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PASIŪLYMAI 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 

mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 

pasiūlymus:  

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl ES šildymo ir vėsinimo strategijos 

(COM(2016) 0051), kuris yra neatskiriama Energetikos sąjungos strategijos dalis; pažymi, 

kad šildymo ir vėsinimo sektorius yra itin svarbus siekiant ES energetikos ir klimato tikslų 

iki 2020 m., 2030 m. ir 2050 m., taip pat siekiant energijos tiekimo saugumo didinimo 

tikslų; 

2. pabrėžia, kad ES politikos priemonės ir pajėgumai vis dar nepakankamai išplėtoti, kad jų 

pagrindu būtų galima pertvarkyti šildymo ir vėsinimo sektorių, kuo labiau išnaudoti 

esamas galimybes ir reikiamu mastu bei tempu diegti paklausos ir priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo sprendimus; 

3. atkreipia dėmesį į tai, kad apskaičiuota, jog pramoninių procesų pagamintos ir atmosferoje 

arba vandenyje iššvaistytos šilumos, užuot ją atitinkamai produktyviai panaudojus, kiekio 

pakanka visiems Sąjungos gyvenamųjų ir paslaugų sektoriaus pastatų šildymo poreikiams 

patenkinti; 

4. pažymi, kad priemonės, skirtos išsamiai ir integruotai energetikos sąjungos šildymo ir 

vėsinimo strategijai sukurti, jeigu jos tinkamai įgyvendinamos, suteikia tiek ES įmonėms, 

tiek vartotojams daug galimybių mažinti bendras pramonės sektoriaus energijos sąnaudas, 

didinti konkurencingumą ir padėti vartotojams taupyti; 

5. primena, kad šildymas ir vėsinimas sudaro didžiausią ES energijos poreikio dalį; pabrėžia, 

kad, pereinant prie mažo anglies dioksido kiekio naudojimo ir saugaus energijos tiekimo 

šildymo ir vėsinimo sektoriui, svarbu laikytis technologijų požiūriu neutralaus principo 

tarp šiuo metu turimų atsinaujinančių energijos šaltinių ir rinkos ir valstybės remiamų 

paskatų; 

6. pabrėžia, kad pažangūs pastatai ir tinklai ir didesnis energijos vartojimo efektyvumas 

šildymo ir vėsinimo sektoriuje bus svarbūs siekiant sutaupyti energijos, ir pabrėžia poreikį 

skatinti privačiųjų ir viešųjų lėšų mobilizavimą energijos vartojimo efektyvumo rinkoje 

bei palankiai vertina būsimą Direktyvos dėl pastatų energinio naudingumo peržiūrą; 

7. primena, kad du trečdaliai ES pastatų buvo pastatyti tuomet, kai energijos vartojimo 

efektyvumo reikalavimai buvo labai žemi arba iš viso netaikomi ir kad beveik pusė 

pastatų turi iki 1992 m. įrengtus individualius boilerius; pažymi, kad privatiems ir 

viešiems pastatams tenka 40 proc. galutinio suvartojamo energijos kiekio ir kad jie sudaro 

36 proc. išmetamo CO2 kiekio, o 85 proc. visos pastatų energijos sunaudojama patalpų ir 

vandens šildymui; pabrėžia, kad siekiant iki 2020 m. sutaupyti bent 20 proc. energijos 

reikia didinti energijos vartojimo efektyvumą renovuojant ir remontuojant pastatus ir 

šildymo bei vėsinimo įrangą, kartu pripažįstant, kad pastatų energijos vartojimo 

efektyvumas valstybėse narėse labai skiriasi; 

8. mano, kad esama daug neišnaudotų galimybių didinti energijos vartojimo efektyvumą 
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gyvenamųjų pastatų šildymo sektoriuje; ragina valstybes nares patvirtinti priemones, 

kuriomis būtų didinamas šildymo sistemų energijos vartojimo efektyvumas, nes tai yra 

ekonomiškai efektyvus būdas mažinti gyvenamųjų pastatų išmetamą CO2 kiekį; 

9. primena, kad, nors šildymo ir vėsinimo sektoriuje pereinant prie atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos padaryta tam tikra pažanga, 75 proc. pirminės energijos vis dar gaunama iš 

iškastinio kuro; pažymi, kad šildymas ir vėsinimas daugiausia naudojami pastatuose ir kad 

juose gyvenantys žmonės yra pagrindiniai šių paslaugų vartotojai; pabrėžia, kad 

didžiausias prioritetas yra sąskaitų už energijos suvartojimą mažinimas vykdant 

renovaciją; primygtinai reikalauja, kad likę su šildymu ir vėsinimu susiję poreikiai būtų 

tiesiogiai arba netiesiogiai tenkinami atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais; 

