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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 vartojimo efektyvumui įtakos gali turėti keli sektoriai; pabrėžia, 
kad tik laikantis visuotinio ir koordinuojamo metodo tarp ES ir nacionaliniu mastu 
vykdomos politikos (sanglaudos, žemės ūkio, transporto, aplinkos apsaugos ir kitose 
srityse), galima numatyti ilgalaikę strategiją, kuria būtų galima užtikrinti projektų 
nuoseklumą ir gauti geriausius rezultatus;

2. atkreipia dėmesį į ryšį tarp energetikos ir teritorinės sanglaudos, kaip nurodyta Žaliojoje 
knygoje dėl teritorinės sanglaudos, nes abu veiksniai gali teigiamai prisidėti vykdant 
energijos suvartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios prisidėtų prie plėtros ir 
pateikiant galimus ilgalaikius sprendimus izoliuotiems regionams; ragina Komisiją ypač 
atkreipti dėmesį į tokius regionus, o ypač į kalnuotas vietoves ir tolimiausius regionus bei 
nedelsiant pateikti konkrečias priemones, pritaikytas prie jų specifinių ypatybių bei 
suvaržymų, kuriomis būtų siekiama užtikrinti didesnį energijos suvartojimo efektyvumą;

3. pastebi, kad daugumoje valstybių narių su energetika susijusiems projektams skiriamas 
finansavimas vis dar nėra pakankamas; ragina valstybes nares ir regionus šiuo tikslu 
daugiau naudotis struktūriniais fondais ir organizuoti šia tema kvietimus teikti 
pasiūlymus su energija susijusių projektų srityje;

4. ragina valstybes nares ir regionus panaudoti struktūrinius fondus kuriant savo teritorijose 
teminius tinklus bendrų veiksmų apimtyje, kurie vykdomi pagal 2008 m. Protingos 
Europos energijos darbų programą, siekiant būti informuotomis apie kituose ES 
regionuose taikomus metodus, kai tai susiję su efektyviu energijos vartojimu bei keistis 
gamybine, prekybine ar moksline patirtimi (know-how) šioje srityje;

5. prašo Komisijos kito struktūrinių fondų programavimo laikotarpiu numatyti prioritetinius 
kriterijus nustatančius energijos vartojimo efektyvumo tikslus arba pateikti konkrečias 
priemones ir technologijas, skirtas energijos taupymui, įskaitant partnerystę, tokiuose 
projektuose kaip pastatų atnaujinimas, miesto šildymo ir šilumos bei elektros energijos 
gamybos įrengimų modernizavimas;

6. pabrėžia strateginę ES valdžios institucijų rolę, ypač regioniniu ir vietos lygmenimis, 
užtikrinant reikalingą institucinę paramą energijos vartojimo efektyvumą skatinančioms 
iniciatyvoms; rekomenduoja pradėti informacines kampanijas, pvz. pasinaudojant lengvai 
suprantamu energijos vartojimo efektyvumo ženklinimu ir pradėti su energija  susijusias 
bandomąsias iniciatyvas bei apmokymus tų regioninių ir vietos institucijų teritorijose, 
siekiant sustiprinti piliečių informuotumą ir elgesio pokyčius;

7. mano, kad valdžios institucijos visais lygmenimis turėtų pirmosios pateikti pavyzdį, savo 
patalpose naudojant efektyviai energiją vartojančią įrangą, įskaitant tvarumo kriterijų 
vykdant viešuosius pirkimus ir skatinti energiją taupančius įpročius savo kasdieninėje 
veikloje.
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