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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl efektyvaus energijos vartojimo plano peržiūros
(2010/2107(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 19 d. Komisijos komunikatą „Efektyvus energijos 
vartojimo veiksmų planas: išnaudoti potencialą“ (COM (2006) 0545), 

– atsižvelgdamas į 2008 m. sausio 23 d. Komisijos komunikatą „Du kartus po 20 iki 2020-
ųjų: Europos galimybė išspręsti klimato kaitos klausimus“(COM(2008)0030), 

– atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 13 d. Komisijos komunikatą „Energijos vartojimo 
efektyvumas – pasiekti 20 % rodiklį (COM(2008)0772),

– atsižvelgdamas į 2007 m. sausio 10 d. Komisijos komunikatą „Europos energetikos 
politika“ (COM(2007)0001), 2008 m. lapkričio 13 d. Komisijos komunikatą „Antroji 
Strateginė energetikos apžvalga. ES energijos tiekimo užtikrinimo ir solidarumo veiksmų 
planas, (COM(2008)0781) kartu su palydinčiais dokumentais,

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 663/2009 dėl ekonomikos gaivinimo programos, teikiant Bendrijos finansinę paramą 
energetikos srities projektams, sukūrimo (Europos energetikos programa ekonomikai 
gaivinti)1,

– atsižvelgdamas į 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų, pagal 
kurią panaikinama Tarybos direktyva 93/76/EEB (Energetinių paslaugų direktyva)2,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl su 
energija susijusių gaminių sunaudojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant 
gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją 3,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2010/31/EB dėl pastatų energinio naudingumo4,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 7 d.. Tarybos išvadų „Naujos 2011–2020 m. Europos 
energetikos strategijos link“ projektą,

– atsižvelgdamas į nepriklausomą tyrimą pavadinimu „Įmonių automobilių apmokestinimas. 
Subsidijos, gerbūvis ir ekonomika“5,

                                               
1 OL L 200, 2009 7 31, p. 31.
2 OL L 114, 2006 4 27, p. 64.
3 OL L 153, 2010 6 18, p. 1.
4 OL L 153, 2010 6 18, p. 13
5 Bendrovės Copenhagen Economics tyrimas 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxa
tion_paper_22_en.pdf
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– atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 3 d. rezoliuciją dėl antrosios strateginės 
energetikos politikos apžvalgos1,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 194 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos bei Regioninės plėtros komitetų 
nuomones (A7-0000/2010),

A. kadangi energijos taupymas yra pigiausias ir veiksmingiausias būdas mažint CO2 ir kitų 
dujų emisijas ir didinant energijos tiekimo saugumą, todėl energijos suvartojimo 
veiksmingumas turi būti svarbiausiu prioritetu bet kurioje ES ateities strategijoje, o ypač 
jos 2020 m. strategijoje,

B. kadangi energijos taupymas suteikia ekonominės naudos; kadangi ES energijos importas 
didėja ir 2007 m. jo vertė buvo 332 mlrd. eurų, o pagal Komisijos duomenis suteikiama 
ekonominė nauda per metus galėtų siekti daugiau nei 1000 eurų vienam namų ūkiui2, taigi 
sėkmingai įgyvendinus energijos taupymo planus ES galėtų sutaupyti apie 100 mlrd. eurų 
ir sumažinti emisijas apie 800 mln. tonų per metus,3

C. kadangi būtina dėti intensyvesnes pastangas siekiant įgyvendinti 20 % didesnio energijos 
suvartojimo veiksmingumo iki 2020 m. tikslą ir kadangi pažangos siekiant šio tikslo 
stebėjimas yra nepakankamas,

D. kadangi investicijų į suvartojimo veiksmingumo didinimą atsipirkimo laikotarpis yra 
trumpas, o investicijomis yra sukuriamos naujos darbo vietos kaimų bei miestų vietovėse, 
o tokių darbų negalima perduoti išorės vykdytojams (ypač statybų bei MVĮ sektoriuje),

E. kadangi valstybės lėšų naudojimas atnaujinamuose finansiniuose instrumentuose, 
skirtuose teikti finansines paskatas investicijoms į energijos suvartojimo veiksmingumą 
didinančias priemones, biudžetinio apribojimo laikais turi tą privalumą, kad finansavimą 
galima išlaikyti ilgesnį laiką,