10. pabrėžia esminį statybos sektorių restruktūrizavimo plano vaidmenį siekiant skatinti 

žaliosios ekonomikos ir vietinių žaliųjų darbo vietų teikiamas galimybes tokiose srityse 

kaip energijos taupymas, energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių naudojimas viešajame ir privačiajame statybos sektoriuje; 

11. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai ir technologinės inovacijos stiprina Europos verslo 

įmonių konkurencinį pranašumą ir komercinį gyvybingumą ir padeda siekti pagrindinių 

ES energetikos politikos tikslų, tarp jų tikslo užtikrinti energijos tiekimo saugumą ir tvarią 

energijos gamybos, transportavimo ir vartojimo plėtrą; 

12. primena, kad energetikos sektoriuje investicijos į energijos taupymą ir vartojimo 

efektyvumą duoda didžiausią ir greičiausią finansinę grąžą; 

13. ragina nustatyti ekonomiškai efektyvų požiūrį, pagal kurį daugiausia dėmesio būtų 

skiriama energijos taupymui sistemos lygmeniu; 

14. pabrėžia, kad vartotojai gali atlikti aktyvų vaidmenį pereinant prie tausios Europos 

šildymo ir vėsinimo sistemos; pabrėžia, kad veiksmingi naujojo reglamento dėl energijos 

vartojimo efektyvumo ženklinimo rezultatai – naujųjų etikečių skalės yra perspektyvios ir 

suteikia galimybę pabrėžti įvairių gaminių energijos vartojimo efektyvumo skirtumus – 

gali padėti vartotojams priimti sprendimus labiau remiantis informacija apie energijos 

taupymą ir sumažinti savo sąskaitas; pabrėžia, kad konkrečios priemonės, pavyzdžiui, 

pažangieji skaitikliai ir namų automatinė įranga, gali padėti ugdyti vartotojų vartojimo 

įpročius; 

15. pažymi, kad ES reguliavimo sistemos padeda apibrėžti plačius tikslus, bet labai svarbu 

daryti tikrą pažangą iš esmės pertvarkant šildymo ir vėsinimo sektorių, kaip dalį platesnės 

energetikos sistemos pertvarkos; 

16. pažymi, kad veiksmingiausias bendrų tikslų siekimo būdas – suteikti daugiau galių vietos 

ir regionų valdžios institucijoms, taip pat visiems atitinkamiems suinteresuotiesiems 

subjektams, ir juos remti, kad jie galėtų taikyti visapusiškai integruotomis sistemomis 

grindžiamą požiūrį į miestų planavimą, infrastruktūros plėtrą, būstų statybą ir renovaciją ir 

pramonės plėtrą, kad būtų galima kuo labiau padidinti galimą sąveiką, veiksmingumą ir 

kitokią abipusę naudą; 

17. ragina Komisiją visapusiškai išnaudoti šildymo ir vėsinimo sektorių, siekiant ekonomiškai 

efektyviu būdu padidinti energijos vartojimo efektyvumą sistemos lygmeniu skatinant 
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naudotis atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais ir sujungiant šilumos ir elektros energijos 

gamybą, pramonės procesus (pavyzdžiui, išmetamųjų dujų panaudojimą), atliekų 

tvarkymą ir paklausos valdymą, ir ištirti, kaip būtų galima skatinti pramoninės atliekinės 

šilumos ir vėsumos panaudojimą ir tvarią biodujų gamybą; pabrėžia, kad pirmiau 

minėtuose sektoriuose reikėtų labiau išnaudoti bendros šilumos ir elektros energijos 

gamybos ir regeneracijos teikiamas galimybes; pabrėžia, kad šilumos ir elektros energijos 

gamybos susiejimo su atliekų tvarkymu procesas turėtų atitikti atliekų hierarchiją, kaip 

apibrėžta žiedinės ekonomikos nuostatose, tokiu būdu vengiant pernelyg prisirišti prie 

išteklių, kuriuos galima perdirbti arba pakartotinai panaudoti, deginimo; 

18. pabrėžia, kaip svarbu platesniu mastu, sąveikiai ir integruotai naudotis visų esamų 

Europos struktūrinių ir regioninių fondų bei ESIF lėšomis, kurios turėtų būti prieinamos 

visiems subjektams, visų pirma MVĮ ir labai mažoms įmonėms; ragina valstybes nares 

ugdyti naudotojų ir vartotojų informuotumą apie naujus techninius energijos taupymo 

būdus ir ragina Komisiją skatinti valstybes nares keistis geriausia praktika; 

