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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

In its opinion for the Committee on Industry, Research and Energy on "a roadmap for 
renewable energy in Europe of 2007, the Committee on Regional Development urged the 
European Commission to come forward as soon as possible with a proposal for a Directive on 
renewable energies, together with tools for promotion, technology transfer and the 
dissemination of best practices in the exploitation of this potential. 

It should be also recalled that the Committee was in favour of an average target of 25% 
renewables by 2020 and clear binding targets for the electricity, transport, heating and cooling 
sectors. The Committee called on the EU to clarify the roles, rights and responsibilities of the 
regions and local authorities in policy implementation, in line with the principle of 
subsidiarity.

The 'New Energy Policy for Europe' should be supported, as it fully respects Member States' 
choice of energy mix and their sovereignty over primary energy sources, while at the same 
time, the policy is underpinned with a spirit of solidarity amongst Member States, to ensure an 
integrated approach to climate change and the challenge of promoting environmental 
sustainability. It should be stressed that an energy policy using renewables offers the 
opportunity for a decentralised energy policy through the exploitation of regional potential 
and meeting regions' needs. Therefore, the competent authorities should be given the means to 
achieve these objectives. It is important that Member States consider all possible renewable 
energy technologies.

The Commission should be requested to make cogeneration compulsory, when technically 
possible, where renewable energy is produced from biomass. Furthermore, the Commission 
should study the impact of wood burning furnace projects on the local and sustainable 
development of the timber sector, given that this sector plays a major role in contributing to 
regional development and the dynamism of rural economies. 

In this context, Members States and regions should support the initiatives and activities of all 
local stakeholders involved in the development of renewable energy sources – local and 
regional authorities, farmers and foresters, businesspeople and planners, universities, 
researchers and private individuals. They should also encourage the establishment of public-
private partnerships and improve the supply and marketing circuits for the renewable energy 
produced. 

Regional and local authorities should set an example for the European public by adopting 
renewable energy technologies on their premises, encouraging the use of biofuels in their 
vehicles and saving energy by means of energy efficient installations.

It must be underlined that the use of renewables, as well as the production of equipment and 
machines, can provide development opportunities to many regions across Europe, especially 
in regions with limited job creation options.

Making full use of renewable energy sources still requires a great deal of research activity, 
product development, publicity and exchange of best practices.
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The value of renewable energy sources from the regional point of view must be strongly 
stressed. Therefore, it is important that the use of renewables serves a purpose with 
demonstrable added value. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare şi 
energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pentru a obţine un model energetic 
care promovează energiile regenerabile, 
este necesar să se stabilească o cooperare 
strategică, la care să ia parte, alături de 
statele membre, autorităţile locale şi 
regionale, pentru ca acestea din urmă să 
fie implicate în mod direct în dezvoltarea 
modelului respectiv.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 38a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) Turbăriile adânci neirigate al căror 
sol sau vegetaţie este bogată în carbon nu 
trebuie nici ele să fie utilizate pentru a 
dezvolta alte proiecte de energie produsă 
pe bază de surse regenerabile, cum ar fi 
construcţia de turbine eoliene şi de 
drumuri aferente, inclusiv „drumuri 
flotante” şi de alte infrastructuri. 
Impactul unor astfel de proiecte asupra 
turbăriilor ar conduce în mod inevitabil la 
uscarea acestora pe suprafeţe întinse şi la 
eliberarea în atmosferă a rezervelor de 
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carbon pe care le conţin, ducând la 
formarea bioxidului de carbon. 

