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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimo ir poveikio vykdant 
sanglaudos politiką

(2013/2038(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į SESV 191 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į ES pagrindinių teisių chartijos 37 straipsnį,

– atsižvelgdamas į ES sutarties 3 ir 6 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį 
bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir 
Sanglaudos fondo bei panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinantį Reglamentą (EB) 
Nr. 1783/1999,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1084/2006, įsteigiantį 
Sanglaudos fondą ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1164/94,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, keičiančią direktyvas 2009/125/EB ir 
2010/30/EB ir panaikinančią direktyvas 2004/8/EB ir 2006/32/EB,

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

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 18 d. Komisijos ataskaitą „Finansinė parama 
energijos vartojimo pastatuose efektyvumui gerinti“ (COM(2013) 225),

– atsižvelgdamas į 2013 m. Briuselyje paskelbtos Europos profesinių sąjungų instituto 
(EPSI) ataskaitos „Benchmarking Working Europe 2013“ 5 skyrių „Švarios energijos ir 
energijos nepritekliaus takoskyra Europos šalyse“ („The European divide in clean energy 
and fuel poverty“),

– 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,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. balandžio 30 d. pranešimą dėl socialinio būsto Europos 
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Sąjungoje1,

– atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 4 d. Tarybos ataskaitą „Europos semestro įgyvendinimas –
Apibendrinamoji ataskaita“ (6754/13),

– atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 26 d. Komisijos komunikatą „Regioninės politikos įnašas 
į tvarų augimą 2020 m. Europoje“ (SEC(2011) 17), 

– atsižvelgdamas į 2012 m. Komisijos statistinių duomenų knygelę „ES energetikos 
skaičiai“2,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Komisijos komunikatą „Sanglaudos politika: 
investavimas į realiąją ekonomiką“ (COM(2008) 876),

– atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 19 d. Komisijos komunikatą „Efektyvaus energijos 
vartojimo veiksmų planas: išnaudoti potencialą“ (COM(2006) 545),

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 21/2012 „Sanglaudos politikos 
investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ekonominis veiksmingumas“,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl Europos ekonomikos atkūrimo 
plano3,

– atsižvelgdamas į „KfW Research“ ataskaitą „KfW skatinimo programų, susijusių su 
efektyvaus energijos vartojimo pastatais ir jų rekonstrukcija, poveikis valstybių 
biudžetams“4,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl ES sanglaudos politikos ir jos 
veikėjų vaidmens įgyvendinant naują Europos energetikos politiką5,

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 8 d. Komisijos komunikatą „Konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas“ 
(COM(2011) 112),

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 24 d. rezoliuciją dėl efektyviai išteklius 
naudojančios Europos6,

– atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 18 d. Komisijos ataskaitą „Sanglaudos politika. 
2013 m. strateginė ataskaita dėl programų įgyvendinimo 2007–2013 m.“ 
(COM(2013) 210),

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 4 d. Regionų komiteto nuomonę „Efektyvus energijos 

                                               
1 A7-0155/2013.
2 http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2012_energy_figures.pdf.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0123.
4https://www.kfw.de/migration/Weiterleitung-zur-Startseite/Homepage/KfW-Group/Research/PDF-
Files/Energy-efficient-building-and-rehabilitation.pdf.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0017.
6 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0223.
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vartojimas miestuose ir regionuose. Skirtumai tarp kaimo vietovių ir miestų“1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 14 d. Regionų komiteto nuomonę dėl energijos 
vartojimo efektyvumo2,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (ESRK) nuomonę dėl 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl energijos vartojimo 
efektyvumo3,

– atsižvelgdamas į strateginį dokumentą „Viduržemio jūros regiono valstybių (MED) 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonių gerinimas sprendžiant energijos vartojimo 
pastatuose efektyvumo uždavinius“, parengtą įgyvendinant „MARIE/ELIH-MED“ 
projektus,

