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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka energoefektivitāti var ietekmēt vairākas nozares; uzsver, ka tālredzīgu 
ilgtermiņa stratēģiju, kas nodrošina projektu atbilstību un dod vislabākos rezultātus, var 
izstrādāt, tikai izmantojot vispārēju un saskaņotu pieeju, kurā iekļautas ES un dalībvalstu 
politikas nostādnes (piemēram, kohēzijas, lauksaimniecības, transporta, vides un citās 
jomās);

2. uzsver enerģētikas un teritoriālās kohēzijas saistību, uz ko norādīts Zaļajā grāmatā par 
teritoriālo kohēziju un kas var izpausties gan kā energoefektivitātes pasākumu pozitīva 
ietekme uz ilgtspējīgu attīstību, gan kā iespējami ilgtermiņa risinājumi izolētiem 
reģioniem; aicina Komisiju vislielāko vērību veltīt šīm teritorijām, īpaši kalnainajiem un 
attālākajiem reģioniem, un steidzami iesniegt priekšlikumu par konkrētiem pasākumiem, 
kas atbilst šo reģionu īpatnībām un ierobežojumiem, cenšoties nodrošināt lielāku 
energoefektivitāti; 

3. konstatē, ka lielākajā daļā dalībvalstu aizvien vēl nepietiekams ir finansējums, kas 
piešķirts ar enerģētiku saistītiem projektiem; mudina dalībvalstis un reģionus šim 
nolūkam vairāk izmantot struktūrfondus un organizēt tematiskus aicinājumus iesniegt 
priekšlikumus par prioritātēm, kas saistītas ar enerģētiku; 

4. mudina īpaši dalībvalstis un reģionus izmantot struktūrfondus tematisku tīklu veidošanai 
savās teritorijās atbilstīgi saskaņotajai rīcībai, kas paredzēta 2008. gada darba programmā 
„Saprātīga enerģijas nodrošināšana Eiropai”, lai tādējādi gūtu informāciju par citu ES 
reģionu praksi attiecībā uz enerģijas efektīvu izmantošanu un apmainītos ar zināšanām un 
pieredzi šajā jomā;

5. aicina Komisiju nākamajam struktūrfondu plānošanas periodam paredzēt prioritāros 
kritērijus, ar kuriem nosaka energoefektivitātes mērķus vai ievieš konkrētus pasākumus 
un tehnoloģijas enerģijas taupīšanai, tostarp izmantojot partnerību tādos projektos kā ēku 
atjaunošana, pilsētu siltumapgādes, siltuma un elektroenerģijas ražošanas iekārtu 
modernizēšana;

6. uzsver ES valsts iestāžu stratēģisko nozīmi, īpaši reģionālā un vietējā līmenī, lai 
nodrošinātu nepieciešamo institucionālo atbalstu energoefektivitātes iniciatīvām; iesaka 
organizēt detalizētas informācijas kampaņas, piemēram, izmantojot viegli saprotamu 
energoefektivitātes marķējumu, kā arī ar enerģētiku saistītas izmēģinājuma iniciatīvas un 
mācības to reģionālo un vietējo varas iestāžu teritorijās, kuru mērķis ir paaugstināt 
pilsoņu informētību un mainīt viņu attieksmi;

7. uzskata, ka visu līmeņu valsts iestādēm jābūt pirmajām, kas rāda piemēru, savās telpās 
izmantojot energoefektīvas ierīces, iepirkuma procedūru noteikumos iekļaujot 
ilgtspējības kritērijus un veicinot enerģijas taupīšanas praksi savā ikdienas darbībā.
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