Justificare

Peat land is a carbon sink. The construction of windfarms, ‘floating roads’ and other 
infrastructure leads to the disruption of the natural drainage and the drying out of the peat 
thus releasing vast quantities of carbon dioxide into the atmosphere, creating more carbon 
emissions than the wind farm will ever save.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Pentru a evita apariţia de costuri 
administrative disproporţionate, ar trebui 
stabilită o listă a valorilor implicite pentru 
traiectoriile comune de producţie ale 
biocombustibililor. Pentru biocombustibili 
şi alte biolichide ar trebui să existe 
întotdeauna dreptul de a se propune nivelul 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră care se stabileşte prin această listă. În 
cazul în care valoarea implicită pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
dintr-o traiectorie de producţie se situează 
sub nivelul minim necesar al reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră, 
producătorii care doresc să demonstreze 
respectarea acestui nivel minim ar trebui să 
aibă obligaţia de a demonstra că emisiile 
efective din procesul lor de producţie sunt 
mai mici decât cele presupuse la calcularea 
valorilor implicite.

(45) Pentru a evita apariţia de costuri 
administrative disproporţionate, ar trebui 
stabilită o listă a valorilor implicite pentru 
traiectoriile comune de producţie ale 
biocombustibililor. Pentru biocombustibili 
şi alte biolichide ar trebui să existe 
întotdeauna dreptul de a se propune nivelul 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră care se stabileşte prin această listă, 
însă acest lucru nu ar trebui să provoace, 
în nici un caz, o discriminare faţă de 
statele membre şi regiunile ale căror 
teritorii sunt relativ neproductive din 
cauza caracterului solului, climei şi a 
producţiei de materii prime. În cazul în 
care valoarea implicită pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră dintr-o 
traiectorie de producţie se situează sub 
nivelul minim necesar al reducerii emisiilor 
de gaze cu efect de seră, producătorii care 
doresc să demonstreze respectarea acestui 
nivel minim ar trebui să aibă obligaţia de a 
demonstra că emisiile efective din procesul 
lor de producţie sunt mai mici decât cele 
presupuse la calcularea valorilor implicite.
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Justificare

Avoiding discrimination between Member States and third countries.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Măsurile de sprijin luate în temeiul
prezentei directive care constituie ajutor de 
stat în înţelesul articolului 87 din tratat 
trebuie notificate Comisiei înainte de 
punerea lor în aplicare, în conformitate cu 
articolul 88 alineatul (3) din tratat.
Informaţiile furnizate Comisiei în 
conformitate cu prezenta directivă nu se 
substituie obligaţiei statelor membre de 
notificare în temeiul articolului 88 alineatul 
(3) din tratat.

(51) Statele membre, regiunile şi 
autorităţile locale pot stabili ajutoare 
publice pentru a sprijini energiile 
regenerabile, deoarece acestea costă 
iniţial mai mult decât cele pe care le 
înlocuiesc, consecinţa fiind că intrarea lor 
pe piaţa energiei nu are ca rezultat 
beneficii comerciale pe termen scurt sau 
preţuri mai mici pentru consumatori.
Măsurile de sprijin luate în temeiul 
prezentei directive care constituie ajutor de 
stat în înţelesul articolului 87 din tratat 
trebuie notificate Comisiei înainte de 
punerea lor în aplicare, în conformitate cu 
articolul 88 alineatul (3) din tratat.
Informaţiile furnizate Comisiei în 
conformitate cu prezenta directivă nu se 
substituie obligaţiei statelor membre de 
notificare în temeiul articolului 88 alineatul 
(3) din tratat.

Justificare

The best way of backing alternative energies in the Member States is to involve them in public 
aid to promote such energies.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 51a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51a) S-au recunoscut oportunităţile de 
obţinere a unei creşteri economice prin 
inovare şi o politică competitivă şi 
durabilă în domeniul energetic. Deseori, 
producţia de energie regenerabilă depinde 
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de IMM-urile locale şi regionale. 
Perspectivele în materie de creştere 
economică şi creare de locuri de muncă 
create de investiţiile efectuate în energiile 
regenerabile la nivel regional şi local sunt 
considerabile.  De aceea, Comisia şi 
statele membre ar trebui să sprijine 
măsurile de dezvoltare naţionale şi 
regionale în aceste domenii, să încurajeze 
schimbul de bune practici, în domeniul 
producţiei de energie regenerabilă, între 
iniţiativele de dezvoltare locale şi 
regionale, şi să promoveze utilizarea 
fondurilor structurale în acest domeniu; 

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile 
utilizată în transporturi în 2020 reprezintă 
cel puţin 10% din consumul final de 
energie în transporturi în statul membru 
respectiv.

