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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În februarie 2011, Consiliul European privind energia a subliniat că trebuie realizat obiectivul 
de creștere a eficienței energetice cu 20 % pentru 2020, care în prezent nu se încadrează în 
grafic. Acest lucru presupune o acțiune hotărâtă pentru a valoriza potențialul considerabil de 
creștere a economiilor de energie ale clădirilor, ale transporturilor și ale produselor și 
proceselor.

Clădirile trebuie să constituie un element central al politicii UE referitoare la eficiența 
energetică, întrucât locuințele, birourile, magazinele și alte imobile constituie sursa a aproape 
40 % din consumul final de energie (și a 36 % din emisiile de gaze cu efect de seră). În plus, 
după sectorul energetic, clădirile oferă cel mai mare potențial nevalorificat de economii 
rentabile de energie.

Se estimează că potențialul de economii rentabile de energie din sectorul clădirilor (fiind 
incluse atât clădirile rezidențiale, cât și cele nerezidențiale) se ridică la 65 Mtep1, ceea ce 
corespunde unei necesități de investiții cumulate de aproximativ 587 miliarde EUR pentru 
perioada 2011-2020. Acest lucru se traduce printr-un necesar de investiții de aproximativ 60 
de miliarde EUR pe an pentru realizarea acestui potențial de economii.

Raportarea pentru aviz recomandă prin urmare ca statelor membre și regiunilor să li se acorde 
flexibilitatea de a decide dacă doresc să își concentreze investițiile în eficiența energetică 
asupra infrastructurilor publice și/sau în sectorul locuințelor.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 174 din tratat prevede că 
Uniunea ar trebui să își dezvolte și să își 
desfășoare acțiunea care conduce la 

(1) Articolul 174 din tratat prevede că 
Uniunea ar trebui să își dezvolte și să își 
desfășoare acțiunea care conduce la 

                                               
1 A se vedea documentul de consultare al Comisiei intitulat „Sprijin financiar pentru eficiența energetică în 
clădiri”; Eichhammer, W. et al.: Studiu privind potențialul de economisire a energiei în statele membre, țările 
candidate la aderare și țările SEE, 2009; Wesselink, B. et al.: Energy Savings 2020 – How to triple the impact of 
energy saving policies in Europe. (Economii de energie pentru 2020 – Cum să triplăm impactul politicilor de 
economisire a energiei în Europa.) Raport adresat Fundației europene pentru climă, 2010.
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consolidarea coeziunii sale economice, 
sociale și teritoriale. Fondul de coeziune 
trebuie, prin urmare, să ofere o susținere 
financiară proiectelor din domeniul 
mediului și al rețelelor transeuropene din 
sfera infrastructurii de transport.

consolidarea coeziunii sale economice, 
sociale și teritoriale. Fondul de coeziune 
trebuie, prin urmare, să ofere o susținere 
financiară proiectelor din domeniul 
mediului și rețelelor transeuropene din 
sfera infrastructurii de transport, precum și 
în domenii legate de dezvoltarea durabilă 
care oferă în mod clar beneficii de mediu, 
precum eficiența energetică și energia 
regenerabilă.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Obiectivele de eficiență energetică 
pot fi atinse în mod optim prin implicarea 
a cât mai multor părți, atât publice, cât și 
private, având ca scop obținerea unor 
efecte de pârghie, crearea de locuri de 
muncă și contribuirea la o creștere 
ecologică, în conformitate cu scopul unei 
Europe competitive și sustenabile.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investițiile în domeniul mediului, 
inclusiv în domenii legate de dezvoltarea și 
energia durabilă care prezintă beneficii de 
mediu;

(a) investițiile în domeniul mediului, 
inclusiv în domenii legate de dezvoltarea și 
energia durabilă care prezintă beneficii de 
mediu și care contribuie la reducerea 
emisiilor de CO2;

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asistență tehnică pentru a spori 
consolidarea capacității în managementul 
urban.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) asistență tehnică pentru a îndeplini 
obiectivele strategiei Europa 20/20 și 
„specialitățile” inteligente.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră de la instalațiile care intră sub 
incidența Directivei 2003/87/CE;

(b) investițiile pentru realizarea reducerii
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
activitățile care intră sub incidența anexei I
la Directiva 2003/87/CE;

Justificare
Formulare mai clară.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) locuințe. (c) locuințe, cu excepția promovării 
eficienței energetice și a utilizării energiei 
din surse regenerabile. 
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Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 3 litera (a) punctul (iii).

