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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. pabrėžia, kad energijos vartojimo efektyvumas yra ekonomiškiausia priemonė, kuri padėtų 
sumažinti CO2 ir kitus išmetimus, ir kad ji sudaro unikalią galimybę remti ir kurti naujas 
darbo vietas, tuo pat metu mažinant priklausomybę nuo energijos importo; pažymi, kad, 
Komisijos duomenimis, energijos taupymo nauda per metus vienam būstui gali siekti 
daugiau kaip 1000 eurų;

2. mano, kad nepaisant pasiektos pažangos, pvz., priėmus efektyvaus energijos vartojimo 
dokumentų rinkinį, vien tik dabartinių teisės aktų ir priemonių, susijusių su efektyviu 
energijos vartojimu, nepakanka, kad būtų pasinaudota visomis ekonomiškomis energijos 
taupymo galimybėmis; pažymi, kad dėl iki 2009 m. pabaigos įgyvendintos politikos 
energijos sutaupyta apie 9 proc. palyginti su 2020 m. prognozėmis, taigi atrodo, kad 
nesiimant tolesnių veiksmų, ES tikslo 2020 m. sutaupyti 20 proc. energijos pasiekti 
nepavyks;

3. pažymi, kad nors ES iki 2020 m. yra įsipareigojusi turėti 20 proc. atsinaujinančių 
energijos šaltinių bei turi tai reglamentuojančią direktyvą, kurioje išdėstytos šio tikslo 
įgyvendinimo priemonės, energijos vartojimo efektyvumui, kuris yra ekonomiškiausia 
priemonė, nėra taikoma panaši direktyva; mano, kad būtų tinkama, jog ateityje būsimi ES 
teisės aktai sudarytų sąlygas tokio pat lygio investicijoms į energijos vartojimo 
efektyvumą, kaip ir į atsinaujinančius energijos šaltinius; ragina Komisiją iki 2010 metų 
pabaigos pateikti pasiūlymą dėl teisės akto, panašaus į Atsinaujinančių energijos šaltinių 
direktyvą, kuriame būtų nustatytas įpareigojimas efektyviai vartojant energiją 25 proc. 
sumažinti energijos suvartojimą;

4. pažymi, kad neturėtų būti imamasi jokių tolesnių skatinimo veiksmų atsinaujinančios 
energijos srityje ir kad valstybių narių vyriausybės turėtų pačios įsipareigoti priimti 
ilgalaikę teisinę sistemą, kuria būtų užtikrinamos ilgalaikės investicijos ir atveriamos 
rinkos; atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant sukurti paskatas technologijų plėtrai, reikia 
turėti pagrįstų subsidijų politiką, kad būtų galima sumažinti išlaidas;

5. pabrėžia informacijos ir ryšių technologijų (IRT) svarbą gerinant energijos vartojimo 
efektyvumą ir pažymi svarbų IRT, visų pirma pažangiųjų skaitiklių ir pažangiųjų tinklų, 
vaidmenį integruojant atsinaujinančios energijos šaltinius į elektros tiekimo tinklą;

6. pastebi, kad ekonomikoje dalyvaujantiems subjektams ilgalaikiai tikslai yra taip pat labai 
svarbūs, ir todėl siūlo šiuos ilgalaikius tikslus: iki 2030 m. energijos suvartojimą 
sumažinti 42 proc., o iki 2050 m.  75 proc.;

7. ragina imtis priemonių spręsti šalutinio poveikio klausimą siekiant užtikrinti, kad 
techninio tobulinimo teikiama nauda nebūtų panaikinama dėl spaudimo mažinti energijos 
kainas ir padidėjusio vartojimo;
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8. pabrėžia, kad pirmenybę būtina skirti Ekologinio projektavimo direktyvos tinkamam 
įgyvendinimui, ir dar kartą pabrėžia, kad direktyvoje jau yra numatytos įgyvendinimo 
priemonės, skirtos 12 produktų grupių iki 2007 metų; pabrėžia, kad Komisija ir valstybės 
narės privalo pagerinti rinkos priežiūrą siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų, 
visų pirma importuotų produktų atveju, ir ragina Komisiją ir valstybes nares pagerinti su 
priemonėmis susijusią komunikaciją; pabrėžia, kad pagal šią direktyvą reikalaujama 
nustatyti mažiausius reikalavimus mažiausių viso būvio ciklo sąnaudų lygmeniu, 
atsižvelgiant į pirmaujančius veiksmingiausius rinkos produktus;

