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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2011 m. vasario mėn. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadose energetikos 
klausimais pabrėžta, kad „[i]ki 2020 m. turi būti pasiektas tikslas – užtikrinti 20 % energijos 
vartojimo efektyvumą, (...) nuo kurio šiuo metu nukrypta. Šiam tikslui pasiekti reikia imtis 
ryžtingų veiksmų, kad būtų panaudotas didesnio energijos taupymo pastatuose, transporte ir 
produktuose bei procesuose potencialas“.

Įgyvendinant ES energijos vartojimo efektyvumo politiką ypatingas dėmesys turi būti skirtas 
pastatams, kadangi beveik 40 proc. galutinio energijos suvartojimo (ir 36 proc. išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų) susiję su namais, biurais, parduotuvėmis ir kitais pastatais. 
Be to, nepanaudotas pastatų potencialas, kurį būtų galima išnaudoti siekiant taupyti energiją, 
ekonominio efektyvumo požiūriu yra antras pagal dydį po energetikos sektoriaus.

Apytikriai nustatyta, kad ekonomiškai efektyvus energijos taupymo potencialas pastatų 
sektoriuje (t. y. įskaitant gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus) siekia 65 Mtoe1 ir tai 
atitinka bendrą maždaug 587 mlrd. eurų investicijų poreikį 2011–2020 m. laikotarpiu. Tai 
atitinka maždaug 60 mlrd. eurų investicijų poreikį per metus norint, kad būtų įgyvendintas šis 
taupymo potencialas.

Taigi, nuomonės referentė rekomenduoja užtikrinti valstybėms narėms ir regionams 
lankstumą, kuris reikalingas nuspręsti, ar jie pageidauja sutelkti savo investicijas į energijos 
vartojimo efektyvumą viešosiose infrastruktūrose, ar būsto sektoriuje, ar šiose abiejose 
srityse.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 147 straipsnyje nustatyta, kad 
Sąjunga turėtų plėtoti ir vykdyti savo 
veiklą, padedančią stiprinti jos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą. Todėl iš 

(1) Sutarties 147 straipsnyje nustatyta, kad 
Sąjunga turėtų plėtoti ir vykdyti savo 
veiklą, padedančią stiprinti jos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą. Todėl iš 

                                               
1 Žr. Komisijos konsultacijoms skirtą dokumentą „Finansinė parama pastatų energijos vartojimo efektyvumui“ 
(angl. Financial support for Energy efficiency in buildings), W. Eichhammer ir kt., „Energijos taupymo 
potencialo ES valstybėse narėse, šalyse kandidatėse ir EEE šalyse tyrimas“ (angl. Study on the Energy Savings 
Potentials in EU Member States, Candidate Countries and EEA Countries), 2009 m., B. Wesselink ir kt., 
„Energijos taupymas 2020 – kaip patrigubinti energijos taupymo politikos poveikį Europoje“ (angl. Energy 
Savings 2020 – How to triple the impact of energy saving policies in Europe), ataskaita Europos klimato fondui, 
2010 m.
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Sanglaudos fondo turėtų būti teikiama 
finansinė parama projektams aplinkos 
srityje ir transeuropinių tinklų projektams 
transporto infrastruktūros srityje;

Sanglaudos fondo turėtų būti teikiama 
finansinė parama projektams aplinkos 
srityje ir transeuropinių tinklų projektams 
transporto infrastruktūros srityje, ir su 
tvariu vystymusi susijusioms sritims, 
kurios turi aiškią aplinkosauginę naudą, 
pvz., energijos vartojimo efektyvumas ir 
atsinaujinančioji energija;

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) geriausiai energijos vartojimo 
efektyvumo tikslus galima pasiekti 
įtraukiant kuo daugiau viešojo ir 
privačiojo sektoriaus šalių, nustatant 
tikslus siekti sverto poveikio, kurti darbo 
vietas prisidedant prie ekologiškesnio
augimo, atsižvelgiant į bendrąjį 
konkurencingos ir tvarios Europos tikslą;

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) investicijos į aplinką, įskaitant sritis,
susijusias su tvariu vystymusi ir energetika, 
kurios turi aplinkosauginės naudos;

(a) investicijos į aplinką, įskaitant 
investicijas į sritis, susijusias su tvariu 
vystymusi ir energetika, kurios turi 
aplinkosauginės naudos ir kurios prisideda 
prie išmetamo CO2 kiekio mažinimo;

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) techninė pagalba pajėgumams 
stiprinti miestų valdymo srityje.
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Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) techninė pagalba, skirta strategijos 
„Europa 2020“ ir pažangių specialybių 
tikslams pasiekti.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento 
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos mažinimas įrenginiuose, kuriems 
taikoma Direktyva 2003/87/EB;

(b) investicijos, reikalingos sumažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį vykdant veiklą, kuriai taikomas
Direktyvos 2003/87/EB 1 priedas;

Pagrindimas

Aiškesnė formuluotė.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento 
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) aprūpinimas būstu. (c) aprūpinimas būstu, nebent būtų 
skatinamas energijos vartojimo 
efektyvumas ir atsinaujinančių šaltinių 
energijos naudojimas.

