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NOU PLAN DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ 

Solutie la combaterea schimbărilor climatice, asigurarea securitatii energetice si 

crearea economiei low-carbon: Clădirile Europei 

 

FIEC salută noul Plan de Eficienţă Energetică, în special accentul pe clădiri şi reafirmă 

necesitatea pentru o acţiune ambiţioasă care sa ofere stimulentele de reglementare şi 

financiare necesare pentru a stimula piaţa. 

Reducerea consumului de energie al clădirilor (40% din consumul de energie primară) a fost 

dovedit ca reprezinta modalitatea cea mai eficientă de a atinge obiectivul UE de 20% pentru 

economiile de energie până în 2020 şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, 

recunoscută ca fiind responsabila de conducerea schimbărilor climatice provocate de om. 

O viziune clară cu resurse financiare corespunzătoare, cu privire la modul de a face faţă 

provocării de post-echipare si asigurare a progresului clădirilor existente, ce face trimitere la 

zero energie a clădirilor noi, este crucială. FIEC, prin urmare, sprijină ideea unui fond de 

eficienţă energetică a UE care să reunească toate canalele de finanţare UE existente. 

În plus, promovarea unei forţe de muncă calificate în tehnici eficiente energetic şi sprijinirea 

inovaţiilor tehnologice relevante, vor ajuta la consolidarea competitivitatii Europei consolidând 

în acelaşi timp întreprinderile mici şi mijlocii care alcătuiesc coloana vertebrală a economiei 

Uniunii Europene. 

FIEC, prin urmare, invită UE şi statele membre să ia următoarele măsuri: 

1. Dezvoltarea de stimulente fiscale si financiare echilibrate, bine gândite şi progresive pentru 

proprietarii de clădiri existente, pe termen scurt şi mediu, în vederea dezvoltării pieţei pentru 

reformarea energiei. 

UE ar trebui să se concentreze asupra acestor proiecte de finanţare, care sunt uşor de 

exemplificat şi aplicabile atât pentru constructiile noi, cat si pentru cele existente. Statele 

membre ar trebui să asigure mecanisme eficiente financiare în loc să acopere costul up-front de 

lucrări de renovare şi consolidare a clădirilor existente. 

2. Aplicarea în mod corect a reformarii Directivei privind Performanţa Energetică a Clădirilor, 

prin asigurarea reglementărilor naţionale privind eficienţa termica si stabilirea de niveluri care 

vor conduce la o reducere tangibila a consumului clădirilor "de energie primară”. 



Aceste reglementări ar trebui să se aplice la toate clădirile, atât cele noi cât şi existente. O 

abordare despre intreaga cladire este necesara atunci când este nevoie de performanţă 

energetică, pentru a evita abordarea pur şi simplu doar a unei componente. Atat cat este 

posibil, anveloparea clădirii (izolare, geam ...) trebuie să fie verificata şi, dacă este necesar 

îmbunătăţita, înainte de a înlocui sistemele de încălzire şi luând în considerare opţiunile de 

micro-regenerabile. 

3. Crearea unui cadru la nivelul UE pentru formare şi educaţie în sectorul construcţiilor. 

Acţiunea la nivel european ar trebui să se concentreze pe identificarea de exemple de bune 

practici de cursuri, precum şi pe cele care facilitează recunoaşterea reciprocă a calificărilor. 

Sectorul construcţiilor din Europa este cel mai mare angajator din sectorul industrial şi 

reprezintă aproape 10% din PIB-ul UE. FIEC, prin urmare, reiterează faptul că, trebuie să fie 

creata o economie verde rezistentă in viitor, care sa faca faţa concurenţei mondiale, prin 

reducerea emisiilor de carbon, prin economii de energie în cladiri existente, sau în clădiri noi 

care să asigure energie reziduală puţina sau deloc, sectorul construcţiilor putand oferi soluţia. 


