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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că eficiența energetică constituie măsura cea mai eficientă din punct de vedere 
al costurilor de a reduce emisiile de CO2 și alte emisii și că reprezintă o oportunitate unică 
de a sprijini și crea locuri de muncă, reducând, în același timp, dependența de importurile 
de energie; indică faptul că, conform Comisiei, economiile de energie se pot ridica la 
peste 1000 de euro pe an și pe gospodărie;

2. consideră că, în pofida progreselor realizate, de exemplu prin adoptarea pachetului privind 
eficiența energetică, doar legislația în vigoare și măsurile în materie de eficiență 
energetică nu vor putea garanta singure utilizarea pe deplin a potențialului de economisire 
a energiei; constată că efectele politicilor puse în aplicare până la sfârșitul anului 2009 au 
avut ca rezultat economii de aproximativ 9% în raport cu previziunile pentru 2020, ceea ce 
indică că, în absența unor noi măsuri, obiectivul UE 2020 de a realiza economii de energie 
de 20% într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor nu va fi realizat;

3. subliniază că, în timp ce UE are ca obiectiv obligatoriu realizarea unui procentaj de 20% 
de surse regenerabile de energie (SER) până în 2020 și dispune deja de o directivă care 
stabilește mijloacele de atingere a acestui obiectiv, eficiența energetică, care reprezintă un 
instrument mai rentabil, nu face obiectul unui act legislativ similar; consideră, prin 
urmare, că este necesar ca orice legislație viitoare a UE să conducă la același nivel de 
investiții în domeniul eficienței energetice precum în cel al SER; invită Comisia să 
prezinte, până la sfârșitul anului 2010, o propunere legislativă asemănătoare cu Directiva 
SER, care să introducă un obiectiv obligatoriu pentru reducerea consumului de energie cu 
25% prin intermediul eficienței energetice;

4. subliniază că ar trebui continuate activitățile de promovare în domeniul energiilor 
regenerabile și că guvernele statelor membre ar trebui să se angajeze să adopte un cadru 
legal stabil care să garanteze investițiile pe termen lung și deschiderea piețelor; subliniază 
că este necesară o politică rezonabilă în ceea ce privește subvențiile cu scopul de a crea 
stimulente care să permită dezvoltarea tehnologică în vederea reducerii costurilor;

5. subliniază importanța tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) pentru 
îmbunătățirea eficienței energetice și evidențiază rolul esențial al TIC, în special al 
contorizării inteligente și al rețelelor inteligente de energie electrică, pentru integrarea 
surselor regenerabile de energie în alimentarea cu energie electrică;

6. subliniază că obiectivele pe termen lung sunt, de asemenea, de importanță crucială pentru 
actorii economici și propune, prin urmare, obiective pe termen lung pentru reducerea 
consumului de energie cu 42% până în 2030 și cu 75% până în 2050;

7. solicită măsuri prin care să se combată efectele de recul pentru a se asigura că impactul 
progreselor tehnologice nu este împiedicat prin intermediul unei presiuni în vederea 
scăderii prețurilor și a creșterii consumului;
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8. subliniază că punerea adecvată în aplicare a Directivei privind ecodesignul reprezintă o 
prioritate-cheie și reafirmă faptul că directiva prevede deja dispoziții de aplicare pentru 12 
grupe de produse până în 2007; insistă asupra faptului că statele membre și Comisia 
trebuie să îmbunătățească monitorizarea pieței pentru a asigura conformitatea, în special 
în ceea ce privește produsele importate, și le solicită acestora să îmbunătățească 
comunicarea cu privire la aceste măsuri; subliniază obligația impusă de directivă de a 
stabili cerințe minime la nivelul costurilor celor mai mici pe parcursul întregului ciclu de 
viață, ținând seama de „produsele cele mai productive”, adică produsele cele mai 
performante de pe piață;

9. încurajează Comisia să sprijine măsurile la nivel național, de tipul stimulentelor sau 
subvențiilor fiscale compatibile cu normele UE în materie de ajutoare de stat, cu scopul de 
a stimula cererea de servicii eficiente din punct de vedere energetic;

10. fără a aduce atingere punerii adecvate în aplicare a Directivei privind ecodesignul, 
subliniază că viitoarele câștiguri în eficiență energetică pot fi obținute în modul cel mai 
eficient pentru anumite sectoare specifice prin utilizarea sistemelor integrate; solicită 
Comisiei să examineze aceste posibilități în detaliu și să propună instrumente legislative 
corespunzătoare, care să permită punerea în aplicare a unei abordări diferite, care să ia în 
considerare aspectul eficienței energetice la nivel de sistem, nu doar la nivel de produs;

11. deplânge progresele lente și scăderea așteptărilor în ceea ce privește dispozițiile de 
aplicare a Directivei privind ecodesignul în materie de produse importante utilizatoare de 
energie, cum ar fi încălzitoarele de apă și boilerele; își exprimă preocuparea cu privire la 
faptul că, în acest mod, Comisia dă dovadă de o lipsă de sprijin politic pentru realizarea 
obiectivelor în materie de eficiență energetică;

