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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la revizuirea planului de acțiune privind eficiența energetică
(2010/2107(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 octombrie 2006, intitulată „Planul de 
acțiune pentru eficiența energetică: realizarea potențialului” (COM(2006)0545), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 23 ianuarie 2008, intitulată „De două ori 20 
până în 2020. Șansa oferită Europei de schimbările climatice” (COM(2008)0030), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 noiembrie 2008, intitulată „Eficiența 
energetică: realizarea obiectivului de 20%” (COM(2008)0772),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 ianuarie 2007, intitulată „O politică 
energetică pentru Europa” (COM(2007)0001), urmată de Comunicarea Comisiei din 13 
noiembrie 2008, intitulată „A doua revizuire strategică a politicii energetice - Un plan de 
acțiune al UE pentru securitate și solidaritate în domeniul energiei”, alături de 
documentele însoțitoare (COM(2008)0781), 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 663/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 13 iulie 2009 de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare 
economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte în domeniul 
energiei (Programul energetic european pentru redresare)1,

– având în vedere Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 
aprilie 2006 privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și de 
abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului (Directiva privind serviciile energetice)2,

– având în vedere Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 
mai privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului 
de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic3,

– având în vedere Directiva 2010/31/UE a Parlamentul European și a Consiliului din 19 mai 
2010 privind performanța energetică a clădirilor4,

– având în vedere documentul de bilanț ale Comisiei din 7 mai 2010, intitulat „Către o nouă 
strategie energetică pentru Europa 2011-2020”,

– având în vedere studiul independent, intitulat „Impozitarea autovehiculelor de serviciu.    

                                               
1 JO L 200, 31.7.2009, p. 31.
2 JO L 114, 27.4.2006, p. 64.
3 JO L 153, 18.6.2010, p. 1.
4 JO L 153, 18.6.2010, p. 13.
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Subvenții, bunăstare și economie”, elaborat la cererea Comisiei1,

– având în vedere Rezoluția sa din 3 februarie 2009 referitoare la a doua revizuire strategică 
a politicii energetice2,

– având în vedere articolul 194 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și avizul 
Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și cel al Comisiei pentru 
dezvoltare regională (A7-0000/2010),

A. întrucât economisirea energiei reprezintă cea mai avantajoasă din punct de vedere al 
costurilor și mai rapidă modalitate de a reduce emisiile de CO2 și alte emisii și de a crește 
securitatea aprovizionării și, în consecință, eficiența energetică ar trebui să constituie o 
prioritate-cheie a oricărei strategii viitoare a UE, îndeosebi a Strategiei 2020;  

B. întrucât economiile de energie aduc avantaje din punct de vedere economic; întrucât 
importurile de energie ale UE sunt în creștere și au valorat 332 de miliarde EUR în 2007 
și, conform cifrelor Comisiei, beneficiile în materie de energie pe an, pot depăși €1 000 
EUR3 pe gospodărie, iar atingerea cu succes a obiectivului privind eficiența energetică 
poate aduce economii de aproximativ 100 de miliarde EUR la bugetul UE și poate reduce 
emisiile cu aproape 800 de milioane de tone pe an4;         

C. întrucât trebuie intensificate eforturile în vederea atingerii obiectivului de 20% privind 
eficiența energetică până în 2020 și întrucât monitorizarea progresului înregistrat în 
vederea atingerii obiectivului nu este suficientă;

D. întrucât investițiile în eficiență energetică se amortizează rapid, iar investițiile creează 
locuri de muncă noi atât în zonele rurale, cât și în cele urbane, care, într-o mare măsură, 
nu pot fi externalizate, îndeosebi în sectorul construcțiilor și în cadrul IMM-urilor;

E. întrucât utilizarea fondurilor publice în cazul instrumentelor financiare de tip revolving, în 
scopul acordării de stimulente financiare măsurilor privind eficiența energetică, prezintă, 
în vremuri de restricții bugetare, avantajul de a putea susține majoritatea acestor fonduri în 
timp;  

F. întrucât cererea a fost cea care a determinat un consum de energie mai mare și există o 
necesitate reală de a elimina barierele pieței privind produsele mai eficiente din punct de 
vedere energetic;

