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ERP pasākumi saistībā ar Covid-19 pandēmiju 

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir veikusi vajadzīgos pasākumus, lai Covid-19 pandēmijas laikā turpinātu nodrošināt 
efektīvus publiskā sektora revīzijas pakalpojumus Eiropas Savienībā un savlaicīgi sagatavotu revīzijas ziņojumus, 
atzinumus un apskatus, ciktāl tas ir iespējams šajos sarežģītajos apstākļos. Mēs izsakām pateicību visiem, kas strādā, 
lai glābtu dzīvības un cīnītos pret pandēmiju Luksemburgā, ES un citur pasaulē. Esam apņēmušies atbalstīt 
Luksemburgas valdības sabiedrības veselības aizsardzības politiku. Mēs mazinām pašreizējās veselības krīzes ietekmi 
uz saviem darbiniekiem un esam ieviesuši aizsardzības pasākumus, lai viņus un viņu ģimenes pakļautu pēc iespējas 
mazākam riskam. 

Preses relīze 
Luksemburgā, 2020. gada 28. aprīlī 

ES izdevumi ēku energoefektivitātes 
palielināšanai nav balstīti uz izmaksu 
lietderību, atzīst revidenti 
Jaunajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā ir teikts, ka izmaksu lietderība nav noteicošais 
faktors publiskā finansējuma piešķiršanai dzīvojamo ēku energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumiem. Neraugoties uz uzlabotajiem Eiropas Komisijas norādījumiem, ES finansētie 
projekti joprojām nav vērsti uz to, lai panāktu pēc iespējas lielāku enerģijas ietaupījumu uz 
katru ieguldīto EUR. Revidenti norāda, ka ES finansējuma kopējais ieguldījums Savienības 
energoefektivitātes mērķu sasniegšanā nav skaidrs. 

ES vadītāji, kuriem nākas risināt klimata pārmaiņu mazināšanas jautājumus, ir apņēmušies līdz 
2020. gadam par 20 % un līdz 2030. gadam par 32,5 % ietaupīt ES dalībvalstu prognozēto 
enerģijas patēriņu. Ēkas patērē lielāko daļu enerģijas, un tām piemīt lielākais enerģijas 
ietaupījuma potenciāls. Tādēļ tām ir izšķiroša nozīme ES enerģijas ietaupījuma mērķu 
sasniegšanā. 2014.–2020. gadam ES ēku energoefektivitātes uzlabošanai piešķīra aptuveni 14 
miljardus EUR, no kuriem 4,6 miljardi EUR bija paredzēti dzīvojamām ēkām. Turklāt dalībvalstis ir 
paredzējušas 5,4 miljardus EUR no valsts līdzfinansējuma visu veidu ēku uzlabojumiem, aptuveni 
2 miljardus EUR no šīs summas atvēlot dzīvojamām ēkām. 

“Ēku energoefektivitātes palielināšana ir būtisks faktors ES apņēmībai samazināt enerģijas 
patēriņu”, sacīja par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis João Figueiredo. 
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“Tas nozīmē, ka ES nauda prioritāri ir jāpiešķir projektiem, kas izmaksu ziņā lietderīgi nodrošina 
enerģijas ietaupījumus un citus ieguvumus.” 

Revidenti kritizē dalībvalstu valsts iestādes par to, ka tās nav novirzījušas ES līdzekļus projektiem, 
kas nodrošinātu vislielāko enerģijas ietaupījumu. Ieviešot ES finansētas programmas, dalībvalstis 
ne vienmēr izvērtē sākotnējo enerģijas patēriņu, potenciālo enerģijas ietaupījumu un 
ieguldījumu vajadzības. Turklāt valsts iestādēm nebija izdevies veicināt pilnīgas renovācijas, 
piemēram, piešķirot tām paaugstinātas atbalsta likmes. Revidenti norāda, ka, gluži pretēji, lielākā 
daļa dotāciju nodrošina 100 % neatkarīgi no prognozētā enerģijas ietaupījuma. Tā rezultātā 
dažos projektos ES finansējums tika izmantots vienkāršas modernizācijas nolūkos (piemēram, 
LED apgaismojuma uzstādīšanai), ko būtu iespējams izdarīt arī bez ES atbalsta.  

Lai novērtētu ieguldījumus, valsts iestādes bieži pieprasa energoauditus un energoefektivitātes 
sertifikātus. Tomēr revidenti uzver, ka tie netiek izmantoti projektu atlasē. Vairumā gadījumu tās 
projektiem piešķīra dotācijas, pamatojoties uz rindas kārtības principu, nesalīdzinot saistītās 
izmaksas un ieguvumus. Tas palielina risku, ka tiek finansēti projekti, kuriem piešķirtais atbalsts 
pārsniedz potenciālo enerģijas ietaupījumu, jo īpaši tad, ja izmaksām par vienu ietaupītās 
enerģijas vienību netiek piemērota maksimālā summa. Tā kā ieguldījumu izmaksu lietderība 
netiek mērīta, revidenti secina, ka nav iespējams zināt, cik daudz enerģijas tiks ietaupīts, 
dzīvojamās ēkās no 2014.–2020. gada publiskajiem izdevumiem ieguldot kopumā 6,6 miljardus 
EUR.  

Revidenti sniedz vairākus ieteikumus, kā uzlabot ES izdevumu efektivitāti šajā jomā nākamās 
paaudzes programmu ietvaros. Tie attiecas uz:  

• ieguldījumu plānošanu un mērķu noteikšanu; 
• projektu atlases procedūrām;  
• progresa uzraudzību virzībā uz ES energoefektivitātes mērķu sasniegšanu. 

 

Piezīmes izdevējiem 
Revidenti pārbaudīja ES finansētās programmas piecās dalībvalstīs (Bulgārijā, Čehijas Republikā, 
Īrijā, Itālijā un Lietuvā) — programmu ietvaros ēku energoefektivitātes palielināšanai 
paredzētajiem projektiem kopā tika piešķirti 2,9 miljardi EUR. Parasti ES līdzfinansētie projekti 
ietver ēku siltumizolācijas uzlabošanu un energoefektīvu logu, termoregulācijas sistēmu un 
siltumapgādes sistēmu uzstādīšanu. 
Īpašais ziņojums Nr. 11/2020 “Ēku energoefektivitāte: joprojām lielāka vērība jāpievērš izmaksu 
lietderībai” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās. Šī revīzija ir 
turpinājums iepriekšējam īpašajam ziņojumam, kas publicēts 2012. gadā, par kohēzijas politikas 
ieguldījumiem energoefektivitātē un to rentabilitāti. 
Šā gada janvārī ERP publicēja īpašo ziņojumu par ES rīcību ekodizaina un energomarķējuma 
jomā.  
Ar īpašajiem ziņojumiem ERP iepazīstina Eiropas Parlamentu un ES Padomi, kā arī citas 
ieinteresētās personas, tādas kā valstu parlamenti, nozares un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. 
Lielākā daļa no mūsu sagatavotajiem un ziņojumos iekļautajiem ieteikumiem tiek īstenota. 

 
Saistībā ar šo ziņojumu preses pārstāvjus lūdzam sazināties ar 
Vincent Bourgeais – e-pasts: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr12_21/sr12_21_lv.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr12_21/sr12_21_lv.pdf
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=52828
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