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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la punerea în aplicare și impactul măsurilor în materie de eficiență 
energetică în cadrul politicii de coeziune

(2013/2038(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 191 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 37 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere articolele 3 și 6 din TUE,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de 
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, 
Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1260/1999,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de 
creare a Fondului de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1164/94,

– având în vedere Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE 
și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE,

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

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010, intitulată „Europa 2020 O 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020),

– având în vedere Raportul Comisiei din 18 aprilie 2013, intitulat „Sprijinul financiar pentru 
eficiența energetică a clădirilor” (COM(2013)0225),

– având în vedere capitolul 5 („Diferențele pronunțate la nivel european în materie de 
energie curată și sărăcie energetică) din raportul Institutului european al sindicatelor 
(ETUI) „Benchmarking Working Europe 2013” (Bruxelles 2013),

– 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,
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– având în vedere Raportul din 30 aprilie 2013 referitor la locuințele sociale în Uniunea 
Europeană1,

– având în vedere Raportul Consiliului din 4 martie 2013, intitulat „Implementarea 
semestrului european (raport de sinteză)” (6754/13),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 ianuarie 2011, intitulată „Contribuția 
politicii regionale la creșterea durabilă în Europa 2020” (COM(2011)0017), 

– având în vedere Cartea statistică de buzunar a Comisiei din 2012, intitulată „Energia UE 
în cifre”2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 decembrie 2008, intitulată „Politica de 
coeziune: investiții în economia reală” (COM(2008)0876),

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

– având în vedere Raportul special nr. 21/2012 al Curții de Conturi, intitulat „Raportul cost-
eficacitate al investițiilor în eficiența energetică efectuate în cadrul politicii de coeziune”,

– având în vedere Rezoluția sa din 11 martie 2009 referitoare la un plan european de 
relansare economică3,

– având în vedere raportul furnizat de KfW Research, intitulat „Impactul asupra bugetelor 
publice al programelor promoționale ale KfW în domeniul construcției și reabilitării 
eficiente din punct de vedere energetic”4,

– având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2013 referitoare la rolul politicii de coeziune 
a UE și al actorilor săi în punerea în aplicare a noii politici energetice europene5,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 martie 2011, intitulată „Foaie de parcurs 
pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până 
în 2050” (COM(2011)0112),

– având în vedere Rezoluția sa din 24 mai 2012 referitoare la o Europă eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor6,

– având în vedere Raportul Comisiei din 18 aprilie 2013, intitulat „Politica de coeziune: 
Raport strategic 2013 privind implementarea programului 2007-2013” (COM(2013)0210),

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 4 mai 2012, intitulat „Eficiența 
energetică în orașe și regiuni, cu un accent deosebit pe diferențele dintre districtele rurale 

                                               
1 A7-0155/2013.
2 http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2012_energy_figures.pdf.
3 Texte adoptate, P6_TA(2009)0123.
4https://www.kfw.de/migration/Weiterleitung-zur-Startseite/Homepage/KfW-Group/Research/PDF-
Files/Energy-efficient-building-and-rehabilitation.pdf.
5 Texte adoptate, P7_TA(2013)0017.
6 Texte adoptate, P7_TA(2012)0223.
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și cele urbane”1,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 14 decembrie 2011, intitulat „Eficiența 
energetică”2,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (CESE), intitulat 
„Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența 
energetică ”3,

– având în vedere documentul de politică al MARIE/ELIH-MED (Mediterranean Building 
Rethinking for Energy Efficiency Improvement/Energy Efficiency in Low Income 
Housing in the Mediterranean), intitulat „Îmbunătățirea cooperării transnaționale în cadrul 
Programului MED – soluții la provocările în materie de eficiență energetică a clădirilor”,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 martie 201,1 intitulată „Planul 2011 pentru 
eficiență energetică” (COM(2011)0109),

– având în vedere recomandările Fondurilor structurale și de coeziune pentru investiții în 
energia durabilă (SF Energy Invest), intitulate „Recomandări practice pentru creșterea 
cotei investițiilor în energia durabilă în cadrul următoarei perioade de programare a FSC 
2014-2020”4,