G. întrucât aproximativ 40% din totalul consumului de energie are loc în clădiri, iar acestea 

                                               
1 Copenhagen Economics, 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxa
tion_paper_22_en.pdf
2 JO C 67 E, 18.3.2010, p. 16.
3 COM(2008)0772, p. 4.
4 COM(2008)0030, p. 8.
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produc aproximativ 36% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din UE1 și întrucât 
sectorul construcțiilor reprezintă o mare parte a economiei UE, generând aproximativ 12% 
din PIB-ul UE; 

H. întrucât motoarele electrice industriale consumă 30%-40% din energia electrică generată 
la nivel mondial și întrucât optimizarea adecvată a sistemelor de motoare respective, 
îndeosebi prin utilizarea reglajului de viteză, poate economisi între 30% și 60% din 
energia consumată, 

1. Respectarea și punerea în aplicare a legislației existente

1. invită Comisia să prezinte o evaluare a rezultatului eforturilor depuse de statele membre și 
de Comisie; consideră că, în cazul în care evaluarea relevă o punere în aplicare a strategiei 
nesatisfăcătoare și, în consecință, se estimează că UE nu își va putea atinge obiectivul 
pentru 2020, PAEE ar trebui să includă un angajament din partea Comisiei de a propune 
măsuri suplimentare ale UE, precum obiective obligatorii privind eficiența energetică, 
corecte și măsurabile pentru statele membre, care țin cont de poziția de plecare a fiecărui 
stat membru și de circumstanțele naționale; subliniază faptul că metoda ar trebui să se 
bazeze pe reduceri absolute ale consumului de energie pentru a garanta transparența;

2. invită Comisia să prezinte un plan de acțiune privind eficiența energetică ambițios, care 
face bilanțul progresului înregistrat cu toate măsurile incluse în planul de acțiune pentru 
anul 2006, consolidează punerea în aplicare a măsurilor privind eficiența energetică 
adoptate conform planului de acțiune pentru anul 2006, încă în derulare, și include măsuri 
noi, adecvate, în vederea atingerii obiectivului pentru 2020;   

3. solicită revizuirea Directivei privind serviciile energetice, astfel încât să includă o așa-zisă 
abordare de tip tablou de bord (cu obiective flexibile), care le oferă statelor membre 
flexibilitatea de a alege domeniile pe care se vor axa, bazându-se pe estimări privind 
eficiența din punct de vedere al costurilor și economiile de energie potențiale; 

4. invită Comisia să includă o evaluare critică a planurilor naționale de acțiune privind 
eficiența energetică și a punerii lor în aplicare, inclusiv un model obligatoriu de raportare, 
îmbinarea raportării cu Directiva privind serviciile energetice, etichetarea energetică și 
proiectarea ecologică, astfel încât să elimine greutățile întâmpinate de statele membre și să 
evalueze acțiunile statelor membre și să le ierarhizeze în vederea unei utilizări corecte a 
abordării obiectivelor flexibile;   

5. îndeamnă statele membre să creeze programe complexe de supraveghere a pieței și de 
monitorizare a conformității pentru directivele privind clădirile, proiectarea ecologică, 
etichetarea energetică și etichetarea energetică a pneurilor, în special în ceea ce privește 
importurile, și invită Comisia să monitorizeze punerea în aplicare a acestor programe și, 
dacă este necesar, să demareze procedurile privind încălcarea dreptului comunitar; 

6. solicită Comisiei, ca urmare a intrării în vigoare a directivei revizuite, să evalueze peste 
câțiva ani impactul asupra comportamentului consumatorilor al referinței obligatorii în 
reclame la sistemul de etichetare energetic;   

                                               
1 COM(2008)0772, p. 8.
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2. Infrastructura energetică (producție și transmitere)

7. consideră că este necesar să se acorde mai multă importanță inovațiilor la nivelul 
sistemului, spre exemplu rețelelor inteligente, sistemelor de contorizare inteligente și 
stocării energiei, care pot facilita eficiența energetică; 