9. ragina Komisiją remti nacionalines mokestinių paskatų ar subsidijų, suderinamų su ES 
valstybės pagalbos taisyklėmis, priemones, skirtas efektyvaus energijos vartojimo 
paslaugų paklausai padidinti;

10. nors Ekologinio projektavimo direktyva įgyvendinama tinkamai, pabrėžia, kad tolesnės 
efektyvaus energijos vartojimo pažangos geriausiai galima pasiekti kai kuriuose atskiruose 
sektoriuose naudojant integruotas sistemas; ragina Komisiją išsamiai išnagrinėti šias 
galimybes ir pateikti tinkamų teisinių priemonių, kuriomis būtų sudarytos sąlygos 
įgyvendinti kitokį požiūrį, kuriuo efektyvaus energijos vartojimo klausimas sprendžiamas 
sistemos lygmeniu, o ne tik produkto lygmeniu;

11. apgailestauja dėl lėtos pažangos ir sumenkusio užmojo Ekologinio projektavimo 
įgyvendinimo priemonių, skirtų svarbiems energiją naudojantiems produktams, pvz., 
vandens šildytuvams ir katilams, srityje; yra susirūpinęs tuo, kad tai atspindi Komisijos 
politinės paramos efektyvaus energijos vartojimo tikslų įgyvendinimui trūkumą;

12. mano, kad siekiant spręsti transporto išmetalų klausimą, reikia skubiai imtis visų 
priemonių, įskaitant transporto priemonių ir kuro apmokestinimą, žymėjimą, mažiausius 
efektyvumo standartus ir viešojo transporto gerinimo ir skatinimo priemones;

13. ragina Komisiją pateikti teisėkūros pasiūlymą dėl Energijos paslaugų direktyvos naujos 
redakcijos, kurioje būtų nustatyti įpareigojimai energijos tiekėjams sumažinti energijos 
suvartojimą; reikalauja, kad šiuo pasiūlymu būtų užtikrintas ir tinkamas MVĮ dalyvavimas 
energijos efektyvaus vartojimo veikloje, ir individualių namų ūkių sutelkimo skatinimas 
siekiant to paties tikslo;

14. prašo Komisiją remti ir skatinti kurti ir plėtoti Europos aukštos įtampos nuolatinės srovės 
tinklą, gebantį optimizuotai sutelkti atsinaujinančios energijos, visų pirma vėjo ir 
hidroenergijos, šaltinius; šiuo tinklu galėtų būti užtikrinamas energijos perdavimas ilgais 
atstumais patiriant mažus energijos nuostolius, taip suteikiant galimybę suvienyti visus 
atsinaujinančios energijos šaltinius;

15. pabrėžia, kad labai svarbūs bendrai šilumą ir elektros energiją gaminantys šaltiniai (CHP), 
ypač mažieji CHP, skirti 13 šeimų namams, ir prašo Komisijos išnagrinėti kontrolės ir 
finansų priemones, būtinas visiems minėtųjų šaltinių pajėgumams panaudoti, ir pasiūlyti 
būtinas iniciatyvas ir kontrolės priemones.