– având în vedere Raportul prezentat Comisiei de Ismeri Europa, intitulat „Rețeaua 
experților pentru evaluarea performanțelor politicii de coeziune 2007-2013 – Sinteza 
rapoartelor naționale 2011”,

– având în vedere Cartea Verde a Comisiei din 27 martie 2013, intitulată „Un cadru pentru 
2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei ” (COM(2013)0169),

– având în vedere studiul efectuat de Copenhagen Economics, intitulat „Numeroasele 
beneficii ale investițiilor în renovarea clădirilor în mod eficient din punct de vedere 
energetic”5, 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie (A7-0000/2013),

A. întrucât îmbunătățirea eficienței energetice înseamnă utilizarea unor cantități mai mici de 
energie, menținându-se în același timp un nivel echivalent al activității sau al serviciilor 
economice6;

B. întrucât promovarea eficienței energetice este stabilită la articolul 194 alineatul (1) din 
                                               
1 JO C 225, 27.7.2012, p. 52.
2 JO C 54, 23.2.2012, p.49.
3 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.20571
4 http://www.sf-energyinvest.eu/fileadmin/Dateien/Downloads/May2012-Recommendations.pdf.
5 http://www.renovate-europe.eu/uploads/Multiple%20Benefits%20Study_Key%20Messages%20Brochure.pdf.
6 Comunicarea Comisiei din 19 octombrie 2006, Planul de acțiune pentru eficiența energetică: realizarea 
potențialului, (COM(2006)0545).
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Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) în contextul instituirii și 
funcționării pieței interne și din perspectiva necesității de a conserva și îmbunătăți mediul;

C. întrucât eficiența energetică reprezintă o prioritate-cheie pentru Comisie și pentru statele 
membre, astfel cum o ilustrează și obiectivul Strategiei UE 2020 de a spori eficiența 
energetică cu 20%;

D. întrucât investițiile în eficiența energetică pot aduce beneficii economice, sociale și de 
mediu;

E. întrucât punerea în aplicare la timp și în mod eficient a Directivei privind eficiența 
energetică poate duce la reducerea semnificativă a consumului de energie, la reducerea 
importurilor de combustibili fosili și la crearea de noi locuri de muncă, oferind protecție 
socială și ducând la eradicarea sărăciei energetice; 

F. întrucât, în actuala perioadă de programare 2007-2013, eficienței energetice i s-au alocat 
5,5 miliarde EUR în cadrul bugetului aferent politicii de coeziune;

G. întrucât, conform celui mai recent raport al Comisiei1, până la sfârșitul lui 2011, 
aproximativ 3,8 miliarde EUR fuseseră alocate unor proiecte specifice care vizau eficiența 
energetică; printre ele s-au numărat fonduri de tip revolving, a căror rată de punere în 
aplicare a fost de 68%;

H. întrucât, în Raportul său de sinteză din martie 20132, Consiliul a identificat printre factorii 
care afectează negativ dezvoltarea eficienței energetice lipsa informării adecvate și a 
stimulentelor financiare, lipsa vizibilității măsurilor pentru eficiența energetică și punerea 
în aplicare neadecvată a legislației existente, precizând că acești factori sunt mai degrabă 
de natură practică, și nu țin neapărat de reglementare;

Observații generale

1. subliniază faptul că, în actuala perioadă de criză, îmbunătățirea eficienței energetice se 
poate dovedi a fi modalitatea decisivă pentru a stimula competitivitatea, crearea de locuri 
de muncă și creșterea, reprezentând o opțiune în care este numai de câștigat în ceea ce 
privește combaterea schimbărilor climatice;

2. sprijină angajamentul UE de a realiza obiectivul de sporire a eficienței energetice cu 20% 
până în 2020; ia act cu preocupare de estimările actuale privind eforturile de economisire 
a energiei pe care intenționează să le întreprindă sau deja o fac statele membre, conform 
cărora nu se poate realiza decât o îmbunătățire cu 9%; în acest context, îndeamnă statele 
membre să depună eforturi suplimentare în vederea realizării obiectivului Strategiei UE 
2020;