Pagrindimas

Žr. 3 straipsnio a punkto iii papunkčio pakeitimą.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a punkto i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) skatinant atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių gamybą ir paskirstymą;

i) skatinant atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių gamybą ir paskirstymą bei 
informacines technologijas.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento 
3 straipsnio a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) remiant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos 
vartojimą viešojoje infrastruktūroje;

iii) remiant energijos vartojimo 
efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos 
vartojimą viešojoje infrastruktūroje ir 
aprūpinimo būstu sektoriuje;

Pagrindimas

Pagal šį punktą būtina numatyti daugiau lankstumo investicijų prioritetų srityje.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento 
3 straipsnio a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) plėtojant žemosios įtampos 
pažangiąsias skirstomąsias sistemas;

iv) plėtojant žemosios ir vidutinės įtampos 
pažangiąsias skirstomąsias sistemas;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento 
3 straipsnio a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) skatinant anglies dioksido kiekio 
mažinimo miestuose strategijas;

v) skatinant anglies dioksido kiekio 
mažinimo visų tipų teritorijose, pirmiausia 
miestuose, strategijas, įskaitant tvaraus 
judumo miestuose, ekologiško viešojo 
transporto ir su švelninimu susijusių
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prisitaikymo priemonių skatinimą;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio c punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) skatinant vandens infrastruktūros 
atnaujinimą siekiant užtikrinti didesnį 
išteklių naudojimo efektyvumą, visų 
pirma istoriniuose miestuose, kuriuose 
paskirstant prarandami dideli vandens 
kiekiai;

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio c punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) skatinant inovacijas vandens 
sektoriuje ir naujų technologinių 
įrenginių, skirtų požeminio vandens 
išteklių kontrolei, statymą;

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) saugant ir atkuriant biologinę įvairovę, 
taip pat plėtojant žaliąją infrastruktūrą;

iii) saugant ir atkuriant biologinę įvairovę, 
taip pat plėtojant žaliąją infrastruktūrą ir 
tinklą „Natura 2000“;

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio c punkto iv papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) gerinant miestų aplinką, įskaitant 
apleistų pramoninių sklypų atkūrimą ir oro 
taršos mažinimą.

iv) gerinant miestų aplinką, įskaitant 
apleistų pramoninių sklypų atkūrimą, oro 
taršos mažinimą ir istorinio bei kultūrinio 
paveldo apsaugai ir išsaugojimui skirtas 
priemones;

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio c punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) plėtojant ir remiant aplinkosaugos
paslaugų teikimą, skatinant didesnį 
aplinkosauginį veiksmingumą ir išteklių 
naudojimo efektyvumą mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse ir viešajame 
sektoriuje;

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) tvaraus transporto skatinimą ir kliūčių 
pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse 
šalinimą:

(d) įvairiarūšio tvaraus transporto ir 
judumo skatinimą daugiausia dėmesio 
skiriant kliūčių šalinimui, ir kuriant 
trūkstamas sąsajas tvaraus ir įvairiarūšio 
transporto infrastruktūros dalyse:

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) institucinių pajėgumų stiprinimą ir (e) institucinių ir su inovacijų kūrimu 
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veiksmingą viešąjį administravimą, 
stiprinant su Sanglaudos fondo 
įgyvendinimu susijusių viešojo 
administravimo įstaigų ir viešųjų tarnybų 
institucinius pajėgumus ir veiksmingumą.

susijusių pajėgumų stiprinimą ir 
veiksmingą viešąjį administravimą, 
stiprinant su Sanglaudos fondo 
įgyvendinimu susijusių viešojo 
administravimo įstaigų ir viešųjų tarnybų 
institucinius pajėgumus ir veiksmingumą.

