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ĪSS PAMATOJUMS

Energoefektivitātes uzlabošana ir visātrākais, ilgtspējīgākais un ekonomiskākais līdzeklis, lai 
samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju un paaugstinātu energoapgādes drošību. Tā kā 
klimata pārmaiņas kļūst aizvien nozīmīgākas starptautiskajā un Eiropas dienas kārtībā, ir 
obligāti jāsasniedz pavasara sammitā noteiktais mērķis līdz 2020. gadam par 20 % ierobežot 
enerģijas patēriņu Eiropā, kas arī ievērojami palīdzētu īstenot mērķi līdz 2020. gadam par 20 
% samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju.
Energoefektivitāte skar daudzas jomas, piemēram, transportu, ēkas, iekārtas, enerģijas 
ražošanu un izplatīšanu. Turklāt, lai sasniegtu energoefektivitātes mērķi, bez likumdošanas 
pasākumiem ir jāizstrādā arī enerģētikas tehnoloģijas ar vislabākajiem rādītājiem, jāmaina 
patēriņa un produktu lietošanas ieradumi, kā arī jāievieš atbilstīgi ekonomiskie un finanšu 
stimuli.

Komisijas paziņojums „Rīcības plāns energoefektivitātei: īstenot potenciālu" ir būtisks solis, 
lai īstenotu energoefektivitātes mērķi, jo šis paziņojums paredz prioritāru pasākumu virkni, 
kas jāveic uzņēmumiem gan Eiropas, gan valstu un vietējā līmenī. Ir jāuzsver, ka vairāk nekā 
pusi no 20 % mērķa var sasniegt, pilnībā piemērojot esošos likumdošanas noteikumus, 
piemēram, direktīvu par ēku eneroefektivitāti, kas paredz būtiskākus pasākumus dalībvalstu 
līmenī, kā arī Komisijas veiktās kontroles pastiprināšanu.

Tāpat ir jāuzsver nepieciešamība veicināt pētniecību un ekoinovācijas energoefektivitātes 
jomā, kas varētu būt jauna „industriālā revolūcija”, jo pētniecība un ekoinovācija veicina 
ekonomikas izaugsmi, darba vietu skaita palielināšanos, konkurētspējas paaugstināšanos, kā 
arī Lisabonas stratēģijas mērķu sasniegšanu, un kas varētu sniegt salīdzinošas priekšrocības 
Eiropas rūpniecībai.
Privātajam sektoram var būt nozīmīga loma, izvēloties produktus un pakalpojumus ar 
vislabākajiem rādītājiem enerģētikas jomā: tas var būt par piemēru, palielināt efektīvu 
produktu tirgus daļu un paaugstināt pilsoņu informētību.

Visbeidzot nevajadzētu aizmirst par pašu Eiropas pilsoņu ieguldījumu, kam, mainot viņu 
patēriņa ieradumus, var būt viena no galvenajām lomām enerģijas patēriņa ierobežošanas 
mērķu īstenošanā. Izvēloties produktus un pakalpojumus ar vislabākajiem rādītājiem 
enerģētikas jomā un arī pašiem sniedzot ieguldījumu enerģijas zudumu samazināšanā, viņiem 
ir viena no svarīgākajām lomām energoefektivitātes paaugstināšanā. Rīcības plāns ierosina 
konkrētus pasākumus, piemēram, informācijas kampaņas un ekonomiskus stimulus 
patērētājiem.
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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu „Rīcības plāns energoefektivitātei: īstenot 
potenciālu” un atbalsta paredzētos prioritāros pasākumus;

2. atzinīgi vērtē 2007.gada pavasara sammita laikā pausto apņemšanos līdz 2020. gadam 
samazināt enerģijas patēriņu par 20 %, kas arī palīdzētu īstenot mērķi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju par 20 %; piekrīt, ka ir jāparedz starpposma 
samazinājuma mērķi;

3. uzsver, ka spēkā esošo Kopienas tiesību aktu piemērošana un kontrole energoefektivitātes 
jomā palīdzētu īstenot pusi no mērķa; aicina dalībvalstis racionāli izmantot valstu rīcības 
plānus energoefektivitātes jomā;

4. piekrīt viedoklim, ka vislielākā ekonomija iespējama ēku un transporta jomā; tādēļ prasa 
šajās jomās veikt prioritārus pasākumus; prasa arī pārskatīt direktīvu par ēkām, lai 
paplašinātu tās piemērošanas jomu un tajā iekļautu obligātus efektivitātes standartus ES 
līmenī;

5. uzsver uz tirgu balstītu līdzekļu (piemēram, „balto” sertifikātu) un ekonomisku stimulu 
lomu, lai sasniegtu energoefektivitātes mērķus un paaugstinātu Eiropas konkurētspēju; 

6. uzsver nepieciešamību sekmēt pētniecību un ekoinovācijas attiecībā uz tehnoloģijām ar 
vislabākajiem rādītājiem enerģētikas jomā, veicinot investīcijas un labu prakšu apmaiņu, 
kas var sekmēt ekonomikas izaugsmi, palielināt darba vietu skaitu un sniegt salīdzinošas 
priekšrocības Eiropas ekonomikai, kā arī sniegt ieguldījumu Lisabonas mērķu 
sasniegšanā;

7. aicina Komisiju ieviest obligātus energoefektivitātes standartus saistībā ar direktīvu par 
ekoloģisko plānošanu; prasa pārskatīt direktīvu par etiķetēšanu, lai tajā iekļautu jaunus 
produktus, kā arī panākt lielāku saskaņu starp šīm divām direktīvām, vairāk informējot 
patērētājus un atvieglojot viņu uzdevumu, lai patērētāji varētu veikt apzinātu izvēli skaidrā 
un pilnīgā sistēmā;

8. uzsver valsts iestāžu būtisko lomu energoefektivitātes veicināšanā un atbalsta 
energoefektivitātes prasību iekļaušanu noteikumos par valsts pasūtījumu.
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