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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. pabrėžia, kad sanglaudos politika atlieka esminį vaidmenį įgyvendinant priemones, 
būtinas Sąjungos tikslui iki 2020 m. sutaupyti 20 proc. pirminės energijos suvartojimo 
pasiekti;

2. pažymi, kad prioritetinis sanglaudos politikos tikslas – mažinti socialinius ir ekonominius 
skirtumus tarp regionų 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;

3. pažymi, kad investuojant į energijos vartojimo efektyvumą gali būti prisidėta prie 
ekonomikos augimo, užimtumo, inovacijų ir namų ūkių kuro nepritekliaus mažinimo, 
todėl investicijomis gali būti teigiamai prisidedama prie ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos; 

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

5. ypač pabrėžia galimus socialinius investicijų į energijos vartojimo efektyvumą 
privalumus, kadangi jos gali būti prisidėta prie mažesnių sąskaitų už šildymą 
nepasiturintiems; 

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

7. ragina valstybes nares visapusiškai naudotis struktūriniais fondais ir Sanglaudos fondu, 
kad paskatintų investicijas į efektyvesnio energijos vartojimo priemones; 

8. 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;

9. yra sunerimęs dėl naujausių Audito Rūmų išvadų, kad investicijos į energijos vartojimo 
efektyvumą įgyvendinant sanglaudos politiką nebuvo ekonomiškai efektyvios; 

10. ragina Komisiją nedelsiant įgyvendinti Audito Rūmų rekomendacijas ir sanglaudos 
politikos finansavimą energijos vartojimo efektyvumo priemonėms skirti tik tada, jei bus 
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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.