8. solicită revizuirea Directivei PCCE în vederea promovării PCCE și a încălzirii/răcirii 
centralizate, încurajând statele membre să creeze un cadru de reglementare stabil și 
favorabil, acordând un acces prioritar la rețeaua de electricitate pentru PCCE și 
promovând utilizarea PCCE și a încălzirii centralizate în clădiri și finanțarea sustenabilă a 
PCCE, de exemplu prin includerea PCCE printre criteriile de selecție pentru proiectele de 
dezvoltare urbană și rurală finanțate prin fondurile structurale;

9. invită statele membre să promoveze, de asemenea, utilizarea PCCE, sprijinind amplasarea 
și renovarea sistemelor de încălzire centralizată, care ar trebui să aibă prioritate față de 
generarea combinată de căldură și electricitate ca atare;

10. salută activitatea continuă a Comisiei privind rețelele inteligente și îndeamnă Comisia să 
sprijine dezvoltarea acestora prin stabilirea unor standarde comune și să garanteze un 
mediu de reglementare armonizat și stabil pe termen lung în întreaga UE;

3. Dezvoltarea urbană și clădirile

11. subliniază necesitatea de a sprijini inițiativele axate pe nivelul local și pe cel regional în 
vederea diminuării consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum 
inițiativele Convenția primarilor și Proiecte urbane inteligente; 

12. invită Comisia să evalueze potențialul clădirilor publice privind eficiența energetică și să 
propună un obiectiv obligatoriu privind reducerea consumului de energie al clădirilor 
publice în statele membre;

13. este convins că autoritățile publice trebuie să dea un exemplu, acest lucru fiind cheia 
atingerii obiectivului privind economiile de energie; admite, pe de altă parte, că restricțiile 
de ordin bugetar existente îndeosebi la nivel regional și local limitează adesea capacitatea 
entităților publice de a face investiții inițiale; invită Comisia și statele membre să găsească 
soluții inovatoare în vederea rezolvării acestei probleme;

14. consideră că Parlamentul European și Comisia ar trebui să dea un exemplu prin renovarea 
propriilor clădiri aproape în întregime până în 2020;

15. solicită Comisiei să promoveze inițiative noi privind renovările clădirilor în contextul 
viitoarei strategii în materie de inovare, precum un parteneriat pentru inovare privind 
eficiența energetică în orașele eficiente din punct de vedere energetic/cu zero emisii;  

16. invită Comisia și statele membre să promoveze introducerea certificatelor de performanță 
energetică, ghișeele unice care conferă acces la consultanță și asistență tehnică, precum și 
stimulentele financiare disponibile la nivel regional, național și european;   

17. solicită Comisiei și statelor membre să promoveze o mai largă utilizare a auditurilor 
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energetice în întreprinderi și să elaboreze mecanisme de asistare îndeosebi a IMM-urilor 
în această privință; 

18. consideră că Comisia ar trebui să finanțeze studii pilot privind auditurile eficienței 
energetice a clădirilor pentru a verifica economiile potențiale și pentru a-i motiva pe 
actorii de pe piață să investească în soluții de eficiență energetică;

19. solicită Comisiei să propună cerințe energetice minime privind iluminatul stradal, 
achizițiile publice ecologice și renovările energetice; îndeamnă, în acest context, Comisia, 
să includă specificațiile privind costurile totale pe parcursul duratei de viață pentru toate 
achizițiile publice de instalații de iluminat până în 2012; 

4. TIC și produsele dedicate

20. solicită punerea în aplicare rapidă și adecvată a directivelor privind etichetarea energetică 
prin adoptarea de acte delegate referitoare la produse cu impact energetic noi; consideră că 
Directiva privind proiectarea ecologică ar trebui să facă de asemenea referire la produsele 
destinate clădirilor mari, echipamentului industrial, sistemelor de iluminat integrate din 
clădiri, pompelor și produselor de eficientizare a utilizării apei și ar trebui să includă de 
asemenea o definiție a cerințelor minime de performanță a clădirilor;   

21. invită Comisia să prezinte acte legislative specifice privind eficiența produselor în ceea ce 
privește utilizarea resurselor; 

