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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Planul de redresare economică
Planul european de redresare economică (PERE) a fost aprobat de Consiliul European în 
martie 2009. În aprilie 2009, Parlamentul European, Consiliul şi Comisia au decis asupra 
modalităţilor de finanţare a acestui plan, care au vizat două componente: proiecte în domeniul 
energiei şi internetul în bandă largă în zonele rurale. 

Finanţarea prevăzută în Declaraţia din 2 aprilie 2009 a celor trei instituţii poate fi sintetizată în 
modul următor:

milioane EUR
PERE - tipul 
proiectului Anul 2009 Anul 2010 Total

Energie 2000 de milioane 1980 de milioane 3980 de milioane
Accesul la internet 
în bandă largă

600 de milioane 420 de milioane 1020 de milioane

TOTAL 2.600 de milioane 2400 de milioane

În timp ce finanţarea pentru 2009 a fost asigurată în principal prin redistribuirea fondurilor de 
la rubrica 2 la rubrica 1a, acordul asupra finanţării pentru 2010 a fost găsit în urma procedurii 
de conciliere din 18 noiembrie 2009. O mare parte a creditelor de angajament au fost puse la 
dispoziţie prin revizuirea CFM, atât pentru 2009, cât şi pentru 2010.
Suma de 1,98 miliarde EUR destinată finanţării proiectelor din domeniul energiei în 2010 este 
compusă din: 1 776 de milioane EUR (majorarea plafoanelor de la rubrica 1a ), 120 de 
milioane EUR, obţinute prin mobilizarea Instrumentului de flexibilitate, şi 81 de 
milioane EUR obţinute prin redistribuirea în cadrul rubricii 1a. În acest scop, pentru a 
contribui la relansarea economică, a fost creat în 2009 un capitol special, 06 04 14, destinat
proiectelor din domeniul energiei.

Proiectele din domeniul energiei - temeiul juridic 
Regulamentul (CE) nr. 663/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 
2009 de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de 
asistenţă financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei1. 
Regulamentul a instituit un instrument de finanţare, denumit Programul energetic european 
pentru redresare (PEER), pentru derularea în Comunitate a unor proiecte în domeniul 
energiei, care, prin asigurarea unui stimul financiar, să contribuie la redresarea economică, la 
siguranţa aprovizionării cu energie şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Pentru 
atingerea acestor obiective au fost create trei subprograme referitoare la infrastructura pentru 
gaz şi electricitate, energia eoliană offshore şi captarea şi stocarea carbonului. Regulamentul 
identifică proiectele care urmează a fi finanţate în cadrul fiecărui subprogram şi prevede 
criterii de identificare şi acţiuni de executare pentru realizarea proiectelor respective. Au fost 
create linii bugetare speciale în bugetul UE, şi anume 06 04 14 01, 06 04 14 02 şi 06 04 14 03.

                                               
1  JO L 200, 31.7.2009.
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În declaraţia sa anexată la regulament, Comisia a subliniat că eficienţa energetică şi sursele de 
energie regenerabilă reprezintă priorităţi-cheie ale politicii energetice a UE, din motive legate 
atât de mediu, cât şi de siguranţa aprovizionării, ceea ce corespunde cerinţelor PE. 
10. În cazul în care, atunci când raportează în 2010 cu privire la punerea în aplicare a 
regulamentului, în temeiul articolului 28 din respectivul regulament, Comisia constată că nu 
este posibil să angajeze până la sfârşitul anului 2010 o parte din fondurile prevăzute pentru 
proiectele enumerate în anexa la regulament, aceasta va propune, după caz şi ţinând seama 
de menţinerea unui echilibru geografic, o modificare la regulament care să permită 
finanţarea proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie, 
pe lângă iniţiativele sus-menţionate, inclusiv criterii de eligibilitate similare celor aplicate 
proiectelor prevăzute în anexa la prezentul regulament.  
Proiectele din domeniul energiei - propunere de modificare a regulamentului
În concordanţă cu această declaraţie, Comisia a adoptat la 31 mai 2010 o propunere de 
regulament de modificare a Regulamentul (CE) nr. 663/2009 de stabilire a unui program de 
ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistenţă financiară comunitară pentru 
proiecte în domeniul energiei. 