F. kadangi energijos daugiau suvartojama dėl paklausos poveikio ir egzistuoja poreikis 
naikinti rinkos apribojimus energiją veiksmingiau vartojantiems produktams,

G. kadangi pastatams suvartojama apie 40% energijos, kas sukelia apie 36% šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos ES4, o statybų sektorius sudaro didelę ES ekonomikos dalį ir 
apie 12 % ES BVP,

H. kadangi pramoniniai elektros varikliai suvartoja 30%-40% pasaulyje pagaminamos 
elektros energijos ir kadangi tinkamai optimizavus atitinkamas variklių sistemas, ypač 

                                               
1 OL C 67 E, 2010 3 18, p. 16.
2 COM(2008) 0772, p. 4.
3 COM(2008) 0030, p. 8.
4 COM(2008)0772, p.8.
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naudojant greičio reguliavimą. galima sutaupyti nuo 30% iki 60 % suvartojamos 
energijos,

1. Derėjimas su galiojančiais teisės aktais ir jų įgyvendinimas

1. ragina Komisiją pateikti valstybių narių bei Komisijos veiksmų rezultatų įvertinimą;
mano, kad, jei vertinimas parodys nepakankamą strategijos įgyvendinimą, dėl ko ES gali 
nepasiekti savo 2020 m. tikslo, į Energijos efektyvumo veiksmų planą reikėtų įtraukti 
Komisijos įsipareigojimą siūlyti tolimesnes ES masto priemones, tokias kaip pvz. 
valstybėms narėms privalomi energijos suvartojimo veiksmingumo tikslai, kurie būtų 
sąžiningi, išmatuojami ir jais būtų atsižvelgiama į atitinkamas pradines sąlygas bei 
nacionalines aplinkybes; pabrėžia, kad norint užtikrinti skaidrumą šis metodas turi būti 
paremtas absoliutiniu energijos vartojimu sumažinimu;

2. ragina Komisiją pateikti ambicingą Energijos efektyvumo veiksmų planą, kuriame būtų 
atsižvelgiama į visas 2006 m. veiksmų plane paminėtas priemones, juo būtų paskatinamas 
2006 m. veiksmų plane patvirtintų priemonių įgyvendinimas ir įtrauktos naujos 
priemonės, reikalingos 2020 m. tikslui pasiekti;

3. ragina persvarstyti Energetinių paslaugų direktyvą (EPD) ir įtraukti pažangiomis 
lentelėmis paremtą metodą (taikant lanksčius tikslus), kuo valstybėms narėms būtų 
paliekama laisvė pasirinkti kokiose srityse jie norėtų sutelkti savo pastangas, paremtas 
apmastymais dėl išlaidų efektyvumo ir taupymo potencialo;

4. ragina Komisiją įtraukti kritišką nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo veiksmų 
planų bei jų įgyvendinimo vertinimą, įskaitant privalomus ataskaitų teikimo modelius, 
atskaitų,  paremtų EPD teikimą, energijos ženklinimą etiketėmis ir ekologinį 
projektavimą, kuo nuo valstybių narių būtų nuimama naštą, bei įvertinti kiekvienos 
valstybės narės veiksmus ir suklasifikuoti juos, tinkamai pasinaudojant lanksčių tikslų 
principu;

5. primygtinai ragina valstybes nares direktyvoms dėl pastatų, ekologinio projektavimo, 
energijos ženklinimo etiketėmis bei padangų ženklinimo atsižvelgiant į suvartojamos 
energijos kiekį sukurti visapusiškas rinkos priežiūros ir atitikimo stebėjimo programas bei 
ragina Komisiją stebėti šių programų įgyvendinimą bei, esant reikalui, pradėti pažeidimų 
procedūras;

6. įsigaliojus persvarstytai direktyvai prašo Komisijos praėjus keliems metams įvertinti 
privalomo energijos ženklinimo etiketėmis reklamose poveikį vartotojų elgesiui;

2. Energetikos inftrastruktūra (gamyba ir perdavimas)

7. mano, kad būtina labiau susitekti ties sisteminėmis naujovėmis, kaip pvz. išmanieji tinklai, 
modernūs skaitikliai ir energijos saugojimas, kurios galėtų padidinti energijos suvartojimo 
veiksmingumą;