22. solicită Comisiei să evalueze posibilitatea extinderii domeniului de aplicare a Directivei 
privind clădirile pentru a include clădirile mari, incluzând cerințele privind proiectarea 
ecologică a produselor, îndeosebi a motoarelor electrice industriale, folosite în clădirile 
mari;   

23. invită Comisia să evalueze legislația și să se asigure că aceasta vizează produse, sisteme și 
consumul lor de energie și consideră necesară creșterea gradului de sensibilizare a 
cetățenilor UE în ceea ce privește eficiența energetică și a de utilizare a resurselor pe care 
o pot oferi produsele de consum și produsele cu impact energetic; consideră că, la 
evaluarea consumului de energie, aplicațiile trebuie analizate în ansamblu, și nu doar ca 
produse cu componentă unică;  

24. salută activitatea grupului de lucru privind sistemele de contorizare inteligente și solicită 
Comisiei să prezinte o serie de recomandări înainte de sfârșitul anului 2011 pentru a 
garanta că:

 contorizarea inteligentă este pusă în aplicare conform calendarului celui de-al treilea 
pachet privind piața internă a energiei, 

 până la sfârșitul anului 2011, statele membre ajung la un compromis privind funcțiile 
comune ale sistemelor de contorizare inteligente,

 Comisia și statele membre stabilesc un obiectiv concret privind numărul de locuințe 
prevăzute cu sisteme de contorizare inteligente până în 2020;
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25. invită Comisia să includă în Planul SET o linie de acțiune privind dezvoltarea și 
promovarea tehnologiei și produselor care favorizează eficiența energetică și de utilizare a 
resurselor;

5. Transportul

26. solicită Comisiei să publice o carte albă ambițioasă privind transporturile, cu scopul de a 
dezvolta o politică europeană sustenabilă în domeniul transporturilor, care promovează 
introducerea noilor tehnologii eficiente din punct de vedere energetic și reduce dependența 
de combustibilii fosili, îndeosebi cea de petrol; 

27. invită Comisia să promoveze dezvoltarea dispozitivelor inovatoare pentru a îmbunătăți 
eficiența energetică (de exemplu, spoilere pentru camioane) și să analizeze posibilitatea 
impunerii obligativității acestora în cazul în care se dovedesc avantajoase din punct de 
vedere al costurilor;

28. încurajează, în acest context, promovarea utilizării pneurilor eficiente din punct de vedere 
energetic și solicită Comisiei să stabilească cerințe minime privind eficiența energetică 
pentru vehiculele achiziționate de către autoritățile publice și pentru pneurile aferente 
acestora;  

29. invită Comisia să garanteze condiții-cadru pentru dezvoltarea vehiculelor electrice, 
îndeosebi privind standardizarea programelor informatice dedicate infrastructurii și 
stațiilor de alimentare;  

30. reiterează necesitatea de a promova soluțiile de transport intermodal, precum și 
dezvoltarea sistemelor de transport inteligente pentru a realiza economii de energie în 
sectorul transporturilor (inclusiv a taxelor de decongestionare, a tehnologiilor informației 
în domeniul gestionării traficului, a infrastructurii feroviare etc.);

31. solicită statelor membre să elimine regimurile fiscale care stimulează achizițiile de 
autovehicule ineficiente din punct de vedere al combustibilului utilizat1; 

6. Stimulentele și finanțarea

32. invită Comisia să depună propuneri referitoare la modalitatea de instituire a unui cadru al 
UE privind instrumentele financiare de tip revolving în vederea sprijinirii măsurilor 
complementare privind eficiența energetică, care să sprijine schemele și canalele de 
distribuție naționale de succes existente (de exemplu, prin partajarea riscurilor) și care să 
încurajeze crearea de scheme de eficiență energetică și îmbunătățirea lor în statele 
membre;    

33. consideră că acest cadru ar trebui să țină cont de experiența instrumentelor de tip 
revolving existente, oferite de intermediarii financiari publici, să implice fondurile UE 
existente și să fie conceput astfel încât să atragă alte fonduri, publice sau private, pentru a 
crea cel mai puternic efect de levier posibil și pentru a sprijini programe financiare 