(3) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile şi 
din rezerve de turbă durabile utilizată în 
transporturi în 2020 reprezintă cel puţin 
10% din consumul final de energie în 
transporturi în statul membru respectiv.

Justificare

In several EU Member States sustainable peat is an important regional and local source of 
heat and power responding to the needs of decentralized and diversified energy systems. 
Transport fuel produced from peat would fulfil the greenhouse gas emission saving 
requirement, the benefits for climate are same as for other biofuels. Transport fuel produced 
from peat would enhance also the commercialization of 2nd generation Fischer Tropsch 
technology. Transport fuel produced from peat would also decrease the import dependency 
and the oil dependency of the European Union.
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă un plan 
naţional de acţiune.

(1) Fiecare stat membru adoptă un plan 
naţional de acţiune bazat pe planuri de 
acţiune în domeniul energiei, elaborate la 
nivel local şi regional şi coordonate cu 
politicile regionale şi de utilizare a 
solurilor; Statele membre consultă şi 
implică în mod activ, într-un stadiu 
precoce, autorităţile locale şi regionale în 
pregătirea planurilor naţionale de 
acţiune.

Planurile naţionale de acţiune stabilesc 
obiectivele statelor membre privind 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
transport, electricitate, încălzire şi răcire în 
anul 2020 şi măsurile care trebuie adoptate 
pentru atingerea acestor obiective, inclusiv 
strategii naţionale de dezvoltare a 
resurselor de biomasă şi de mobilizare a 
unor noi surse de biomasă destinate 
diferitelor utilizări, precum şi măsurile care 
trebuie luate pentru îndeplinirea cerinţelor 
de la articolele 12 - 17.

Planurile naţionale de acţiune stabilesc 
obiectivele statelor membre privind 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
transport, electricitate, încălzire şi răcire în 
anul 2020 şi măsurile care trebuie adoptate 
pentru atingerea acestor obiective, atât la 
nivel regional, cât şi local, inclusiv 
strategii naţionale şi regionale de 
dezvoltare a resurselor de biomasă şi de 
mobilizare a unor noi surse de biomasă 
destinate diferitelor utilizări, precum şi 
măsurile care trebuie luate pentru 
îndeplinirea cerinţelor de la articolele 12 -
17.

(1a) Comisia furnizează autorităţilor 
locale şi regionale orientări detaliate 
privind rolul activ şi competenţele care le 
revin în aplicarea acestor planuri 
naţionale de acţiune, recurgând la 
exemple concrete de utilizare a energiilor 
regenerabile, bazate pe cele mai bune 
practici existente.
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Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) legislaţia naţională şi procedurile 
administrative permit şi susţin realizarea 
de parteneriate public-privat, şi 
încurajează cooperarea între 
întreprinderi, sectorul public, şcoli şi 
universităţi, în scopul creării, la nivel 
regional, a unor grupuri de întreprinderi 
inovatoare, în spiritul Strategiei de la 
Lisabona;

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 12 alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) pentru proiectele mai mici se stabilesc 
proceduri mai puţin împovărătoare; precum 
şi

(f) pentru proiectele mai mici se stabilesc 
proceduri mai puţin împovărătoare, iar 
pentru dispozitivele regenerabile 
descentralizate, cum ar fi cele 
fotovoltaice, cele termice solare, 
cuptoarele de biomasă de dimensiuni mici 
sau microcentralele de cogenerare cu 
biogaze, în cazul cărora procedurile de 
autorizare se vor înlocui cu o simplă 
notificare către organismul 
guvernamental competent; precum şi

Justificare

Simple notification instead of burdensome authorisations will speed up penetration of small 
and decentralised renewables.
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Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) utilizarea clădirilor cu energie pasivă, 
scăzută sau zero; sau

(a) eficienţa energetică a clădirilor, 
definită printr-o combinaţie de standarde 
în materie de izolare cu tehnologia de 
încălzire utilizată, inclusiv cogenerarea.

