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ES revidenti: “ES izdevumi atjaunojamās enerģijas ieguvei 
jāuzlabo, lai ar tiem sekmīgāk tiktu risināti politikas mērķi” 
 
Šodien publicētajā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) ziņojumā konstatēts, ka jāievieš uzlabojumi, lai 
ES finansējums maksimāli veicinātu 2020. gadam izvirzītā mērķa sasniegšanu atjaunojamo energoresursu 
(AER) jomā. Palāta pārbaudīja, vai šā perioda līdzekļus piešķīra rentabliem un labi izstrādātiem atjaunojamās 
enerģijas ieguves projektiem, kuriem bija skaidras prioritātes un racionāli mērķi. Palāta pārbaudīja arī, vai šie 
līdzekļi ar labiem rezultātiem veicināja virzību uz ES 2020. gada AER mērķi. 
 
"ES dalībvalstis ir izvirzījušas tālejošus atjaunojamās enerģijas izmantošanas mērķus, kurus lielā mērā iespējams 
atbalstīt ar ES naudu, bet tikai tad, ja uzlabojas izdevumu programmu pārvaldība," norādīja par ziņojumu 
atbildīgais ERP loceklis Ladislavs Balko (Ladislav Balko). "Komisijai arī jāpārliecinās, ka dalībvalstīs finansētās 
programmas ir rentablas."  
 
ERP konstatēja, ka revidētajos projektos tiešie rezultāti bija sasniegti saskaņā ar plānu un lielākā daļa projektu 
bija pienācīgi izstrādāti un gatavi īstenošanai, tiklīdz atlasīti. Nebija nozīmīgi pārsniegtas projektu izmaksas vai 
kavēti termiņi, uzstādītā atjaunojamās enerģijas jauda saskanēja ar plāniem un iekārtas darbojās. Tomēr ne 
vienmēr bija sasniegti paredzētie enerģijas ražošanas rezultāti vai tos pienācīgi nemērīja. Kopumā kohēzijas 
politikas līdzekļu atbalstam AER projektiem bijusi ierobežota atdeve un tas tikai ierobežotā mērā veicinājis 
ES 2020. gada AER mērķu sasniegšanu, jo rentabilitāte nav bijusi vadošais princips AER projektu plānošanā un 
īstenošanā un kohēzijas politikas līdzekļi ir devuši ierobežotu ES pievienoto vērtību. 
 
Eiropas Savienības Padome ir izvirzījusi saistošu ES mērķi, atbilstoši kuram 2020. gadā enerģijas bruto 
galapatēriņā AER īpatsvaram jābūt 20 %. Šis mērķis izvirzīts, pamatojoties uz Komisijas atjaunojamās enerģijas 
ceļvedi, kurā ieskicēta AER integrēšana ES energopolitikā un tirgū. 
 
Atjaunojamai enerģijai 2007.–2013. plānošanas periodā piešķīra apmēram 4,7 miljardus EUR kohēzijas politikas 
līdzekļu. 
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Piezīmes izdevējiem 
 
Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības 
aspektu revīziju rezultāti. 
 
Šajā Īpašajā ziņojumā Nr. 6/2014 “Kohēzijas politikas līdzekļu piešķiršana atjaunojamās enerģijas ražošanai: vai sasniegti labi 
rezultāti” izvērtēts, vai ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu (kohēzijas politikas līdzekļi) – diviem 
galvenajiem finansējuma avotiem, ko izmanto ES atjaunojamās enerģijas veicināšanas izdevumu programmām, – ir sasniegti labi 
rezultāti. 
 
Palāta konstatēja, ka revidētajos projektos tiešie rezultāti bija sasniegti atbilstoši plānam. Lielākā daļa projektu bija pienācīgi 
izstrādāti un gatavi īstenošanai, tiklīdz atlasīti. Nebija nozīmīgi pārsniegtas projektu izmaksas vai kavēti termiņi, uzstādītā 
atjaunojamās enerģijas jauda saskanēja ar plāniem un iekārtas darbojās. Tomēr ne vienmēr bija sasniegti paredzētie enerģijas 
ražošanas rezultāti vai tos pienācīgi nemērīja. Kopumā kohēzijas politikas līdzekļu atbalstam AER projektiem bijusi ierobežota 
atdeve un tas tikai ierobežotā mērā veicinājis ES 2020. gada AER mērķu sasniegšanu, jo rentabilitāte nav bijusi vadošais princips 
AER projektu plānošanā un īstenošanā un kohēzijas politikas līdzekļi devuši ierobežotu ES pievienoto vērtību. 
 
 
ES revidenti ir formulējuši turpmāk uzskaitītos ieteikumus. 

• Komisijai jānodrošina, lai turpmākajās AER programmās, kuras līdzfinansē saskaņā ar kohēzijas politiku, būtu ievērots 
rentabilitātes princips, tostarp jāizvairās no liekā atbalsta sniegšanas. Programmas jāizstrādā tā, lai tās balstītos uz 
vajadzību pamatīgu novērtējumu, lai prioritāras būtu visrentablākās tehnoloģijas (tajā pašā laikā nediskriminējot 
atsevišķas AER jomas) un lai pēc iespējas tiktu sekmēta ES 2020. gada mērķu sasniegšana. Jāizvirza pienācīgi 
atjaunojamās enerģijas ražošanas rādītāji attiecībā pret budžetu, kā arī projektu atlases kritēriji, uzsverot enerģijas 
ražošanas rezultātu rentabilitāti (jāizvairās no projektu pārāk lielas kompensēšanas). 

• Komisijai jāsekmē tas, lai dalībvalstis ieviestu stabilu un paredzamu AER tiesisko regulējumu, kā arī raitākas procedūras 
attiecībā uz atjaunojamās elektroenerģijas integrēšanu tīklos. 

• Pamatojoties uz Komisijas norādījumiem, dalībvalstīm ir jāievieš un jāpiemēro projektu apstākļiem pielāgoti obligātie 
rentabilitātes kritēriji. Dalībvalstīm arī jāvairo kohēzijas politikas līdzekļu pievienotā vērtība, uzlabojot AER projektu 
īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu un uzkrājot mērījumu datus par enerģijas ražošanas izmaksām visās attiecīgajās 
AER jomās. 

Īsa videointervija ar ERP locekli, kas atbildīgs par šo ziņojumu, ir pieejama šādā adresē: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
 