8. ragina persvarstyti direktyvą dėl termofikacijos skatinimo ir skatinti termofikaciją bei 
centralizuoto šildymo ir (arba) vėsinimo sistemas skatinant valstybes nares sukurti stabilų 
ir palankų reguliavimo sistemą, numatant termofikaciniam metodui suteikiamą prioritetinę 
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prieigą prie elektros tinklų ir skatinant termofikacijos naudojimą bei centralizuotą šildymą 
pastatuose, o tai pat teikti termofikacijos projektams pastovų finansavimą, pvz. padarant 
termofikacijos metodą sąlyga, į kurią atsižvelgiama vykdant iš struktūrinių fondų 
finansuojamų miesto ir kaimo plėtros projektų atranką;

9. ragina valstybes nares panašiai skatinti termofikacijos vartojimą, daugiau remiant 
centrinio šildymo sistemų montavimą ir atnaujinimą, o ne termofikacinį gamybos metodą 
bendrai;

10. pritaria Komisijos vykdomam darbui dėl išmaniųjų tinklų ir primygtinai ragina remti tokių 
tinklų plėtrą nustatant bendrus standartus ir užtikrinant ilgalaikę ir stabilią reguliacinę 
aplinką visoje ES;

3. Miestų plėtra ir pastatai

11. pabrėžia poreikį remti iniciatyvas, kuriomis vietos ir regioniniu lygmeniu susitelkiama ties 
mažesniu energijos suvartojimu ir mažesniais šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
kiekiais, kaip pvz. merų konferencija ir pažangių miestų iniciatyva;

12. ragina Komisiją įvertinti energijos taupymo visuomeniniuose pastatuose potencialą ir 
pasiūlyti privalomą energijos suvartojimo mažinimo valstybių narių visuomeniniuose 
pastatuose tikslą;

13. yra įsitikinęs, kad siekiant energijos taupymo tikslų, valdžios institucijos turi rodyti 
pavyzdį; iš kitos pusės pripažįsta, kad esantys biudžetiniai apribojimai, ypač 
egzistuojantys regioniniu ir vietos lygmenimis, dažnai apriboja visuomeninių subjektų 
galimybes investuoti; ragina Komisiją ir valstybes nare rasti naujoviškų sprendimų šioms 
problemoms spręsti;

14. mano, kad Europos Parlamentas ir Komisija turėtų parodyti pavyzdį, iki 2020 m. 
atnaujindami savo pastatus beveik iki nulinio energijos švaistymo lygio;

15. prašo Komisijos skatinti iniciatyvas dėl pastatų atnaujinimo būsimos naujovių strategijos 
(partnerystė inovacijų srityje siekiant energiją veiksmingai vartojančio ir kenksmingų dujų 
neišskiriančio miesto) apimtyje;

16. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti energetinio naudingumo sertifikatų įvedimą, 
vieno langelio principu veikiančių techninių konsultacijų ir paramos centrų sukūrimą, o 
taip pat skatinti finansines paskatas regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmeniu;

17. prašo Komisijos ir valstybių narių skatinti intensyvesnį energijos audito bendrovėse 
vykdymą ir prašo sukurti mechanizmus, skirtus šiuo padėti šiuo klausimu, ypač MVĮ 
atveju;

18. mano, kad Komisija turėtų finansuoti bandomuosius tyrimus dėl energijos suvartojimo 
pastatuose auditų, kurie būtų skirti rasti taupymo potencialą ir motyvuoti rinkos veikėjus 
investuoti į sprendimus kuriais būtų taupoma energija;

19. prašo Komisijos pasiūlyti minimalius energetinius reikalavimus gatvių apšvietimo, į 
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ekologiją orientuotų viešųjų pirkimų ir energetinio atnaujinimo srityse; todėl primygtinai 
ragina iki 2012 m. į juos įtraukti nuorodas dėl visais viešaisiais pirkimais įsigyjamų 
apšvietimo sistemų naudojimo ciklo sąnaudų;

4. Informacinės ryšių technologijos bei gaminiai 

20. ragina greitai ir tinkamai įgyvendinti direktyvą dėl energetinio ženklinimo etiketėmis, 
patvirtinant deleguotus aktus, apimančius naujus su energijos tausojimu susijusius 
gaminius; mano, kad direktyva dėl ekologinio projektavimo taip pat turėtų būti apimami 
dideliems pastatams, pramoninei įrangai, integruotoms pastatų apšvietimo sistemoms, 
siurbliams ir vandens tausojimo sprendimams skirti gaminiai, o į ją taip pat reikėtų įtraukti 
minimalius pastatams taikomus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus;

