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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 punctul de 
vedere al costurilor de a reduce emisiile de CO2 și alte emisii și că reprezintă o
oportunitate unică de a susține și crea locuri de muncă, reducând, în același timp, 
dependența de importurile de energie; ia act de faptul că, conform Comisiei, beneficiile 
anuale ale economiei de energie se pot ridica la peste 1000 EUR pe gospodărie;

2. 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 metoda de atingere a acestui obiectiv, eficiența energetică, care reprezintă un 
instrument mai rentabil, nu face obiectul unui regulament 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%;

3. 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;

4. subliniază că punerea adecvată în aplicare a Directivei privind ecodesignul reprezintă o 
prioritate-cheie și reiterează faptul că directiva prevede deja dispoziții de aplicare pentru 
12 grupe de produse până în 2007;

5. invită Comisia să prezinte o propunere legislativă pentru o 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 participarea corespunzătoare a IMM-urilor la activitățile privind eficiența 
energetică;

6. 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-i exploata la maxim 
potențialul, precum și să propună inițiativele și măsurile de reglementare pe care le 
consideră necesare.