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 8 d. Komisijos komunikatą „2011 m. efektyvaus energijos 
vartojimo planas“ (COM(2011) 109),

– atsižvelgdamas į struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo rekomendacijas dėl investavimo į 
tvarios energijos vartojimą (projektas „SF Energy Invest“) „Praktinės rekomendacijos 
siekiant didinti investicijas į tvarios energijos vartojimą būsimuoju struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu“4,

– atsižvelgdamas į „Ismeri Europa“ Komisijai pateiktą ataskaitą „Ekspertų tinklas 
2007‒ 2013 m. sanglaudos politikos rezultatams įvertinti. 2011 m. nacionalinių ataskaitų 
apibendrinimas“,

– atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 27 d. Komisijos žaliąją knygą „2030 m. klimato ir 
energetikos politikos strategija“ (COM(2013) 169),

– atsižvelgdamas į bendrovės „Copenhagen Economics“ atliktą tyrimą „Daugialypė 
investavimo į pastatų renovaciją siekiant efektyvaus energijos vartojimo nauda“ 
(„Multiple benefits of investing in energy efficient renovation of buildings“)5, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto nuomonę (A7-0000/2013),

A. kadangi didesnis energijos vartojimo efektyvumas reiškia, kad tokio pat lygio ekonominei 
veiklai ar paslaugai suvartojama mažiau energijos6;

B. kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 194 straipsnio 1 dalyje nustatyta, 

                                               
1 OL C 225, 2012 7 27, p. 52.
2 OL C 54, 2012 2 23, p. 49.
3 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.20571
4 http://www.sf-energyinvest.eu/fileadmin/Dateien/Downloads/May2012-Recommendations.pdf.
5 http://www.renovate-europe.eu/uploads/Multiple%20Benefits%20Study_Key%20Messages%20Brochure.pdf.
6 2006 m. spalio 19 d. Komisijos komunikatas „Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planas: išnaudoti 
potencialą“ (COM(2006) 545).
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kad kuriant vidaus rinką ar jai veikiant ir atsižvelgiant į poreikį išsaugoti ir gerinti aplinką 
siekiama skatinti energijos vartojimo efektyvumą;

C. kadangi energijos vartojimo efektyvumo užtikrinimas yra svarbiausias Komisijos ir 
valstybių narių prioritetas, nes vienas iš strategijos „Europa 2020“ tikslų ‒  20 proc. 
padidinti energijos vartojimo efektyvumą;

D. kadangi investicijos į energijos vartojimo efektyvumą gali duoti ekonominę, socialinę ir 
aplinkos grąžą;

E. kadangi laiku ir veiksmingai įgyvendinant direktyvą dėl energijos vartojimo efektyvumo 
galima gerokai sumažinti energijos suvartojimą, apriboti iškastinio kuro importą, sukurti 
naujas darbo vietas, užtikrinti socialinę apsaugą ir panaikinti energijos nepriteklių; 

F. kadangi per dabartinį 2007‒ 2013 m. programavimo laikotarpį Sanglaudos politikos 
biudžete energijos vartojimo efektyvumui didinti skirta 5,5 mlrd. EUR;

G. kadangi naujausioje Komisijos ataskaitoje1 apibendrinama, kad iki 2011 m. pabaigos 
konkretiems energijos vartojimo efektyvumo projektams, įskaitant apyvartinius fondus, 
skirta beveik 3,8 mlrd. EUR, t. y. panaudota 68 proc. lėšų;

H. kadangi 2013 m. kovo mėn. Taryba savo apibendrinamojoje ataskaitoje2 nurodė, kad 
veiksniai, darantys neigiamą poveikį energijos vartojimo efektyvumo srities plėtojimui
apima informacijos ir finansinių paskatų stoką, nepakankamą energijos vartojimo 
efektyvumo priemonių matomumą ir netinkamą galiojančių teisės aktų įgyvendinimą, 
pažymėdama, kad šie veiksniai yra labiau praktinio nei reguliuojamojo pobūdžio;