21. ragina Komisiją pateikti konkrečius teisės aktus dėl gaminių išteklių naudojimo 
veiksmingumo;

22. prašo Komisijos įvertinti galimybę praplėsti direktyvos dėl pastatų apimtį, įtraukiant 
didelius pastatus, ekologinio projektavimo reikalavimus gaminiams, o ypač pramoniniams 
elektros varikliams, naudojamiems dideliuose pastatuose;

23. ragina Komisiją įvertinti teisės aktus ir užtikrinti, kad jais būtų sprendžiami su gaminiais, 
sistemomis ir jų suvartojama energija susiję klausimai bei mano, kad yra būtina didinti ES 
piliečių informuotumą apie vartotojų bei energiją vartojančių gaminių elektros bei išteklių 
vartojimo veiksmingumą; mano, kad įvertinant energijos suvartojimą, gaminiai turėtų būti 
vertinami kaip visuma, o ne atskiros sudedamosios dalys;

24. džiaugiasi dėl darbo grupės dėl modernių skaitiklių atlikto darbo ir prašo Komisijos iki 
2011 m. galo pateikti keletą rekomendacijų, siekiant užtikrinti, kad:

 modernus matavimas bus vykdomas vadovaujantis 3-ojo energijos rinkos pakete 
pateiktu grafiku,

 iki 2011 m. galo valstybės narės susitars dėl bendrų moderniųjų skaitiklių techninių 
specifikacijų,

 Komisija ir valstybės narės nustatytų konkretų skaičių namų, kuriuose iki 2020 m. bus 
įrengti modernūs skaitikliai;

25. ragina Komisiją į Europos strateginį energetikos technologijų planą (SET planą) įtraukti 
paskatas išteklių ir energijos suvartojimo veiksmingumą skatinantiems gaminiams ir 
technologijoms;

5. Transportas

26. prašo Komisijos paskelbti ambicingą baltąją knygą dėl transporto, kuo būtų siekiama 
sukurti patvarią Europos transporto politiką, kuria būtų skatinamos naujos energiją 
veiksmingai naudojančios technologijos ir sumažinama priklausomybė nuo iškastinio 
kuro, ypač naftos;

27. ragina Komisiją skatinti naujoviškų įrenginių, kuriais būtų tobulinamas energijos 
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suvartojimo veiksmingumas, kūrimą (sunkvežimių spoileriai) ir, jeigu tai bus pagrįsta 
ekonomiškai, padaryti jų naudojimą privalomu;

28. ragina skatinti energiją taupančių padangų naudojimą ir prašo Komisijos nustatyti 
minimalius energijos suvartojimo veiksmingumo reikalavimus valstybės institucijų 
perkamoms transporto priemonėms ir juose montuojamoms padangoms;

29. ragina Komisiją užtikrinti pagrindines sąlygas elektra varomų transporto priemonių 
kūrimui, ypač kai tai susiję su infrastruktūros programine įranga ir pakrovimo stotimis;

30. pakartoja poreikį skatinti intermodalaus transporto sprendimus bei plėtoti inteligentiškas 
transporto sistemas siekiant taupyti energiją transporto sektoriuje (įskaitant mokesčius už 
grūstis, informacines eismo valdymo technologijas, traukinių infrastruktūrą ir t.t.);

31. prašo valstybių narių panaikinti mokestinę tvarką, kuria skatinama pirkti kurą netaupiai 
naudojančius automobilius1;

6. Paskatos ir finansavimas

32. ragina Komisiją pateikti pasiūlymus dėl to, kaip būtų galima sukurti ES atnaujinamų 
finansinių priemonių sistemą, kuria būtų remiamos papildomos energijos suvartojimo 
veiksmingumo priemonės ir kuri remtų jau egzistuojančias nacionalines schemas bei 
paskirstymo kanalus ( pvz. pasidalijant riziką) ir kuria būtų skatinama kurti bei tobulinti 
energijos suvartojimo veiksmingumo sistemas valstybėse narėse;

33. mano, kad šia sistema reikėtų atsižvelgti į jau egzistuojančių atnaujinamų priemonių, 
kurias teikia valstybiniai finansų tarpininkai, patirtį, įtraukti turimas ES lėšas, o ši sistema 
būtų skirta pritraukti valstybės ar privačias lėšas ir taip sukurti kaip galima didesnį 
finansavimo laipsnį ir paremti finansines programas bei didelį skaičių paramos gavėjų;