Această propunere a fost prezentată pe baza raportului de punere în aplicare a PEER din 
27 aprilie 2010, care estimează că o sumă de aproximativ 114 milioane EUR nu va fi 
angajată în temeiul Regulamentului PEER. Valoarea exactă a fondurilor neangajate va fi 
cunoscută la sfârşitul lui 2010.
Comisia propune utilizarea fondurilor neangajate pentru crearea unui instrument financiar 
specific pentru sprijinirea iniţiativelor legate de eficienţa energetică şi de energia 
regenerabilă în cadrul Iniţiativei de finanţare a energiei durabile. Instrumentul financiar va 
sprijini dezvoltarea unor proiecte rentabile în materie de eficienţă energetică şi de energie 
regenerabilă şi va înlesni finanţarea investiţiilor în eficienţa energetică şi energia regenerabilă, 
în special în mediul urban. Pentru a încuraja un număr mare de investiţii descentralizate, 
beneficiarii vor fi autorităţile publice municipale, locale şi regionale. Instrumentul ar trebui să 
fie gestionat de unul sau mai mulţi intermediari financiari, cum ar fi instituţiile financiare 
internaţionale (IFI), care ar trebui selectaţi pe baza capacităţii demonstrate de a utiliza 
fondurile în modul cel mai eficient şi eficace şi cu un efect de levier maxim între fondurile UE 
şi investiţiile totale, pentru a spori volumul investiţiilor semnificative la nivelul UE.

Concluziile raportorului
1. Raportorul salută propunerea Comisiei de a utiliza creditele necheltuite alocate PEER 
pentru crearea unui nou instrument, care să sprijine proiectele din domeniul eficienţei 
energetice şi al energiei regenerabile. De asemenea, raportorul sprijină ferm crearea, în acest 
sens, a unui instrument financiar special. Prin urmare, raportorul invită instituţiile implicate în 
adoptarea temeiului juridic să ajungă la un acord rapid.
2. Raportorul reaminteşte că finanţarea planului european de redresare economică a fost una 
dintre priorităţile PE pentru bugetul 2009 şi că s-a ajuns la un acord final cu Consiliul în urma 
unor negocieri dificile, în cadrul procedurii de conciliere din noiembrie 2008.
3. Raportorul subliniază că actuala propunere a Comisiei este în întregime consecventă cu 
cererea iniţială a PE de a include proiectele din domeniul eficienţei energetice şi al energiei 
regenerabile în PEER şi salută iniţiativa Comisiei de a pune în aplicare această prioritate.
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4. Cu toate acestea, raportorul regretă întârzierea înregistrată în punerea în aplicare a PEER 
care vizează sprijinirea şi stimularea relansării economice a UE. Prin urmare, raportorul a 
depus un amendament prin care solicită Comisiei să ia imediat măsurile bugetare necesare 
pentru a asigura cât mai rapid disponibilitatea creditelor necheltuite. Raportorul consideră că 
trebuie creată înainte de sfârşitul lui 2010 o linie bugetară specială pentru noul instrument 
financiar, care să sprijine proiectele din domeniul eficienţei energetice. 
5. Raportorul solicită Comisiei să informeze într-un mod transparent autoritatea bugetară cu 
privire la crearea instrumentului financiar, la modalităţile de funcţionare a acestuia şi la 
selectarea intermediarilor financiari (IFI). De asemenea, raportorul solicită Comisiei să trimită 
ambelor ramuri ale autorităţii bugetare rapoarte de punere în aplicare, care să includă, printre 
altele, date privind beneficiarii instrumentului, proiectele sprijinite şi efectul de levier al 
instrumentului în realizarea acestor proiecte. 
6. Raportorul subliniază că, în contextul actualelor constrângeri bugetare şi respectând 
principiul bunei gestiuni financiare, sinergiile dintre instrumentele existente care sprijină 
eficienţa energetică, energia regenerabilă şi combaterea schimbărilor climatice trebuie 
dezvoltate în continuare în cadrul bugetului UE.

AMENDAMENTELE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În spiritul strategiei Europa 2020 pentru 
creştere economică durabilă şi locuri de 
muncă, dezvoltarea de noi surse de energie 
regenerabile şi promovarea eficienţei 
energetice ar contribui la o creştere mai 
ecologică, la construirea unei economii 
competitive şi durabile şi la combaterea 
schimbărilor climatice. Sprijinind aceste 
politici, Europa va crea noi locuri de 
muncă şi noi oportunităţi pe o piaţă mai 
ecologică, propice pentru dezvoltarea unei 
economii competitive, sigure şi durabile.

