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SUGESTII 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

industrie, cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 

propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât, în urma încheierii cu succes a Acordului de la Paris în cadrul COP 21, Uniunea 

Europeană este obligată mai mult ca niciodată să realizeze obiectivele pe care și le-a 

propus în materie de climă, iar eficiența energetică este una dintre metodele cele mai 

eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru a obține reducerea emisiilor CO2; 

B. întrucât, în 2014, Uniunea Europeană a cheltuit 358 de miliarde de euro pentru importurile 

de energie, ceea ce înseamnă aproape un miliard de euro pe zi1, sumă ce depășește 

deficitul total al Greciei, care este de 317 miliarde de euro2, și reprezintă aproape la fel de 

mult ca cifra de afaceri totală a industriei germane a autovehiculelor, care, în 2014, era de 

367,9 miliarde de euro3, 

1. subliniază că îmbunătățirea eficienței energetice este esențială pentru realizarea 

obiectivelor climatice pe care ni le-am propus în cadrul obiectivelor susținute cu ocazia 

Acordului COP 21 de la Paris și pentru reducerea dependenței noastre de importurile de 

energie; 

2. subliniază că aceasta este esențială pentru începerea tranziției spre un sistem energetic mai 

sustenabil, bazat pe surse regenerabile de energie și pe renunțarea la combustibilii fosili, 

cât mai curând posibil; 

3. reamintește, de asemenea, că este vitală pentru crearea de locuri de muncă și pentru 

dezvoltarea durabilă - în special la nivel de IMM-uri și industrie - și pentru creșterea 

productivității și pentru îmbunătățirea confortului și a sănătății; 

4. își exprimă preocuparea cu privire la evaluarea Comisiei, astfel cum este prezentată în 

comunicarea sa din 23 iulie 2014 către Parlament și Consiliu, conform căreia, la ritmul 

actual, obiectivul UE de reducere a consumului de energie cu 20 % nu va fi realizat până 

în 2020, iar rata reală va fi cu 1 % - 2 % mai mică; invită Comisia să încurajeze statele 

membre să depună eforturi suplimentare și să adopte măsuri pentru a asigura realizarea 

acestui obiectiv european; 

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la toate aspectele evidențiate în raportul Comisiei, care 

relevă valori încă foarte departe de obiectivul în materie de eficiență energetică stabilit 

pentru 2020; solicită, de asemenea, Comisiei și statelor membre să adopte măsuri ferme în 

sectorul construcțiilor, al transporturilor, al serviciilor și al producției de energie, pentru a 

asigura o mai mare prosperitate și mai multe locuri de muncă ecologice în UE; observă că 

aceste măsuri trebuie să fie în acord cu tranziția către o economie circulară; 

                                                 
1 Sursă: Comisia Europeană 
2 Eurostat (2015): Bereitstellung der Daten zu Defizit und Schuldenstand 2014 - erste Meldung. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6796753/2-21042015-AP-DE.pdf/28a7cf93-61e6-4a81-85c7-

1a168866e3ba 
3 Statistica (2016): Umsatz der Automobilindustrie in Deutschland in den Jahren 2005 bis 2014 (in Milliarden 

Euro). http://de.statista.com/statistik/daten/studie/160479/umfrage/umsatz-der-deutschen-automobilindustrie/ 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6796753/2-21042015-AP-DE.pdf/28a7cf93-61e6-4a81-85c7-1a168866e3ba
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6796753/2-21042015-AP-DE.pdf/28a7cf93-61e6-4a81-85c7-1a168866e3ba
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/160479/umfrage/umsatz-der-deutschen-automobilindustrie/
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6. susține că Acordul de la Paris (COP 21) trebuie să fie însoțit de planuri naționale privind 

emisiile, cu angajamente concrete și verificabile în materie de emisii și în domeniul 

energetic, care să garanteze angajamentul de a evita o încălzire globală mai mare de două 

grade; 

7. constată că sectorul construcțiilor, atât privat, cât și public, este responsabil pentru 40 % 

din consumul final de energie în UE și pentru 36 % din emisiile de CO2, în timp de 50 % 

din consumul final de energie este utilizat pentru încălzire și răcire; consideră, prin 

urmare, că îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor este esențială pentru reducerea 

emisiilor de CO2 și îmbunătățirea securității energetice, precum și pentru combaterea 

sărăciei energetice și îmbunătățirea sănătății; 