3. ia act de faptul că direcționarea cheltuielilor publice către produse, mijloace de transport, 
clădiri, industrii, activități și servicii eficiente din punct de vedere energetic poate 
contribui la reducerea cheltuielilor cu facturile de energie ale autorităților publice și poate 

                                               
1 Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 18 aprilie 2013, „Sprijinul financiar pentru 
eficiența energetică a clădirilor”, COM(2013)0225.
2 Raportul de sinteză al Consiliului din 4 martie 2013, „Implementarea semestrului european”, (6754/13).
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oferi un raport calitate-preț mai bun;

4. subliniază că statele membre ar trebuie să considere utilizarea fondurilor structurale pentru 
eficiență energetică drept o oportunitate de investiții cu un puternic efect de pârghie, și nu 
drept o cheltuială;

5. solicită Comisiei să sporească gradul de securitate juridică în ceea ce privește normele 
privind acordarea ajutoarelor de stat la nivel regional (ASR) pentru locuințele sociale sau 
pentru investiții în clădiri durabile și în energie;

6. reamintește că, în prezent, peste 9% dintre cetățenii UE nu-și pot încălzi casele în mod 
adecvat; ia act de faptul că sărăcia energetică este un fenomen grav în noile state membre 
și este cauzată, în cele mai multe cazuri, de gospodăriile cu un randament energetic 
scăzut; invită Comisia să examineze în detaliu legătura dintre promovarea eficienței 
energetice, sărăcia energetică și consumatorii vulnerabili;

7. subliniază necesitatea de a asigura sprijin specific pentru investițiile în locuințe sociale; 
invită statele membre și toate părțile interesate să acorde investițiilor în locuințele sociale 
un loc important în cadrul programelor naționale de reformă și în formularea priorităților 
strategice ale acordurilor de parteneriat pentru viitoarea perioadă de programare 2014-
2020;

Viitoarea perioadă de programare 2014-2020 și modificările legislative

8. reamintește relaxarea din 2009 a normelor în materie de eficiență energetică ale Fondului 
european de dezvoltare regională (FEDER); odată cu aceasta locuințele au devenit 
eligibile pentru sprijin în toate regiunile UE, acesta fiind limitat la un plafon de 4%; ia act 
cu preocupare de faptul că, în practică, această acțiune de politică nu a avut drept rezultat 
o creștere substanțială a fondurilor redirecționate către acest obiectiv; subliniază 
importanța clarității juridice în ceea ce privește măsurile în materie de eficiență energetică 
înainte de începere noii perioade de programare 2014-2020;

9. salută noile oportunități oferite de FEDER și de fondul de coeziune în cadrul noii perioade 
de programare 2014-2020, precum și sporirea rolului lor în realizarea obiectivelor în 
materie de eficiență energetică; sprijină îndeosebi viitorul rol al finanțării politicii de 
coeziune pentru întregul sector al locuințelor;

10. își susține cu fermitate poziția în cadrul negocierilor în curs privind Regulamentul FEDER 
în ceea ce privește sumele procentuale alocate diferitelor obiective tematice pentru fiecare 
categorie de regiuni, ceea ce ar garanta o creștere importantă a sumelor alocate eficienței 
energetice și resurselor regenerabile de energie; reamintește faptul că alocarea fondurilor 
este crucială pentru mobilizarea cu mai mare ușurință a actorilor locali, contribuind la 
crearea unor programe de renovare stabile pe termen lung; 

11. salută propunerea Comisiei de a extinde utilizarea instrumentelor financiare inovatoare în 
cadrul FEDER în viitoarea perioadă de programare 2014-2020 la toate obiectivele 
tematice, inclusiv eficiența energetică; 