16. pabrėžia paskirstyto kogeneracinio ar trigeneracinio tinklo, kuriuo praktiškai galima 
padvigubinti energijos vartojimo efektyvumą, svarbą; atkreipia dėmesį į tai, kad be to, 
kaupiant šilumą ar šaltį tinklas taptų lankstesnis piko valandomis ir būtų galima gaminti 
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elektros energiją ir kaupti šilumą, kai gamyba viršija vietos poreikius;

17. ragina sukurti reglamentavimo sistemą, kuria būtų užtikrinama, kad visi pastatai, įskaitant 
esamus pastatus, ilgainiui taptų klimato atžvilgiu neutralūs;

18. pabrėžia kad turėtų būti aišku, kokie finansiniai ištekliai gali būti skiriami veiksmams ir 
projektams efektyvaus energijos vartojimo srityje (panašiai, kaip aiškiai nustatytas 
panašių atsinaujinančių energijos šaltinių srities veiksmų biudžetas); atkreipia dėmesį į tai, 
kad turėtų būti užtikrintas optimalus išteklių, pvz. struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo, 
ELENA fondo išteklių ir likusių Europos ekonomikos atgaivinimo plano lėšų, kurie gali 
būti skiriami efektyvaus energijos vartojimo ar atsinaujinančios energijos projektams, 
naudojimas; pažymi, kad kuriant naujas finansines priemones reikėtų atkreipti dėmesį į 
šias ir kitas jau valstybėse narėse taikomas priemones, siekiant kurti sinergijas ir išvengti 
funkcijų pasikartojimo;

19. pabrėžia efektyviam energijos vartojimui skiriamo tinkamo finansavimo, įskaitant 
įplaukų, gaunamų už prekybą taršos leidimais aukcionuose, svarbą; pabrėžia, kad 
efektyvus energijos vartojimas turi būti kitos 8-osios bendrosios mokslinių tyrimų 
programos prioritetas;

20. rekomenduoja įsteigti efektyvaus energijos vartojimo fondus kiekvienoje valstybėje 
narėje, arba, kaip alternatyvą, Europos efektyvaus energijos vartojimo fondą; visų fondų 
arba Europos fondo lėšos turėtų sudaryti bent 2 mlrd. eurų per metus;

21. ragina Komisiją sukurti tvarias visą Europą apimančias efektyvaus energijos vartojimo 
paramos priemones ir koordinuoti jas su valstybėmis narėmis siekiant sukurti daugiau 
paskatų ir kaip įmanoma greičiau pasiekti išmetamo CO2 kiekio sumažinimo tikslą;

22. pažymi, kad visapusiškas efektyvaus energijos vartojimo kriterijų įtraukimas į viešųjų 
pirkimų politiką turėtų būti vienas iš naujojo efektyvaus energijos vartojimo veiksmų 
plano tikslų;

23. pažymi, kad efektyvus energijos vartojimas turėtų būti įtrauktas į visas susijusias politikos 
sritis, pvz., finansų, regioninės ir miestų plėtros, transporto, žemės ūkio, pramonės 
politikos ir švietimo; laikosi nuomonės, kad viešųjų pirkimų atveju efektyvaus energijos 
vartojimą nuolatos nustatant pasiūlymo kriterijumi ir jį padarant viešosiomis lėšomis 
finansuojamų projektų sąlyga, šiai politikai būtų suteiktas žymus postūmis;

24. mato galimybių tuo pačiu metu spręsti šviesinės taršos ir efektyvaus energijos vartojimo 
klausimus įprastą gatvių ir turistinių objektų apšvietimą miestuose pakeičiant efektyvesniu 
ir fokusuotu apšvietimu;

25. tvirtina, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti energijos vartojimo efektyvumo standartų, 
įskaitant galutinio produkto kainos ir kokybės ryšį, efektyvaus energijos vartojimo poveikį 
ir vartotojams teikiamą naudą, analizei; pripažįsta, kad Komisija tiria visą šį poveikį, 
tačiau tvirtina, kad Komisija ir valstybės narės turi dėti daugiau pastangų informuodamos 
apie visus produktus, įskaitant importuojamus, pvz., efektyviai energiją suvartojančias 
lemputes, ir šiuos produktus kontroliuodamos;
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26. ragina parengti Europos mokymų ir informuotumo didinimo efektyvaus energijos 
vartojimo srityje strategijas; tam, kad būtų galima vystyti ir įgyvendinti efektyviai energiją 
naudojančias technologijas ir sistemas, reikia tikslingų darbo jėgos (statytojų, montuotojų, 
architektų, ekspertų, gamintojų ir t. t.) apmokymų, ypač atsižvelgiant į Pastatų energinio 
naudingumo direktyvos1 tikslus; be to, pažymi, kad reikia plėtoti informuotumo didinimo 
programas siekiant informuoti vartotojus ir MVĮ apie energijos vartojimo mažinimo būdus 
 tai galima įgyvendinti nacionalinių energetikos agentūrų ir prekybos rūmų pastangomis; 
ragina Komisiją į savo pakeistą efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planą įtraukti 
švietimą efektyvaus energijos vartojimo srityje;

