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SUGESTII

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

1. subliniază că măsurile de eficienţă energetică reprezintă o modalitate rentabilă de a 
stimula competitivitatea economică, de a creşte siguranţa aprovizionării, de a reduce 
emisiile de CO2, de a crea locuri de muncă şi de a reduce sărăcia energetică; este 
îngrijorat în legătură cu nivelul scăzut, în unele state membre, al finanţărilor din fondurile 
FEDER destinate pentru măsurile de eficienţă energetică;îndeamnă statele membre să 
considere eficienţa energetică o prioritate orizontală în cadrul programelor lor 
operaţionale; invită Comisia şi autorităţile naţionale şi regionale să faciliteze utilizarea 
fondurilor structurale pentru măsuri privind eficienţa energetică, cum ar fi asigurarea unei 
mai bune diseminări a informaţiilor către nivelul regional şi local, precum şi înfiinţarea de 
ghişee unice; 

2. recunoaşte că unul dintre cele mai mari obstacole în calea realizării eficienţei energetice la 
nivel local şi regional îl reprezintă necesitatea investiţiilor în avans; este convins că orice 
măsură luată la nivelul UE ar trebui să ţină seama în mod corespunzător de implicaţiile 
asupra municipalităţilor şi regiunilor, precum şi de restricţiile bugetare ale acestora; prin 
urmare, recomandă Comisiei să consulte reprezentanţii locali şi regionali pentru a stabili 
orientări pentru dezvoltarea în domeniul energetic şi să ofere sprijin financiar pentru 
proiectele locale şi regionale prin programe inovatoare care folosesc resursele energetice 
şi fondurile structurale existente;

3. subliniază necesitatea dezvoltării asistenţei tehnice şi a ingineriei financiare la nivel de 
autorităţi locale şi regionale, pentru a sprijini actorii locali la crearea de proiecte, de 
exemplu prin mobilizarea facilităţii de asistenţă tehnică ELENA, gestionată de BEI, sau 
prin exploatarea experienţei dobândite în ceea ce priveşte societăţile de servicii energetice;

4. subliniază că un element esenţial pentru realizarea potenţialului UE de economisire a 
energiei îl reprezintă punerea în aplicare rapidă şi corectă a legislaţiei UE de către statele 
membre în domenii precum performanţa energetică a clădirilor, etichetarea energetică şi 
proiectarea ecologică; invită Comisia să sprijine activ şi să monitorizeze procesul de 
punere în aplicare;

5. constată că există diferite bariere la nivel local şi regional, în special în sectorul 
rezidenţial, ca urmare a costurilor financiare şi a perioadelor de amortizare îndelungate, a 
stimulentelor diferite pentru chiriaşi şi proprietari sau a negocierilor complexe în clădirile 
cu mai multe apartamente; solicită găsirea unor soluţii inovatoare şi rentabile pentru 
eliminarea acestor bariere, cum ar fi planuri de renovare a cartierelor, stimulente 
financiare şi asistenţă tehnică;

6. subliniază rolul-cheie pe care îl joacă autorităţile locale şi regionale în realizarea 
obiectivelor de eficienţă energetică şi, prin urmare, sprijină o abordare pe mai multe 
niveluri şi descentralizată a politicii energetice şi a eficienţei energetice, inclusiv a 
iniţiativelor „Pact între primari” şi „Proiecte urbane inteligente”; subliniază importanţa 
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abordării de la bază la vârf a politicii energetice a UE referitoare la oraşe şi regiuni, care 
vizează promovarea de investiţii nepoluante, eficiente din punct de vedere energetic; 
subliniază că alinierea viitoarei politici de coeziune la strategia Europa 2020 ar reprezenta 
un mecanism de aplicare esenţial pentru promovarea dezvoltării locale şi regionale, care ar 
conduce la o creştere inteligentă, competitivă din punct de vedere economic şi durabilă în 
statele membre, în regiuni şi în oraşe. 

7. constată că între regiunile europene există diferenţe considerabile care împiedică stabilirea 
unor obiective comune cu caracter obligatoriu în ceea ce priveşte eficienţa energetică, 
acestea determinând şi o povară inutilă în special pentru IMM-uri; propune, prin urmare, 
monitorizarea continuă a punerii în aplicare a legislaţiei existente, precum şi lansarea 
procedurilor de încălcare a dreptului Uniunii în cazurile de nerespectare;

8. recunoaşte faptul că, până în prezent, politicile în materie de eficienţă energetică nu au 
abordat într-o măsură suficientă factorul acceptării sociale în reducerea consumului de 
energie; subliniază că pentru succesul măsurilor de eficienţă energetică nu este crucială 
numai conduita utilizatorilor, ci ar trebui sporită şi încrederea consumatorilor; solicită ca 
viitorul plan de acţiune în domeniul eficienţei energetice să conţină măsuri de sprijin 
suplimentare pentru consolidarea acceptării sociale; subliniază rolul vital pe care îl pot 
juca nivelul local şi regional în ajungerea la un consens;

9. invită Comisia să introducă măsuri de combatere a sărăciei energetice, care în Europa 
afectează cele mai sărace gospodării, şi să sprijine în mod activ implementarea şi 
finanţarea eficienţei energetice în locuinţe;

10. subliniază faptul că întreprinderile, prin eforturile lor inovatoare, deţin un rol vital în 
elaborarea şi punerea în aplicare a măsurilor de economisire a energiei; speră că 
finanţările structurale vor încuraja întreprinderile în mod activ să participe la proiecte în 
domeniul eficienţei energetice;

11. invită Comisia să combine legislaţia europeană existentă, de exemplu, Directiva privind 
proiectarea ecologică şi Directiva privind etichetarea energetică, în loc să o suplimenteze 
şi mai mult pentru a optimiza procesul de aplicare a legislaţiei UE şi a exploata sinergiile, 
mai ales în folosul consumatorilor.
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