12. sprijină propunerile Comisiei de simplificare a arhitecturii fondurilor structurale în cadrul 
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viitoarei perioade de programare 2014-2020; consideră că, după încheierea negocierilor 
privind Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC), ar trebui să se pună în aplicare 
cu succes utilizarea mai multor fonduri, ceea ce ar aduce numeroase beneficii proiectelor 
de amploare în materie de eficiență energetică; 

13. salută progresele realizate în cadrul negocierilor RDC în ceea ce privește acordurile de 
parteneriat; în acest sens, invită statele membre și autoritățile de gestionare să utilizeze în 
mod eficient acest mecanism prin organizarea unor conferințe în vederea consultării 
părților interesate relevante din domeniul eficienței energetice la elaborarea programelor 
operaționale (PO);

14. invită statele membre să-și armonizeze strategiile naționale, regionale și locale, precum și 
pe cele de mediu, la obiectivele UE; în special, încurajează statele membre să consolideze 
legăturile dintre Planurile naționale de acțiune pentru eficiența energetică și programele 
operaționale cu scopul de a se asigura că fondurile structurale și de investiții europene vor 
face parte dintr-o strategie coerentă, răspunzând, în același timp, nevoilor teritoriale; 
subliniază faptul că acest lucru ar putea fi îmbunătățit în contextul noului cadru al 
condiționalităților ex ante;

15. la scurt timp înainte de încheierea negocierilor CFM, reamintește statelor membre încă o 
dată importanța unui buget finanțat corespunzător pentru cadrul financiar multianual 
2014-2020, în cadrul căruia politica de coeziune nu numai că poate, ci ar și trebui să 
stimuleze redresarea;

Sensibilizarea și importanța informării corespunzătoare

16. solicită Comisiei să aducă îmbunătățiri și să comunice mai eficient informațiile 
incomplete și inconsecvente disponibile în prezent în ceea ce privește aspectele legate de 
eficiența energetică, beneficiile care pot rezulta în urma investițiilor în eficiența 
energetică, cele mai bune metodologii disponibile și furnizorii de servicii relevante;

17. subliniază că lipsa unor informații detaliate privind caracteristicile parcului imobiliar la 
nivel regional reprezintă un obstacol major în calea elaborării strategiilor și planurilor de 
către autoritățile naționale și regionale;

18. încurajează autoritățile de gestionare să îmbunătățească vizibilitatea programelor 
operaționale și a oportunităților pe care acestea le oferă proiectelor în materie de energie 
durabilă; în acest sens, sugerează crearea unor site-uri internet, a unor platforme și a unor 
baze de date la nivel național pentru eventualii beneficiari și părți interesate, organizarea 
de ateliere și evenimente destinate anumitor grupuri specifice și luarea de măsuri pentru 
îmbunătățirea vizibilității și accesibilității resurselor online existente (precum portalul 
online Build Up sau SF Energy Invest Manual);

19. încurajează autoritățile de gestionare ca, în cadrul viitoarei perioade de programare 2014-
2020, să promoveze proiecte integrate, adoptând o abordare holistică față de eficiența 
energetică la nivel teritorial, în special prin utilizarea unor noi instrumente strategice de 
programare, precum investițiile teritoriale integrate, cu implicarea inițiativelor existente, 
cum ar fi Convenția primarilor, pentru a contribui la dezvoltarea planurilor integrate;
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20. sugerează inițierea de către Comisie, statele membre și autoritățile de gestionare a unei 
acțiuni concertate în vederea punerii în aplicare și a gestionării proiectelor în materie de 
eficiență energetică finanțate prin fonduri europene structurale și de investiții cu scopul de 
a promova dialogul, atât de necesar, și schimbul de bune practici;

Consolidarea capacităților și asistența tehnică

21. invită statele membre să dea curs recomandărilor Comisiei1 și să intensifice consolidarea 
capacităților, cu utilizarea bugetelor dedicate asistenței tehnice, astfel încât părțile 
interesate la nivel local și regional și din societatea civilă să poată participa la strategiile 
regionale de adaptare la schimbările climatice și de atenuare a acestora;

