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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad efektyvaus energijos vartojimo priemonės yra pigus ekonomikos 
konkurencingumo skatinimo, energijos tiekimo saugumo didinimo, išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo, darbo vietų kūrimo ir energijos nepritekliaus mažinimo būdas; yra susirūpinęs 
dėl to, kad daugelyje valstybių narių skiriama mažai ERPF lėšų efektyvaus energijos 
vartojimo priemonėms finansuoti; ragina valstybes nares savo veiksmų programose 
energijos vartojimo efektyvumui suteikti horizontalaus pobūdžio pirmenybę; ragina 
Komisiją, nacionalines ir regionines valdžios institucijas palengvinti struktūrinių fondų 
lėšų panaudojimą efektyvaus energijos vartojimo priemonėms, pvz., užtikrinant geresnį 
informacijos perdavimą regionų ir vietos lygmeniu ar kuriant vieno langelio principu 
veikiančius centrus;

2. pripažįsta, kad viena iš didžiausių energijos vartojimo efektyvumo vietos ir regiono 
lygmeniu kliūčių yra išankstinių investicijų poreikis; yra įsitikinęs, kad imantis bet kokių 
ES lygmens priemonių turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į poveikį savivaldybėms ir 
regionams ir į jų biudžeto apribojimus; todėl rekomenduoja Komisijai konsultuotis su 
vietos ir regionų atstovais, kad būtų parengtos energetikos srities plėtros gairės, ir teikti 
finansinę paramą vietos ir regioninio lygmens projektams kuriant naujoviškas programas, 
skirtas esamiems energijos ištekliams ir struktūriniams fondams naudoti;

3. pabrėžia, kad būtina plėtoti techninę pagalbą ir finansų inžineriją regionų ir vietos 
valdžios institucijų lygmeniu, kad kuriant projektus būtų paremti vietos dalyviai, pvz., 
remiantis EIB techninės pagalbos priemone ELENA ir energetinių paslaugų bendrovių 
(EPB) patirtimi;

4. pabrėžia, kad vienas iš ES energijos taupymo potencialo įgyvendinimo būdų yra greitas ir 
tinkamas ES teisės aktų dėl, pvz., pastatų energinio naudingumo, energijos ženklinimo 
etiketėmis ir ekologinio projektavimo, įgyvendinimas valstybėse narėse; ragina Komisiją 
aktyviai remti ir stebėti įgyvendinimo procesą;

5. pažymi, kad esama įvairių vietos ir regioninio lygmens kliūčių, visų pirma būsto 
sektoriuje, kylančių dėl finansinių sąnaudų ir ilgų lėšų grįžimo laikotarpių, skirtingų 
nuomininkų ir savininkų paskatų ar sudėtingų derybų daugiabučiuose pastatuose; ragina 
rasti naujoviškų ir ekonomiškų spendimų šioms kliūtims panaikinti, pvz., parengti 
centrinio šildymo atnaujinimo planus,  teikti finansines paskatas ir techninę paramą;

6. pabrėžia, kad regioninės ir vietos valdžios institucijos vaidina pagrindinį vaidmenį 
siekiant energijos vartojimo efektyvumo tikslų ir todėl remia daugialypius 
decentralizuotus energetikos politikos ir efektyvaus energijos vartojimo klausimų 
sprendimo būdus, įskaitant merų konferenciją ir Pažangių miestų iniciatyvą; pabrėžia, kad 
svarbi pagal principą „iš apačios į viršų“ vykdoma ES energetikos politika, kuri skirta 
miestams ir regionams ir kurios tikslas – skatinti investicijas į su ekologija ir energijos 
vartojimo efektyvumu susijusias sritis; pabrėžia, kad būsimą sanglaudos politiką derinant 
su strategija „Europa 2020“ būtų sukurta pagrindinė paramos teikimo priemonė vietos ir 
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regioniniam vystymuisi finansuoti, kuri valstybėse narėse, regionuose ir miestuose padėtų 
paskatinti pažangų, ekonomiškai konkurencingą ir tvarų augimą;

7. pastebi, kad esama didelių skirtumų tarp Europos regionų, dėl kurių neįmanoma nustatyti 
standartinių privalomų energijos vartojimo efektyvumo srities tikslų, kurie ypač MVĮ būtų 
pernelyg didelė našta; todėl siūlo nuolat stebėti esamų teisės aktų įgyvendinimą ir pradėti 
pažeidimų nagrinėjimo procedūras tais atvejais, kai jų nesilaikoma;

8. pripažįsta, kad vykdant efektyvaus energijos vartojimo politiką iki šiol nepakankamai 
atsižvelgiama į tai, ar visuomenė pritaria energijos vartojimo mažinimui; pabrėžia, kad ne 
tik vartotojų elgesys yra labai svarbus siekiant, jog energijos vartojimo efektyvumo 
priemonės būtų sėkmingos, bet turėtų būti stiprinamas ir vartotojų pasitikėjimas; ragina 
parengti būsimą efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planą, kuriame būtų numatytos 
papildomos paramos priemonės, skirtos visuomenės pritarimui didinti; pabrėžia, kad 
siekiant sutarimo regioninis ir vietos lygmenys gali vaidinti labai svarbų vaidmenį;

9. prašo Komisiją nustatyti kovos su energijos nepritekliumi, kurį patiria skurdžiausi 
Europos namų ūkiai, priemones ir aktyviai remti efektyvaus energijos vartojimo būstuose 
įgyvendinimą ir finansavimą;

10. primena, kad bendrovės, dėdamos pastangas diegti inovacijas, vaidina esminį vaidmenį 
kuriant ir įgyvendinant energijos taupymo priemones; tikisi, kad struktūriniai fondai padės 
skatinti bendroves aktyviai dalyvauti efektyvaus energijos vartojimo projektuose;

11. ragina Komisiją suderinti esamus Europos teisės aktus, tokius kaip Ekologinio 
projektavimo direktyva ir Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo direktyva, o ne 
juos plėsti, siekiant geriau įgyvendinti ES teisės aktus ir pasinaudoti sąveikomis, ypač 
tomis, kurios teikia naudos vartotojui.
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