
 
 
 
 

 
Strategii Naţionale de Renovare : Trimiterea unui semnal puternic către investitori 
 
Cât timp liderii Uniunii Europene se pregătesc pentru întâlnirea de la nivel înalt pentru 
discutarea Bugetului din 7-8 februarie, iar dezbaterile privind piaţa UE de carbon continuă, 
Consiliile pentru Clădiri Verzi din Europa doreşte să sublinieze oportunitatea crucială ce ne-
aşteaptă la orizont : renovarea clădirilor Europei. 
 
Potrivit noii Directive privind Eficienţa Energetică, până la 30 aprilie 2014, fiecare stat membru 
trebuie să stabilească o strategie pe termen lung pentru mobilizarea investiţiilor în renovarea 
întregului stoc de clădiri, astfel încât să-şi îmbunătăţească performanţa energetică. 
 
Clădirile sunt responsabile pentru aproximativ 40 % din întreaga energie folosită în Uniunea 
Europeană, aşa încât succesul acestor strategii de a angrena puterea finanţării private va fi 
crucial în atingerea obiectivelor noastre privind climatul şi energia. 
 
Aceste strategii reprezintă o oportunitate pe care o întâlnim o dată la o generaţie : 
 
• de a îmbunătăţi proiectarea caselor, a locurilor de muncă, a şcolilor şi spitalelor noastre 
şi de a reduce facturile la energie a cetăţenilor europeni. 
• De a debloca potenţialul de reducere a carbonului într-o manieră eficientă din punctul de 
vedere al costurilor şi de a ne ameliora securitatea şi independenţa energetică printr-o 
combinaţie a eficienţei energetice şi a energiei din surse regenerabile. 
• De a conduce către o dezvoltare sustenabilă şi de a crea o nouă generaţie de locuri de 
muncă în construcţii şi renovări sustenabile. 
• De a diminua încărcarea infrastructurii energetice şi de a reduce nevoia de noi unităţi de 
producere a energiei. 
 
Însă, dacă dorim ca această revoluţie a renovării să aibă loc, liderii din Uniunea Europeană 
trebuie să dea un semnal puternic comunităţii investiţionale şi să asigure şi că direcţionează 
finanţarea care să ajute la crearea acestui proiect. 
 
Solicităm statelor membre să se asigure că : 
 
• cel puţin 20 % din Cadrul Financiar Multianual (MFF) contribuie la măsurile privind 
combaterea schimbărilor climatice . 
• MFF direcţionează ce puţin 22 % din Fondul European de Dezvoltare Regională pentru 
eficienţa energetică şi energia regenerabilă în regiuni mai dezvoltate şi în tranziţie şi cel puţin 
12 % în regiuni mai puţin dezvoltate. 
• Folosirea acestor fonduri pentru programme de renovare a clădirilor trebuie 
maximizată, astfel încât să asigure că renovarea în profunzime a clădirilor noastre la standarde 
ridicate de performanţă energetică şi prin integrarea energiilor din surse regenerabile este atât 
dorită, cât şi fezabilă. 
• Vehiculele naţionale de finanţare existente sunt utilizate astfel încât să maximizeze 
beneficiile diferitelor surse de finanţare şi că beneficiile creării Fondurilor Naţionale pentru 

http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm


Eficientizare Energetică la implementarea Directivei privind Eficienţa Energetică sunt evaluate. 
• Reforme potrivite ale Sistemului de Comercializare a Certificatelor de Emisii de Carbon 
(EU ETS) sunt convenite în cel mai scurt timp posibil, pentru a asigura că preţul carbonului 
reflectă în mod realistic costurile sale efective şi că sunt luate măsuri pe termen scurt (inclusiv 
reducerea (« back-loading ») cotelor de emisii de gaze cu efect de seră) pentru a susţine preţul 
carbonului. 
• Veniturile din comercializarea certificatelor europene de emisii de gaze cu efect de seră 
(EU ETS) sunt în întregime utilizate pentru a angrena programele renovare a clădirilor astfel 
încât să fie eficiente energetic, după exemplele date de Franţa şi Germania. 
 
Prezentarea Reţelei noastre : 
 
• Consiliile pentru Clădiri Verzi sunt organizaţii non-profit, bazate pe membri, care sunt 
conduse de către industrie şi care lucrează cu guvernele pentru transformarea clădirilor, a 
comunităţilor şi a comportamentului utilizatorilor către sustenabilitate. Consiliul Mondial 
pentru Clădiri Verzi este o coaliţie a peste 90 de Consilii naţionale pentru Clădiri Verzi din 
întreaga lume, ceea ce o face cea mai amplă organizaţie internaţională care să influenţeze piaţa 
clădirilor verzi. 
• Reţeaua Regională Europeană constă în peste 30 de Consilii naţionale pentru Clădiri 
Verzi şi lucrează în colaborare cu mai mult de 3.500 de companii din întreaga Europă, ce 
reprezintă o pondere importantă a persoanelor interesate din industria clădirilor. O parte 
crucială a cădirilor verzi este că strânge laolaltă întregul lanţ valoric din industria noastră astfel 
încât să furnizeze soluţii mai bune şi acest lucru este exact ceea ce facem prin membrii noştri. 
 
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să îl contactaţi pe James Drinkwater, Senior Policy 
Advisor (Europe Regional Network) jdrinkwater@worldgbc.org 
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