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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru dezvoltare 
regională, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. reamintește că Parlamentul a adoptat deja raportul referitor la rolul politicii de coeziune a 
UE și al actorilor săi în aplicarea noii politici europene în domeniul energiei, iar acest 
raport acoperă și aspecte legate de eficiența energetică;

2. subliniază faptul că politica de coeziune va juca un rol esențial la punerea în aplicare a 
măsurilor necesare îndeplinirii obiectivului Uniunii de a reduce cu 20% consumul de 
energie primară până în 2020 și la pregătirea terenului pentru alte îmbunătățiri în materie 
de eficiență energetică după această dată;

3. indică faptul că primul obiectiv al politicii de coeziune rămâne reducerea diferențelor 
economice, sociale și teritoriale dintre regiuni și consideră că politicile de eficiență 
energetică nu ar trebui să interfereze cu acest obiectiv; subliniază că unele din cele mai 
sărace regiuni ale UE pot avea priorități diferite și solicită realizarea de investiții, în 
primul rând, în alte domenii; subliniază că puterea politicii de coeziune este dată de 
flexibilitatea sa și de administrarea decentralizată a fondurilor la nivel local;

4. subliniază că investițiile în materie de îmbunătățire a eficienței energetice contribuie la 
creșterea economică, ocuparea forței de muncă, în special la nivel local și regional, 
inovare, independență energetică și reducerea sărăciei energetice a gospodăriilor, având, 
prin urmare, o contribuție pozitivă la coeziunea economică, socială și teritorială; 
subliniază faptul că alocarea de fonduri trebuie să aibă la bază principiile 
proporționalității, rentabilității și eficacității economice și nu trebuie să ducă la o creștere 
a poverii administrative;

5. subliniază că birocrația și lipsa de claritate procedurală au îngreunat accesarea fondurilor 
structurale și a Fondului de coeziune și au descurajat actorii care au cea mai mare nevoie 
de aceste fonduri să facă demersuri în acest sens; susține, prin urmare, simplificarea 
normelor și a procedurilor, eliminarea birocrației și creșterea flexibilității în ceea ce 
privește alocarea acestor fonduri atât la nivelul UE, cât și la nivel național; consideră că 
simplificarea va contribui la alocarea eficientă a fondurilor, la rate mai ridicate de 
absorbție, la mai puține erori și la perioade mai reduse de plată și va permite celor mai 
sărace state membre și regiuni să profite din plin de instrumentele financiare menite să 
reducă inegalitățile dintre state; consideră că este necesar să se ajungă la un echilibru între 
simplificare și stabilitatea normelor și a procedurilor;

6. atrage atenția că statele membre ar trebui să nu aștepte termenul final de implementare 
pentru Directiva 2010/31/CE ci să investească în crearea de noi materiale și tehnologii mai 
eficiente energetic, capabile să genereze atât locuri de muncă cât și revigorarea industrială 
și creșterea competitivității regiunilor UE;

7. subliniază potențialele beneficii disponibile în cadrul inițiativelor JESSICA și ELENA 
pentru investițiile în energia sustenabilă la nivel local, cu scopul de a ajuta orașele și 
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regiunile să se implice în proiecte de investiții viabile în domeniile eficienței energetice și 
solicită promovarea acestor inițiative;

8. consideră că este crucială posibilitatea de a utiliza fondurile structurale, Fondul de 
coeziune și alte instrumente financiare și de asistență pentru a finanța eficiența energetică 
în special în sectorul locuințelor; invită Comisia și statele membre să difuzeze informații 
clare și ușor accesibile privind instrumentele financiare, stimulentele, granturile și 
împrumuturile disponibile menite să susțină proiectele de eficiență energetică;

9. subliniază importanța integrării dimensiunii legate de eficiența energetică în strategiile de 
cercetare și inovare pentru specializare inteligentă, pe care statele membre și regiunile vor 
trebui să le dezvolte pentru a accesa fondurile pentru inovare din cadrul viitoarei politici 
de coeziune;

