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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Eficiența energetică constituie unul din principalele aspecte ale inițiativei emblematice 
„O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” anunțată în cadrul 
strategiei Europa 2020. După cum se subliniază în Comunicarea Comisiei „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050”, eficiența energetică este una din caracteristicile economiei cu 
emisii scăzute de carbon care poate contribui la crearea de noi locuri de muncă, atât pe 
termen scurt, cât și pe termen mediu, prin intensificarea acțiunilor educative și de 
formare, prin programe de încurajare a asimilării noilor tehnologii, prin cercetare și 
dezvoltare și prin antreprenoriat. 

Această propunere de directivă subliniază faptul că trecerea la o economie mai 
eficientă din punct de vedere energetic va îmbunătăți, de asemenea, competitivitatea 
industriei în Uniune, favorizând creșterea economică și crearea de locuri de muncă de 
înaltă calitate în mai multe sectoare care au legătură cu eficiența energetică. Pentru a 
înlătura barierele fără caracter regulamentar din calea eficienței energetice, se propun, 
de asemenea, măsuri precum furnizarea de servicii de educare și formare, precum și 
informații specifice și asistență tehnică cu privire la eficiența energetică. Din 
perspectiva raportoarei, această propunere de directivă poate reprezenta o ocazie de a 
sublinia importanța accesului femeilor la formarea specializată, în scopul de a atinge 
obiectivele privind eficiența energetică și de a oferi femeilor posibilitatea de a fi 
recrutate în aceste noi posturi viitoare din sectoarele legate de eficiența energetică.

Un alt aspect subliniat în acest aviz este că statele membre ar trebui, de asemenea, să 
promoveze un obiectiv social în cadrul măsurilor de realizare a obiectivelor lor privind 
eficiența energetică prin includerea de măsuri care să fie implementate în gospodăriile 
afectate de sărăcia energetică sau în locuințele sociale. Ar trebui prevăzute măsuri 
specifice și stimulente în favoarea grupurilor sociale vulnerabile, pentru a ajuta 
gospodăriile să crească eficiența energetică a locuințelor lor și pentru a reduce 
costurile legate de energie. Aceste măsuri ar trebui concepute astfel încât să ia în 
considerare și perspectiva de gen.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În 2010, Comisia a adoptat o 
strategie pentru promovarea egalității 
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dintre femei și bărbați în Europa, care 
vizează în special să exploateze mai bine 
potențialul femeilor, contribuind astfel la 
obiectivele economice și sociale generale 
ale UE. Subreprezentarea femeilor în 
sectorul energetic și lipsa unor abordări și 
cereri specifice fiecărui gen pot fi 
observate la nivel național, european și 
internațional; prin urmare, inclusiv 
pentru a aplica strategia UE în materie de 
egalitate de gen la nivel național, statele 
membre trebuie să integreze această 
strategie prin analizarea tuturor 
politicilor cu scopul de a determina 
impactul lor asupra femeilor și bărbaților; 
acest lucru este valabil și în cazul 
cercetărilor în domeniul energiei, 
respectiv al producției și consumului 
durabil de energie și ar trebui să se 
desfășoare în strânsă colaborare cu 
sectoarele, instituțiile, organizațiile și 
factorii de decizie care au legătură cu 
domeniul energetic.

Amendamentul2

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) O serie de municipalități și de alte 
organisme publice din statele membre au 
pus deja în aplicare abordări integrate în 
ceea ce privește economiile de energie și 
aprovizionarea cu energie, de exemplu, 
prin intermediul planurilor durabile de 
acțiune în domeniul energiei cum ar fi cele 
dezvoltate în temeiul inițiativei Pactul 
primarilor și abordările urbane integrate 
care depășesc intervențiile individuale 
referitoare la clădiri sau moduri de 
transport. Statele membre ar trebui să 
încurajeze municipalitățile și alte 
organisme publice să adopte planuri 
integrate și durabile în materie de eficiență 
energetică cu obiective clare, să implice 