Bendrosios pastabos

1. pabrėžia, kad dabartiniu krizės laikotarpiu energijos vartojimo efektyvumo didinimas gali 
būti lemiama priemonė skatinant konkurencingumą, darbo vietų kūrimą ir augimą, ir dėl 
to, kovojant su klimato kaita, laimėtų visi;

2. pritaria ES įsipareigojimui siekti iškelto tikslo iki 2020 m. 20 proc. padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą; su susirūpinimu pažymi, kad dabartiniai vertinimai, susiję su 
energijos taupymo veiksmais, kurių imasi ar apie kuriuos paskelbia valstybės narės, rodo, 
kad galima pasiekti tik 9 proc. pagerėjimą; todėl ragina valstybes nares toliau dėti 
pastangas siekiant strategijoje „Europa 2020“ iškelto tikslo;

3. pažymi, kad skiriant viešąjį finansavimą efektyviu energijos vartojimu grindžiamiems 
produktams, tokių rūšių transportui, pastatams, pramonei, veiklai ir paslaugoms galima 
padėti mažinti valdžios institucijų sąskaitas už energiją ir sudaryti sąlygas efektyviau 
panaudoti lėšas;

                                               
1 2013 m. balandžio 18 d. Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „Finansinė parama energijos 
vartojimo pastatuose efektyvumui gerinti“ (COM(2013) 225 final).
2 2013 m. kovo 4 d. Tarybos ataskaita „Europos semestro įgyvendinimas – Apibendrinamoji ataskaita“ 
(6754/13).
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4. pabrėžia, kad valstybės narės turėtų vertinti struktūrinių fondų lėšų naudojimą energijos 
vartojimo efektyvumui didinti kaip didelį sverto poveikį turinčią investavimo galimybę, o 
ne kaip išlaidas;

5. ragina Komisiją didinti teisinį tikrumą taikant regioninės valstybės pagalbos teikimo 
taisykles, susijusias su socialiniu būstu ar investicijomis į tvarias statybas ir energetiką;

6. primena, kad šiuo metu daugiau kaip 9 proc. ES gyventojų negali tinkamai apšildyti savo 
būstų; pažymi, kad energijos nepriteklius itin didelis naujosiose valstybėse narėse, ir kad 
daugeliu atvejų jis susidaro dėl netinkamai eksploatuojamų namų; ragina Komisiją 
nuodugniai išnagrinėti sąsają tarp energijos vartojimo efektyvumo skatinimo, energijos 
nepritekliaus ir pažeidžiamų vartotojų;

7. pabrėžia, kad būtina remti tikslines investicijas į socialinį būstą; ragina valstybes nares ir 
visas suinteresuotąsias šalis būsimu 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu partnerystės 
susitarimų strateginėse kryptyse ir nacionalinėse reformų programose svarbią vietą skirti 
socialiniam būstui;

Būsimas 2014‒ 2020 m. programavimo laikotarpis ir teisės aktų pakeitimai

8. primena apie 2009 m. sušvelnintus Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) reglamentus 
dėl energijos vartojimo efektyvumo siekiant, kad būstas atitiktų paramos kriterijus visose 
ES šalyse ir nustatant 4 proc. viršutinę ribą; su susirūpinimu pažymi, kad dėl tokių 
politinių veiksmų šiam tikslui skiriamos lėšos iš esmės nepadidėjo; atkreipia dėmesį į 
teisinio aiškumo dėl energijos vartojimo efektyvumo priemonių svarbą prieš prasidedant 
naujam 2014‒ 2020 m. programavimo laikotarpiui;

9. palankiai vertina ERPF ir Sanglaudos fondo siūlomas naujas galimybes ir svarbesnį 
vaidmenį, kuris šiems fondams teikiamas įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo 
tikslus naujuoju 2014‒ 2020 m. programavimo laikotarpiu; visų pirma pritaria dėl būsimo 
Sanglaudos politikos finansavimo vaidmens visame apgyvendinimo sektoriuje;