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) promovarea producerii și distribuției de 
energie din surse regenerabile;

(i) promovarea producerii și distribuției de 
energie din surse regenerabile și a 
tehnologiei informației.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) sprijinirea eficienței energetice și 
utilizarea energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice;

(iii) sprijinirea eficienței energetice și 
utilizarea energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice și în sectorul 
locuințelor;

Justificare

Este nevoie de mai multă flexibilitate în ceea ce privește prioritățile de investiții.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) dezvoltarea sistemelor de distribuție 
inteligente la nivel de joasă tensiune;

(iv) dezvoltarea unor sisteme de distribuție 
de joasă și medie tensiune inteligente;
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) promovarea de strategii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon pentru zonele 
urbane;

(v) promovarea de strategii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon pentru toate 
tipurile de teritorii, în special pentru 
zonele urbane, inclusiv promovarea 
mobilității urbane sustenabile, a 
transporturilor publice ecologice și a 
măsurilor de adaptare relevante pentru 
atenuare;

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) promovarea reînnoirii infrastructurii 
de apă pentru a atinge un nivel mai 
ridicat de eficiență a resurselor, în special 
în orașe istorice unde, în cursul 
distribuției, se pierd cantități mari de apă.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) promovarea inovării în sectorul apei 
și instalarea de tehnologii noi pentru 
controlul resurselor de apă subterană.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c – punctul iii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) protejarea și refacerea biodiversității, 
inclusiv prin infrastructuri ecologice;

(iii) protejarea și refacerea biodiversității, 
inclusiv prin infrastructuri ecologice și prin 
intermediul programului Natura 2000;

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) îmbunătățirea mediului urban, inclusiv 
regenerarea terenurilor industriale 
dezafectate și reducerea poluării aerului;

(iv) îmbunătățirea mediului urban, inclusiv 
regenerarea terenurilor industriale 
dezafectate, reducerea poluării aerului și 
măsurile destinate protejării și conservării 
patrimoniul istoric și cultural;

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) dezvoltarea și susținerea furnizării 
de servicii de mediu, promovarea 
îmbunătățirii performanței de mediu și a 
eficienței resurselor în IMM-uri și 
sectorul public;

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovarea transportului sustenabil și
eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor rețelelor majore, prin:

(d) promovarea transportului și a 
mobilității sustenabile intermodale,
punându-se accent totodată pe eliminarea 
blocajelor și pe completarea legăturilor 
transfrontaliere care lipsesc din 



AD\905586RO.doc 9/13 PE486.189v02-00

RO

infrastructurile de transport sustenabil și 
intermodal, prin

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) consolidarea capacității instituționale și 
eficientizarea administrației publice prin 
întărirea capacității instituționale și a 
eficienței administrațiilor și serviciilor 
publice legate de implementarea Fondului 
de coeziune.