8. invită statele membre să promoveze investițiile în sectorul construcțiilor, inclusiv 

intensificarea eforturilor pentru a stimula renovarea capitală a parcului imobiliar izolat în 

mod necorespunzător din UE; 

9. propune ca articolul 4 din Directiva privind eficiența energetică să fie reformulat, astfel 

încât să se refere la „strategiile pe termen lung pentru renovarea parcului imobiliar 

național, inclusiv pentru mobilizarea investițiilor”; 

10. invită Comisia Europeană și statele membre să acorde prioritate articolului 4 din Directivă 

cu privire la elaborarea celei de a doua versiuni a strategiilor, care urmează să fie 

prezentată în 2017 și care ar trebui să se bazeze pe un angajament adecvat cu părțile 

interesate, respectând tiparele obligatorii, inclusiv obiectivele intermediare pe cinci ani și 

planurile de punere în aplicare, pentru a realiza obiectivul referitor la clădirile al căror 

consum de energie este aproape egal cu zero la nivelul UE până în 2050, întrucât va fi 

necesar să se atingă obiectivele COP 21;  

11. solicită extinderea domeniului de aplicare al articolului 5 din Directivă, pentru a include 

toate nivelurile administrației publice; consideră, în această privință, că statele membre ar 

trebui să fie obligate să instituie mecanisme naționale de partajare a eforturilor pentru 

atingerea obiectivului de 3 % și că posibilitatea de a opta pentru alte măsuri ar trebui 

menținută, ca abordare alternativă la alineatele 1 și 2; 

12. constată că, în sectorul rezidențial, s-au înregistrat cele mai puține progrese și, prin 

urmare, invită statele membre să utilizeze societățile de servicii energetice și contractele 

de performanță energetică pentru a pune în aplicare scheme fiscale și programe de 

împrumut, cu scopul de a crește ratele de renovare scăzute pentru parcul imobiliar existent 

în Europa și de a recompensa măsurile de asigurare a eficienței energetice, cum ar fi 

utilizarea unor sisteme de încălzire și de răcire eficiente din punct de vedere energetic; 

13. consideră că trebuie să se acorde prioritate măsurilor pentru renovarea clădirilor existente 

cu performanță energetică foarte scăzută cu scopul creșterii eficienței energetice; invită 

Comisia să propună, în contextul revizuirii Directivei privind eficiența energetică, un 

obiectiv pentru a îmbunătăți eficiența parcului imobiliar rezidențial, precum și standarde 

minime viitoare în materie de eficiență pentru locuințele închiriate; 

14. subliniază că eforturile comune la nivelul UE vor contribui la crearea unei piețe comune 

de bunuri și servicii care favorizează reducerea consumului de energie, ceea ce va 

determina reducerea costurilor pentru toți consumatorii și va facilita accesul persoanelor 
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vulnerabile la serviciile energetice, va genera condiții de concurență echitabile pentru 

întreprinderi, va stimula competitivitatea și va deschide noi oportunități; 

15. constată că și industriile mari consumatoare de energie trebuie să contribuie și că, în acest 

context, este foarte important să se asigure condiții de concurență echitabile în cadrul UE; 

16. subliniază că peste jumătate din investițiile necesare pentru decarbonizarea sistemului 

energetic al UE până în 2050 trebuie să vizeze eficiența energetică; subliniază că această 

abordare va asigura calibrarea la o scală adecvată a producției de energie electrică pe bază 

de combustibili fosili, pentru a satisface cererea viitoare și a se evita eșuarea activelor; 

solicită ca eficiența energetică să fie considerată o prioritate de investiții în infrastructură, 

facilitând aplicarea acesteia ca parte din procesele mai ample de planificare și finanțare a 

infrastructurii naționale și a UE; 

17. subliniază că Directiva privind eficiența energetică a declanșat multe evoluții pozitive în 

statele membre, dar punerea în aplicare deficitară împiedică valorificarea întregului său 

potențial; salută asistența tehnică sporită acordată de Comisie pentru a asigura punerea în 

aplicare corectă și rapidă; 

