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Galvenie ierosinātie secinājumi:  

līdz 2030. gadam izskaust enerģētisko nabadzību 
 

 

Izstrādāt visaptverošu stratēģiju, lai novērstu enerģētisko nabadzību, kas skar 35 miljonus 

eiropiešu 

 Lai novērstu enerģētisko nabadzību, ir jāīsteno visaptveroša un konsekventa Eiropas 

politiskā stratēģija. Enerģētiskās nabadzības jautājumi ir pilnībā jāintegrē Eiropas zaļajā 

kursā, ilgtspējīgas attīstības mērķos un Eiropas sociālo tiesību pīlārā, lai sasniegtu vides, 

sociālos un ekonomiskos mērķus.  

 Dalībvalstīm būtu jāizstrādā nacionālie plāni un politika enerģētiskās nabadzības 

izskaušanai, integrējot un saskaņojot visus finansēšanas un politikas instrumentus ES 

un valstu līmenī. Ar nacionālajiem atveseļošanas un noturības plāniem būtu jāsniedz 

lieliska iespēja izveidot šo sinerģiju laikposmam pēc Covid-19.  

 Pilsoniskās sabiedrības organizācijām būtu jāuzņemas nozīmīga loma šo politikas 

virzienu definēšanā, īstenošanā un uzraudzībā. Tās būtu jāatbalsta, jo tās var sniegt tiešu 

palīdzību visneaizsargātākajiem gan īstermiņā, gan ilgtermiņā un veicināt ES ēku fonda 

renovāciju, kam ir izšķiroša nozīme enerģētiskās nabadzības izskaušanā. 

 Lai vērstos pret enerģētiskās nabadzības pamatcēloņiem, ES iedzīvotājiem, jo īpaši 

visneaizsargātākajiem, ir nepieciešami speciāli pasākumi un atbalsts, piemēram, vienoti 

kontaktpunkti, lai viņiem būtu iespēja saņemt objektīvu informāciju par renovācijas 

iespējām un vietējā līmeņa finansējumu. 

 Īstenojamie pasākumi var veicināt nodarbinātību vietējā līmenī, jo īpaši būvniecības un 

ražošanas nozarē. Šajā sakarā prioritātei vajadzētu būt pārkvalifikācijai un profesionālajai 

apmācībai. Uzņēmumiem var būt svarīga loma arī inovācijas risinājumu un vajadzīgo 

tehnoloģiju radīšanā. 

 Decentralizēta enerģijas ražošana ar sociālu un solidāru mērķi ir vajadzīga, lai, 

piedāvājot plašāku izvēli, palielinātu iedzīvotāju iespējas. 
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Nodrošināt vienotu izpratni par enerģētisko nabadzību  

 Pamatojoties uz Komisijas priekšlikumiem, dalībvalstīm ir jāvienojas par vienotu 

enerģētiskās nabadzības definīciju ES līmenī, lai nodrošinātu, ka šā jēdziena izpratne un 

politikas īstenošana šajā jomā ir konsekventa visā ES. 

 ES iestādēm un dalībvalstīm ir jāturpina izstrādāt kopīgus un visaptverošus rādītājus, kas 

ļauj ES, valstu un vietējiem politikas veidotājiem izprast enerģētisko nabadzību un saskaņot 

šos rādītājus ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem.  

 

Īstenot konkrētus politikas pasākumus 

 Panākt Eiropas renovācijas viļņa darbību praksē, nodrošinot pienācīgu finansējumu un 

īstenošanas pasākumus.  

 Enerģētiskās nabadzības jautājumam pievērsties gaidāmajā enerģētikas tiesību aktu 

pārskatīšanā, piemēram, Ēku energoefektivitātes direktīvā, Atjaunojamo energoresursu 

direktīvā un Energoefektivitātes direktīvā, pievēršoties visneaizsargātāko grupu vajadzībām 

un nodrošinot, ka tās nemaksā vislielāko rēķinu. 

 Atbalstīt pētniecību un inovāciju, kas orientētas uz enerģētiskās nabadzības izskaušanu. 

 Pastiprināt vietējo rīcību enerģētiskās nabadzības jomā. 

 Pēc iespējas labāk izmantot ES finansēšanas programmas, ko piedāvā Kohēzijas fonds, 

Taisnīgas pārkārtošanās fonds un Atveseļošanas un noturības mehānisms, lai novērstu 

enerģētisko nabadzību. 

 

 Izveidot plašu un vērienīgu koalīciju, lai saglabātu stingru un vērienīgu apņemšanos. 

 Eiropas Komisijai (un tās ES Enerģētiskās nabadzības observatorijai), Eiropas Parlamentam, 

Padomei, dalībvalstīm, Eiropas Reģionu komitejai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komitejai un pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir jāveido spēcīgs vēstījums un plaša 

koalīcija ar vienu mērķi: līdz 2030. gadam izskaust enerģētisko nabadzību.  

 Koalīcijai būtu jāorganizē ikgadēja tikšanās, lai izvērtētu progresu mērķu sasniegšanā un 

palielinātu informētību par kopīgu rīcību.  
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