Justificare

In new building construction the use of renewable energies is feasible in many cases without 
great additional cost. But further technology options should be open to investors, as they 
often contribute to the aims of security of supply and climate protection even more cost-
effectively. With existing buildings, however, there are often high extra costs involved in the 
subsequent installation of equipment to use renewable energies and they vary considerably 
from case to case. Here financial support by government makes more sense than building 
regulations that would greatly increase the cost in the case of existing buildings and involve 
bureaucratic inspection procedures.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 12 –alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin reglementările şi codurile lor 
privind construcţiile, statele membre 
promovează utilizarea sistemelor şi 
echipamentelor de încălzire şi răcire pe 
bază de energie regenerabilă care 
realizează o reducere semnificativă a 
consumului de energie. Statele membre 
utilizează etichete energetice sau ecologice 
sau alte certificate sau standarde relevante 
elaborate la nivel naţional sau european, în 
cazul în care acestea există, pentru a 
încuraja dezvoltarea acestor sisteme şi 
echipamente.

(5) Prin reglementările şi codurile lor 
privind construcţiile, statele membre 
promovează utilizarea sistemelor şi 
echipamentelor de încălzire şi răcire pe 
bază de energie regenerabilă, în special în 
zonele urbane în care aceste sisteme 
prezintă o utilitate particulară, care 
realizează o reducere semnificativă a 
consumului de energie. Statele membre 
utilizează etichete energetice sau ecologice 
sau alte certificate sau standarde relevante 
elaborate la nivel naţional sau european, în 
cazul în care acestea există, pentru a 
încuraja dezvoltarea acestor sisteme şi 
echipamente.
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Justificare

It is important from the point of view of EU regional policy to underline, in connection with 
the encouragement of energy heating and cooling systems, the urban dimension of the 
promotion of renewable energy sources.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informare şi formare Informare, formare şi cercetare

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre favorizează 
cercetarea privind energiile regenerabile 
şi crearea de legături între centrele de 
cercetare şi întreprinderi, pentru a facilita 
punerea în practică de noi tehnologii şi 
pentru a încuraja dezvoltarea de noi 
produse.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre elaborează sisteme de 
certificare pentru instalatorii de cazane şi 
sobe mici pe bază de biomasă şi de sisteme 
şi pompe de căldură fotovoltaice solare şi 
termice solare. Schemele respective se 
bazează pe criteriile prevăzute în anexa IV. 
Fiecare stat membru recunoaşte certificarea 
acordată de alte state membre în 

(3) Statele membre elaborează sisteme de 
certificare, în măsura în care acestea nu 
sunt deja prezente în programele de 
formare naţionale relevante, pentru 
instalatorii de cazane şi sobe pe bază de 
biomasă, de sisteme solare fotovoltaice şi 
termice şi de pompe de căldură de 
dimensiuni reduse. Schemele respective se 
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conformitate cu aceste criterii. bazează pe criteriile prevăzute în anexa IV. 
Fiecare stat membru recunoaşte certificarea 
acordată de alte state membre în 
conformitate cu aceste criterii.

Justificare

In view of the high standard of craft training in most Member States this proposed 
certification scheme is too far-reaching.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre convin să stabilească 
principii de cooperare, care includ 
autorităţile locale şi regionale, pentru a 
permite acestora să ia pe deplin parte la 
dezvoltarea programelor de informare, 
sensibilizare, orientare şi formare.

