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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Ameliorarea eficienţei energetice este mijlocul cel mai rapid, durabil şi economic pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru creşterea securităţii energetice. Având în 
vedere că schimbările climatice ocupă un loc din ce în ce mai important pe agenda 
internaţională şi europeană, este imperativ să se atingă obiectivul, fixat de reuniunea la nivel 
înalt din primăvară, de reducere a consumului de energie, la nivel european, cu 20% până în 
2020, ceea ce va  avea o contribuţie importantă şi la realizarea obiectivului de reducere a 
gazelor cu efect de seră cu 20% până în 2020.

Eficienţa energetică priveşte numeroase sectoare, cum ar fi transporturile, construcţiile, 
aparatele electrice, producerea şi distribuţia energiei. De altfel, pentru a atinge obiectivul de 
eficienţă energetică este indispensabil să fie dezvoltate, în afară de măsuri legislative, şi 
tehnologii performante pe plan energetic, să fie reorientate obiceiurile de consum şi de 
utilizare a acestor produse şi să fie introduse măsuri de stimulare economică şi o finanţare 
corespunzătoare.

Comunicarea Comisiei intitulată „Plan de acţiune pentru eficienţa energetică: exploatarea 
potenţialului” constituie un pas important în vederea realizării obiectivului de eficienţă 
energetică, deoarece prevede o serie de acţiuni prioritare care vor trebui realizate atât la nivel 
european, cât şi la nivel naţional şi local. Trebuie subliniat faptul că peste 50% din obiectivul 
de 20% poate fi atins dacă dispoziţiile legislative existente, cum ar fi Directiva privind 
performanţa energetică a clădirilor, sunt aplicate în întregime; aceasta presupune atât luarea 
de măsuri mai importante la nivelul statelor membre,  cât şi consolidarea controalelor 
efectuate de către Comisie.

Trebuie subliniată, în paralel, necesitatea de a încuraja cercetarea şi inovaţia ecologică în 
domeniul eficienţei energetice, care pot constitui o nouă „revoluţie industrială” - deoarece ele 
contribuie la creşterea economică, la dezvoltarea forţei de muncă, la mărirea competitivităţii 
şi la realizarea obiectivelor strategiei de la Lisabona - şi reprezentă avantajul comparativ al 
industriei europene.
Sectorul public poate juca un rol important, prin alegerea de produse şi servicii performante 
pe plan energetic: el poate da exemplu, poate mări cota de piaţă a produselor eficiente pe plan 
energetic şi sensibiliza cetăţenii.

Nu trebuie omisă nici contribuţia cetăţenilor europeni înşişi care, modificându-şi obiceiurile 
de consum, pot juca un rol de prim-plan în realizarea obiectivelor de reducere a consumului 
de energie.  Alegând produse şi servicii performante pe plan energetic, dar şi contribuind, ei 
înşişi, la eliminarea risipei de energie, cetăţenii constituie unul din principalii protagonişti ai 
acţiunii în favoarea eficienţei energetice. Acest lucru este recunoscut în planul de acţiune care 
propune acţiuni concrete, cum ar fi campaniile de informare şi stimulentele economice pentru 
consumatori.
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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară 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 intitulată „Plan de acţiune pentru eficienţa energetică: 
exploatarea potenţialului” şi sprijină acţiunile prioritare prevăzute;

2. salută angajamentul luat cu ocazia reuniunii la nivel înalt din primăvara lui 2007 de a 
atinge obiectivul de reducere a consumului de energie cu 20% până în 2020, ceea ce va 
contribui, în paralel, la realizarea obiectivului de reducere a emisiilor de gaz cu efect de
seră cu 20% până în 2020;  susţine, de asemenea, necesitatea de a se stabili obiective 
intermediare de reducere a consumului de energie; 

3. subliniază faptul că aplicarea şi controlul legislaţiei comunitare în vigoare în domeniul 
eficienţei energetice ar contribui în proporţie de 50% la realizarea acestui obiectiv; invită 
statele membre să folosească în mod raţional planurile naţionale de acţiune în materie de 
eficienţă energetică;

4. susţine opinia conform căreia posibilităţile de economie cele mai importante  privesc 
construcţiile şi transporturile; solicită, deci, ca în aceste sectoare să se desfăşoare acţiuni 
prioritare; solicită, de asemenea, revizuirea directivei privind clădirile, în vederea lărgirii 
domeniului său de aplicare şi includerii unor norme minimale de eficienţă la nivelul UE; 

5. subliniază rolul instrumentelor de piaţă (cum ar fi certificatele „albe”) şi cel al 
stimulentelor economice în vederea atingerii obiectivelor de eficienţă energetică şi  
creşterii competitivităţii europene;

6. pune accentul pe necesitatea de a promova cercetarea şi inovaţia ecologică în domeniul 
tehnologiilor performante pe plan energetic, prin încurajarea investiţiilor şi schimbului de 
bune practici, ceea ce poate contribui la stimularea creşterii economice, la dezvoltarea 
ocupării forţei de muncă şi poate constitui avantajul comparativ al economiei europene, 
contribuind astfel la realizarea obiectivelor strategiei de la Lisabona; 

7. invită Comisia să instituie norme minimale de performanţă energetică în cadrul directivei 
privind ecodesignul; solicită revizuirea directivei privind etichetarea, pentru a putea 
include noi produse, ca şi creşterea gradului de coerenţă între aceste două directive în aşa 
fel încât să sensibilizeze consumatorii şi să le faciliteze alegerea produselor în cunoştinţă 
de cauză, în cadrul unui sistem clar şi complet;

8. subliniază rolul major al autorităţilor publice în promovarea eficienţei energetice şi este de 
acord cu includerea cerinţelor în materie de eficienţă energetică în regulamentele privind 
contractele publice.