10. tvirtai laikosi savo pozicijos vykstančiose derybose dėl ERPF reglamento dėl skiriamų 
lėšų procentinės dalies, kuri turi būti naudojama konkretiems kiekvienos kategorijos 
regionų teminiams tikslams, taip užtikrinant didesnes lėšas, skiriamas energijos vartojimo 
efektyvumui ir atsinaujinantiesiems energijos ištekliams; primena, kad lėšų skyrimas labai 
svarbus siekiant sutelkti vietos veikėjus ir juo taip pat prisidedama rengiant stabilias ir 
ilgalaikes renovacijos programas;

11. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą išplėsti naujoviškų finansinių priemonių taikymą 
ERPF būsimuoju 2014‒ 2020 m. programavimo laikotarpiu siekiant visų teminių tikslų, 
įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimą; 

12. pritaria Komisijos pasiūlymams naujuoju 2014‒ 2020 m. programavimo laikotarpiu 
supaprastinti struktūrinių fondų struktūrą; mano, kad derybų dėl bendrųjų nuostatų 
reglamento užbaigimas turėtų sudaryti sąlygas sėkmingai naudotis įvairių fondų lėšomis, o 
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tai būtų labai naudinga įgyvendinant stambesnius energijos vartojimo efektyvumo 
projektus; 

13. palankiai vertina derybų dėl bendrųjų nuostatų reglamento pažangą, pasiektą partnerystės 
susitarimų srityje; todėl ragina valstybes nares ir valdymo institucijas kuo geriau 
pasinaudoti šiuo mechanizmu ir rengiant veiklos programas organizuoti plačias 
konsultacijas su susijusiais veikėjais energijos vartojimo efektyvumo srityje;

14. ragina valstybes nares derinti nacionalines, regionines ir vietines energetikos ir klimato 
srities strategijas su ES tikslais; visų pirma skatina valstybes nares stiprinti atitinkamų 
nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planų sąsajas su veiklos 
programomis siekiant užtikrinti, kad Europos struktūriniai ir investicijų fondai taptų 
nuoseklios strategijos dalimi, kartu ir toliau atsižvelgiant į teritorinius poreikius; pažymi, 
kad ši pozicija galėtų būti sustiprinta naujoje ex-ante sąlygų sistemoje;

15. dar kartą primena valstybėms narėms, artėjant derybų dėl daugiametės finansinės 
programos (DFP) pabaigai, kad svarbu numatyti pakankamai lėšų 2014‒ 2020 m. 
daugiametės finansinės programos biudžete, nes pagal šią programą sanglaudos politika 
gali ir turėtų tapti atgaivinimo varikliu; 

Informuotumo didinimas ir informacijos sklaidos svarba

16. ragina Komisiją toliau gerinti ir skleisti šiuo metu turimą neišsamią ir asimetrinę 
informaciją apie energijos vartojimo efektyvumą, taip pat apie naudą, gaunamą iš 
investicijų į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, geriausias metodikas ir atitinkamų 
paslaugų teikėjus;

17. pabrėžia, kad išsamios informacijos apie esamų pastatų savybes stoka regioniniu lygmeniu 
yra didžiulė kliūtis nacionalinėms ir regioninėms valdžioms institucijoms, joms rengiant 
strategijas ir planus;

18. ragina valdymo institucijas pagerinti veiklos programų matomumą ir sudaryti galimiems 
naudos gavėjams geresnes sąlygas įgyvendinti tvarios energetikos projektus; šiuo tikslu 
siūlo kurti nacionalines interneto svetaines, platformas ar duomenų bazes, kurios būtų 
skirtos galimiems naudos gavėjams ir suinteresuotosioms šalims, rengti praktinius 
seminarus ir organizuoti renginius siekiant informuoti tikslines grupes ir taikyti 
priemones, kuriomis būtų pagerintas esamų interneto išteklių matomumas ir galimybės 
jais naudotis (pvz., „Build Up“ žiniatinklio portalas ir projekto „SF Energy Invest“ 
vadovas);