Justificare

The regional and local authorities play an important role in education and training and are 
increasingly being asked by citizens to improve the quality of information currently provided.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere menţinerii 
fiabilităţii şi siguranţei reţelei, statele 
membre se asigură că operatorii sistemelor 
de transport şi distribuţie prezenţi pe 
teritoriul lor garantează transportul şi 
distribuţia electricităţii produse din surse 
de energie regenerabile. De asemenea, 
aceştia garantează accesul prioritar la 
reţeaua de electricitate produsă din surse de 
energie regenerabile. La distribuirea 
instalaţiilor generatoare de electricitate, 

(2) Fără a aduce atingere menţinerii 
fiabilităţii şi siguranţei reţelei, statele 
membre se asigură că operatorii sistemelor 
de transport şi distribuţie prezenţi pe 
teritoriul lor garantează transportul şi 
distribuţia electricităţii produse din surse 
de energie regenerabile. De asemenea, 
aceştia garantează accesul prioritar la 
reţeaua de electricitate produsă din surse de 
energie regenerabile. La distribuirea 
instalaţiilor generatoare de electricitate, 

Adlib Express Watermark



AD\731376RO.doc 13/18 PE405.967v02-00

RO

operatorii sistemelor de transport acordă 
prioritate instalaţiilor generatoare care 
utilizează surse de energie regenerabile, în 
măsura în care siguranţa sistemului electric 
naţional permite acest lucru.

operatorii sistemelor de transport acordă 
prioritate instalaţiilor generatoare care 
utilizează surse de energie regenerabile, în 
măsura în care siguranţa sistemului electric 
naţional permite acest lucru şi în măsura 
în care funcţionarea instalaţiilor de 
cogenerare nu este afectată.

Justificare

The promotion and use of renewable energies and combined heat and power generation both 
aim to increase security of supply and climate protection and should be regarded as equally 
important instruments for fulfilling those aims. In individual cases the contribution of the 
plant concerned to security of supply and climate protection should be evaluated while also 
considering the economic aspects. 

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Biocombustibilii şi celelalte biolichide 
care sunt luate în considerare în scopurile 
menţionate la alineatul (1) nu se obţin din 
materii prime ce provin de pe terenuri 
bogate în biodiversitate, adică de pe 
terenuri care în ianuarie 2008 sau după 
această dată deţineau unul din 
următoarele statute, indiferent dacă acest 
statut mai este valabil sau nu:

(3) Biocombustibilii şi celelalte biolichide 
care sunt luate în considerare în scopurile 
menţionate la alineatul (1) nu se obţin din 
materii prime ce provin de pe:

(a) pădure neafectată de activitate umană 
semnificativă, adică o pădure în care nu a 
avut loc nicio intervenţie umană 
semnificativă cunoscută sau unde ultima 
intervenţie umană semnificativă a avut 
loc cu suficient de mult timp în urmă, 
astfel încât structura şi procesele speciilor 
naturale să se fi putut restabili;
(b) zone desemnate în scopul protecţiei 
naturii, exceptând cazul în care se 
furnizează dovezi conform cărora 
producţia de materie primă respectivă nu a 
adus atingere acestui scop. 

(a) zone desemnate prin lege în scopul 
protecţiei naturii, exceptând cazul în care 
se furnizează dovezi conform cărora 
producţia de materie primă respectivă nu a 
adus atingere acestui scop.
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(c) păşune bogată în biodiversitate, cu alte 
cuvinte păşune bogată în specii, 
nefertilizată şi nedegradată.

(b) păşune bogată în biodiversitate, cu alte 
cuvinte păşune bogată în specii, 
nefertilizată şi nedegradată;

(c) zone în care schimbări ilegale în 
afectarea solurilor sau degradarea 
zonelor umede neexploatate poate duce la 
reducerea stocului de carbon din sol.

Comisia stabileşte criteriile şi limitele 
geografice în vederea identificării 
păşunilor care intră sub incidenţa literei 
(c). O astfel de măsură, destinată 
modificării elementelor neesenţiale ale 
prezentei directive, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 21 alineatul (3).

