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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 663/2009 de stabilire a unui program de ajutor 
pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru 
proiecte în domeniul energiei
(COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2010)0283),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 194 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0139/2010),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și avizul 
Comisiei pentru bugete și cel al Comisiei pentru dezvoltare regională (A7 0000/2010),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un instrument financiar special destinat (5) Un instrument financiar special destinat 

                                               
1

2
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să sprijine inițiativele în materie de 
eficiență energetică și de energie din surse 
regenerabile în cadrul Inițiativei de 
finanțare a energiei durabile trebuie așadar 
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 eficiență energetică și de
energie din surse regenerabile și să 
înlesnească finanțarea programelor de 
investiții în eficiență energetică și energie 
din surse regenerabile de către autoritățile 
publice locale și regionale, în special în 
mediul urban.

să sprijine inițiativele în materie de 
eficiență energetică și de energie din surse 
regenerabile în cadrul Inițiativei de 
finanțare a energiei durabile trebuie așadar 
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 eficiență energetică și de 
energie din surse regenerabile și să 
înlesnească finanțarea programelor de 
investiții în eficiență energetică și energie 
din surse regenerabile de către autoritățile 
publice municipale, regionale și locale, în 
special în mediul urban.

Or. en

Justificare

În conformitate cu declarațiile anterioare și următoare din text referitoare la același subiect. 
În expunerea de motive și în anexa II partea I primul paragraf.

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Într-o perioadă de constrângeri 
bugetare, complementaritatea 
instrumentelor financiare ale UE au o 
deosebită importanță. Instrumentul ar 
trebui să completeze și să se bazeze pe 
instrumentele existente, în special pe 
Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDER) care a fost modificat 
prin Regulamentul (UE) nr. 437/2010, 
având ca rezultat creșterea fondurilor 
disponibile prin FEDER pentru eficiența 
energetică și energia din surse 
regenerabile în sectorul locuințelor la 8 
miliarde EUR pe perioada 2007-2013.

Or. en
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Justificare

Având în vedere constrângerile financiare și bugetare severe, utilizarea oricărui nou 
instrument financiar este complementară instrumentelor existente în UE care sprijină deja 
investițiile în eficiența energetică și energia din surse regenerabile pentru a consolida 
sinergiile și a maximiza valoarea adăugată a proiectelor susținute de UE. În special sinergia 
cu fondurile structurale și fondurile de coeziune (în special FEDER) trebuie evidențiată în 
mod clar pentru a evita dublarea investițiilor.

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Conform Regulamentului (CE) nr. 
663/2009, instrumentul ar trebui să se 
limiteze la finanțarea unor măsuri care au 
un impact rapid, măsurabil și substanțial 
asupra redresării economice în UE, asupra 
creșterii siguranței energetice și asupra 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Criteriile stabilite de Regulamentul (CE) 
nr. 663/2009 trebuie să se aplice integral în 
ceea ce privește selectarea și eligibilitatea 
măsurilor finanțate în cadrul 
instrumentului. Echilibrul geografic dintre 
proiecte trebuie și el considerat un element 
esențial.

(7) Conform Regulamentului (CE) nr. 
663/2009, instrumentul ar trebui să se 
limiteze la finanțarea unor măsuri care au 
un impact rapid, măsurabil și substanțial 
asupra redresării economice în UE, asupra 
creșterii siguranței energetice și asupra 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Măsurile ar trebui să contribuie la o 
creștere mai ecologică, la crearea de 
locuri de muncă, la dezvoltarea unei 
economii competitive și durabile și la 
combaterea schimbărilor climatice. 
Criteriile stabilite de Regulamentul (CE) 
nr. 663/2009 trebuie să se aplice integral în 
ceea ce privește selectarea și eligibilitatea 
măsurilor finanțate în cadrul 
instrumentului. Echilibrul geografic dintre 
proiecte trebuie și el considerat un element 
esențial.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se pună accentul pe conceptele esențiale de creștere mai ecologică, creare de 
locuri de muncă, dezvoltare a unei economii competitive și durabile și combatere a 
schimbărilor climatice. În plus, menționarea acestor obiective suplimentare aliniază textul la 
declarațiile din expunerea de motive a Comisiei.
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Amendamentul 4