18. subliniază, totuși, nevoia unor orientări suplimentare din partea Comisiei Europene, pentru 

a sprijini statele membre în punerea în aplicare a directivei și în prezentarea rapoartelor 

privind progresul; 

19. invită Comisia să intervină prompt, dacă este cazul, cu cereri motivate de aliniere a 

planurilor naționale la obiectivele directivei și să utilizeze toate mijloacele legale pentru a 

garanta că statele membre furnizează informații actualizate și precise; 

20. invită Comisia să promoveze schimbul de bune practici la nivelul statelor membre, pentru 

a accelera realizarea obiectivelor și difuzarea produselor și serviciilor inovatoare și pentru 

a promova convergența transnațională în materie de eficiență energetică; 

21. constată că statele membre care sunt încă departe de obiectivul de 20 % până în 2020 

trebuie să fie sprijinite de Comisia Europeană pentru a elabora imediat politici naționale și 

măsuri specifice în materie de eficiență energetică și utilizare eficientă a resurselor; în 

acest sens, îndeamnă statele membre să aplice și să mențină un regim stabil de stimulente, 

pentru a facilita un aflux sigur de investiții și finanțări, acordând o atenție deosebită 

eficienței energetice din sectorul construcțiilor; 

22. subliniază că principalul punct vulnerabil al directivei actuale este faptul că majoritatea 

măsurilor vor expira în 2020 dacă directiva nu va fi modificată în mod adecvat, ceea ce 

înseamnă, printre altele, că dispozițiile sale principale, în special articolul 7, vor trebui 

extinse nu doar până în 2030, ci și dincolo de acest termen, acesta fiind contextul în care 

actuala directivă trebuie evaluată, cu definirea obiectivelor pe baza evoluțiilor (rezultate 

obținute, inovații tehnologice și de piață etc.); preconizează că aceasta va favoriza 

măsurile pe termen lung; constată, în plus, că trebuie introdusă o evaluare la jumătatea 

perioadei, pentru a garanta realizarea obiectivelor până în 2030; 

23. regretă adoptarea de către Consiliul European, în 2014, a unui obiectiv prea puțin 

ambițios, de îmbunătățire a eficienței energetice cu cel puțin 27 % în 2030, spre deosebire 

de obiectivul obligatoriu de 40 % adoptat de Parlament, de pus în aplicare prin intermediul 
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obiectivelor naționale individuale; constată că obiectivul de 27 % este justificat în special 

printr-o rată de actualizare extrem de nerealistă dintr-un studiu de impact precedent; 

reamintește că rata de actualizare de 17,5 % este mai mare decât cea pentru investițiile în 

energie în Irak (15 %); invită Comisia să realizeze o analiză cost-beneficiu și să utilizeze o 

rată de actualizare socială cuprinzătoare, în conformitate cu propriile orientări privind o 

mai bună legiferare1; 

24. solicită Comisiei și statelor membre revizuirea obiectivului de îmbunătățire a eficienței 

energetice cu cel puțin 27 % până în 2030 în contextul Acordului de la Paris privind 

schimbările climatice și solicită Comisiei să propună un obiectiv pentru 2030, care să 

reflecte nivelul potențial rentabil al eficienței energetice și care poate fi realizat prin 

eliminarea disfuncționalităților și a imperfecțiunilor pieței, recunoscând valoarea societală 

a tratării reducerii energetice drept sursă de energie de sine stătătoare; 

25. reamintește apelul făcut în rezoluția Parlamentului din 5 februarie 2014 și reiterat în 

rezoluțiile din 26 noiembrie 2014 și 14 octombrie 2015, în care se solicită adoptarea a trei 

obiective climatice și energetice obligatorii pentru 2030, în special a obiectivului de 40 % 

privind eficiența energetică; solicită Comisiei și statelor membre revizuirea obiectivului 

de îmbunătățire a eficienței energetice cu cel puțin 27 % până în 2030 și impunerea unui 

obiectiv obligatoriu în materie de eficiență de 40 % și, în plus, să stabilească obiective în 

materie de eficiență energetică până în 2050, în conformitate cu angajamentele ambițioase 

asumate în cadrul acordurilor de la Paris de a menține creșterea temperaturii globale sub 