19. ragina valdymo institucijas būsimuoju 2014‒ 2020 m. programavimo laikotarpiu skatinti 
integruotus projektus priimant visa apimantį požiūrį į energijos vartojimo efektyvumą
teritoriniu lygmeniu, visų pirma pasinaudojant naujomis strateginėmis programavimo 
priemonėmis, pvz., integruotų teritorinių investicijų, taip pat rengti integruotus planus 
pasitelkti tokias esamas iniciatyvas kaip merų paktas; 

20. siūlo Komisijai, valstybėms narėms ir valdymo institucijoms parengti suderintus 
veiksmus, kuriais būtų įgyvendinami energijos vartojimo efektyvumo projektai, 
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finansuojami iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšų, ir vadovaujama šiems 
projektams, taip siekiant skatinti itin reikalingą dialogą ir keistis geriausia patirtimi;

Gebėjimų stiprinimas ir techninė pagalba

21. ragina valstybes nares laikytis Komisijos rekomendacijų1 ir didinti gebėjimus 
pasinaudojant techninei pagalbai skirtais biudžetais, kad vietiniai, regioniniai ir pilietinės 
visuomenės veikėjai galėtų dalyvauti įgyvendinant regionines prisitaikymo prie klimato 
kaitos ir jos poveikio švelninimo strategijas;

22. pripažįsta, kad pereinant prie efektyvaus energijos vartojimo technologijų būtini nauji 
įgūdžiai, profesinis švietimas, per kurį atsižvelgiama į aplinkos poreikius, taip pat 
specialus mokymas statybos ir kituose sektoriuose; todėl ragina valstybes nares toliau 
naudotis fondų lėšomis visais lygmenimis teikiant techninę pagalbą (pvz., įgyvendinant 
Europos pagalbos vietinei energetikai (ELENA) priemonę); be to, ragina valstybes nares 
naudotis struktūrinių fondų lėšomis perkvalifikuojant darbuotojus, kad jie galėtų dirbti 
naujose darbo vietose, sukurtose pereinant prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos, ir gerinant jų įgūdžius;

Finansinių priemonių vaidmuo

23. pabrėžia, kad subsidijų ir finansinių priemonių derinys gali būti sėkmingas ir naujoviškas 
metodas pritraukiant privačiojo sektoriaus investicijas, kuriant naujus privačiojo ir viešojo 
sektoriaus partnerystės modelius ir didinant investicijas; 

24. pažymi, kad siekiant gauti lėšų investicijoms į energijos vartojimo efektyvumo projektus 
dažnai susiduriama su rinkos ir reguliavimo kliūtimis, taip pat pasitikėjimo stoka, pvz., 
didelėmis išankstinėmis investuotojų sąnaudomis ir sunkumais nuspėjant tikslias energijos 
taupymo galimybes;

25. susirūpinęs pabrėžia, kad dabartinė ekonomikos ir finansų krizė, taip pat visoje ES plačiai 
taikomos griežto taupymo priemonės valstybėms narėms sukelia vis daugiau sunkumų 
rasti finansavimą, kuris reikalingas siekiant bendrai finansuoti su energijos vartojimo 
efektyvumu susijusias sanglaudos politikos programas; todėl mano, kad itin svarbu rasti 
naujoviškus energijos vartojimo efektyvumo projektų finansavimo būdus;