Justificare

The original definition "Forest undisturbed by significant human activity” in  art.15(3)a is an 
inaccurate term used mainly for statistical purposes, which leaves room for ambiguous 
interpretation as to which forests would belong to this category. In some cases, sustainably 
managed forests in normal economic use could be regarded as untouched, biodiverse forest 
and fall outside the 10% biofuel target.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Biocombustibilii şi celelalte biolichide 
care sunt luate în considerare în scopurile 
menţionate la alineatul (1) nu se obţin din 
materii prime ce provin de pe terenuri cu 
stocuri mari de carbon, adică de pe 
terenuri care în ianuarie 2008 
reprezentau una din următoarele şi care 
nu mai deţin acest statut:

(4) Materiile prime pe bază de lemn 
utilizate pentru producţia de 
biocombustibili şi celelalte biolichide care 
sunt luate în considerare în scopurile 
menţionate la alineatul (1) se obţin din:

(a) zone umede, adică terenuri acoperite 
sau saturate cu apă în mod permanent 
sau pentru o perioadă semnificativă a 
anului, inclusiv turbării neexploatate;

(a) păduri care se gestionează şi se taie în 
conformitate cu criteriile pentru o 
gestionare durabilă a pădurilor stabilite 
de Conferinţa ministerială privind 
protecţia pădurilor în Europa (MCPFE) 
sau cu criteriile comparabile fixate în 
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cadrul altor iniţiative regionale în materie 
de politică forestieră;

(b) suprafeţe dens împădurite, adică 
terenuri care acoperă mai mult de 1 
hectar, cu copaci mai înalţi de 5 metri şi 
un coronament de peste 30%, sau copaci 
care pot atinge aceste praguri in situ; 

(b) păduri care sunt conforme cu 
legislaţia naţională referitoare la păduri şi 
la mediu; sau

Dispoziţiile prezentului alineat nu se 
aplică în cazul în care, la data la care a 
fost obţinută materia primă, terenul 
deţinea acelaşi statut ca în ianuarie 2008.

(c) zone umede, adică terenuri acoperite 
sau saturate cu apă în mod permanent 
sau pentru o perioadă semnificativă a 
anului, inclusiv turbării neexploatate; 
turba obţinută în scopurile menţionate la 
alineatul (1) nu depăşeşte cantitatea 
produsă anual în mod natural.

Justificare

Ministerial Conferences on the Protection of Forests in Europe (MCPFE), has listed an 
extensive set of criteria and indicators for sustainable forest management on which all the 
signatories have to report. These criteria have also been implemented at national level and 
are nowadays an essential part of national forest legislation in many EU countries. 
Corresponding criteria and indicators have also been created in different parts of the world
and should be used for forest-based raw materials outside Europe.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) implicarea regiunilor în acest proces 
şi măsurile luate la nivel local şi regional;

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) ajutoarele publice destinate sprijinirii 
energiilor regenerabile, care pot include 
utilizarea fondurilor structurale pentru 
cercetarea şi dezvoltarea tehnologiilor din 
domeniul energetic, în conformitate cu 
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Planul strategic european pentru 
tehnologiile energetice.

Justificare

The use of Community instruments such as the Structural Funds should strengthen research, 
development and innovation capacity in these areas.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) impactul estimat al investiţiilor în 
producţia de energie regenerabilă asupra 
obiectivelor de dezvoltare regională.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) beneficiile ecologice relative şi 
costurile diferiţilor biocombustibili, 
efectele strategiilor comunitare privind 
importurile asupra acestora, impactul 
asupra siguranţei în aprovizionare şi 
metodele de realizare a unei abordări 
echilibrate între producţia internă şi 
importuri;

(a) beneficiile ecologice relative şi 
costurile diferiţilor biocombustibili,
acordându-se o atenţie specială 
impactului lor asupra situaţiei economice 
a regiunilor implicate în producerea, 
distribuţia şi utilizarea acestora;

(aa) efectele strategiilor comunitare 
privind importurile asupra acestora, 
impactul asupra siguranţei în aprovizionare 
şi metodele de realizare a unei abordări 
echilibrate între producţia internă şi 
importuri;
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Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) impactul investiţiilor regionale şi ale 
statelor membre în producţia de energie 
regenerabilă asupra creşterii economice şi 
ocupării forţei de muncă la nivel regional.
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