(16) O serie de municipalități și de alte 
organisme publice din statele membre au 
pus deja în aplicare abordări integrate în 
ceea ce privește economiile de energie și 
aprovizionarea cu energie, de exemplu, 
prin intermediul planurilor durabile de 
acțiune în domeniul energiei cum ar fi cele 
dezvoltate în temeiul inițiativei Pactul 
primarilor și abordările urbane integrate 
care depășesc intervențiile individuale 
referitoare la clădiri sau moduri de 
transport, pentru a crea „orașe și regiuni 
cu consum scăzut de energie”. Acest 
concept de „orașe și regiuni cu consum 
scăzut de energie” consideră aspectele 
energetice o componentă esențială a 
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cetățenii în elaborarea și punerea în 
aplicare a acestora și să îi informeze în 
mod corespunzător în legătură cu 
conținutul acestora și progresul înregistrat 
în ceea ce privește atingerea obiectivelor 
stabilite. Astfel de planuri pot genera 
economii semnificative de energie, în 
special dacă sunt puse în aplicare prin 
sistemele de gestionare a energiei care 
permit organismelor publice vizate să-și 
gestioneze mai bine propriul consum 
energetic. Ar trebui încurajat schimbul de 
experiență între orașe și alte organisme 
publice cu privire la experiențe mai 
inovatoare.

dezvoltării urbane și regionale, 
împământenită în procesele democratice 
și de guvernanță locale. Ca o condiție 
prealabilă a planurilor de eficiență 
energetică durabile și integrate locale, 
statele membre ar trebui să încurajeze 
autoritățile locale să definească astfel de 
strategii de dezvoltare locală pe baza unui 
dialog cu actorii publici, comerciali și 
sociali locali, inclusiv cu partenerii 
sociali. Statele membre ar trebui să 
încurajeze municipalitățile și alte 
organisme publice să adopte planuri 
integrate și durabile în materie de eficiență 
energetică cu obiective clare, care să 
includă, de asemenea, măsuri specifice de 
contracarare a sărăciei energetice, și să 
promoveze eficiența energetică pentru 
grupurile sociale vulnerabile, inclusiv 
dintr-o perspectivă de gen, să implice 
actorii locali, inclusiv partenerii sociali, și
cetățenii în elaborarea și punerea în 
aplicare a acestora pentru a oferi 
programe de educație și formare 
lucrătorilor și antreprenorilor cu scopul 
de a-i ajuta să dezvolte competențele 
necesare și să îi informeze în mod 
corespunzător pe ei și pe cetățeni în 
legătură cu conținutul acestora și progresul 
înregistrat în ceea ce privește atingerea 
obiectivelor stabilite. Astfel de planuri pot 
genera economii semnificative de energie, 
în special dacă sunt puse în aplicare prin 
sistemele de gestionare a energiei care 
permit organismelor publice vizate să-și 
gestioneze mai bine propriul consum 
energetic. Ar trebui încurajat schimbul de 
experiență între orașe și alte organisme 
publice, respectiv cu și între partenerii 
sociali, cu privire la experiențe mai 
inovatoare.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Majoritatea economiilor de energie 
în locuințe sunt realizate de femei.  Este 
important să se promoveze 
responsabilitatea și formarea femeilor și 
să se formeze experți tehnici și de mediu 
în domeniul energiei care să poată 
controla și urmări eficiența energetică a 
gestionării clădirilor private.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Evaluarea posibilității de stabilire a 
unui sistem de „certificate albe” la nivelul 
Uniunii a demonstrat că, în situația actuală, 
un astfel de sistem ar genera costuri 
administrative excesive, existând riscul ca 
economiile de energie să fie concentrate 
exclusiv într-un anumit număr de state 
membre și să nu fie introduse uniform pe 
întreg teritoriul Uniunii. Cel de-al doilea 
obiectiv poate fi realizat mai bine, cel puțin 
la acest nivel, prin intermediul sistemelor 
naționale de obligații în ceea ce privește 
economiile de energie sau al altor măsuri 
alternative care să atingă aceeași cantitate 
de economii de energie. Cu toate acestea, 
Comisia ar trebui să definească, prin 
intermediul unui act delegat, condițiile în 
care un stat membru poate recunoaște pe 
viitor economiile de energie înregistrate 
într-un alt stat membru. Ar fi indicat ca 
nivelul de ambiție al acestor sisteme să fie 
stabilit într-un cadru comun la nivelul 
Uniunii, oferindu-se în același timp statelor 
membre o flexibilitate considerabilă pentru 
a ține pe deplin seama de organizarea 
națională a actorilor pieței, contextul 
specific al sectorului energiei și obiceiurile 
consumatorilor finali. Cadrul comun ar 