1,5 °C; subliniază faptul că obiectivul UE post-2020 în materie de eficiență energetică ar 

trebui să aibă un caracter obligatoriu și să se aplice pe baza unor obiective naționale 

individuale; îndeamnă Comisia să analizeze mai multe scenarii privind eficiența 

energetică pentru 2030, inclusiv la nivelul de 40 %; 

26. subliniază că, pentru îndeplinirea obiectivelor de eficiență energetică până în 2030, UE ar 

trebui să faciliteze adoptarea unei palete mai largi de instrumente și de date, cum ar fi 

audituri energetice și sisteme de gestionare a energiei, statistici și indicatori de 

performanță, un cadastru georeferențiat al clădirilor, care să includă informații despre 

consumul de energie, contracte de performanță energetică, instrumente avansate de 

finanțare și inițiative pentru calificarea profesioniștilor; 

27. subliniază că o rată de actualizare înaltă ar reflecta ipoteza nerealistă că este imposibil să 

se facă investiții rentabile în domeniul eficacității energetice din cauza unei serii de 

obstacole; de fapt, toate aceste obstacole sunt supraestimate de Comisie și este de datoria 

actorilor politici să înlăture obstacolele din calea unor astfel de investiții care, în timp, ar 

da roade; 

28. constată, în plus, că actuala rată de actualizare înaltă presupune că eficiența energetică se 

realizează doar prin acțiuni individuale, trecând cu vederea faptul că rolul organismelor 

publice este esențial pentru a determina îmbunătățiri în materie de eficiență energetică, în 

                                                 
1 Orientări privind o mai bună legiferare SWD (2015)0111, instrumentul nr. 54. „Rata de actualizare socială este 

rata utilizată cel mai frecvent în evaluările de impact, deoarece, în general, ia în considerare costurile și 

beneficiile din punctul de vedere al societății în ansamblu (mai degrabă decât al unui grup unic de părți 

interesate). Rata de actualizare socială recomandată este de 4 %. În general, nu este oportun să se utilizeze rate 

de actualizare socială alternative, deoarece utilizarea unei rate de 4 % în evaluările de impact și în evaluări 

asigură coerența și comparabilitatea.” 
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special în ceea ce privește clădirile; 

29. recunoaște că semnalele insuficiente referitoare la prețuri sunt cauza principală a 

subminării răspunsului la cerere; invită statele membre să înlăture această barieră și să 

promoveze contorizarea inteligentă și facturarea transparentă ca metodă de a promova un 

comportament al consumatorilor mai sensibil la consumul de energie și investițiile în 

eficiența energetică; 

30. reamintește concluzia Strategiei-cadru pentru o uniune energetică, potrivit căreia eficiența 

energetică este o sursă de energie în sine; consideră, prin urmare, că o rată mare de 

actualizare subminează propria aprovizionare cu energie a UE și independența energetică 

a acesteia; 

31. salută noile soluții inovatoare și inteligente pentru echilibrarea cererii și a ofertei de 

energie, pentru utilizarea îmbunătățită a energiei din surse regenerabile și pentru reducerea 

consumului energetic de vârf; solicită ca aceste soluții să beneficieze de finanțare pentru 

cercetare și dezvoltare, în special în ceea ce privește sectorul IMM-urilor; 

32. subliniază importanța instrumentelor financiare europene sub formă de împrumuturi, 

garanții și capital propriu pentru atragerea de fonduri private destinate proiectelor din 

domeniul eficienței energetice; subliniază, totuși, necesitatea de a acorda finanțare sub 

forma unor granturi pentru proiectele din domeniul social; 

33. împărtășește viziunea Comisiei cu privire la faptul că prețurile mai mici la combustibili, 

alături de perspectivele de creștere economică, ar putea pune în pericol realizarea 

obiectivului de 20 %; invită Comisia și statele membre să consolideze monitorizarea, 

verificarea, controlul și regimul de conformitate, pentru a asigura un nivel de ambiție 

corespunzător; 