26. pripažįsta Komisijos paramą didesniam naujų ir novatoriškų finansinių priemonių 
vaidmeniui būsimuoju 2014‒ 2020 m. programavimo laikotarpiu; pabrėžia, kad 
įgyvendinimo laiku ir teisinio aiškumo stoka sukelia didelių sunkumų valstybėms narėms 
ir kitoms suinteresuotosioms šalims, kurios dalyvauja tokių priemonių valdyme; ragina 
Komisiją nedelsiant pateikti pasiūlymus dėl tinkamų finansinių priemonių, kuriomis būtų 
galima remti energijos vartojimo efektyvumo priemones;

27. ragina Komisiją toliau didinti Europos investicijų banko (EIB) ir Europos rekonstrukcijos 
ir plėtros banko (ERPB) teikiamą tikslinę finansinę paramą energijos vartojimo 
efektyvumo projektams; ragina EIB, Europos Tarybos plėtros banką (CEB) ir ERPB 

                                               
1 2011 m. sausio mėn. Komisijos komunikatas „Regioninės politikos įnašas į tvarų augimą įgyvendinant 
strategiją „Europa 2020“.
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sudaryti jungtinę darbo grupę, kuri išnagrinėtų naujų finansinių priemonių, kurias 
valstybės narės galėtų taikyti kartu su savo nacionaliniais energijos vartojimo efektyvumo 
fondais ar per juos siekiant skatinti papildomas privačiojo sektoriaus investicijas, 
alternatyvas;

Klimato sąlygos

28. pabrėžia, kad svarbu pritaikyti energijos vartojimo efektyvumo priemones ir reikalavimus 
prie klimato sąlygų skirtingose valstybėse narėse ir regionuose; ragina Komisiją 
nuodugniai apsvarstyti šį aspektą rengiant veiklos rodiklių rinkinį;

29. remia pagal MARIE programą pasiektą pažangą rengiant Viduržemio jūros regiono šalių 
pastatų energijos vartojimo efektyvumo gerinimo strategiją; todėl ragina šio regiono šalis 
keistis geriausia patirtimi siekiant parengti Pietų Europai sąnaudų atžvilgiu tinkamiausią 
modelį;

Rodikliai ir kriterijai

30. ragina valstybes nares nustatyti plačių užmojų tikslus siekiant užtikrinti, kad viešieji 
pastatai bei privatūs ir socialiniai būstai atitiktų aukščiausius Europos energijos vartojimo 
efektyvumo standartus, ir nustatyti reikalavimą reguliariai atlikti jų energijos vartojimo 
efektyvumo sertifikavimą; 

31. ragina Komisiją patikslinti bendruosius energijos vartojimo efektyvumo rodiklius, kuriuos 
valstybės narės turi taikyti ir naudoti būsimuoju 2014‒ 2020 m. programavimo 
laikotarpiu; 

32. ragina Komisiją nedelsiant parengti energijos vartojimo efektyvumo projektų vertinimo 
gaires, kurios galėtų tapti pagrindu kuriant projektų vertinimo, stebėsenos ir tikrinimo 
mechanizmą;

33. ragina valstybes nares energijos vartojimo efektyvumo projektams taikyti tokius rezultatų 
rodiklius ir projektų atrankos kriterijus, kuriais būtų nustatomos tikrosios energijos 
taupymo galimybės;

34. atkreipia dėmesį į naujausią Audito Rūmų ataskaitą dėl sanglaudos politikos investicijų į 
energijos vartojimo efektyvumą ekonominio veiksmingumo; pabrėžia, kad Audito Rūmai 
rekomenduoja taikyti skaidrius ir griežtesnius projektų atrankos kriterijus tiek ES, tiek 
valstybių narių lygmeniu; sutinka su Audito Rūmų išvada, kad vertinimo kriterijai, kurie 
taikomi priimant sprendimą dėl investavimo, turi būti aiškesni ir tikslesni nustatant, kaip 
turi būti vertinami energijos vartojimo efektyvumo aspektai;

