanā un centrālapkures iekārtu 
modernizācijā;

4. mudina reģionālās un pašvaldību iestādes pareizi īstenot direktīvu par ēku 
energoefektivitāti3; prasa Komisijai izstrādāt precīzas vērtēšanas sistēmas un vadlīnijas 
kontroles mehānismiem, lai nodrošinātu minētās direktīvas atbilstīgu īstenošanu; 

5. mudina reģionālās un pašvaldību iestādes kā paraugu īstenot energoefektivitātes 
programmas sabiedriskajās ēkās un iekļaut energoefektivitāti kā kritēriju publiskā 
iepirkuma noteikumos; aicina Komisiju palīdzēt pašvaldībām piedalīties kopīgos enerģiju 
taupošu ražojumu iepirkumos, nodrošinot skaidru sistēmu, kas veicinātu salīdzināmu 
mērķu un kvalitātes kritēriju noteikšanu;

6. mudina reģionālās un pašvaldību iestādes cieši sadarboties ar reģionālajām enerģētikas 
struktūrām, lai uzlabotu apmācības iespējas energosistēmu tehniķiem un speciālistiem ar 
enerģētiku saistītās nozarēs; uzsver vajadzību attīstīt labāk koordinētus vietējā līmeņa 
dalībnieku tīklus, lai mazāk attīstītajos reģionos izplatītu paraugprakses 
energoefektivitātes jomā.

  
1 Komisijas paziņojums “Energoefektivitātes rīcības plāns. Potenciāla izmanto” ana” (COM(2006)0545).
2 Komisijas Zaļā grāmata par energoefektivitāti vai kā ar ierobežotiem resursiem sasniegt labāku rezultātu 
(COM(2005)0265).
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/91/EK (2002. gada 16. decembris) par ēku energoefektivitāti.
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