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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 energijos taupymo priemonės yra pigus energijos tiekimo saugumo didinimo 
ir išmetamo CO2 kiekio mažinimo būdas; yra susirūpinęs dėl efektyvaus energijos 
vartojimo priemonėms mažai skiriamų ERPF lėšų daugelyje valstybių narių; ragina 
valstybes nares savo veiksmų programose efektyviam energijos vartojimui suteikti 
pirmenybę ir ragina komisiją ir nacionalines institucijas sukurti būdus, kad būtų 
palengvintas struktūrinių fondų lėšų naudojimas efektyvaus energijos vartojimo 
priemonėms, pvz., užtikrinant geresnį informacijos perdavimą vietos lygiu ar kuriant 
vieno langelio principu veikiančius centrus;

2. pripažįsta, kad viena iš didžiausių energijos taupymo vietos ir regiono lygiu kliūčių yra 
išankstinių investicijų poreikis; yra įsitikinęs, kad imantis bet kokių ES lygio priemonių 
turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į poveikį savivaldybėms ir regionams ir jų biudžeto 
apribojimus;

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

4. pažymi, kad esama įvairių vietos ir regioninio lygio kliūčių, visų pirma būsto sektoriuje, 
kylančių dėl finansinių išlaidų ir ilgų laikotarpių, per kuruos gaunama grįžtamoji nauda, 
skirtingų nuomininkų ir savininkų paskatų ar sudėtingų derybų daugiabučiuose pastatuose; 
ragina rasti naujoviškų šių kliūčių panaikinimo spendimų, kaip, pvz., centrinio šildymo 
atnaujinimo planai, finansinės paskatos ir techninė parama;

5. remia kelių lygių decentralizuotus energetikos politikos ir efektyvaus energijos vartojimo 
klausimų sprendimo būdus, įskaitant merų konferenciją ir „Pažangių miestų“ iniciatyvą; 
pabrėžia pagal metodą „nuo atskiro prie bendro“ vykdomos ES energetikos politikos, 
skiriamos investicijas į švarią energiją ir efektyvų energijos naudojimą skatinti 
siekiantiems miestams ir regionams, svarbą; pabrėžia, kad būsimą sanglaudos politiką 
derinant su strategija „Europa 2020“ galima sukurti pamatinę tiekimo sistemą, kuri 
valstybėse narėse ir regionuose paskatintų pažangų ir tvarų augimą.