35. tačiau pažymi, kad Audito Rūmų vertinimas yra pakankamai griežtas dėl projektų 
atrankos ir atsipirkimo laikotarpio; pabrėžia, kad sanglaudos politika yra integruota 
politikos sritis, todėl vertinant projektus turi būti laikomasi visapusiško požiūrio, pagrįsto 
gyvavimo ciklo sąnaudų analize;

Pastatų sektoriaus svarba
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36. pažymi, kad energijos suvartojimas pastatuose sudaro didžiausią dalį, t. y. 40 proc., 
bendro galutinio energijos suvartojimo ES; apgailestauja, kad daugeliui valstybių narių 
nepavyksta visapusiškai išnaudoti pastatų energijos taupymo galimybių; ragina Komisiją 
surasti būdų, kaip galima būtų užtikrinti, kad didžiausios energijos taupymo galimybės 
neliktų neišnaudotos; 

37. atkreipia dėmesį į tai, kad energijos taupymo galimybės, kurios daugiausia priklauso nuo 
esamų pastatų būklės, valstybėse narėse yra nevienodos;

38. pabrėžia, kad valstybės investicijos į energijos vartojimo efektyvumo didinimą pastatuose 
itin reikalingos naujosiose valstybėse narėse, kuriose esama didelių energijos suvartojimo 
mažinimo galimybių taikant ekonomiškai efektyvias priemones; 

39. ragina valstybes nares kuo labiau pasinaudoti nacionalinėmis ir regioninėmis 
programomis siekiant užtikrinti, kad naujuose pastatuose būtų pasiektas aukštas energijos 
vartojimo efektyvumo lygis, o esami pastatai būtų modernizuoti (angl. retrofitting), 
įskaitant mažas pajamas gaunančius namų ūkius;

40. ragina atitinkamas valdžios institucijas paspartinti joms priklausančių pastatų renovavimą 
panaudojant sanglaudos politikai skirtas lėšas, kad būtų daromas reikiamas poveikis ir tai 
taptų pavyzdžiu;

41. ragina Komisiją didinti informuotumą apie tikrąsias jau esamų pastatų esminės 
renovacijos galimybes ir remti valstybes nares rengiant jų renovacijos veiksmų planus; 
rekomenduoja šiuos veiksmų planus rengti kartu su pasiūlymais dėl veiklos programų ir 
užtikrinti, kad į juos būtų įtrauktos naujoviškos finansinės priemonės, taip pat orientaciniai 
tarpiniai tikslai, tuo didinant investuotojo pasitikėjimą;

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

Energijos vartojimo efektyvumas – tai esminis Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos „Europa 2020“ aspektas, ir jo nauda jau seniai pripažinta Europos 
Sąjungoje. Tačiau ES susiduria su dideliais iššūkiais, siekdama užsibrėžto tikslo iki 2020 m. 
20 proc. sumažinti bendrą energijos suvartojimą, todėl politikos kryptys, kuriomis skatinamas 
energijos vartojimo efektyvumas, galėtų ir turėtų atlikti didesnį vaidmenį. Pažanga didinant 
energijos vartojimo efektyvumą turi lemiamą reikšmę Europos konkurencingumui ir yra 
visiems naudinga galimybė kovojant su klimato kaita. Investicijos į energijos vartojimo 
efektyvumo priemones gali duoti greitą ir apčiuopiamą naudą namų ūkiams ir verslui, pvz., 
gali sumažėti sąnaudos, taip pat gali būti suteikiamos įsidarbinimo galimybės ir skatinamas 
augimas bei perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. 