                                               
1 Documentul de lucru privind fiscalitatea nr.22 (2010): Impozitarea autovehiculelor de serviciu. Subvenții, 
bunăstare și economie.
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destinate unui număr mare de beneficiari finali; 

34. salută, în acest sens, propunerea Comisiei de a utiliza fondurile neangajate în conformitate 
cu Regulamentul PEER în scopul creării unui instrument financiar dedicat, care să sprijine 
inițiativele în materie de eficiență energetică și energii regenerabile și solicită Consiliului 
să adopte rapid propunerea;   

35. subliniază necesitatea de a îmbunătăți utilizarea fondurilor UE existente, precum FEDER 
pentru măsuri privind eficiența energetică; solicită Comisiei să identifice obstacolele din 
calea utilizării unei proporții mai mari a resurselor fondurilor structurale și de coeziune în 
acest scop și să inițieze acțiuni adecvate pentru a identifica soluții la aceste obstacole (de 
exemplu, măsuri suplimentare ale UE în vederea sprijinirii asistenței tehnice);

36. invită Comisia să consolideze facilitățile de finanțare (de exemplu, ELENA) și să 
analizeze posibilitatea creării unor facilități complementare, finanțate prin programul 
privind energia inteligentă;

37. invită Comisia să promoveze măsurile UE de sprijinire a asistenței tehnice oferite prin 
intermediarii financiari (naționali și internaționali) cu experiență:

 în vederea creșterii gradului de sensibilizare și a know-how-ului autorităților de 
management și ale instituțiilor financiare publice și private privind strategiile de 
finanțare și cerințele instituționale pentru sprijinirea investițiilor în eficiența 
energetică,  

 în vederea sprijinirii instituțiilor financiare publice și private în procesul de punere în 
aplicare a măsurilor corespunzătoare și a instrumentelor financiare,  

 în vederea structurării instrumentelor financiare sustenabile și eficiente pentru o mai 
bună utilizare a fondurilor disponibile pentru investiții în eficiența energetică,

 în vederea încurajării transferului experiențelor în materie de bune practici între statele 
membre și intermediarii lor financiari;

38. invită Comisia să analizeze posibilitatea propunerii de măsuri eficace în vederea 
determinării întreprinderilor din domeniul energiei să investească în eficiența energetică; 

39. reiterează solicitarea conform căreia, în cadrul politicii europene de vecinătate, ar trebui 
consolidat un capitol privind eficiența energetică, care să fie apoi inclus în mod sistematic 
în dialogurile dintre UE și țările terțe;

40. invită Comisia să introducă eficiența energetică printre prioritățile-cheie ale celui de-Al 
optulea program-cadru de cercetare și să aloce un buget semnificativ subprogramelor de 
eficiență energetică, similare actualului program privind energia inteligentă; subliniază 
necesitatea unei dublări a fondurilor destinate cercetării, dezvoltării și activităților 
demonstrative din domeniul energiei, inclusiv a unei creșteri substanțiale a bugetului 
viitor al UE, îndeosebi a celui destinat energiei regenerabile, rețelelor inteligente și 
eficienței energetice până în 2020, în comparație cu nivelul actual; 
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41. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere
Eficiența energetică reprezintă cea mai avantajoasă din punct de vedere al costurilor și mai 
rapidă modalitate de reducere a emisiilor de CO2 și a altor emisii. Avantajele sunt enorme atât 
în ceea ce privește creșterea economică, cât și în ceea ce privește crearea de locuri de muncă. 
Locurile de muncă vor fi create atât în mediul rural, cât și în cel urban, adesea în cadrul IMM-
urilor, fiind vorba despre locuri de muncă locale, care nu pot fi externalizate. Aceste locuri de 
muncă vor fi în domeniul IT, în cel al construcțiilor și în cel al serviciilor.
S-au înregistrat numeroase realizări de la adoptarea planului de acțiune privind eficiența 
energetică în 2006; cu toate acestea, contextul politic și economic s-a schimbat substanțial de 
la momentul respectiv. În consecință, există o necesitate reală de a revizui politica în materie 
de eficiență energetică a UE pentru a o alinia cu prioritățile și evoluțiile actuale. Trebuie să se 
efectueze o evaluare temeinică a realizărilor și a deficiențelor planului de acțiune privind 
eficiența energetică din 2006, care să stea la baza revizuirii politicii UE în materie de eficiență 
energetică.  Se pot introduce măsuri care să sporească economiile de energie printr-o mare 
varietate de instrumente la nivelul UE și la nivel național, precum etichetarea produselor cu 
impact energetic și stabilirea unor standarde ecologice pentru acestea, consumul de energie al 
clădirilor și multe altele. Raportorul consideră că factorii de decizie ar trebui să încerce să 
diversifice mijloacele prin care încearcă să se sporească eficiența energetică a UE27 și că 
unele instrumente se pretează mai bine la a fi utilizate la nivel național.