(3) În spiritul strategiei Europa 2020 pentru 
creştere economică durabilă şi locuri de 
muncă şi în concordanţă cu pachetul UE 
pentru climă şi energie şi cu planul său de 
acţiune pentru eficienţă energetică, 
dezvoltarea de noi surse de energie 
regenerabile şi promovarea eficienţei 
energetice ar contribui la o creştere mai 
ecologică, la construirea unei economii 
competitive şi durabile şi la combaterea 
schimbărilor climatice. Sprijinind aceste 
politici, Europa va crea noi locuri de 
muncă şi noi oportunităţi pe o piaţă mai 
ecologică, propice pentru dezvoltarea unei 
economii competitive, sigure şi durabile. 
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Justificare

„Pachetul energie/climă” a fost aprobat de Parlamentul European şi de Consiliu în 
decembrie 2008 şi a intrat în vigoare în iunie 2009. Acesta reflectă abordarea integrată a
politicii în materie de energie şi climă, care vizează combaterea schimbărilor climatice şi 
creşterea securităţii energetice a UE, dezvoltându-i în acelaşi timp competitivitatea.

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un instrument financiar special destinat 
să sprijine iniţiativele în materie de 
eficienţă energetică şi de energie din surse 
regenerabile în cadrul Iniţiativei de 
finanţare a energiei durabile trebuie aşadar 
creat pentru a permite utilizarea fondurilor 
neangajate în temeiul capitolului II din 
Regulamentul (CE) nr. 663/2009. Acest 
instrument financiar ar trebui să sprijine 
dezvoltarea unor proiecte rentabile în 
materie de eficienţă energetică şi de 
energie din surse regenerabile şi să 
înlesnească finanţarea programelor de 
investiţii în eficienţă energetică şi energie 
din surse regenerabile de către autorităţile 
publice locale şi regionale, în special în 
mediul urban.

(5) Un instrument financiar special destinat 
să sprijine iniţiativele în materie de 
eficienţă energetică şi de energie din surse 
regenerabile în cadrul Iniţiativei de 
finanţare a energiei durabile trebuie aşadar 
creat până la sfârşitul anului 2010 pentru 
a permite utilizarea fondurilor neangajate 
în temeiul capitolului II din Regulamentul 
(CE) nr. 663/2009. Pentru a include aceste 
credite în bugetul UE, ar trebui creată o 
linie bugetară specială în acest scop.
Acest instrument financiar ar trebui să 
sprijine dezvoltarea unor proiecte rentabile 
în materie de eficienţă energetică şi de 
energie din surse regenerabile şi să 
înlesnească finanţarea programelor de 
investiţii în eficienţă energetică şi energie 
din surse regenerabile de către autorităţile 
publice locale şi regionale, în special în 
mediul urban.

Justificare

Noul instrument financiar de sprijinire a proiectelor din domeniul eficienţei energetice şi al 
energiei regenerabile trebuie creat cât mai curând posibil pentru a se garanta faptul că 
acesta va fi operaţional până la sfârşitul lui 2010. De asemenea, acest instrument trebuie 
prezentat într-un mod transparent în bugetul UE; prin urmare, este recomandabilă crearea 
unei noi linii bugetare speciale. 
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Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a maximiza impactul pe termen 
scurt al fondurilor UE, instrumentul ar 
trebui să fie gestionat de unul sau mai 
mulţi intermediari financiari, precum 
instituţiile financiare internaţionale (IFI). 
Selecţia ar trebui să se facă pe baza 
capacităţii demonstrate a intermediarilor 
financiari de a utiliza fondurile în modul 
cel mai eficient şi util şi cu un efect de 
levier maxim între fondurile UE şi 
investiţiile totale, pentru ca aceste investiţii 
să fie semnificative la nivelul UE.

(6) Pentru a maximiza impactul pe termen 
scurt al fondurilor UE, instrumentul ar 
trebui să fie gestionat de unul sau mai 
mulţi intermediari financiari, precum 
instituţiile financiare internaţionale (IFI). 
Selecţia ar trebui să se facă pe baza 
capacităţii demonstrate a intermediarilor 
financiari de a utiliza fondurile în modul 
cel mai eficient şi util şi cu un efect de 
levier maxim între fondurile UE şi 
investiţiile totale, pentru ca aceste investiţii 
să fie semnificative la nivelul UE. Cu toate 
acestea, în contextul unei crize economice 
şi financiare care are un impact negativ 
asupra finanţelor autorităţilor locale şi 
regionale, trebuie garantat faptul că 
situaţia bugetară dificilă a beneficiarilor 
mecanismului nu îi împiedică să poată 
accesa fondurile.

Justificare

În conformitate cu anexa II partea III al doilea paragraf din propunerea Comisiei Europene, 
este important să fie subliniat faptul că situaţiile bugetare dificile ale autorităţilor locale şi 
regionale nu împiedică accesul acestora la mecanismul instrumentului, în concordanţă cu 
obiectivul acestuia de a depăşi criza economică şi cu nevoile energetice urgente ale Uniunii 
Europene, aşa cum sunt prezentate în considerentul 10 al propunerii Comisiei.

