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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 efektyvumas yra ekonomiškiausia priemonė, kuri padėtų sumažinti 
CO2 ir kitus išmetimus, ir, kad ji sudaro unikalią galimybę remti ir sukurti 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. pažymi, kad nors ES iki 2020 m. yra įsipareigojusi turėti 20 proc. atsinaujinančių 
energijos šaltinių bei turi tai reglamentuojančią direktyvą, kurioje išdėstyti šio tikslo 
įgyvendinimo metodai, tačiau energijos efektyvumui, kuris yra ekonomiškiausia 
priemonė, nėra taikoma panaši direktyva. mano, kad būtų tinkama, kad ateityje būsima ES 
teisėkūra turėtų sąlygoti tokį patį investicijų lygį, susijusį su energijos efektyvumu, kaip ir 
dėl atsinaujinančių energijos šaltinių; ir ragina Komisiją iki 2010 metų pabaigos pateikti 
teisėkūros pasiūlymą panašų į atsinaujinančių energijos šaltinių direktyvą, kurioje būtų 
numatytas įsipareigojimas 25 proc. sumažinti energijos suvartojimą ;

3. 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 procentais;

4. 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;

5. ragina Komisiją pateikti teisėkūros pasiūlymą dėl Energijos paslaugų direktyvos naujos 
redakcijos, kurioje būtų nurodytas reikalavimas, skirtas energijos tiekėjams, sumažinti 
energijos suvartojimą; reikalauja, kad šiuo pasiūlymu būtų užtikrintas tinkamas SVĮ 
dalyvavimas energijos efektyvumo veikloje;

6. pabrėžia kokie svarbus kombinuotieji šilumą ir elektros energiją gaminantys 
šaltiniai(CHP), ypač mažieji CHP, skirti 1 -3 šeimų namams, ir prašo Komisijos 
išnagrinėti kontrolės ir finansų priemones, būtinas minėtiems šaltiniams panaudoti, ir 
pasiūlyti būtinas iniciatyvas ir kontrolės priemones. 