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 și, eventual, alte credite care 
au devenit disponibile ca urmare a 
neexecutării totale sau parțiale a proiectelor 
în conformitate cu capitolul II vor fi 
afectate unui instrument financiar în cadrul 
Inițiativei de finanțare 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 și, eventual, alte credite care 
au devenit disponibile ca urmare a 
neexecutării totale sau parțiale a proiectelor 
în conformitate cu capitolul II vor fi 
afectate unui instrument financiar în cadrul 
Inițiativei de finanțare a energiei durabile. 
În plus, se alocă instrumentului o sumă 
de 15 milioane EUR din programul de 
acțiune al UE pentru combaterea 
schimbărilor climatice.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui irosite resursele financiare, iar în linia bugetară 07 03 23, există în prezent o 
mențiune „p.m.”, în așteptarea adoptării unui astfel de program de acțiune pentru 
propunerea căruia Comisia nu are resurse. Suma de 15 milioane EUR este disponibilă. Prin 
urmare, considerăm că fondurile ar trebui folosite întrucât sunt vizate aceleași obiective 
privind eficiența energetică și încurajarea energiei din surse regenerabile.

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea I– litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) proiecte care demonstrează un 
potențial ridicat de inovație și folosesc 
procedee și tehnologii care fac posibilă 
obținerea celor mai bune niveluri de 
eficiență energetică la nivel mondial;
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Or. en

Justificare

Inovația este un aspect foarte important care trebuie luat în considerare la stabilirea 
planurilor de redresare economică în orice domeniu de acțiune. Pentru menținerea 
competitivității industriei și economiei europene, potențialul de inovare ar trebui să fie 
întotdeauna un punct de interes și ar trebui să constituie un criteriu foarte important pentru 
alegerea proiectelor.

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea I – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cei care vor beneficia de instrument vor fi 
autoritățile publice, de preferință cele de la 
nivel regional și local, sau organismele 
private care acționează în numele acestor 
autorități publice. O atenție deosebită se va 
acorda propunerilor care implică 
cooperarea unor astfel de organisme cu 
asociațiile pentru locuințe și agențiile de 
dezvoltare.

Cei care vor beneficia de instrument vor fi 
autoritățile publice, de preferință cele de la 
nivel regional și local, sau organismele 
private care acționează în numele acestor 
autorități publice.

Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv pentru menționarea asociațiilor pentru locuințe și a agențiilor de 
dezvoltare. Multe alte organizații, asociații și agenții dintre autoritățile publice pot deveni 
parteneri în cooperările menționate în propunerile de proiecte.

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul se va limita la finanțarea unor Instrumentul se va limita la finanțarea unor 
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măsuri care au un impact rapid, măsurabil 
și substanțial asupra redresării economice 
în UE, asupra creșterii siguranței 
energetice și asupra reducerii emisiilor de 
gaze cu efect de seră.

măsuri care au un impact rapid, măsurabil 
și substanțial asupra redresării economice 
în UE, asupra creșterii siguranței 
energetice și asupra reducerii emisiilor de 
gaze cu efect de seră. Măsurile ar trebui să 
contribuie la o creștere mai ecologică, la 
crearea de locuri de muncă, la dezvoltarea 
unei economii competitive și durabile și la 
combaterea schimbărilor climatice.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se pună accentul pe conceptele esențiale de creștere mai ecologică, creare de 
locuri de muncă, dezvoltare a unei economii competitive și durabile și combatere a 
schimbărilor climatice. În plus, menționarea acestor obiective suplimentare aliniază textul la 
declarațiile din expunerea de motive a Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea inițială privind un Program energetic european pentru redresare
Ca reacție la criza financiară, Comisia Europeană a propus în ianuarie 2009 să realoce 5 
miliarde EUR (din fonduri UE necheltuite) pentru a sprijini în special proiecte în domeniul 
energiei. Potrivit planului, fonduri totale în valoare de 3,5 miliarde EUR, majorate mai târziu 
la 3,98 miliarde EUR, ar fi dedicate proiectelor energetice, fapt ce ar contribui la redresarea 
economică a UE1. Programul energetic european pentru redresare (PEER) propus vizează: (a) 
proiecte de infrastructură a gazelor naturale și a energiei electrice (în special transfrontaliere -
așa numiții interconectori), (b) parcuri eoliene offshore și (c) proiecte de captare și stocare a 
carbonului (CSC).