22. recunoaște faptul că tranziția către tehnologii eficiente din punct de vedere energetic 
necesită competențe noi și o educație și formare profesională care să țină cont de 
preocupările legate de mediu în sectorul construcțiilor și în alte sectoare; în acest sens, 
încurajează statele membre să utilizeze fonduri pentru a oferi asistență tehnică la toate 
nivelurile (de exemplu, prin intermediul mecanismului ELENA); de asemenea, invită 
statele membre să utilizeze fondurile structurale pentru recalificarea și îmbunătățirea 
competențelor lucrătorilor în vederea noilor locuri de muncă create în cadrul economiei cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon;

Rolul instrumentelor financiare

23. subliniază că o combinație de granturi și instrumente financiare poate contribui la o 
abordare inovatoare de succes pentru a servi drept pârghie pentru finanțarea privată, 
pentru a crea noi modele de parteneriate de tip public-privat și pentru a spori inovarea; 

24. subliniază că eforturile de a găsi surse de finanțare pentru investițiile în proiecte care 
vizează eficiența energetică sunt adesea îngreunate de obstacolele de pe piață, în materie 
de reglementare sau legate de încredere, cum ar fi costurile inițiale generate pentru 
investitori și dificultățile de estimare a potențialului real de economisire a energiei;

25. subliniază cu preocupare că, ca urmare a actualei crize economice și financiare și a 
măsurilor ample de austeritate aplicate în întreaga UE, este din ce în ce mai dificil pentru 
statele membre să găsească fondurile necesare pentru a cofinanța programele politicii de 
coeziune în materie de eficiență energetică; în acest sens, consideră că este esențial să se 
găsească noi modalități inovatoare de finanțare a proiectelor în materie de eficiență 
energetică;

26. recunoaște sprijinul acordat de Comisie în vederea consolidării rolului noilor 
instrumentelor financiare inovatoare în cadrul viitoarei perioade de programare 2014-
2020; subliniază că, în cazul în care nu sunt furnizate la timp și în lipsa clarității juridice, 
acestea creează dificultăți atât pentru statele membre, cât și pentru celelalte părți implicate 
în gestionarea unor astfel de instrumente; înseamnă Comisia să prezinte fără întârziere 
propuneri pentru noi instrumente financiare disponibile în vederea sprijinirii măsurilor în 
materie de eficiență energetică;

                                               
1 Comunicarea Comisiei privind contribuția politicii regionale la creșterea durabilă în Europa 2020, ianuarie 
2011.
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27. solicită Comisiei să sporească sprijinul financiar specific acordat de Banca Europeană de 
Investiții (BEI) și de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) 
proiectelor în materie de eficiență energetică; îndeamnă BEI, Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei (CEB) și BERD să instituie un grup de lucru comun pentru a analiza 
alternative la noile instrumente financiare, care să poată fi puse la dispoziția statelor 
membre împreună cu fondurile naționale pentru eficiența energetică, sau prin intermediul 
lor, pentru a stimula investițiile suplimentare din partea sectorului privat;

Specificități climatice

28. subliniază importanța adaptării măsurilor și cerințelor în materie de eficiență energetică la 
specificitățile climatice din diferitele regiuni și state membre; invită Comisia să țină seama 
cu atenție de aceste aspecte la elaborarea unui set de indicatori de performanță;

29. sprijină progresele programului MARIE în ceea ce privește elaborarea unei Strategii 
mediteraneene de îmbunătățire a eficienței energetice; în acest sens, invită statele membre 
din regiunea mediteraneană să împărtășească cele mai bune practici pentru a furniza un 
model optim din punct de vedere al costurilor pentru Europa de Sud;

Indicatori și criterii

30. solicită statelor membre să stabilească obiective exigente pentru a se asigura că atât 
clădirile publice, cât și locuințele, fie private, fie sociale, îndeplinesc cele mai înalte 
standarde europene de eficiență energetică și pentru a le supune unei certificări energetice 
periodice;

31. solicită Comisiei să clarifice indicatorii comuni în materie de eficiență energetică care 
trebuie aplicați și utilizați de statele membre în cadrul viitoarei perioade de programare 
2014-2020; 