34. dėl to pritaria Komisijos pasiūlymui naudoti EEPEG reglamentu dar niekam nepaskirtas 
lėšas specialių finansinių instrumentų kūrimui, kurie būtų skirti energijos suvartojimo 
veiksmingumui bei energijos iš atsinaujinančių šaltinių iniciatyvoms skatinti bei prašo 
Tarybos skubiai patvirtinti šį pasiūlymą;

35. pabrėžia, kad yra būtina patobulinti egzistuojančių ES fondų, pvz. Europos regioninės 
plėtros fondo skirto energijos taupymo priemonėms, panaudojimą; prašo Komisijos 
nustatyti kliūtis, trukdančias šiam tikslui skirti daugiau lėšų iš struktūrinių ir sanglaudos 
fondų ir pateikti atitinkamus pasiūlymus šioms kliūtims šalinti (pvz. papildomos ES 
priemonės teikti techninę paramą);

36. ragina Komisiją sustiprinti finansines priemones (pvz.  ELENA) ir apsvarstyti papildomų 
priemonių, finansuojamų iš programos „Pažangi energetika Europai“ lėšų, sukūrimą;

37. ragina Komisiją skatinti ES priemones, skirtas paremti techninę pagalbą, teikiamą 
patyrusių (nacionalinių ir tarptautinių) tarpininkų:

                                               
1 Dokumentų apie mokesčius rinkinys Nr. 22 (2010):
Bendrovės automobilių apmokestinimas. Subsidijos, gerbūvis ir ekonomika.
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 didinant administracijos institucijų ir visuomenės, o taip pat privačių finansinių 
institucijų informuotumą bei žinias apie finansavimo strategijas bei institucinius 
reikalavimus, skirtus remti investicijas į energijos taupymą,

 remiant valstybines ir privačias finansines institucijas joms įgyvendinant atitinkamas 
priemones ir finansinius instrumentus, 

 klasifikuojant tvarius ir veiksmingus finansinius instrumentus, kuo būtų galima geriau 
panaudoti lėšas, skirtas investicijoms į energijos taupymą,

 skatinant pasikeitimą geriausia praktika valstybių narių ir finansinių tarpininkų tarpe;

38. ragina Komisiją apsvarstyti veiksmingas priemones, kuriomis energetikos bendrovės būtų 
skatinamos investuoti į taupymo sprendimus;

39. pakartoja savo pageidavimą, kad energijos vartojimo veiksmingumo klausimas turėtų būti 
labiau matomas vykdant Europos kaimynystės politiką bei sistemingai įtraukiamas į ES 
dialogą su trečiosiomis šalimis;

40. ragina Komisiją energijos vartojimo veiksmingumą padaryti vienu iš pagrindinių 8-osios 
bendrosios mokslinių tyrimų programos prioritetų ir didelę dalį jos skirti energijos 
veiksmingumo didinimo paprogramėms, panašioms į programą „Pažangi energetika 
Europai“; pabrėžia, kad iki 2020 m. yra svarbu padvigubinti (lyginant su dabartiniu 
finansavimo lygiu) mokslinių tyrimų, plėtros ir demonstravimo veiklai energetikos srityje 
skirtas lėšas, įskaitant žymų padidinimą būsimame ES biudžete, ypač kai tai susiję su 
lėšomis skirtomis atsinaujinančių šaltinių energijai, išmaniesiems tinklams ir energijos 
taupymui;

41. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga
Energijos vartojimo veiksmingumas yra pigiausias būdas sumažinti CO2 ir kitų dujų emisijas. 
Privalumai yra dideli ir apima tiek ekonomikos plėtrą, tiek naujų vietų sukūrimą. Darbo vietos 
bus sukurtos tiek kaimo, tiek ir miesto vietovėse, dažnai MVĮ ir tai bus vietinės darbo vietos, 
kurių nebus galima perkelti kitur sutarčių pagalba. Jos dažniausiai bus sukurtos IT, statybų ir 
paslaugų srityse.