(18) Evaluarea posibilității de stabilire a 
unui sistem de „certificate albe” la nivelul 
Uniunii a demonstrat că, în situația actuală, 
un astfel de sistem ar genera costuri 
administrative excesive, existând riscul ca 
economiile de energie să fie concentrate 
exclusiv într-un anumit număr de state 
membre și să nu fie introduse uniform pe 
întreg teritoriul Uniunii. Cel de-al doilea 
obiectiv poate fi realizat mai bine, cel puțin 
la acest nivel, prin intermediul sistemelor 
naționale de obligații în ceea ce privește 
economiile de energie sau al altor măsuri 
alternative care să atingă aceeași cantitate 
de economii de energie. Cu toate acestea, 
Comisia ar trebui să definească, prin 
intermediul unui act delegat, condițiile în 
care un stat membru poate recunoaște pe 
viitor economiile de energie înregistrate 
într-un alt stat membru. Ar fi indicat ca 
nivelul de ambiție al acestor sisteme să fie 
stabilit într-un cadru comun la nivelul 
Uniunii, oferindu-se în același timp statelor 
membre o flexibilitate considerabilă pentru 
a ține pe deplin seama de organizarea 
națională a actorilor pieței, contextul 
specific al sectorului energiei și obiceiurile 
consumatorilor finali. Cadrul comun ar 
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trebui să ofere utilităților energetice 
posibilitatea de a furniza servicii energetice 
tuturor consumatorilor finali, nu doar celor 
cărora le vând energie. Aceasta ar crește 
concurența pe piața energetică deoarece 
utilitățile energetice își pot diferenția 
produsele prin furnizarea de servicii 
energetice complementare. Cadrul comun 
ar trebui să permită statelor membre să 
includă cerințele în sistemul lor național 
care urmărește un scop social, în special 
pentru a asigura că consumatorii 
vulnerabili beneficiază de un randament 
energetic mai ridicat. Acesta ar trebui să 
permită, de asemenea, statelor membre să 
scutească societățile mici de obligația în 
ceea ce privește eficiența energetică.
Comunicarea Comisiei „Small Business 
Act” stabilește principiile care trebuie luate 
în considerare de către statele membre care 
decid să se abțină de la aplicarea acestei 
posibilități.