Obiectivele privind eficiența energetică 
Se pare că este din ce în ce mai evident faptul că UE nu își va atinge obiectivul de 20%. 
Lipsesc documente oficiale din partea Comisiei Europene în acest sens. În timp ce obiectivele 
privind emisiile și energiile regenerabile sunt ușor de măsurat și sunt făcute publice de către 
Eurostat, statisticile privind eficiența energetică, pe de altă parte, sunt controversate, având în 
vedere că modelul PRIMES este adesea contestat. Cu toate acestea, raportorul consideră că 
este responsabilitatea Comisiei să prezinte statistici privind evoluția tuturor elementelor 
esențiale ale politicii energetice a UE.  

Clădirile
Este bine cunoscut faptul că există un potențial foarte mare de eficiență energetică a clădirilor.  
Reformarea recentă a PERD face dificilă o altă reformare a acestei directive în prezent. Cu 
toate acestea, importanța clădirilor cere o abordare diferită, care respectă principiul 
subsidiarității și nu încalcă dreptul la proprietate privată. Ar trebui să analizăm chestiunea 
instrumentelor de finanțare adecvate, precum și necesitatea de a consolida formarea 
profesională, accesul la informații al IMM-urilor și gradul de conștientizare în general. Ar 
trebui să se pună accent pe renovarea clădirilor existente, din moment ce rata de construcție a 
clădirilor noi în UE scade treptat și multe clădiri vechi dețin potențialul de eficiență cel mai 
ridicat, dacă sunt renovate în mod adecvat. 

Proiectarea ecologică
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Ca principiu general, raportorul consideră că acordurile voluntare trebuie să fie promovate, 
însă, în unele cazuri, standardele minime și obiectivele concrete reprezintă măsuri necesare în 
vederea orientării pieței către o direcție mai eficientă din punct de vedere energetic. Directiva 
privind proiectarea ecologică este cel mai eficace instrument la nivelul UE privind politica în 
domeniul eficienței energetice și constituie un exemplu de primă clasă de tipuri de politici pe 
care UE ar trebui să încerce să le introducă. Cea mai promițătoare abordare pare cea bazată pe 
standardele comune ale pieței UE, favorizând o concurență mai mare între statele membre, 
care să le permită să fie competitive pe piața mondială.  

Finanțarea
În industria tehnologiilor ecologice există necesitatea de a reduce diferențele dintre SUA și 
China, pe de o parte, și UE, pe de altă parte. Ambele țări devansează cu mult UE în ceea ce 
privește adoptarea măsurilor legislative care promovează soluțiile de eficiență energetică.  
Așadar, măsurile și instrumentele care sporesc finanțarea ar trebui susținute de UE și statele 
membre. Introducerea fondurilor naționale pentru eficiență energetică care sprijină contractele 
de performanță energetică ar trebui stimulată printr-un instrument financiar la nivel european.

Contractul de performanță energetică prin care un client achiziționează o economie de energie 
garantată creează un efect de levier, deoarece investiția se amortizează într-un interval de timp 
de 2-15 ani. Un asemenea model creează locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, consumatorii 
fac economii la facturile de energie, iar emisiile sunt reduse. 


