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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. salută Comunicarea Comisiei privind eficienţa energetică1; regretă, totuşi, lipsa de viziune 
în ceea ce priveşte procesul de punere în aplicare a acţiunilor propuse;

2. evidenţiază rolul esenţial pe care trebuie să îl joace autorităţile regionale şi locale din UE 
pentru atingerea obiectivului de a realiza economii de energie de 20% până în 20202, 
îndeosebi prin acţiunile lor în calitate de manageri, furnizori, organisme de reglementare 
şi consultanţi care au responsabilitatea de a controla şi influenţa deciziile în domeniul 
energetic; salută prin urmare intenţia Comisiei de a facilita conectarea producătorilor de 
energie descentralizaţi la reţeaua de distribuţie generală; în această privinţă, solicită 
Comisiei să clarifice instrumentul de reglementare pe care intenţionează să îl propună, 
precum şi calendarul de punere în aplicare a acestuia;

3. solicită Comisiei să ceară în mod sistematic sprijin în direcţia eficienţei energetice din 
partea fiecărui stat membru la revizuirea programelor operaţionale care stabilesc priorităţi 
pentru utilizarea fondurilor structurale; îndeamnă noile state membre să susţină în mod 
adecvat investirea fondurilor comunitare în renovarea clădirilor şi modernizarea 
instalaţiilor de termoficare urbane în direcţia eficienţei energetice;

4. încurajează autorităţile regionale şi locale să pună în aplicare în mod corespunzător 
directiva privind performanţa energetică a clădirilor3; solicită Comisiei să elaboreze
orientări privind mecanismele de control menite să asigure punerea în aplicare 
corespunzătoare a directivei respective, precum şi sisteme de evaluare precise.

5. încurajează autorităţile regionale şi locale să dea un exemplu prin introducerea de 
programe de economisire a energiei în clădirile publice şi prin includerea criteriilor de 
eficienţă energetică în achiziţiile publice; solicită Comisiei să ajute autorităţile locale să se 
angajeze în achiziţiile comune de produse eficiente din punct de vedere energetic prin 
crearea unui cadru clar care să faciliteze definirea obiectivelor măsurabile şi a criteriilor 
de calitate;

6. încurajează autorităţile regionale şi locale să încheie parteneriate strânse cu agenţiile 
regionale pentru energie, pentru a îmbunătăţi structurile de formare profesională pentru 
tehnicienii şi specialiştii care lucrează în sectoarele conexe; accentuează necesitatea 
înmulţirii reţelelor coordonate de actori locali pentru a răspândi cele mai bune practici în 
domeniul eficienţei energetice în regiunile mai slab dezvoltate.

  
1 Comunicarea Comisiei întitulată Plan de acţiune pentru eficienţa energetică: Exploatarea potenţialului 
(COM(2006)0545).
2 Cartea verde a eficienţei energetice sau Să faci mai mult consumând mai puţin (COM(2005)0265)
3 Directiva 2002/91/CE a Parlamentul European şi a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind performanţa 
energetică a clădirilor.
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