19. pabrėžia, kaip svarbu užkirsti kelią brangiai kainuojančiam prisirišimui prie šildymo 

infrastruktūros, kuri siejama su daug anglies dioksido išmetančiais energijos gamybos 

šaltiniais; pabrėžia, kad, atsižvelgiant į ES tikslą iki 2050 m. sumažinti išmetamą 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 80–95 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, svarbu 

įvertinti poreikį skirti viešąjį finansavimą centralizuoto šilumos tiekimo infrastruktūrai ir 

sistemiškai pertvarkyti energetikos ekonomiką; 

20. mano, kad įgyvendinant šią strategiją daugiausia dėmesio reikia skirti vartotojams, kad, 

naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis ir naujoviškais sprendimais, būtų pereita prie 

pažangių, veiksmingų ir tausių šildymo bei vėsinimo sistemų, kurios gali padėti įmonėms 

ir piliečiams taupyti energiją ir lėšas, gerinti oro kokybę, didinti asmenų gerovę ir duoti 

naudos verslo įmonėms ir visai visuomenei; 

21. pabrėžia, kad, siekiant sukurti naujoviškus ir technologinius sprendimus, būtina daugiau 

investuoti į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą; kartu pabrėžia, kad plačiau 

naudojantis šiuo metu prieinamomis technologijomis šildymo ir vėsinimo sistemų 

veiksmingumą bus galima padidinti 20 proc.; 

22. pabrėžia, kad, jei, viena vertus, šiandien daugelyje Europos pastatų energija iššvaistoma, 

nes jų izoliacijos kokybė yra prasta, o šildymo sistemos – senos ir neveiksmingos, tai, kita 

vertus, energijos nepriteklių patiria beveik 11 proc. ES gyventojų; 

23. pažymi, kad gerokai didesnis pastatų energijos vartojimo efektyvumas galėtų būti 

pagrindinė priemonė energijos nepritekliaus problemai spręsti; 

24. pažymi, kad Sąjungoje sąlygos yra įvairios, mano, kad kuo trumpesnė pirminės energijos 

pavertimo kitomis energijos formomis tinkamai vartoti šilumai gaminti grandinė, tuo 

didesnis energijos vartojimo efektyvumas, ir ragina Komisiją skatinti technologijų 

požiūriu neutralias priemones, kurias taikydama kiekviena bendruomenė galėtų parengti 

sprendimus, kaip ekonomiškai efektyviu būdu sumažinti taršos anglies dioksidu 

intensyvumą šildymo ir vėsinimo sektoriuje; 

25. ragina rengti planus siekiant laipsniškai panaikinti iškastiniam kurui skiriamas subsidijas 

ir nukreipti finansinius išteklius energijos vartojimo efektyvumo projektams, kuriais 
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siekiama ES tikslų iki 2050 m. panaikinti energetikos sektoriaus priklausomybę nuo 

iškastinio kuro; 

26. primena, kad tam tikrose pramonės šakose arba elektrinėse šiluma arba vėsuma gaminama 

kaip šalutinis produktas, kurį būtų galima pakartotinai naudoti elektrinėse arba parduoti 

netoliese esantiems pastatams šildyti; mano, kad atliekinės vėsumos gamybos, vartojimo 

ir pakartotinio naudojimo integravimas duoda naudos aplinkai ir ekonomikai ir padeda 

mažinti vėsumai tiekti reikalingos pirminės energijos poreikį; pabrėžia, kaip svarbu 

naudoti atliekinę šilumą ir vėsumą, ir ragina Komisiją skatinti jas naudoti; 

27. pažymi, kad kaimo ir tarpinėse vietovėse 72 proc. šildymo ir vėsinimo energijos 

suvartojama privačiuose gyvenamuosiuose namuose; pažymi, kad todėl atokių ir izoliuotų 

vietovių namų ūkiams gali prireikti išskirtinio dėmesio ir specialiai pritaikytų sprendimų; 

28. pabrėžia svarbų vaidmenį, kurį šildymo ir vėsinimo sektoriaus aukšto lygio elektrifikacija 

gali atlikti mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro: tiek mažinant šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekį, tiek gerinant miestų oro kokybę; 

