
PA\868104RO.doc PE465.007v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

2011/2071(INI)

20.5.2011

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice
(2011/2071(INI))

Raportor pentru aviz: Crescenzio Rivellini



PE465.007v01-00 2/3 PA\868104RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\868104RO.doc 3/3 PE465.007v01-00

RO

SUGESTII

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

1. subliniază că eficiența consumului de resurse și eficiența energetică sunt esențiale pentru 
promovarea unei creșteri durabile și pentru combaterea schimbărilor climatice și, prin 
urmare, pe termen lung și mediu, elemente-cheie ale competitivității;

2. constată că estimările recente ale Comisiei sugerează că UE este pe cale de a atinge doar 
pe jumătate obiectivul de 20% și că strategiile actuale ale statelor membre riscă să dea 
rezultate cu mult sub obiectivul general de eficiență energetică de 20% stabilit în Strategia 
Europa 2020, ceea ce va avea ca efect pierderea unor oportunități de creștere în multe 
sectoare și regiuni și a posibilităților de creare a unor noi locuri de muncă;

3. atrage atenția asupra faptului că există un potențial semnificativ de reducere a consumului, 
în special în sectoarele mari consumatoare de energie, precum sectorul construcțiilor și cel 
imobiliar, sectorul transporturilor și industria;

4. ia act de existența unui nou „Plan 2011 pentru eficiență energetică”(COM(2011)0109)1, 
dar sugerează că ar trebui luate măsuri suplimentare mai restrictive;

5. invită, prin urmare, Comisia să propună obiective naționale de eficiență energetică, cu 
valoare juridică obligatorie , luând în considerare puncte de plecare individule pentru 
statele membre, performanța economică a acestora și măsurile timpurii luate în domeniu;

6. subliniază că semestrul european pentru coordonarea prealabilă a politicilor economice 
trebuie să reflecte promovarea tranziției către o economie sustenabilă din punct de vedere 
ecologic;

7. invită Comisia să includă în fiecare Analiza anuală a creșterii un raport privind evoluția 
indicatorilor de contabilitate economică de mediu.
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