27. pažymi, kad elektra varomų transporto priemonių privalumas yra tai, kad jais prisidemama 
prie oro kokybės gyvenamosiose vietovėse gerinimo; ragina Komisiją atidžiai įvertinti 
plataus elektra varomų automobilių naudojimą efektyvaus energijos vartojimo ir atitikties 
išmetamo CO2 kiekio sumažinimo tikslams požiūriu;

28. pabrėžia, kad siekiant anksčiau minėtų efektyvaus energijos vartojimo tikslų labai svarbu 
investuoti į transporto sektorių, ypač geležinkelio ir miesto transporto sistemas, siekiant 
sumažinti daugiau energijos suvartojančių sistemų naudojimą;

29. ragina Komisiją efektyviam energijos vartojimui suteikti svarbų vaidmenį būsimojoje 
Baltojoje knygoje dėl ateities transporto teikiant pasiūlymus dėl griežtesnių transporto 
priemonių efektyvumo standartų, greičio valdymo, skatinimo pereiti prie mažiau energijos 
naudojančių transporto rūšių bei viešojo transporto ir kuro, pagaminto iš atsinaujinančių 
šaltinių, bei alternatyvaus kuro populiarinimo;

30. mano, kad būtina tvarkant atliekas vengti biodujų ir šilumos nuostolių atgaunat ir 
generuojant garą ir (arba) gaminant elektros energiją; mano, kad atliekų tvarkymo 
įmonėms, kuriose nėra jokių šilumos atgavimo ar energijos gamybos pajėgumų, neturėtų 
būti suteikiami jokie leidimai;

31. teikia didelę svarbą planavimo Europos lygmeniu procesams; 20112020 m. Energetikos 
veiksmų plane turėtų būti skiriamas dėmesys efektyviam energijos vartojimui; naujasis 
efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planas turėtų būti pateiktas kaip įmanoma 
anksčiau ir efektyvus energijos vartojimas turėtų vaidinti svarbų vaidmenį būsimosiose 
mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios energetikos sistemos ir ekonomikos 
sukūrimo iki 2050 m. gairėse;

32. pažymi, kad nors ir energijos tausojimas suteikia verslo galimybių, energetinių paslaugų 
rinka vis dar yra ribota, o daugelis bendrovių daugelyje šalių vis dar yra gana mažos; 
pažymi, kad aktyvios energetinių paslaugų bendrovės gali skatinti veiksmus ir padėti 
teikiant finansavimo sprendimus visuose galutinės energijos sektoriuose; laikosi 
nuomonės, kad statybų sektoriuje turėtume skatinti renovaciją ir efektyvius įrenginius, 
transporto sektoriuje efektyvios transporto priemonės turėtų būti naudojamos optimaliai, o 
pramonės sektoriuje reikėtų spręsti efektyvesnių procesų didelio taupymo potencialo
klausimą;

                                               
1 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES dėl pastatų 

energinio naudingumo (nauja redakcija).
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33. pabrėžia, kad greta energijos efektyvumo šaltiniuose (t. y. pirminės energijos gamyboje) 
prioritetu turėtų būti laikomas ir (elektros) energijos nuostolių transportuojant tinklais 
klausimas; pereinant prie labiau decentralizuotos gamybos sistemos būtų mažinami 
transportavimo atstumai ir energijos nuostoliai transportavimo metu;

34. ragina chemijos ir naftos chemijos pramonės subjektus ES pagerinti energijos atgavimą 
deginimo fakelu metu;

35. pažymi, kad pagerinus išteklių efektyvumą gerokai padidėtų energijos vartojimo 
efektyvumas.
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