34. subliniază importanța eliminării lacunelor din directiva existentă, în special din articolul 7, 

asigurând în același timp flexibilitatea de care dispun statele membre în alegerea 

măsurilor; subliniază, în această privință, posibilitatea alegerii unor măsuri alternative, 

fără subminarea îndeplinirii obiectivelor anuale de economisire a energiei; 

35. solicită o revizuire a articolului 7, care să permită cuantificarea obiectivă și realizarea 

cerinței de 1,5 % pe an cu privire la economiile de energie; 

36. constată, în special, că introducerea treptată și acțiunile timpurii prevăzute la articolul 7 

alineatul (2) nu mai sunt relevante și că obiectivul privind o flexibilitate de 25 % a redus 

eficacitatea cerinței de 1,5 % privind economiile anuale de energie; insistă că măsurile 

alternative adoptate în conformitate cu articolul 7 alineatul (9) trebuie să fie riguros 

definite și ușor de cuantificat; reamintește că articolul 7 urmărește realizarea a peste 

jumătate din obiectivul de 20 % stabilit de directivă; 

37. salută faptul că auditurile energetice și schemele de gestionare a energiei, prevăzute la 

articolul 8 contribuie la îmbunătățirea competitivității întreprinderilor din UE; solicită 

punerea în aplicare a unor recomandări de audit energetic eficiente din punctul de vedere 

al costurilor, în coroborare cu întreținerea planificată și cu acordarea de stimulente 

suplimentare, după caz; invită Comisia și statele membre să asigure transpunerea și 

punerea în aplicare rapidă a dispozițiilor articolului 8 și să extindă domeniul de aplicare al 
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acestui articol, pentru a include toate întreprinderile care înregistrează un consum ridicat 

de energie; 

38. susține importanța auditurilor energetice, ca un pas prealabil în stabilirea planurilor 

privind eficiența energetică, bazate pe reducerea consumului de energie și ca o măsură de 

combatere a sărăciei energetice; 

39. subliniază necesitatea de a îmbunătăți eficiența energetică din sectorul public și solicită o 

mai bună integrare a inițiativelor privind economisirea energetică în achizițiile publice; 

40. constată că cerințele în materie de eficiență energetică din domeniul achizițiilor publice nu 

sunt complet înțelese de toți agenții de achiziții; invită Comisia să ofere orientări mai clare 

pentru a facilita respectarea articolului 6 din Directivă, precum și o mai bună integrare în 

normele mai ample ale UE referitoare la achizițiile publice; 

41. subliniază că eficiența energetică trebuie înțeleasă ca fiind măsura cea mai durabilă în 

cadrul obligației de a reduce consumul de energie, și nu o scuză pentru un consum mai 

mare; 

42. subliniază că, printre principalele provocări și bariere în calea punerii în aplicare a 

articolului 7, se numără lipsa de cunoștințe și capacități ale părților implicate, gradul 

scăzut de conștientizare la nivelul consumatorilor finali cu privire la existența schemelor 

obligatorii de eficiență și a măsurilor alternative, precum și perioada limitată de timp 

(2014-2020) pentru realizarea acestora; prin urmare, invită UE să investească mai mult în 

punerea în aplicare a unor acțiuni de informare și de asistență în fiecare stat membru; 

43. subliniază că o mai bună armonizare a metodelor de calculare a adiționalității (capacitatea 

de a promova tehnologii cu performanțe superioare mediei de pe piață) și a materialității 

(capacitatea de a promova măsuri care nu ar fi fost luate în mod necesar), precum și a 

procedurilor de măsurare și de verificare a economiilor de energie ar putea contribui la o 

punere în aplicare mai eficientă a articolului 7; 

44. propune ca titlul articolului 7 să fie schimbat în „Sisteme de sprijin pentru economia de 

energie”, pentru a sublinia că este necesar ca statele membre să ajute consumatorii, 

inclusiv IMM-urile, să economisească energie și să își reducă cheltuielile cu energia și să 

pună în aplicare măsuri care permit obținerea unor astfel de economii; 

45 își exprimă îngrijorarea cu privire la creșterea poluării cauzate de unele instalații de 