trebui să ofere utilităților energetice 
posibilitatea de a furniza servicii energetice 
tuturor consumatorilor finali, nu doar celor 
cărora le vând energie. Aceasta ar crește 
concurența pe piața energetică deoarece 
utilitățile energetice își pot diferenția 
produsele prin furnizarea de servicii 
energetice complementare. Cadrul comun 
ar trebui să permită statelor membre să 
includă cerințele în sistemul lor național 
care urmărește un scop social, în special
prin punerea la dispoziție de măsuri și 
stimulente specifice, pentru a asigura că
grupurile sociale vulnerabile, cum ar fi 
persoanele în vârstă sau femeile sau 
bărbații cu handicap, părinții izolați sau 
gospodăriile cu venituri mici beneficiază 
de un randament energetic mai ridicat și că 
impactul costurilor măsurilor legate de 
eficiența energetică asupra facturii de 
energie a consumatorilor finali este 
atenuat. Acesta ar trebui să permită, de 
asemenea, statelor membre să scutească 
societățile mici de obligația în ceea ce 
privește eficiența energetică. Comunicarea 
Comisiei „Small Business Act” stabilește 
principiile care trebuie luate în considerare 
de către statele membre care decid să se 
abțină de la aplicarea acestei posibilități.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Ar trebui să fie disponibil un număr 
suficient de profesioniști competenți în 
domeniul eficienței energetice care să 
asigure punerea în aplicare eficientă și în 
timp util a prezentei directive, de exemplu, 
în legătură cu respectarea cerințelor privind 
auditurile energetice și punerea în aplicare 
a sistemelor de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să pună în aplicare 

(30) Ar trebui să fie disponibil un număr 
suficient de profesioniști competenți în 
domeniul eficienței energetice care să 
asigure punerea în aplicare eficientă și în 
timp util a prezentei directive, asigurând 
participarea egală a personalului feminin 
și masculin, de exemplu, în legătură cu 
respectarea cerințelor privind auditurile 
energetice și punerea în aplicare a 
sistemelor de obligații în ceea ce privește 
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sisteme de certificare pentru furnizorii de 
servicii energetice, audituri energetice și 
alte măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice.

eficiența energetică. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să pună în aplicare 
sisteme de certificare pentru furnizorii de 
servicii energetice, audituri energetice și 
alte măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Copiii de astăzi sunt lucrătorii, 
inginerii, arhitecții, antreprenorii și 
utilizatorii de energie de mâine. Deciziile 
pe care le iau aceștia vor influența modul 
în care societatea va produce și consuma 
energie în viitor. Educația energetică este, 
prin urmare, importantă, pentru ca 
generațiile viitoare să poată fi instruite 
despre modul în care pot contribui la 
consumul eficient de energie prin stilul 
lor de viață și prin comportamentul lor.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 33a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Ar trebui furnizate resurse 
corespunzătoare pentru sprijinirea 
programelor de educare, formare și 
informare specifice care iau în 
considerare, de asemenea, perspectiva de 
gen. Statele membre ar trebui încurajate 
să își adapteze programele de educare și 
formare profesională astfel încât să 
reflecte noile nevoi de calificare, 
asigurând în același timp atât accesul și 
participarea egale la aceste sisteme de 
formare, cât și o orientare și informare 
specifice atât pentru femei, cât și pentru 
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bărbați. 

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3% din suprafața totală a clădirilor deținute 
de organismele publice este renovată anual 
pentru a îndeplini cel puțin cerințele 
minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3% se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală 
utilă de peste 250 m2, deținute de 
organismele publice ale statului membru în 
cauză, neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicarea articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3% din suprafața totală a clădirilor deținute 
de organismele publice este renovată anual 
pentru a îndeplini cel puțin cerințele 
minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3% se calculează la suprafața 
totală a clădirilor deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
inclusiv locuințele sociale, neîndeplinind 
la data de 1 ianuarie a fiecărui an cerințele 
naționale minime privind eficiența 
energetică prevăzute pentru punerea în 
aplicarea articolului 4 din Directiva 
2010/31/UE.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Procesele de participare pentru 
îmbunătățirea eficienței energetice ar 
trebui să fie proiectate astfel încât să le 
permită tuturor să participe la schimbările 
energetice. În special femeile trebuie 
integrate în aceste procese, deoarece ele 
rămân principalii factori de decizie și 
utilizatori de energie în gospodăriile 
private, iar prin interacțiunile lor zilnice 
în cadrul familiei ele pun bazele unei 
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utilizări conștiente și durabile a energiei 
de către membrii familiei.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să adopte un plan pentru eficiență 
energetică, de sine stătător sau ca parte a 
unui plan cuprinzător privind clima sau 
mediul, care să conțină obiective specifice 
privind economia de energie în vederea 
creșterii continue a eficienței energetice a 
organismelor în cauză;