32. solicită Comisiei să dezvolte fără întârziere orientări de evaluare a proiectelor de eficiență 
energetică, care ar putea sta la baza elaborării unui mecanism de evaluare, monitorizare și 
verificare a proiectelor;

33. solicită statelor membre să aplice indicatori de rezultat și criterii de selecție a proiectelor 
de eficiență energetică care să măsoare potențialul real de economisire a energiei;

34. ia act de cel mai recent raport al Curții de Conturi referitor la eficacitatea din punctul de 
vedere al costurilor a investițiilor în eficiența energetică efectuate în cadrul politicii de 
coeziune; subliniază recomandările Curții de a utiliza criterii de selecție a proiectelor mai 
stricte și mai transparente atât la nivelul UE, cât și al statelor membre; își exprimă acordul 
cu concluzia Curții, conform căreia criteriile de evaluare utilizate pentru a lua o decizie 
legată de investiții trebuie să fie mai clare și mai precise în ceea ce privește modalitatea de 
evaluare a aspectelor legate de eficiența energetică;

35. ia act, însă, de faptul că evaluarea Curții este relativ limitată în ceea ce privește perioadele 
de eșantionare și de amortizare; subliniază faptul că politica de coeziune este o politică 
integrată și, prin urmare, la evaluarea proiectelor, trebuie adoptată o abordare 
cuprinzătoare, bazată pe o analiză a costurilor ciclului de viață;
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Importanța sectorului construcțiilor

36. subliniază faptul că consumul de energie al clădirilor reprezintă cea mai mare parte a 
consumului final total de energie din UE, și anume 40%; își exprimă regretul că 
majoritatea statelor membre nu își exploatează potențialul în ceea ce privește utilizarea pe 
deplin a potențialului de economisire a energiei al clădirilor; solicită Comisiei să găsească 
modalități pentru a garanta exploatarea corespunzătoare a potențialului de economisire a 
energiei; 

37. ia act de faptul că potențialul de economisire a energiei, care depinde într-o mare măsură 
de condiția în care se află actualul parc imobiliar, nu este răspândit echitabil în statele 
membre;

38. subliniază că sunt necesare investiții publice în clădirile eficiente din punct de vedere 
energetic, îndeosebi în noile state membre, unde există un potențial important de reducere 
a consumului de energie prin intermediul unor măsuri eficiente din punctul de vedere al 
costurilor; 

39. încurajează statele membre să utilizeze în cea mai mare măsură posibil programele 
naționale și regionale pentru a se asigura că noile clădiri sunt proiectate în așa fel încât să 
fie foarte eficiente din punct de vedere energetic, iar parcul imobiliar existent să fie de 
asemenea modernizat pentru a fi eficient din punct de vedere energetic, inclusiv dacă este 
vorba de gospodării cu venituri reduse;

40. solicită autorităților publice pertinente să accelereze procesul de renovare a clădirilor pe 
care le dețin, utilizând fonduri din cadrul politicii de coeziune pentru a crea efectul de 
pârghie necesar și pentru a da un exemplu;

41. invită Comisia să sensibilizeze publicul cu privire la potențialul real al renovării complete 
a parcului imobiliar prin oferirea de sprijin statelor membre la elaborarea foilor de parcurs 
pentru renovare; recomandă elaborarea foilor de parcurs concomitent cu propunerile 
pentru programele operaționale; îi recomandă să urmărească utilizarea instrumentelor 
financiare inovatoare și să includă puncte de reper orientative pentru a consolida 
încrederea investitorilor;

42. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Beneficiile eficienței energetice sunt recunoscute de UE și se află în centrul Strategiei 
europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Cu toate acestea, UE 
se confruntă cu obstacole majore în ceea ce privește îndeplinirea obiectivului de reducere a 
consumului de energie cu 20% până în 2020, iar politicile care promovează eficiența 
energetică ar putea și ar trebui să joace un rol mai important. Îmbunătățirile în materie de 
eficiență energetică sunt extrem de importante pentru competitivitatea la nivel european și 
reprezintă o opțiune în care este numai de câștigat în ceea ce privește combaterea schimbărilor 
climatice. Investițiile în măsuri pentru eficiența energetică pot aduce beneficii imediate și 
concrete pentru gospodării și întreprinderi, cum ar fi reducerea costurilor, crearea de 
oportunități de angajare și de creștere, precum și încurajarea tranziției către o economie cu 
emisii reduse de carbon. 

