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PASIŪLYMAI

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

1. teigiamai vertina Komisijos komunikatą dėl efektyvaus energijos vartojimo1; vis dėlto 
apgailestauja, kad trūksta aiškios vizijos, kaip įgyvendinti siūlomus veiksmus;

2. pabrėžia, kad ES regioninės ir vietos valdžios institucijos, atlikdamos vartojimo, valdymo, 
tiekimo, reguliavimo ir patariamąją funkcijas, būdamos atsakingos už sprendimų 
energetikos klausimais kontrolę ir darydamos įtaką priimant šiuos sprendimus, turėtų 
atlikti itin svarbų vaidmenį siekiant tikslo iki 2020 m. sutaupyti daugiau kaip 20 % 
energijos2; atsižvelgdamas į tai, pritaria Komisijos ketinimui palengvinti decentralizuotos 
energijos gamybos prijungimą prie bendrojo tinklo; ragina Komisiją patikslinti šiuo 
klausimu ketinamą siūlyti reguliavimo priemonę ir jos įgyvendinimo terminus;

3. ragina Komisiją reikalauti, kad visos valstybės narės, persvarstydamos veiklos planus, 
kuriuose nurodomi struktūrinių fondų lėšų panaudojimo prioritetai, nuosekliai remtų 
efektyvaus energijos vartojimo politiką; ragina naująsias valstybes nares deramai remti 
politiką, pagal kurią Bendrijos lėšos būtų investuojamos siekiant atnaujinti pastatus ir 
centrinio šildymo įrangą, kad būtų galima užtikrinti efektyvų energijos vartojimą;

4. ragina regionines ir vietos valdžios institucijas deramai įgyvendinti direktyvą dėl pastatų 
energinio naudingumo3; prašo Komisijos parengti kontrolės sistemos gaires siekiant 
užtikrinti tinkamą minėtosios direktyvos įgyvendinimą ir tinkamos vertinimo sistemos 
taikymą;  

5. ragina regionines ir vietos institucijas rodyti pavyzdį, t. y. pradėti įgyvendinti energijos 
taupymo programas viešosios paskirties pastatuose ir vykdant viešuosius pirkimus įtraukti 
efektyvaus energijos vartojimo kriterijų; ragina Komisiją nustatyti aiškius reglamentavimo 
pagrindus siekiant supaprastinti įvertinamų tikslų ir kokybės kriterijų apibrėžtį ir taip 
padėti vietos valdžios institucijoms dalyvauti bendruose energiją taupančių gaminių 
viešuosiuose pirkimuose;

6. ragina regionines ir vietos valdžios institucijas plėtoti glaudžius partnerystės santykius su 
regioninėmis energetikos agentūromis siekiant gerinti energetikos techninių specialistų ir 
susijusiose srityse dirbančių specialistų mokymo galimybes; pabrėžia, kad būtina kurti 
darnesnius vietos veikėjų tinklus siekiant užtikrinti pažangiosios efektyvaus energijos 
vartojimo patirties sklaidą silpniau išsivysčiusiuose regionuose;

  
1 Komisijos komunikatas „Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planas: išnaudoti potencialą“ 
(COM(2006)0545).
2 Komisijos žalioji knyga apie energijos vartojimo efektyvumą arba kaip mažesnėmis sąnaudomis sutaupyti 
daugiau energijos (COM(2005)0265).
3 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/91/EB dėl pastatų energinio 
naudingumo. 


	674208lt.doc

