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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad Parlamentas jau patvirtino ES sanglaudos politikos ir jos dalyvių vaidmens 
įgyvendinant naująją Europos energetikos politiką ataskaitą ir kad į šią ataskaitą taip pat 
įtraukti energijos vartojimo efektyvumo klausimai;

2. pabrėžia, kad sanglaudos politika atlieka esminį vaidmenį įgyvendinant priemones, 
būtinas Sąjungos tikslui iki 2020 m. sutaupyti 20 proc. pirminės energijos suvartojimo 
pasiekti, ir sudarant sąlygas po šios datos toliau didinti energijos vartojimo efektyvumą;

3. pažymi, kad prioritetinis sanglaudos politikos tikslas – mažinti ekonominius, socialinius ir 
teritorinius regionų skirtumus, ir mano, kad energijos vartojimo efektyvumo priemonės 
neturėtų trukdyti šiam tikslui; pabrėžia, kad kai kurie iš skurdžiausių ES regionų gali turėti 
kitus prioritetus ir jiems visų pirma reikalingos investicijos kitose srityse; pabrėžia, kad 
sanglaudos politikos pranašumas yra jos lankstumas ir decentralizuotas vietos lygmens 
lėšų administravimas;

4. pažymi, kad investuojant į energijos vartojimo efektyvumą prisidedama prie ekonomikos 
augimo, visų pirma vietos ir regionų lygmenimis, užimtumo, inovacijų, energetikos 
nepriklausomumo ir namų ūkių kuro nepritekliaus mažinimo, todėl investicijomis gali būti 
teigiamai prisidedama prie ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos; pabrėžia, kad 
lėšų paskirstymas turi būti pagrįstas proporcingumo, ekonomiškumo ir ekonominio 
efektyvumo principais ir kad skirstant lėšas neturi būti didinama administracinė našta;

5. pabrėžia, kad dėl biurokratijos ir procedūrinio aiškumo stokos sunku naudotis 
struktūriniais fondais ir Sanglaudos fondu ir kad tai neskatina dalyvių, kuriems labiausiai 
reikia tokio finansavimo, teikti paraiškas; todėl pritaria, kad reikia supaprastinti taisykles 
ir procedūras, pašalinti biurokratines kliūtis ir lanksčiau paskirstyti šias lėšas tiek ES, tiek 
nacionaliniu lygmeniu; mano, kad supaprastinus taisykles ir procedūras bus galima 
veiksmingiau paskirstyti lėšas ir jos bus geriau panaudojamos, bus daroma mažiau klaidų 
ir sutrumpės mokėjimo terminai, o neturtingiausios valstybės narės ir regionai galės 
visapusiškai pasinaudoti finansinėmis priemonėmis, kuriomis siekiama sumažinti 
regioninius ir tarpvalstybinius skirtumus; mano, kad reikia rasti taisyklių ir procedūrų 
supaprastinimo ir stabilumo pusiausvyrą;

6. pabrėžia, kad valstybės narės neturėtų laukti, kol baigsis galutinis Direktyvos 2010/31/EB 
įgyvendinimo terminas, ir turėtų investuoti į naujų efektyvesnio energijos vartojimo 
medžiagų ir technologijų plėtrą, kad galėtų kurti naujas darbo vietas, atkurti pramonę ir 
didinti ES regionų konkurencingumą;

7. pabrėžia galimą JESSICA ir ELENA iniciatyvų naudą siekiant užtikrinti tvarias energijos 
investicijas vietos lygmeniu ir padėti miestams bei regionams energijos vartojimo 
efektyvumo srityje įgyvendinti perspektyvius investicinius projektus ir ragina skatinti šias 
iniciatyvas;
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8. mano, kad nepaprastai svarbu galėti naudotis struktūriniais fondais, Sanglaudos fondu ir 
kitomis finansinėmis ir sverto priemonėmis, skirtomis energijos vartojimo efektyvumo 
priemonėms finansuoti pirmiausia būsto sektoriuje; ragina Komisiją ir valstybes narės 
skleisti aiškią ir lengvai prieinamą informaciją apie finansines priemones, skatinamąsias 
priemones, dotacijas ir paskolas energijos vartojimo efektyvumo paslaugų projektams 
remti;

9. pabrėžia, kaip svarbu įtraukti energijos vartojimo efektyvumo aspektą į mokslinių tyrimų 
ir inovacijų strategijas, skirtas pažangiajai specializacijai, kurias valstybės narės ir 
regionai turės parengti, kad galėtų gauti lėšų inovacijoms pagal būsimą sanglaudos 
politiką;