Kadangi sanglaudos politika – vienas iš pagrindinių paramos šaltinių, kuris gali padėti ES 
grįžti į teisingą kelią siekiant energijos vartojimo efektyvumo tikslo, Komisija atsiliepė į šį 
iššūkį, pasiūlydama kitu programavimo laikotarpiu (2014�2020 m.) beveik dvigubai 
padidinti sanglaudos politikos biudžeto dalį, skiriamą su klimatu susijusioms išlaidoms, 
įskaitant energijos vartojimo efektyvumą. Didesnis finansinis įsipareigojimas, tvirtesnė 
pozicija priimant būsimus teisėkūros dokumentus (teminė koncentracija) ir aiškus energijos 
vartojimo efektyvumo priemonių vaidmuo įgyvendinimo procedūrose (veiklos programose) �
tai trys kertiniai paramos, teikiamos energijos vartojimo efektyvumo priemonių pagal 
sanglaudos politiką ateičiai užtikrinti, ramsčiai.

Komisija jau pabrėžė, kad siekiant didesnio energijos vartojimo efektyvumo reikia kur kas 
didesnių pastangų kuriant veiksmingesnį transportą, būstą ir pastatus – tai sritys, kuriose 
valdžios institucijos, visų pirma regioniniu ir vietos lygmenimis, atlieka lemiamą vaidmenį. 
Atsižvelgiant į tai, šiame pranešime pranešėja siūlo imtis tiesioginių priemonių siekiant 
užtikrinti, kad sektorius, turintis didžiausių energijos taupymo galimybių, neliktų užmirštas 
būsimuoju 2014�2020 m. programavimo laikotarpiu.

Kadangi vis dar tebevyksta derybos dėl bendro daugiamečio ES biudžeto dydžio, labai svarbu 
dar kartą priminti valstybėms narėms, kokie svarbūs jų įsipareigojimai dėl gerai 
finansuojamos sanglaudos politikos ir jos biudžeto. Tik sustiprinusi finansinius 
įsipareigojimus Europa sugebės pasiekti užsibrėžtą tikslą energijos vartojimo efektyvumo 
srityje. Parlamento ERPF derybų komanda savo darbu mėgina užtikrinti, kad didesnė ERPF 
lėšų dalis būtų skiriama energijos vartojimo efektyvumui didinti visų kategorijų regionuose. 
Todėl šiuo pranešimu pranešėja siekia prisidėti prie diskusijų dėl energijos vartojimo 
efektyvumo svarbos, įvertindama esamus sanglaudos politikos priemonių, kurios skirtos 
energijos vartojimo efektyvumui didinti, rezultatus ir pasiūlydama keletą rekomendacijų, kaip 
sustiprinti šių priemonių poveikį būsimuoju programavimo laikotarpiu.

Be to, šiame pranešime stengiamasi paaiškinti, kiek tarpusavyje susiję Europos, nacionaliniai, 
regioniniai tikslai ir sanglaudos politikos tikslai yra suderinami su energijos vartojimo 
efektyvumo tikslais. 

Naujausioje apibendrinamojoje ataskaitoje dėl Europos semestro įgyvendinimo, kurią Tarybai 
pirmininkaujanti valstybė narė pateikė 2013 m. kovo 4 d., Tarybai pirmininkaujanti valstybė 
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apibendrina nacionalinių delegacijų pastabas dėl energijos vartojimo efektyvumo: „laikoma, 
kad veiksniai, darantys neigiamą poveikį šios srities [energijos vartojimo efektyvumo] 
plėtojimui, yra labiau praktinio nei reguliavimo pobūdžio ir apima informacijos ir finansinių 
paskatų stoką, nedidelį žinomumą apie energijos vartojimo efektyvumą ir netinkamą 
galiojančių teisės aktų įgyvendinimą.“

Atsižvelgiant į šią naujausią Tarybos apibendrinamąją ataskaitą, pranešime taip pat 
nuodugniai aptariami ir analizuojami klausimai, iškelti naujausioje Audito Rūmų ataskaitoje 
„Sanglaudos politikos investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ekonominis 
veiksmingumas“1, taip pat dar nepaskelbtoje Komisijos strateginėje ataskaitoje dėl programų 
įgyvendinimo 2007–2013 m. (turi būti paskelbta 2013 m. kovo mėn. pabaigoje). 

                                               
1 http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/20590745.PDF.


