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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Efektyvus energijos vartojimas yra greičiausia, ekonomiškiausia ir ilgalaikė priemonė siekiant
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir padidinti energijos saugumą. Kadangi 
klimato pokyčiai užima vis svarbesnę vietą tarptautinėje ir Europos Sąjungos darbotvarkėje, 
iki 2020 m. būtina 20 proc. sumažinti energijos vartojimą Europoje, kaip numatyta pavasarį 
vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime, be to, tai padėtų iki 2020 m. 20 proc. 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą.
Efektyvus energijos vartojimas susijęs su daugeliu sektorių – transporto, pastatų, įrenginių, 
gamybos ir energijos paskirstymo sektoriais. Be to, siekiant efektyviau vartoti energiją, be 
teisinių priemonių būtina vystyti energiją taupančias technologijas, keisti vartojimo ir 
produktų naudojimo įpročius bei numatyti ekonomines paskatas ir tinkamą finansavimą.
Komisijos komunikatas „Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planas: išnaudoti 
potencialą“ yra svarbi priemonė siekiant efektyviai vartoti energiją, nes jame numatyti 
prioritetiniai veiksmai, kurių reikia imtis europiniu, nacionaliniu ir vietos lygmenimis. Reikia 
pabrėžti, kad energijos vartojimą galima sumažinti daugiau nei 10 proc. visiškai taikant 
esamus teisės aktus, pvz., direktyvą dėl pastatų energetinio naudingumo. Tam būtinos ne tik 
valstybių narių priemonės, bet ir Komisijos vykdomos kontrolės stiprinimas.
Taip pat reikia pabrėžti būtinybę skatinti su efektyviu energijos vartojimu susijusius 
mokslinius tyrimus ir ekologines naujoves, galinčius tapti nauja „industrine revoliucija“, 
kadangi jie paskatintų ekonomikos augimą, didintų dirbančiųjų skaičių, konkurencingumą ir 
padėtų įgyvendinti Lisabonos strategijos tikslus, bei suteikti Europos pramonei konkurencinį 
pranašumą.

Viešojo sektoriaus atstovai gali vaidinti svarbų vaidmenį renkantis energiją taupančius 
produktus ir paslaugas: jie gali teikti pavyzdį, plėsti energiją taupančių produktų rinkos dalį ir 
didinti piliečių sąmoningumą.

Nereikėtų pamiršti ir pačių Europos Sąjungos piliečių įnašo, kurie, keisdami savo vartojimo 
įpročius, gali suvaidinti svarbų vaidmenį mažinant energijos vartojimą. Rinkdamiesi energiją 
taupančius produktus ir paslaugas bei taupydami energiją jie tampa labiausiai prie efektyvaus 
energijos vartojimo prisidedančiais veikėjais. Tai pripažįstama veiksmų plane, kuriame 
siūlomos konkrečios priemonės, pvz., informavimo kampanijos ir ekonominės paskatos 
vartotojams.

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 



PE 392.128v01-00 4/4 PA\676746LT.doc

LT

pasiūlymus:

1. džiaugiasi Komisijos komunikatu „Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planas: 
išnaudoti potencialą“ ir remia jame numatytus veiklos prioritetus;

2. džiaugiasi dėl 2007 m. pavasarį vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime prisiimto 
įsipareigojimo iki 2020 m. 20 proc. sumažinti energijos vartojimą, kuris taip pat padėtų iki 
2020 m. 20 proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą; taip pat pritaria 
minčiai, kad būtina numatyti tarpinius tikslus;

3. pabrėžia, kad Bendrijos teisės aktų taikymas ir kontrolė efektyvaus energijos vartojimo 
srityje labai padėtų siekti tikslo; ragina valstybes nares racionaliai išnaudoti nacionalinių 
efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planų galimybes;

4. pritaria nuomonei, kad didžiausias energijos taupymo potencialas yra pastatų ir transporto 
sektoriuose; todėl ragina, kad visų pirma veiksmų būtų imtasi šiuose sektoriuose; taip pat 
ragina pakartotinai apsvarstyti direktyvą dėl pastatų energetinio naudingumo siekiant 
išplėsti jos taikymo sritį ir numatyti minimalius efektyvaus energijos vartojimo standartus 
ES lygmeniu;

5. pabrėžia rinkos priemonių (pvz., „baltųjų“ sertifikatų) ir ekonominių paskatų svarbą 
siekiant efektyviai vartoti energiją ir stiprinti Europos konkurencingumą;

6. pabrėžia būtinybę remti mokslinius tyrimus ir ekologines naujoves energiją taupančių 
technologijų srityje skatinant investicijas ir keitimąsi pažangiąja patirtimi. Tai gali 
paskatinti ekonomikos augimą, padidinti dirbančiųjų skaičių, suteikti Europos ekonomikai 
konkurencinį pranašumą ir padėti įgyvendinti Lisabonos strategijos tikslus;

7. ragina Komisiją ekologinio projektavimo direktyvoje nustatyti minimalius energijos 
taupymo standartus; prašo pakartotinai apsvarstyti direktyvą dėl ženklinimo ir įtraukti į ją 
naujus produktus, taip pat labiau suderinti šias dvi direktyvas siekiant didinti vartotojų 
sąmoningumą ir sudaryti jiems sąlygas rinktis vadovaujantis žiniomis ir aiškia bei 
visapusiška sistema;

8. pabrėžia valstybės institucijų vaidmenį skatinant efektyvų energijos vartojimą ir teigiamai 
vertina reikalavimų, susijusių su efektyviu energijos vartojimu, įtraukimą į viešųjų 
sutarčių taisykles.