10. este îngrijorat de evoluțiile recente din țări precum Bulgaria, în care prețurile energiei 
provoacă tulburări sociale, și solicită aplicarea unor măsuri specifice prin care energia să 
devină abordabilă pentru cetățenii de rând;

11. subliniază, în special, potențialele beneficii sociale ale investițiilor în eficiența energetică, 
deoarece acestea pot contribui la reducerea facturii energetice a consumatorilor; 

12. amintește, în special, potențialul de economie de energie pe care îl oferă clădirile publice 
și locuințele, care reprezintă 40% din consumul final de energie al Uniunii, și îndeamnă 
statele membre să adopte rapid strategii pe termen lung pentru perioada de după 2020 
vizând mobilizarea investițiilor pentru renovarea clădirilor rezidențiale și comerciale în 
vederea îmbunătățirii performanțelor energetice ale parcului imobiliar, astfel cum se 
solicită în directiva 2012/27/UE;

13. reamintește că până la 31 decembrie 2020, toate clădirile noi trebuie să fie clădiri al căror 
consum de energie este aproape egal cu zero și, cu doi ani mai devreme, clădirile noi 
ocupate și deținute de autoritățile publice trebuie să fie clădiri al căror consum de energie 
este aproape egal cu zero; solicită deci statelor membre să accelereze elaborarea planurilor 
naționale pentru creșterea numărului de clădiri al căror consum de energie este aproape 
egal cu zero și să reglementeze, la nivel național, definiția clădirilor al căror consum de 
energie este aproape egal cu zero, care să reflecte condițiile naționale, regionale sau locale 
ale acestuia;

14. subliniază importanța pe care o au politica de coeziune și resursele financiare alocate 
acesteia pentru dezvoltarea completă a rețelelor inteligente care duc la sisteme energetice 
mai eficiente în regiuni, reducând consumul de energie și pierderile de energie;

15. invită Comisia să ajute statele membre să își consolideze capacitățile administrative și 
canalele de informare, cu scopul de a se realiza o mai bună direcționare a fondurilor 
existente; invită statele membre să utilizeze pe deplin fondurile structurale și fondul de 
coeziune pentru a încuraja investițiile în măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice; 

16. solicită statelor membre să faciliteze instituirea de mecanisme financiare pentru ca 
măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice să maximizeze avantajele fluxurilor 
multiple de finanțare, astfel cum se solicită în directiva 2012/27/CE; îndeamnă Comisia să 



AD\937677RO.doc 5/6 PE508.006v02-00

RO

ofere asistență statelor membre la instituirea mecanismelor financiare și să faciliteze 
schimbul celor mai bune practici între autoritățile sau organismele competente naționale 
sau regionale;

17. solicită statelor membre să lanseze campanii de informare care să prezinte beneficiile 
oferite prin creșterea confortului și reducerea facturilor la utilități ce se pot obține prin 
creșterea eficienței energetice a locuințelor; reamintește totuși că cea mai eficace măsură 
de creștere a eficienței energetice este la nivel de clădire și nu la nivel de unitate de clădire 
(e.g. apartament);

18. este îngrijorat de recentele concluzii ale Curții de Conturi, conform cărora investițiile în 
favoarea eficienței energetice din cadrul politicii de coeziune nu au fost rentabile din 
cauza punerii în aplicare și a utilizării incorecte a fondurilor alocate în acest scop;

19. solicită Comisiei să pună în aplicare fără întârziere recomandările Curții de Conturi de 
subordonare a finanțării măsurilor energetice din cadrul politicii de coeziune la realizarea 
unei evaluări adecvate a nevoilor, monitorizarea periodică, utilizarea unor indicatori de 
performanță comparabili și utilizarea unor criterii transparente pentru selectarea 
proiectelor și a unor costuri de investiție standard pe unitate de energie care trebuie 
economisită, cu o perioadă simplă de amortizare maximă acceptabilă.
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