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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În februarie 2011, Consiliul European 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 de aproximativ 587 miliarde euro pentru perioada 
2011-2020. Acest lucru se traduce printr-un necesar de investiții de aproximativ 60 miliarde 
de euro pe an pentru realizarea acestui potențial de investiții.

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
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 prevăzute în anexa I la 
Directiva 2003/87/CE;

Or. en

                                               
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. Raport adresat Fundației europene pentru climă, 2010.
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Justificare
Formulare mai clară.

Amendamentul 2

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.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 3 - alineatul 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;

Or. en

Justificare

Mai multă flexibilitate în ceea ce privește prioritățile de investiții necesare în acest context.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 3 - alineatul 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;

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 3 - alineatul 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 curate și a 
măsurilor de adaptare relevante pentru 
atenuare.

Or. en