2006 m. patvirtinus energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planą buvo pasiekta didelės 
pažangos; tačiau nuo to laiko politinės ir ekonominės sąlygos smarkiai pasikeitė. Todėl yra 
būtina persvarstyti ES energijos vartojimo efektyvumo politiką ir suderinti ją su dabartiniais 
prioritetais bei tendencijomis. Būtina kruopščiai įvertinti 2006 m. energijos vartojimo 
efektyvumo veiksmų plano privalumus bei trūkumus, kas taptų pagrindu persvarstant ES 
energijos vartojimo efektyvumo politiką. ES bei nacionalinių lygiu, pasitelkiant daugybę 
įvairių instrumentų galima taikyti energijos taupymą skatinančias priemones, kaip pvz. 
energiją vartojančių gaminių ženklinimas ir ekologinio projektavimo standartai, pastatuose 
suvartojama energija ir t.t. Pranešėjo nuomone, politikos vykdytojai turėtų diversifikuoti 
priemones, kuriomis jie siekia padidinti ES27 energijos suvartojimo efektyvumą, o kai kurias 
priemones geriau būtų naudoti nacionaliniu lygiu.

Energetinio efektyvumo tikslai
Vis labiau ir labiau tampa akivaizdu, kad ES nepasieks savo 20% tikslo. Šiuo klausimu 
trūksta oficialios Europos Komisijos dokumentacijos. Tuo tarpu kai tikslai emisijų ir 
atsinaujinančių energijos šaltinių srityje yra lengvai išmatuojami ir Eurostato oficialiai 
pateikiami, statistiniai duomenys apie energijos vartojimo efektyvumą yra kontroversiški, nes 
PRIMES modelis yra dažnai ginčijamas. Tačiau pranešėjas mano, kad Komisija yra atsakinga 
už visų statistinių duomenų apie ES energetikos politikos svarbiausių elementų raidą, 
pateikimą.

Pastatai
Gerai žinoma, kad pastatuose slypi didžiulis energijos taupymo potencialas. Kadangi neseniai 
buvo pateikta nauja Europos rekonstrukcijos ir vystymosi programos versija, šiuo metu yra 
sunku siekti naujos direktyvos versijos. Tačiau, pastatų svarba reikalauja vadovautis kitu 
požiūriu, kuris dera su subsidiarumo principu ir nepažeidžia privačios nuosavybės teisių. 
Būtina apsvarstyti tinkamų finansavimo instrumentų problemą, o taip pat poreikį stiprinti 
profesinius mokymus, MVĮ prieigą prie informacijos ir informuotumo didinimą bendrai. 
Reikia susitelkti ties jau esančių pastatų atnaujinimu, nes naujų pastatų statyba vis ES mažėja, 
o dauguma senų pastatų, juos tinkamai atnaujinus, turi didžiausią taupymo potencialą.

Ekologinis projektavimas
Pranešėjas mano, kad iš esmės būtina skatinti savanoriškus susitarimus, tačiau kai kuriais 
atvejais būtini minimalūs standartai ir konkretūs tikslai, kuo rinką būtų galima pakreipti 
norima linkme. Ekologinio projektavimo direktyva yra pats veiksmingiausias instrumentas ES 
lygmeniu vykdant efektyvumo didinimo politiką ir tai yra geriausias pavyzdys politikos, kurią 
ES turėtų vykdyti. Daugiausias žadantis metodas yra bendrų standartų visai ES rinkai 
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nustatymas, kuo būtų paskatinta didesnė konkurencija valstybių narių tarpe ir jos galėtų 
konkuruoti vidaus rinkoje. 

Finansavimas
Švarių technologijų srityje egzistuoja poreikis panaikinti skirtumus tarp JAV ir Kinijos iš 
vienos pusės ir ES iš kitos pusės. Abi šalys yra pažangesnės nei ES kai tai susiję su teisės 
aktų, skatinančių energiją taupančius sprendimus, priėmimu. Todėl ES ir valstybės narės 
turėtų remti priemones, kuriomis skatinamas finansavimas. Europos lygiu panaudojant 
finansinę priemonę reikėtų paspartinti Sutartis dėl energijos vartojimo efektyvumo (SEVE) 
paremiančių nacionalinių energijos taupymo fondų įvedimą.

Sutartys dėl energijos vartojimo efektyvumo (SEVE), kai klientas perka užtikrintą sutaupytą 
energijos kiekį yra naudingos, nes investicijos atsiperka per laikotarpį nuo 2 iki 15 metų. 
Tokiu modeliu sukuriamos darbo vietos MVĮ, vartotojų sąskaitos už energiją yra mažesnės, o 
emisijų kiekis sumažinamas. 