(e) consolidarea capacității instituționale și 
eficientizarea administrației publice prin 
întărirea capacității instituționale, a 
capacității de inovare și a eficienței 
administrațiilor și serviciilor publice legate 
de implementarea Fondului de coeziune.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Anexa 1
Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE

Mediu

Deșeuri solide tone Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor
Alimentare cu 

apă
persoane Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună 

alimentare cu apă
m3 Reducere estimată a scurgerilor din rețeaua de distribuție 

a apei
Epurarea 

apelor uzate
echivalent 
populație

Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună 
tratare a apelor uzate

Prevenirea și 
gestionarea 
riscurilor

persoane Populație care beneficiază de măsurile de protecție 
împotriva inundațiilor

persoane Populație care beneficiază de protecție împotriva 
incendiilor forestiere și de alte măsuri de protecție

Reabilitarea 
solului

hectare Suprafața totală a reabilitat terenului
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impermeabiliz
area solului

hectare Modificări ale solurilor impermeabilizate datorate 
dezvoltării

Natură și 
biodiversitate

hectare Aria suprafețelor aflate într-un stadiu de conservare mai 
bun

Energie și 
schimbări 
climatice

Energie din 
surse 

regenerabile

MW Capacitatea suplimentară de producție de energie 
regenerabilă

Eficiență 
energetică

gospodării Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a 
consumului de energie

KWh/an Scăderea consumului primar de energie al clădirilor 
publice

utilizatori Numărul de utilizatori de energie suplimentari conectați 
la rețele inteligente

Reducerea 
gazelor cu 

efect de seră

Echivalent 
tone de CO2

Scădere estimată a emisiilor de gaze cu efect de seră în 
echivalent CO2

Transport
Cale ferată km Lungimea totală a noii linii de cale ferată

km Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau 
modernizate

Drumuri km Lungimea totală a drumurilor nou construite
km Lungimea totală a drumurilor renovate sau modernizate

Transport 
urban

călătorii 
pentru 

persoane

Creșterea numărului de călătorii pentru persoane 
utilizând serviciile de transport urban care beneficiază de 

sprijin,
Căi de 

navigație 
interioară

tone-km Creșterea cantității de mărfuri pe căi de navigație 
interioară îmbunătățite
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Amendamentul

UNITATE DENUMIRE
Mediu

Deșeuri solide tone Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor
Alimentare cu 

apă
persoane Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună 

alimentare cu apă
m3 Reducere estimată a scurgerilor din rețeaua de distribuție 

a apei
Epurarea 

apelor uzate
echivalent 
populație

Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună 
tratare a apelor uzate

Servicii de 
mediu

număr Numărul IMM-urilor și al autorităților publice care 
beneficiază de servicii legate de performanța de mediu

Prevenirea și 
gestionarea 
riscurilor

persoane Populație care beneficiază de măsurile de protecție 
împotriva inundațiilor

persoane Populație care beneficiază de protecție împotriva 
incendiilor forestiere și de alte măsuri de protecție

Reabilitarea 
solului

hectare Suprafața totală de sol reabilitat

impermeabiliza
rea solului

hectare Modificări ale solurilor impermeabilizate datorate 
dezvoltării

Natură și 
biodiversitate

hectare Aria suprafețelor aflate într-un stadiu de conservare mai 
bun

Energie și 
schimbări 
climatice

Energie din 
surse 

regenerabile

MW Capacitatea suplimentară de producție de energie 
regenerabilă

% Cota surselor de energie regenerabilă din consumul 
final de energie

Eficiență 
energetică

gospodării Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a 
consumului de energie

KWh/an Scăderea consumului primar de energie al clădirilor 
publice

Tone 
echivalent 

petrol

Consumul brut de energie per sector

utilizatori Numărul de utilizatori de energie suplimentari conectați 
la rețele inteligente

Reducerea 
gazelor cu 

efect de seră

Echivalent 
tone de CO2

Scădere estimată a emisiilor de gaze cu efect de seră în 
echivalent CO2

Transport
Cale ferată km Lungimea totală a noii linii de cale ferată
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km Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau 
modernizate

Drumuri km Lungimea totală a drumurilor nou construite
km Lungimea totală a drumurilor renovate sau modernizate

Transport 
urban

călătorii 
pentru 

persoane

Creșterea numărului de călătorii pentru persoane 
utilizând serviciile de transport urban care beneficiază de 

sprijin,
Căi de 

navigație 
interioară

tone-km Creșterea cantității de mărfuri pe căi de navigație 
interioară îmbunătățite
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