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Comisia doreşte să aducă mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa privind 
Comunicarea "Planul 2011 pentru eficienţă energetică"l. 

Comisia împărtăşeşte opinia Camerei Deputaţilor potrivit căreia noul plan pentru eficienţă 
energetică adoptat în 2011 reprezintă un document strategic important privind politicile UE, 
care prevede o foaie de parcurs cu un ansamblu ambiţios de acţiuni menite să sprijine UE în 
vederea atingerii obiectivului privind eficienţa energetică pentru anul 2020. Comisia 
consideră, într-adevăr, că eficienţa energetică joacă un rol esenţial în dezvoltarea economică 
şi industrială, în creşterea P IB-ului şi în crearea de locuri de muncă, fiind, de asemenea, 
crucială după anul 2020 pentru asigurarea unui viitor cu emisii scăzute de carbon în toate 
statele membre. 

Principalul set de acţiuni propuse în cadrul Planului 2011 pentru eficienţă energetică a fost 
deja definit mai pe larg de către Comisie în recenta sa propunere referitoare la o nouă· 
directivă privind eficienţa energetică2, care a abordat chestiunea potenţialului de 
economisire a energiei în toate sectoarele, inclusiv consumul de energie la utilizatorii finali, 
transportul şi distribuţia de energie şi producerea energiei. Se prevede că eforturile depuse în 
vederea atingerii obiectivului de 20% vor contribui la creşterea cu 34 de miliarde EUR a 
PIB-ului UE în 2020 şi la sporirea cu 400000 de locuri de muncă a numărului net de locuri 
de muncă. Piaţa privind serviciile energetice şi îmbunătăţirea eficienţei energetice insuficient 
dezvoltată reprezintă cel mai mare obstacol în corelarea beneficiilor cu costurile. În acest 
scop, în cadrul propunerii de directivă privind eficienţa energetică se propun mecanisme 
bazate pe piaţă, cum ar fi sistemele naţionale de obligaţii în ceea ce priveşte eficienţa 

energetică, sprijinindu-se instituirea unor societăţi specializate în servicii energetice (care se 
angajează să facă investiţia şi să aplice măsurile în schimbul obţinerii unor venituri din 
economiile financiare rezultate în urma reducerii consumului de energie). 

În ceea ce priveşte observaţia Camerei Deputaţilor privind stabilirea obiectivului 2020 al 
UE, acesta a fost definit ca reprezentând reducerea cu 20% a consumului de energie primară 
(şi anume consumul intern brut minus utilizările neenergetice) în 2020 în raport cu estimările 
pentru 2020 realizate în anul 2007. Această definiţie a obiectivului privind eficienţa 
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energetică este deja consacrată. Obiectivul presupune o reducere cu 368 Mtep a consumului 
UE de energie primară în 2020. Cu toate acestea, nu trebuie să se înţeleagă că obiectivul 
menţionat stabileşte un plafon absolut în ceea ce priveşte consumul la nivel naţional, 

indiferent de schimbările economice din statele membre. De fapt, în cadrul propunerii de 
directivă privind eficienţa energetică, progresele înregistrate de statele membre au fost 
analizate având în vedere alţi indicatori de eficienţă energetică (în special schimbările în 
intensităţile energetice). 

Comisia salută opinia Camerei Deputaţilor conform căreia instrumentele utilizate în dialogul 
cu statele vecine ar trebui gândite într-un spirit de complementaritate. Comisia se implică în 
mod constant în discuţii cu ţările vecine în vederea promovării politicilor sale energetice, 
inclusiv a ~ficienţei energetice. Acest angajament internaţional a fost deja precizat în cadrul 
Planului de acţiune privind eficienţa energetică pentru 2006 [COM (2006) 545], pe care îl 
completează Planul 2011 pentru eficienţă energetică. De asemenea, acesta a fost reiterat şi 
elaborat mai pe larg în Comunicarea Comisiei privind securitatea aprovizionării cu energie 
şi cooperarea internaţională - "Politica energetică a UE: angajarea în relaţii cu parteneri din 
afarafrontierelor noastre ", adoptată în luna septembrie a anului 2011 [COM(2011) 539 final]. 

Comisia împărtăşeşte întru totul opinia Camerei Deputaţilor potrivit căreia Uniunea 
Europeană are nevoie de o bună coordonare a acţiunilor sale privind dezvoltarea unor 
proiecte majore de infrastructură cu parteneri externi. Această chestiune a fost abordată 
recent în propunerea Comisiei referitoare la un Regulament privind orientări pentru 
infrastructuri energetice transeuropene3

, care face în prezent obiectul discuţiilor în cadrul 
Parlamentului European şi al Consiliului. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că cea 
mai mare parte a potenţialului de rentabilitate pentru eficienţa energetică depinde de 
investiţiile locale şi necesită iniţiative şi eforturi majore care trebuie să fie luate de 
organisme publice şi private din toate statele membre, inclusiv din România. Aceste acţiuni la 
nivel naţional şi local sunt cruciale. Într-adevăr, UE trebuie să depună mai multe eforturi 
pentru a economisi energie, în vederea reducerii dependenţei de importurile de combustibili 
fosili din afara UE şi a reducerii efectelor negative ale creşterii preţurilor la energie. 

