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Proiect de aviz  Amendament  

este convins că, pentru a permite consumatorilor 

să facă cele mai bune alegeri (în ceea ce priveşte 

durabilitatea, raportul calitate-preţ şi eficienţa 

energetică) şi să selecteze cei mai ieftini 

furnizori, trebuie să se acorde prioritate educaţiei, 

informării şi transparenţei în materie de energie şi 

să se pună la dispoziţia consumatorilor informaţii 

privind posibilităţile pieţei interne a energiei şi 

oferta de noi tehnologii pentru reducerea 

facturilor energetice. Mai mult, consumatorii ar 

trebui sensibilizaţi cu privire la modalităţile de 

control al consumului, posibilităţile de 

economisire a energiei şi de sporire a eficienţei 

energetice, precum şi cu privire la producţia la 

scară mică. CoR recomandă aşadar Comisiei şi 

statelor membre să deruleze campanii de 

informare pe înţelesul consumatorului, în cadrul 

cărora autorităţile locale şi regionale ar trebui să 

joace un rol activ; 

este convins că, pentru a permite consumatorilor 

să facă cele mai bune alegeri (în ceea ce priveşte 

durabilitatea, raportul calitate-preţ şi eficienţa 

energetică) şi să selecteze cei mai ieftini 

furnizori, trebuie să se acorde prioritate educaţiei, 

informării şi transparenţei în materie de energie şi 

să se pună la dispoziţia consumatorilor informaţii 

privind posibilităţile pieţei interne a energiei şi 

oferta de noi tehnologii pentru reducerea 

facturilor energetice. Mai mult, consumatorii ar 

trebui sensibilizaţi cu privire la modalităţile de 

control al consumului, posibilităţile de 

economisire a energiei şi de sporire a eficienţei 

energetice, precum şi cu privire la producţia la 

scară mică. CoR recomandă aşadar Comisiei şi 

statelor membre să deruleze campanii de 

informare pe înţelesul consumatorului, în cadrul 

cărora autorităţile locale şi regionale ar trebui să 

joace un rol activ. Pe lângă autorităţile teritoriale, 

în organizarea campaniilor de informare trebuie 

să li se acorde un rol important şi camerelor de 

comerţ, organizaţiilor societăţii civile şi, după 

caz, asociaţiilor de proprietari; 

 

Expunere de motive 

 

Întrucât camerele de comerţ au o relaţie mai strânsă cu industria decât autorităţile teritoriale, ele pot 

influenţa mai uşor acest grup ţintă. În mod similar, şi asociaţiile de proprietari sunt mai aproape de 

locuitori. 
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