Fond european pentru eficientizarea energetica a cladirilor?
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Adriana Ticau, raportoare a Parlamentului European pentru modificarea Directivei privind
performanta energetica a cladirilor, a organizat luni o audiere publica pe aceasta tema.
Audierea a vizat evaluarea implementarii de pana in prezent a Directivei existente, dar si
consultarea specialistilor in domeniu pentru optimizarea reglementarii in acest dosar
prioritar atat la nivel european cat si pentru guvernul roman, prin programul de
reabilitare termica a cladirilor.
Potrivit eurodeputatei PSE, "finantarea eficientizarii energetice a cladirilor este vitala.
Crearea unui FOND EUROPEAN PENTRU EFICIENTA ENERGETICA SI ENERGII
REGENERABILE, care sa asigure mobilizarea de capital public si privat pentru realizarea
proiectelor din domeniu in perioada 2010-2020, ar reprezenta un mare pas inainte.
Cetatenii europeni nu ar mai fi astfel obligati sa suporte singuri toate costurile
modernizarii energetice a cladirilor. De asemenea, utilizarea fondurilor structurale, o
reducere temporara a TVA la nivel european si credite ieftine obtinute de la Banca
Europeana de Investitii ar crea un mix de instrumente fiscale si financiare care ar veni sa
imbunatateasca gradul de implementare a directivei. Toate aceste instrumente dezvoltate
la nivel european se vor adauga celor puse in practica de fiecare stat membru in parte,
contribuind astfel la o uniformizare a performantei energetice a cladirilor pe teritoriul
Uniunii."
In viziunea doamnei Ticau, pentru redresarea economica si iesirea din criza a Europei nu
trebuie sa neglijam importanta sectorului cladirilor si a eficientizarii energetice a
acestora. Sectorul imobiliar este cel care genereaza cele mai multe locuri de munca in
Uniunea Europeana cu 13,6 milioane de locuri de munca directe si 26 milioane de locuri
de munca conexe, pe locul al doilea aflandu-se industria auto cu 2 milioane de locuri de
munca directe si 12 milioane conexe.
Mai mult "sectorul eficientei energetice a constructiilor reprezinta o mare parte din
consumul energetic total - peste 40%- depasind sectorul transportului de exemplu. Avem
mari pierderi de energie la nivel european nu doar la nivelul cladirilor ci si al transportului
agentului termic. In unele State membre se inregistreaza pierderi de 15% in transportul
agentului termic de la punctul de productie la cel de distributie termica si de 35% de la
punctul de distributie termica catre cladiri, in jur de 15 cladiri fiind arondate unui punct
de distributie. Consider ca pentru a asigura o buna eficienta energetica a cladirilor nu
este suficient sa le izolam termic. Am avut consultari in aceasta privinta cu asociatii si
reprezentanti ai comunitatilor locale si ai Comitetului Regiunilor si , tinand cont de
punctul lor de vedere, am extins scopul directivei catre eficientizarea sistemelor
centralizate de distributie termica. Este esentiala modernizarea acestor sisteme, cel putin
de la punctul de distributie termica inspre cladiri." a declarat europarlamentarul PSD.
In cadrul discutiilor s-a conturat ipoteza de lucru conform careia pentru fiecare miliard de
euro investit anual in cresterea eficientei energetice a cladirilor, economiile realizate la
facturile de energie ale europenilor ar depasi 3 miliarde euro.
“Importanta eficientei energetice a cladirilor este recunoscuta de toate statele membre,
dar rezultate rapide in acest sector pot fi obtinute doar daca statele membre vor dezvolta
programe nationale si regionale pentru finantarea proiectelor specifice. Este o fereastra
de oportunitate pentru modernizarea energetica a cladirilor din Europa pe care o avem in
urmatorii de 10 ani. Este necesar ca statele membre sa revizuiasca Programele
Operationale pentru a acorda importanta cuvenita eficientizarii energetice a cladirilor.", a
conchis doamna Ticau.

Un studiu al PE prezentat in cadrul audierii de ieri indica disparitati in implementarea
Directivei privind eficienta energetica la nivelul statelor membre. Astfel 17 dintre cele 27
de State Membre au implementat cerintele directivei, 7 state membre sunt in curs de
implementare (Bulgaria, Franta, Letonia, Lituania, Malta, Polonia si Slovenia), in timp ce
alte 3 state (Ungaria, Cipru si Grecia) intampina dificultati in implementare.
In raportul sau de modificare a Directivei privind performanta energetica a cladirilor,
Adriana Ticau promoveaza cresterea locurilor de munca in domeniu si informarea cat
mai rapida a cetatenilor cu privire la beneficiile generate de reducerea costului la
utilitati.
Propunerea Comisiei Europene de modificare si republicare a directivei din 2002 solicita
statelor membre elaborarea unor planuri nationale pentru promovarea cladirilor cu
consum de energie, stabilirea la nivel national a unor cerinte minime pentru eficienta
energetica care sa tina cont de situatia climaterica specifica fiecarui stat membru,
inspectii regulate pentru sistemele de incalzire (boilere) si racire (sisteme de aer
conditionat) pentru ca acestea sa poata functiona in mod eficient, eliminarea pragului
minim de 1000 metri patrati existent pentru obtinerea certificatului de performanta
energetica. Cladirile noi si cele vechi sunt tratate in mod diferit de catre directiva, in
cazul cladirilor vechi lucrarile de reabilitare pentru eficienta energetica realizandu-se fie la
cererea locatarului, fie in cazul renovarilor majore ale acestora.
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