(a) să adopte un plan pentru eficiență 
energetică integrat și sustenabil, de sine 
stătător sau ca parte a unui plan cuprinzător 
privind clima sau mediul, care să conțină 
obiective specifice privind economia de 
energie, precum și măsuri specifice de 
combatere a sărăciei energetice, în 
vederea creșterii continue a economiilor și
eficienței energetice ale organismelor în 
cauză;

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre includ cerințe cu 
scop social în obligațiile de economisire a 
energiei pe care le impun, solicitând 
inclusiv să fie puse în aplicare măsuri în 
gospodăriile afectate de sărăcia 
energetică sau în locuințele sociale, luând 
în considerare nevoile grupurilor sociale 
vulnerabile și oferind stimulente 
corespunzătoare pentru creșterea 
eficienței energetice a gospodăriilor lor.
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Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să includă cerințe cu scop social în 
cadrul obligațiilor de economisire a 
energiei pe care le impun, solicitând ca 
măsurile să fie puse în aplicare în 
gospodăriile afectate de sărăcia 
energetică sau în locuințele sociale;

eliminat

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre sunt invitate să 
includă competențele femeilor în 
domeniul „gestionării durabile a 
gospodăriei”. Acestea sunt în măsură să 
ofere educație și sfaturi pe loc. Educația 
ar include, de exemplu, cumpărăturile 
planificate pentru a evita achiziționarea 
unor cantități inadecvate, utilizarea 
conștientă a alimentelor pentru a evita 
risipa de alimente, luarea în considerare a 
clasei de eficiență energetică la 
cumpărarea de noi echipamente 
electrocasnice, încălzirea și aerisirea 
adecvate și utilizarea echipamentelor 
electrocasnice cu conștientizarea 
consumului de energie.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre contribuie, printre 
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altele, printr-o finanțare corespunzătoare 
a programelor de formare, la asigurarea 
extinderii explicite a drepturilor de 
informare și de consultare pentru a 
include eficiența energetică.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Comisia contribuie, între altele prin 
includerea unui capitol dedicat eficienței 
energetice în programele de instruire 
pentru partenerii sociali și printr-o 
finanțare corespunzătoare a acestor 
programe, la asigurarea extinderii 
mandatului organismelor europene de 
dialog social (comitetele europene de 
întreprindere, comitetele europene de 
dialog social sectorial, comitetele 
europene de întreprindere – competențele 
forței de muncă) astfel încât acesta să 
includă eficiența energetică.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile de eliminare a barierelor pot 
include furnizarea de stimulente, abrogarea 
sau modificarea dispozițiilor juridice sau 
reglementative sau adoptarea orientărilor și 
a comunicărilor interpretative. Aceste 
măsuri pot fi combinate cu dispoziția 
privind educarea, formarea profesională și 
informațiile specifice, precum și asistența 
tehnică în materie de eficiență energetică.

Măsurile de eliminare a barierelor pot 
include furnizarea de stimulente, abrogarea 
sau modificarea dispozițiilor juridice sau 
reglementative sau adoptarea orientărilor și 
a comunicărilor interpretative. Aceste 
măsuri pot fi combinate cu dispoziția 
privind educarea, formarea profesională și 
informațiile specifice, precum și asistența 
tehnică în materie de eficiență energetică, 
care iau în considerare, de asemenea, 
perspectiva de gen.
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Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre sunt invitate să ia 
măsurile adecvate pentru a promova 
educația energetică în cadrul familiilor, 
școlilor și societății, cu un accent deosebit 
pe modul în care fiecare individ poate 
contribui la o utilizare mai eficientă și 
durabilă a energiei prin propriul 
comportament.
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