În ceea ce priveşte sugestia Camerei Deputaţilor potrivit căreia Comisia ar trebui să 
analizeze posibilităţile de finanţare a investiţiilor energetice utilizând instrumentele 
financiare existente, Comisia a evocat, în propunerea sa privind finanţarea politicii de 
coeziune adoptată la 6 octombrie 20114

, creşterea în mod semnificativa fondurilor pentru 
surse regenerabile de energie şi eficienţă energetică pentru perioada 2014-2020, cu o sumă 
minimă de aproximativ 17 miliarde EUR care urmează să fie cheltuite în aceste domenii de 
politică. Comisia sprijină, de asemenea, iniţiative care oferă asistenţă tehnică pentru 
structurarea unor proiecte în domeniul energiei durabile (de exemplu, facilitatea ELENA) şi 
caută să dezvolte mecanisme de.finanţare inovatoare şiflexibile (de exemplu, noul instrument 
de finanţare european în materie de eficienţă energetică, constituit pentru fondurile 
necheltuite din cadrul Programului energetic european pentru redresare), care pot contribui 
la utilizarea într-un mod cât mai eficient a fondurilor politicii de coeziune a UE, precum şi la 
finanţarea naţională pentru investiţii în eficienţa energetică. 

Comisia ia notă de sugestia Camerei Deputaţilor potrivit căreia aceasta ar trebui să propună 
un sistem de indicatori de impact economic şi social pentru acţiunile cuprinse în Planul 
privind eficienţa energetică şi să utilizeze o evaluare ex-ante, intermediară şi ex-post a 
acestui plan pe baza indicatorilor respectivi pentru a completa analiza anuală a eficienţei 
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planului. De fapt, Comisia a efectuat deja analize cuprinzătoare de impact social şi economic 
ex-ante ale principalelor măsuri prezentate în cadrul Planului pentru eficienţă energetică în 
contextul evaluării impactului pentru propunerea referitoare la Directiva privind eficienţa 
energetică5. În ceea ce priveşte monitorizarea progrese lor înregistrate la nivelul punerii în 
aplicare a măsurilor de eficienţă energetică în statele membre, Comisia a sugerat în 
propunerea sa referitoare la o Directivă privind eficienţa energetică crearea unui sistem 
simplificat de raportare pentru a reduce sarcina administrativă şi pentru a spori totodată 
frecvenţa informaţiilor esenţiale privind progresele înregistrate în statele membre. Acesta 
include raportarea anuală a unor indicatori esenţiali în materie de eficienţă energetică şi 
economie, care ar putea fi efectuată în cadrul programelor naţionale de reformă, precum şi 
rapoartele trianuale mai detaliate privind impacturile pe care le au măsurile naţionale în 
domeniul eficienţei energetice. Cu toate acestea, Comisia nu a propus o obligaţie referitoare 
la raportarea evaluărilor sociale detaliate ex-ante şi ex-post ale impacturilor măsurilor de 
politică specifice puse în aplicare de către statele membre. Aceasta nu exclude posibilitatea 
realizării de către Comisie a unei analize independente a impactului măsurilor privind 
eficienţa energetică asupra ocupării forţei de muncă, precum şi a altor impacturi sociale 
importante. 

Comisia ia notă de sugestia Camerei Deputaţilor de a examina posibilităţile de stimulare a 
înfiinţării şi funcţionării unor societăţi de eficienţă energetică şi de iniţiere a unui dialog cu 
acestea. În contextul eficienţei energetice, Comisia a recunoscut, în propunerea sa referitoare 
la Directiva privind eficienţa energetică, condiţiile specifice pentru funcţionarea fMM-urilor, 
solicitând statelor membre să instituie un cadru favorabil care să vizeze furnizarea de 
asistenţă tehnică şi de informaţii specifice fMM-urilor pentru a le ajuta pe acestea să 
economisească energie şi să îşi promoveze competitivitatea. 

În ceea ce priveşte sugestia Camerei Deputaţilor potrivit careza Comisia ar trebui să 
elaboreze o analiză privind chestiunile şi restricţiile specţjice cu care se confruntă 

consumatorii casnici cu venituri limitate cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de 
eficienţă energetică, Comisia ar dori să atragă atenţia asupra unor măsuri esenţiale 

conţinute în propunerea pentru o Directivă privind eficienţa energetică, prin care Comisia a 
sugerat ca toate statele membre să introducă sisteme de obligaţii în ceea ce priveşte 
economiile de energie sau măsuri echivalente pentru finanţarea investiţiilor în eficienţă 

energetică în rândul consumatorilor finali, axându-se în mod special pe consumatorii 
vulnerabili, care sunt adesea incapabili să îşi finanţeze măsurile importante de îmbunătăţire 
a efidenţei energetice în propriile gospodării. 

Sper că aceste clarificări răspund întrebărilor şi problemelor semnalate în opinia 
dumneavoastră şi aştept cu interes continuarea dialogului nostru politic. 

Cu deosebită consideraţie, 
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