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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. 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;

2. indică faptul că primul obiectiv al politicii de coeziune rămâne reducerea diferențelor 
economice și sociale 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;

3. subliniază că investițiile în materie de îmbunătățire a eficienței energetice au potențialul 
de a contribui la creșterea economică, ocuparea forței de muncă, inovare și reducerea 
sărăciei energetice a gospodăriilor, având, prin urmare, o contribuție pozitivă la coeziunea 
economică, socială și teritorială; 

4. 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;

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

6. 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;

7. invită statele membre să utilizeze pe deplin fondurile structurale și fondul de coeziune 
pentru a încuraja investițiile în măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice; 

8. 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 
ofere asistență statelor membre la instituirea mecanismelor financiare și să faciliteze 
schimbul celor mai bune practici între autoritățile sau organismele competente naționale 
sau regionale;

9. 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; 
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10. 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.