12. consideră că este necesară punerea de urgență în aplicare a tuturor instrumentelor, inclusiv 
taxele pe vehicule și pe combustibil, etichetarea, standardele minime de eficiență și 
măsurile de îmbunătățire și promovare a transportului public, pentru a aborda problema 
emisiilor generate de transport;

13. invită Comisia să prezinte o propunere legislativă de reformare a Directivei privind 
serviciile energetice, care să includă obligații ale furnizorilor de energie de a reduce 
consumul de energie; insistă asupra faptului că o asemenea propunere ar trebui să 
garanteze atât participarea corespunzătoare a IMM-urilor la activitățile privind eficiența 
energetică, cât și încurajarea mobilizării gospodăriilor individuale în vederea atingerii 
acestor obiective;

14. solicită Comisiei să sprijine și să promoveze înființarea și dezvoltarea unei rețele europene 
a transportului energiei electrice de înaltă tensiune în curent continuu, care să permită 
optimizarea și valorificarea surselor regenerabile de energie, în special energia eoliană și 
energia hidroelectrică; reamintește că această rețea ar putea asigura distribuția energiei la 
mare distanță, cu pierderi reduse de energie, făcând posibilă realizarea unei sinergii între 
toate sursele regenerabile de energie;

15. subliniază importanța cogenerării de energie termică și electrică (CHP) și, în special, a 
micro-unităților CHP pentru case cu 1-3 familii, și solicită Comisiei să examineze 
instrumentele de reglementare și pe cele financiare necesare pentru a exploata la maxim 
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potențialul său, precum și să propună inițiativele și măsurile de reglementare pe care le 
consideră necesare;

16. subliniază importanța unei rețele descentralizate de cogenerare sau de trigenerare, care 
permite, practic, dublarea eficienței energetice per total; subliniază, în plus, că stocarea 
căldurii sau a frigului ar putea contribui la o mai mare flexibilitate a rețelei în timpul 
orelor de vârf, permițând producerea de energie electrică și stocarea căldurii atunci când 
producția depășește nevoile la nivel local;

17. solicită elaborarea unui cadru de reglementare care să garanteze că, pe termen lung, toate 
clădirile, inclusiv clădirile existente, sunt neutre din punct de vedere climatic;

18. subliniază că ar trebui să fie clar ce resurse financiare pot fi utilizate pentru măsuri și 
proiecte în domeniul eficienței energetice (în același mod în care există bugete definite 
clar pentru măsuri similare în domeniul surselor regenerabile de energie); subliniază că ar 
trebui utilizate în mod optim resursele disponibile în cadrul Fondurilor structurale și de 
coeziune, al Fondul ELENA, precum și sumele rămase în cadrul Planului european de 
redresare economică (PERE), ce pot fi alocate proiectelor în domeniile eficienței 
energetice sau al energiilor regenerabile; indică faptul că, la elaborarea de instrumente 
financiare noi, ar trebui să se acorde atenție acestor instrumente și altor instrumente deja 
disponibile în statele membre, pentru a crea sinergii și pentru a evita suprapunerea 
măsurilor;

19. subliniază importanța finanțării corespunzătoare a eficienței energetice, inclusiv printr-o 
parte a veniturilor obținute din licitațiile din cadrul comercializării certificatelor de emisii; 
insistă asupra faptului că eficiența energetică trebuie să reprezinte o prioritate în temeiul 
următorului program-cadru pentru cercetare (PC 8);

20. recomandă crearea unor fonduri pentru eficiența energetică în fiecare stat membru sau, 
eventual, crearea unui fond european pentru eficiența energetică; estimează că aceste 
fonduri combinate, sau fondul european, ar trebui să se ridice la cel puțin 2 miliarde de 
euro pe an;

21. solicită Comisiei să elaboreze instrumente corespunzătoare la nivel european pentru a 
sprijini eficiența energetică, precum și să coopereze cu statele membre cu scopul de a crea 
mai multe stimulente și de a realiza cât mai rapid obiectivul de reducere a CO2;

22. subliniază că integrarea deplină a criteriilor privind eficiența energetică în cadrul 
politicilor de achiziții publice ar trebui să fie unul dintre obiectivele noului Plan de acțiune 
privind eficiența energetică;

23. subliniază că eficiența energetică ar trebui integrată în toate domeniile de politică 
relevante, inclusiv domeniul financiar, dezvoltarea regională și urbană, transportul, 
agricultura, politica industrială și educația; consideră că, prin stabilirea în mod sistematic 
a eficacității energetice drept un criteriu de atribuire în cadrul achizițiilor publice și prin 
impunerea acesteia drept o condiție de acordare a finanțării publice pentru proiecte, 
această politică ar putea fi impulsionată;

24. consideră oportună abordarea simultană a poluării luminoase și a problemei eficienței 
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energetice prin înlocuirea iluminatului public clasic și a reflectoarelor pentru obiective 
turistice din orașe cu o iluminare mai eficientă și mai bine orientată;