Întrucât politica de coeziune este una dintre cele mai importante modalități de a sprijini UE în 
vederea realizării obiectivelor în materie de eficiență energetică, Comisia a răspuns la această 
provocare, propunând pentru următoarea perioadă de programare (2014-2020) o sumă 
aproape dublă pentru bugetul politicii de coeziune destinat cheltuielilor legate de climă, 
inclusiv eficienței energetice. Cei trei piloni ai sprijinului pentru măsuri destinate viitorului 
eficienței energetice în cadrul politicii de coeziune sunt sporirea angajamentului financiar, 
consolidarea poziției prin intermediul viitoarelor texte legislative (concentrări tematice) și 
clarificarea rolului măsurilor în materie de eficiență energetică în cadrul procedurilor de 
punere în aplicare (programe operaționale).

Comisia a subliniat deja faptul că sporirea eficienței energetice necesită îndeosebi 
intensificarea eforturilor în vederea creșterii eficienței sectoarelor transporturilor și clădirilor 
și locuințelor, sectoare în care autoritățile publice, în special cele la nivel regional și local, 
joacă un rol decisiv. Având în vedere aceste aspecte, raportoarea propune în acest raport 
măsuri directe, care vizează să garanteze exploatarea corespunzătoare a sectoarelor cu 
potențial de economisire a energiei în cadrul viitoarei perioade de programare 2014-2020.

Pe durata negocierilor încă în curs privind valoarea totală multianuală a bugetului UE, este 
esențial să se comunice încă o dată statelor membre faptul că angajamentul lor pentru un 
buget finanțat în mod adecvat în cadrul politicii de coeziune este esențial. Europa va reuși să-
și realizeze obiectivele de eficiență energetică numai prin consolidarea angajamentului său 
financiar. Activitatea în curs a echipei de negociere a FEDER a Parlamentului constă în a 
încerca să se asigure că o proporție mai mare din finanțarea FEDER va fi direcționată către 
eficiența energetică în toate regiunile. Prin urmare, raportoarea își propune prin acest raport să 
contribuie la dezbaterea privind importanța eficienței energetice prin evaluarea actualelor 
rezultate ale măsurilor politicii de coeziune care vizează eficiența energetică și propunând o 
serie de recomandări cu scopul de a spori impactul măsurilor în viitoarea perioadă de 
programare.

De asemenea, raportul are drept scop să clarifice gradul de compatibilitate al obiectivelor 
europene, naționale și regionale ale politicii de coeziune cu cele în materie de eficiență 
energetică. 
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În cel mai recent Raport de sinteză din 4 martie 2013 al Președinției Consiliului referitor la 
implementarea semestrului european, Președinția concluzionează că observațiile delegațiilor 
naționale privind eficiența energetică sugerează că „factorii care îi afectează negativ 
dezvoltarea sunt mai degrabă practici decât de reglementare și includ informații și stimulente 
financiare necorespunzătoare, un profil scăzut al eficienței energetice și o punere în aplicare 
necorespunzătoare a legislației existente.”

Ținând seama de acest cel mai recent raport de sinteză al Consiliului, raportul analizează și 
evaluează cu atenție aspectele subliniate în cel mai recent Raport al Curții de Conturi privind 
Raportul cost-eficacitate al instrumentelor politicii de coeziune în eficiența energetică1, 
precum și în viitorul Raport strategic al Comisiei privind punerea în aplicare a programelor 
2007-2013 (care urmează să fie publicat până la sfârșitul lunii martie 2013). 

                                               
1 http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/20590745.PDF