29. pabrėžia, kad kietoji biomasė, biodujos ir geoterminė energija yra plačiai prieinamos ir 

kad centralizuotas šilumos tiekiams ir bendra šilumos ir elektros energijos gamyba gali 

tapti ekonomiškai efektyvia energetikos sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimo priemone, kuria kartu prisidedama prie energijos tiekimo saugumo tikslų; 

pabrėžia, kad Europos dujų krizė taptų šildymo sektoriaus krize; palankiai vertina 

biomasei nustatytus tvarumo kriterijus, kurie turi būti gerai subalansuoti, kad būtų 

skatinamas jos tausus aplinkos požiūriu ir konkurencingas naudojimas; ragina Komisiją 

nedelsiant pasiūlyti biomasės tvarumo politiką; 

30. pabrėžia, kad atsinaujinančiais energijos šaltiniais pagrįstas centralizuotas šilumos 

tiekimas apsaugo nuo taršesnių individualaus šildymo sistemų, dėl kurių gyvenamosiose 

vietovėse didėja oro tarša ir kurias daug sudėtingiau kontroliuoti nei plačiai paplitusias 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, plitimo; vis dėlto pabrėžia, kad Sąjungos viduje 

skiriasi infrastruktūros ir klimato sąlygos ir kad dažnai šias sistemas reikia modernizuoti, 

kad jos veiktų efektyviau; todėl ragina išnagrinėti poreikį remti centralizuoto šilumos 

tiekimo infrastruktūrą ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir centralizuoto šilumos 

tiekimo apmokestinimo praktiką; 

31. pabrėžia būtinybę parengti konkrečią su gamtinių dujų tinklu nesusietoms vietovėms 

skirtą energetikos politiką, 

32. pabrėžia, kaip svarbu didinti atsinaujinančiaisiais ištekliais pagrįstų šildymo ir vėsinimo 

technologijų naudojimo apimtį ir kartu gerokai didinti energijos vartojimo efektyvumą; 

33. pabrėžia milžiniškas naujoviškų vadinamųjų nulinės energijos namų, kaip ekonomiškai 

efektyvios priemonės statybos sektoriaus ir įprastų namų ūkių priklausomybei nuo 

iškastinio kuro mažinti, teikiamas galimybes, bet pažymi, kad reikia kartu užtikrinti 

technologinį neutralumą, atsižvelgiant į skirtingas valstybių narių socialines, ekonomines 

ir geografines sąlygas; 

34. pabrėžia, kad energijos gavimas iš atliekų ir toliau atliks svarbų vaidmenį šildymo 

sektoriuje, nes neretai kitos alternatyvos yra sąvartynai ir iškastinio kuro naudojimas, ir 
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kartu primena būtinybę didinti antrinio perdirbimo mastą; 

35. ragina peržiūrėti esamus teisės aktus, kuriuose dėmesys sutelkiamas į technologinio 

neutralumo išlaikymą ir išlaidų veiksmingumo garantavimą, siekiant, kad būtų užtikrinta, 

jog vienos technologijos neskatinamos labiau už kitas ar nediskredituojamos kitų 

atžvilgiu, pavyzdžiui, skaičiuojant pastato energinį naudingumą, turėtų būti atsižvelgiama 

į vietoje, pavyzdžiui, gyvenamųjų pastatų saulės baterijų plokščių, ar netoli pastato 

pagamintą atsinaujinančiųjų išteklių energiją, nesvarbu, iš kokio šaltinio; 

36. palankiai vertina ES šildymo ir vėsinimo strategijos išvadas, kuriose teigiama, kad ši 

strategija turi būti orientuota į vartotojus ir kad ja siekiama suteikti vartotojams galimybę 

naudoti modernias technologijas ir remtis naujoviškais sprendimais pereinant prie 

pažangių, veiksmingų ir tausių šildymo bei vėsinimo sistemų, kurios gali padėti 

bendrovėms ir piliečiams taupyti energiją ir lėšas; 

37. ragina Komisiją, valstybes nares ir vietos valdžios institucijas spręsti konkrečias kaimo 

vietovių pastatų, kurie paprastai yra senesni, mažesnio energijos vartojimo efektyvumo, 

mažiau naudingi sveikatai ir suteikia mažiau šiluminio komforto, problemas; 

38. primena, kad atsinaujinančiųjų išteklių energija padeda užtikrinti energijos tiekimo 

saugumą Europoje, ir pabrėžia, kad hidraulinės energijos gamyba labai padeda reaguoti į 

išaugusią paklausą ir mažinti energijos tiekimo nutrūkimo riziką; 

39. ragina Komisiją, valstybes nares ir vietos valdžios institucijas, atsižvelgiant į galimų 

būsimų dujų tiekimo krizių riziką, visapusiškai integruoti biodujų, gaunamų apdorojant 

mėšlą, gamybą į žiedinės ekonomikos įgyvendinimo procesą. 
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