25. insistă asupra faptului că ar trebui acordată mai multă atenție analizei consecințelor 
standardelor de eficiență energetică, inclusiv a legăturii dintre preț și calitatea produselor 
finale, a efectelor eficienței energetice și a avantajelor pentru consumatori; recunoaște 
faptul că toate aceste efecte sunt analizate de către Comisie, dar invită Comisia și statele 
membre să depună mai multe eforturi în ceea ce privește comunicarea și controlul tuturor 
produselor, inclusiv a celor importate, precum becurile economice;

26. solicită elaborarea la nivel european de strategii de formare și sensibilizare în ceea ce 
privește eficiența energetică; consideră că dezvoltarea și punerea în aplicare a unor 
tehnologii și sisteme eficiente din punct de vedere energetic necesită instruirea 
specializată a forței de muncă (a constructorilor, instalatorilor, arhitecților, experților, 
producătorilor etc.), în special în scopul Directivei privind performanța energetică a 
clădirilor1.; subliniază, în plus, faptul că trebuie elaborate programe de sensibilizare cu 
scopul de a informa consumatorii și IMM-urile cu privire la modalitățile în care își pot 
reduce consumul de energie, acest lucru putând fi realizat prin conjugarea eforturilor 
agențiilor de energie și ale camerelor de comerț naționale; îndeamnă Comisia să includă 
educația în domeniul eficienței energetice în Planul revizuit de acțiune în domeniul 
eficienței energetice;

27. subliniază că unul din avantajele vehiculelor electrice este contribuția acestora la 
îmbunătățirea calității aerului în zonele urbane; solicită Comisiei să evalueze cu atenție 
impactul utilizării la scară largă a autoturismelor electrice în ceea ce privește eficiența 
energetică și conformitatea cu obiectivele de reducere a emisiilor de CO2;

28. subliniază că, pentru a realiza toate obiectivele în materie de eficiență energetică 
menționate mai sus, este crucial să se investească în sectorul transportului, în special în 
sistemele de transport urban și feroviar, cu scopul de a reduce la minim utilizarea 
mijloacelor de transport care implică un consum mai mare de energie;

29. îndeamnă Comisia să acorde un rol primordial eficienței energetice în viitoarea Carte albă 
privind viitorul transportului, prin intermediul unor propuneri privind standarde mai stricte 
în materie de eficiență a vehiculelor, gestionarea vitezei, promovarea trecerii la forme de 
transport și de transport public cu un consum mai scăzut de energie și promovarea 
combustibililor regenerabili și alternativi;

30. consideră că este necesar să se evite pierderile de biogaz și căldură în timpul proceselor de 
tratare a deșeurilor prin recuperarea și generarea de vapori și/sau energie electrică; 
consideră că nu ar trebui să se acorde autorizații de funcționare instalațiilor de tratare a 
deșeurilor care nu sunt dotate cu sisteme de recuperare a căldurii sau de producere de 
energie;

31. acordă o mare importanță proceselor de planificare la nivel european; consideră că ar 
trebui să se acorde atenția cuvenită Planului de acțiune privind energia 2011-2012 și că 

                                               
1 Directiva 2010/31/CE a Parlamentul European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind 

performanța energetică a clădirilor (reformată).
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noul Plan de acțiune în domeniul eficienței energetice ar trebui prezentat fără întârziere, 
iar eficiența energetică ar trebui să fie în centrul viitoarei foi de parcurs privind trecerea la 
un sistem energetic și o economie cu emisii reduse de carbon până în 2050;

32. subliniază că, deși economiile de energie aduc în mod clar oportunități de afaceri, piața 
serviciilor energetice este încă limitată și numărul întreprinderilor rămâne scăzut în 
majoritatea țărilor; indică faptul că societățile active în domeniul serviciilor energetice pot 
promova măsuri și acorda sprijin pentru furnizarea de soluții de finanțare în toate 
sectoarele energiei finale; consideră că, în sectorul construcțiilor, ar trebui încurajate 
renovările și utilizarea aparatelor electrocasnice eficiente, în sectorul transportului, 
vehiculele eficiente ar trebui utilizate în mod optim, iar în sectorul industriei, ar trebui 
studiat potențialul important de realizare de economii prin procese mai eficiente;

33. subliniază că rezolvarea problemelor legate de pierderile de energie (electrică) în timpul 
transportului prin rețele ar trebui considerată ca fiind a doua mare prioritate, după cea a 
eficienței energetice la sursă (adică, în cadrul producției primare de energie); reamintește 
că trecerea la un sistem de producție mai descentralizat ar reduce distanțele de transport și, 
prin urmare, pierderile de energie în timpul transportului;

34. îndeamnă industriile petrochimice din UE să îmbunătățească recuperarea energiei în 
timpul arderii;

35. ia act de faptul că îmbunătățirea eficienței resurselor ar duce, de asemenea, la câștiguri 
semnificative în materie de eficiență energetică.
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