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Articolul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament permite crearea unor 
instrumente financiare destinate să sprijine 
iniţiativele în materie de eficienţă 

Prezentul regulament permite crearea unor 
instrumente financiare destinate să sprijine 
iniţiativele locale şi regionale în materie 
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energetică şi de energie din surse 
regenerabile.

de eficienţă energetică şi de energie din 
surse regenerabile. Noile instrumente 
financiare se creează până la sfârşitul 
anului 2010.

Justificare

Raportorul consideră că este necesar să fie subliniat faptul că instrumentul financiar vizează 
nivelul local şi pe cel regional. Raportorul solicită Comisiei să ia măsurile legislative şi 
bugetare necesare pentru a se asigura că mecanismul devine operaţional înainte de sfârşitul 
lui 2010. 

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 3 alineatul 
(2), creditele care nu au putut face obiectul 
unor angajamente juridice individuale în 
temeiul capitolului II în valoare de 114 
milioane EUR şi, eventual, alte credite care 
au devenit disponibile ca urmare a 
neexecutării totale sau parţiale a proiectelor 
în conformitate cu capitolul II vor fi 
afectate unui instrument financiar în cadrul 
Iniţiativei de finanţare a energiei durabile.

(1) În conformitate cu articolul 3 alineatul 
(2), creditele care nu au putut face obiectul 
unor angajamente juridice individuale în 
temeiul capitolului II în valoare de 114 
milioane EUR şi, eventual, alte credite care 
au devenit disponibile ca urmare a 
neexecutării totale sau parţiale a proiectelor 
în conformitate cu capitolul II vor fi 
afectate unui instrument financiar în cadrul 
Iniţiativei de finanţare a energiei durabile.
În plus, se alocă instrumentului o sumă 
de 15 milioane EUR din programul de 
acţiune al UE pentru combaterea 
schimbărilor climatice (linia bugetară 
07 03 23 din bugetul 2010). Această sumă 
este asigurată prin utilizarea tuturor 
dispoziţiilor Acordului interinstituţional 
din 17 mai 2006, în special a 
punctului 23, pentru a modifica în 
consecinţă plafoanele de la rubricile 1a 
şi 2. Prin urmare, Comisia prezintă 
propunerile necesare privind ajustarea 
plafoanelor şi crearea unei noi linii 
bugetare separate pentru instrument în 
cadrul bugetului 2010.
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Justificare

Raportorul sprijină opinia raportorului ITRE, conform căreia resursele financiare care sunt 
deja disponibile ar trebui utilizate şi că, în consecinţă, mijloacele financiare aferente liniei 
07 03 23 ar trebui transferate şi ele către instrument. Pentru a transfera cele 
15 milioane EUR de la linia bugetară 07 03 23 către instrument, este necesar ca această 
dispoziţie să fie adăugată conţinutului bugetului rectificativ prin care este creat instrumentul. 

Acest subiect ar putea face obiectului unuia dintre următoarele trialoguri bugetare.

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Articolul 22 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În contextul revizuirii bugetare se 
identifică un proces de monitorizare şi o 
soluţie sustenabile şi multianuale pentru 
rubrica 1a şi se efectuează revizuirea 
necesară a cadrului financiar multianual 
(CFM), utilizând toate dispoziţiile 
Acordului Interinstituţional din 17 mai 
2006, în special punctele 21-23. 

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Articolul 22 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La intervale periodice, Comisia 
transmite ambelor ramuri ale autorităţii 
bugetare rapoarte cu privire la 
funcţionarea instrumentului financiar 
menţionat la alineatul (1). Rapoartele 
includ, printre altele, date privind 
beneficiarii instrumentului, proiectele 
sprijinite prin acesta, indicaţii asupra 
creditelor, informaţii precise asupra 
costurilor financiare ale proiectului, 
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precum şi efectul de levier al 
instrumentului în asigurarea realizării 
efective a proiectelor.

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea III – paragraful 3 – punctul via (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(via) rentabilitatea proiectelor;

Justificare

Raportorul este de acord cu faptul că potenţialul de inovare ar trebui să fie întotdeauna un 
element important şi să figureze printre primele criterii de selectare a proiectelor. Cu toate 
acestea, raportorul consideră că şi obiectivul pe termen lung al proiectelor este foarte 
important. Acesta ar trebui să se bazeze nu numai pe un nivel ridicat de eficienţă energetică, 
ci şi pe un nivel rezonabil de rentabilitate în raport cu impactul rapid, măsurabil şi 
substanţial asupra relansării economice în UE, asupra creşterii siguranţei energetice şi 
asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel cum se specifică în anexa II partea 
III primul paragraf din propunerea Comisiei din 31 mai 2010.
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