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Komisijos siūlomas tekstas

VIENETAS PAVADINIMAS

Aplinka

Kietosios 
atliekos

Tonos Papildomi atliekų perdirbimo pajėgumai

Vandentieka Asmenys Daugiau gyventojų, besinaudojančių geresnėmis 
vandentiekio paslaugomis

m3 Numatomas mažesnis nuotėkis vandens skirstymo 
tinkle

Nuotekų 
apdorojimas

Gyventojų 
ekvivalentas

Daugiau gyventojų, besinaudojančių geresnėmis 
nuotekų apdorojimo paslaugomis

Rizikos 
prevencija ir 

valdymas

Asmenys Gyventojai, kuriems yra naudingos apsaugos nuo 
potvynių priemonės

Asmenys Gyventojai, kuriems yra naudingos miškų 
priešgaisrinės apsaugos ir kitos apsaugos priemonės

Žemės 
rekultivavimas

Hektarai Bendras rekultivuotos žemės plotas

Dirvožemio 
sandarinimas

Hektarai Dėl vystymosi atsiradę dirvožemio sandarinimo 
pokyčiai

Gamta ir 
biologinė 
įvairovė

Hektarai Geresnės apsaugos būklės buveinių plotas

Energetika ir 
klimato kaita

Atsinaujinantieji 
energijos 
šaltiniai

MW Papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos 
pajėgumai
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Energijos 
vartojimo 

efektyvumas

Namų ūkiai Namų ūkiai, kuriuose sunaudojama mažiau energijos

kWh per 
metus

Pirminės energijos vartojimo viešuosiuose pastatuose 
mažėjimas

Vartotojai Papildomi prie pažangiųjų tinklų prisijungę energijos 
vartotojai

Šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų 

kiekio 
mažinimas

CO2
ekvivalento 

tonos

Numatytas mažesnis šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis CO2 ekvivalentais

Transportas
Geležinkeliai km Visas naujų geležinkelio linijų ilgis

km Visas rekonstruotų arba modernizuotų geležinkelio 
linijų ilgis

Keliai km Visas nutiestų kelių ilgis
km Visas rekonstruotų arba modernizuotų kelių ilgis

Miestų 
transportas

Keleivių 
skaičius

Daugiau keleivių, besinaudojančių remiama miesto 
transporto paslaugą

Vidaus vandens 
keliai

Tonkilometriai Daugiau krovinių gabenama geresniais vandens keliais
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Pakeitimas

VIENETAS PAVADINIMAS
Aplinka

Kietosios 
atliekos

Tonos Papildomi atliekų perdirbimo pajėgumai

Vandentieka Asmenys Daugiau gyventojų, besinaudojančių geresnėmis 
vandentiekio paslaugomis

m3 Numatomas mažesnis nuotėkis vandens skirstymo 
tinkle

Nuotekų 
apdorojimas

Gyventojų 
ekvivalentas

Daugiau gyventojų, besinaudojančių geresnėmis 
nuotekų apdorojimo paslaugomis

Aplinkosaugos 
paslaugos

Skaičius Mažųjų ir vidutinių įmonių ir valdžios institucijų, 
besinaudojančių aplinkosauginio veiksmingumo 

paslaugomis, skaičius
Rizikos 

prevencija ir 
valdymas

Asmenys Gyventojai, kuriems yra naudingos apsaugos nuo 
potvynių priemonės

Asmenys Gyventojai, kuriems yra naudingos miškų 
priešgaisrinės apsaugos ir kitos apsaugos priemonės

Žemės 
rekultivavimas

Hektarai Bendras rekultivuotos žemės plotas

Dirvožemio 
sandarinimas

Hektarai Dėl vystymosi atsiradę dirvožemio sandarinimo 
pokyčiai

Gamta ir 
biologinė 
įvairovė

Hektarai Geresnės apsaugos būklės buveinių plotas

Energetika ir 
klimato kaita

Atsinaujinantieji 
energijos 
šaltiniai

MW Papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos 
pajėgumai

Procentai Atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis visos 
suvartojamos energijos kiekyje

Energijos 
vartojimo 

efektyvumas

Namų ūkiai Namų ūkiai, kuriuose sunaudojama mažiau energijos

kWh per 
metus

Pirminės energijos vartojimo viešuosiuose pastatuose 
mažėjimas

Naftos 
ekvivalento 

tonos

Bendras energijos suvartojimas kiekviename 
sektoriuje

Vartotojai Papildomi prie pažangiųjų tinklų prisijungę energijos 
vartotojai
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Šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų 

kiekio 
mažinimas

CO2
ekvivalento 

tonos

Numatytas mažesnis šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekis CO2 ekvivalentais

Transportas
Geležinkeliai km Visas naujų geležinkelio linijų ilgis

km Visas rekonstruotų arba modernizuotų geležinkelio 
linijų ilgis

Keliai km Visas nutiestų kelių ilgis
km Visas rekonstruotų arba modernizuotų kelių ilgis

Miestų 
transportas

Keleivių 
skaičius

Daugiau keleivių, besinaudojančių remiama miesto 
transporto paslaugą

Vidaus vandens 
keliai

Tonkilometriai Daugiau krovinių gabenama geresniais vandens keliais
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