încălzire a locuințelor alimentate cu biomasă solidă, care produc mari cantități de praf fin, 

oxizi de azot, monoxid de carbon și dioxină extrem de nocive pentru calitatea aerului și, 

deci, dăunătoare pentru sănătate; solicită statelor membre să pună în aplicare soluții 

alternative eficiente și ecologice; 

46. subliniază necesitatea imediată a unei abordări mai cuprinzătoare, pentru a îmbunătăți 

eficiența energetică a întregului sistem de transport, care să nu se bazeze numai pe 

dezvoltarea tehnologică a vehiculelor sau a sistemelor de propulsie; în schimb, îndeamnă 

Comisia și statele membre să introducă măsuri noi, ambițioase, de consolidare a trecerii 

modale la modurile cele mai eficiente din punct de vedere energetic, precum și să aplice 

pe deplin sistemele de transport inteligent (STI) pentru a îmbunătăți în continuare 

eficiența și rata de utilizare a capacității vehiculelor și a infrastructurii inclusiv în 
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logistică, aviație și transportul maritim; 

47. reamintește că eficiența energetică se poate realiza prin stabilirea unor standarde în 

materie de CO2 și prin informarea utilizatorilor cu privire la consumul de combustibil al 

vehiculelor lor; invită Comisia să prezinte propuneri pentru a informa utilizatorii cu 

privire la consumul de combustibil al noilor camioane, autobuze și autocare și pentru a 

stabili limite cu privire la emisiile de CO2 ale acestora; 

48. invită Comisia să implice instituțiile locale și regionale în scopul promovării eficienței 

energetice la nivel regional, local și cetățenesc; 

49. solicită elaborarea unor planuri pentru a elimina treptat subvențiile pentru combustibilii 

fosili și a canaliza resursele financiare către proiectele din domeniul eficienței energetice 

care contribuie la realizarea obiectivelor UE de decarbonizare a sectorului energetic până 

în 2050; 

50. propune ca aceste „sisteme de sprijin pentru economia de energie” să acorde prioritate 

sectorului clădirilor, în special prin promovarea și punerea în aplicare a strategiilor 

naționale pe termen lung incluse la articolul 4; 

51. subliniază necesitatea unei guvernări ambițioase, robuste și transparente în domeniul 

climei, care să garanteze îndeplinirea obiectivului de eficiență; consideră că normele 

aferente ar trebui introduse în cadrul revizuirii Directivei privind eficiența energetică; 

îndeamnă Comisia și statele membre să asigure implicarea deplină a Parlamentului în 

constituirea unei guvernări în domeniul climei și să prezinte propuneri în cadrul procedurii 

legislative ordinare; 

52. invită statele membre să includă dispoziții privind un procentaj minim semnificativ de 

măsuri în schemele obligatorii de eficiență energetică, pentru a viza consumatorii cu 

venituri reduse; 

53. reamintește apelul său pentru un program de investiții important pentru eficiența 

energetică din Europa, care să mobilizeze pe deplin Fondul european pentru investiții 

strategice (FEIS) și fondurile structurale; constată că proiectele din domeniul eficienței 

energetice sunt adeseori de mică amploare și trebuie grupate în portofolii mai mari; în 

acest sens, invită Comisia, Banca Europeană de Investiții și statele membre să acorde un 

nivel mai ridicat de asistență tehnică și de asistență pentru dezvoltarea de proiecte, pentru 

a facilita investițiile; 

54. regretă contribuția scăzută a transporturilor la economisirile de energie, reprezentând doar 

3 % în cadrul defalcării generale a economisirilor la nivel de sector, în pofida stabilizării 

traficului de pasageri și a reducerii traficului de mărfuri în perioada 2005-2013 din cauza 

crizei economice; invită statele membre să crească numărul de măsuri care vizează 

sectorul transporturilor; 

55. solicită Comisiei să reducă, pe cât posibil, formalitățile administrative pentru IMM-uri și 

organismele publice; 

56. propune revizuirea definiției IMM-urilor utilizată în această directivă (articolul 2 punctul 

26), pentru a face trimitere doar la numărul de angajați și la cifra de afaceri anuală, astfel 
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încât întreprinderile care sunt controlate în proporție de cel puțin 25 % de un organism de 

stat să poată fi considerate IMM-uri; 
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