10. yra susirūpinęs dėl naujausių įvykių kai kuriose šalyse, pvz., Bulgarijoje, kur aukštos 
energijos kainos nulėmė socialinę nesantaiką, ir ragina patvirtinti tikslines priemones, kad 
energija būtų įperkama paprastiems piliečiams;

11. ypač pabrėžia galimus socialinius investicijų į energijos vartojimo efektyvumą 
pranašumus, kadangi jomis gali būti prisidėta prie mažesnių sąskaitų už šildymą 
vartotojams; 

12. visų pirma primena, kad viešieji pastatai ir būstas turi energijos taupymo galimybių, 
kadangi jie sudaro 40 proc. Sąjungos galutinės suvartotos energijos, ir ragina valstybes 
nares skubiai patvirtinti ilgalaikes strategijas laikotarpiui po 2020 m., skirtas investicijų 
telkimui gyvenamųjų ir komercinės paskirties pastatų renovacijos srityje siekiant pagerinti 
pastatų energinį naudingumą, kaip reikalaujama Direktyvoje 2012/27/ES;

13. pažymi, kad iki 2020 m. gruodžio 31 d. visi nauji pastatai turi būti beveik nulinės 
energijos, o nauji viešojo sektoriaus subjektų turimi ir užimami pastatai turi būti beveik 
nulinės energijos likus dvejiems metams iki nurodytos datos; todėl primygtinai ragina 
valstybes nares sparčiau rengti nacionalines programas, skirtas beveik nulinės energijos 
pastatų skaičiui didinti, ir priimti nuostatas, kuriomis būtų apibrėžiami beveik nulinės 
energijos pastatai atsižvelgiant į atitinkamą padėtį nacionaliniu, regionų arba vietos 
lygmenimis;

14. pabrėžia sanglaudos politikos ir jos finansinių išteklių svarbą siekiant plėtoti elektros 
energijos tinklus ir pažangiuosius tinklus, kurie regionuose padeda taikyti efektyvesnes 
energijos sistemas, mažinti energijos vartojimą ir energijos nuostolius;

15. ragina Komisiją padėti valstybėms narėms stiprinti savo administracinius gebėjimus ir 
tobulinti informavimo kanalus, kad esamos lėšos būtų tikslingiau panaudojamos; ragina 
valstybes nares visapusiškai naudotis struktūriniais fondais ir Sanglaudos fondu, kad 
paskatintų investicijas į efektyvesnio energijos vartojimo priemones; 

16. ragina valstybes nares sudaryti palankesnes sąlygas sukurti energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo priemonėms skirtas finansavimo priemones, kad būtų padidinta 
daugiašalio finansavimo teikiama nauda, kaip reikalaujama Direktyvoje 2012/27/ES; 
ragina Komisija padėti valstybėms narėms sukurti finansavimo priemones ir sudaryti 
palankesnes sąlygas kompetentingoms nacionalinėms ar regioninėms valdžios 
institucijoms ar įstaigoms keistis geriausios praktikos pavyzdžiais;
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17. primygtinai ragina valstybes nares pradėti informavimo kampanijas apie padidinus 
gyvenamųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą gaunamą naudą, susijusią su 
patogumais ir mažesnėmis sąskaitomis už komunalines paslaugas; taip pat pažymi, kad 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės yra veiksmingiausios, kai taikomos 
pastatams, o ne atskiroms jų dalims (pvz., butams);

18. yra sunerimęs dėl naujausių Audito Rūmų išvadų, kad investicijos į energijos vartojimo 
efektyvumą įgyvendinant sanglaudos politiką nebuvo ekonomiškai efektyvios dėl 
netinkamo šiam tikslui skirtų lėšų įgyvendinimo ir panaudojimo;

19. ragina Komisiją nedelsiant įgyvendinti Audito Rūmų rekomendacijas ir sanglaudos 
politikos finansavimą energijos vartojimo efektyvumo priemonėms skirti tik tada, jei bus 
atliktas tinkamas poreikių įvertinimas, bus reguliariai vykdomas stebėjimas, naudojami 
palyginami veiklos rodikliai, skaidrūs projektų atrankos kriterijai bei standartinės vienam 
sutaupomos energijos vienetui tenkančios investicinės sąnaudos, nustatant maksimalų 
priimtiną paprastąjį investicijų grąžos laikotarpį.
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