Cererea Parlamentului de a include proiecte în materie de eficiență energetică și de energie 
din surse regenerabile
Parlamentul European a considerat că PEER ar trebui să includă și măsuri de sprijin pentru 
proiecte în domeniul eficienței energetice și al energiei din surse regenerabile. Finanțarea 
proiectelor în domeniul eficienței energetice și al energiei din surse regenerabile va stimula 
redresarea economică, va crea locuri de muncă și va contribui la combaterea schimbărilor 
climatice. Punerea în practică a acestor proiecte este mai eficientă la nivel municipal, regional 
și local. Majoritatea proiectelor locale sunt caracterizate de generarea unui volum mare de 
activitate și vor crea astfel un număr mare de locuri de muncă, care nu sunt amenințate de 
delocalizare. Mai mult, se va declanșa un important efect de levier și vor fi influențate în mod 
pozitiv alte aspecte importante, cum ar fi integrarea socială și atractivitatea regiunilor. În acest 
fel, municipalitățile implicate pot deveni exemple pentru alte comunități, ceea ce poate crea o 
reacție în lanț de bune practici la nivelul Uniunii Europene. Finanțarea proiectelor care 
vizează eficiența energetică și energia din surse regenerabile sprijină în mod direct și 
eforturile UE de a atinge obiectivul procentului de 20% energie obținută din surse 
regenerabile și economii de energie de 20% față de menținerea situației actuale. În special, 
încurajarea măsurilor privind eficiența energetică în sectorul construcțiilor, care consumă 40% 
din energie în UE, ar avea un efect pozitiv imediat nu doar asupra creșterii eficienței 
energetice, dar și asupra sprijinirii IMM-urilor la nivel local și regional. În plus, acest ajutor ar 
fi benefic pentru dezvoltarea unor inițiative promițătoare în domeniul eficienței energetice la 
nivel local, cum ar fi „Convenția primarilor” și inițiativa „Proiecte urbane inteligente”, care au 
fost afectate de actuala criză financiară și de scăderea veniturilor la buget.

Chiar dacă Parlamentul nu a reușit, în negocierile din cadrul trilogului, să convingă Consiliul 
să includă un mecanism pentru a aloca eficienței energetice și surselor regenerabile de energie 
fondurile neangajate, Comisia a preluat punctul de vedere al Parlamentului, făcând o 
declarație, anexată la regulamentul final, de a avea în vedere utilizarea fondurilor necheltuite 
până la sfârșitul anului 2010 pentru proiecte în materie de eficiență energetică și energie 
regenerabilă: ,,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 sfârșitul anului 2010 o parte din fondurile prevăzute pentru proiectele 
enumerate în anexa la regulament, aceasta va propune, după caz și ținând seama de menținerea unui 
                                               
1 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui program de ajutor 
pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte din domeniul 
energiei COM(2009) 35.
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echilibru geografic, o modificare la regulament care să permită finanțarea proiectelor în domeniul 
eficienței energetice și al surselor regenerabile de energie, pe lângă inițiativele sus-menționate, 
inclusiv criterii de eligibilitate similare celor aplicate proiectelor prevăzute în anexa la prezentul 
regulament.”

Raportul privind punerea în aplicare și fondurile de realocat
Raportul privind punerea în aplicare a PEER, publicat la 27 aprilie 20101, arată că suma de 
115 milioane EUR nu putea fi angajată în proiectele selecționate până acum. Mai mult, există 
un eventual risc referitor la punerea în aplicare a proiectelor ca urmare a complexității lor 
tehnice, organizaționale, juridice și financiare. Dacă un proiect nu îndeplinește toate condițiile 
de implementare, Comisia va evalua situația. În consecință, mai multe fonduri ar putea fi 
disponibile pentru realocare până la sfârșitul anului 2010.

Crearea unui instrument financiar în cadrul Inițiativei de finanțare a energiei durabile
În vederea realocării fondurilor pentru proiecte în domeniul eficienței energetice și al energiei 
din surse regenerabile, Comisia a prezentat, la 31 mai 2010, propunerea sa pentru modificarea 
PEER. Propunerea corespunde în mare măsură ideilor Parlamentului exprimate în timpul 
negocierilor privind PEER. În ceea ce privește mecanismele de utilizare a fondurilor pentru 
măsurile din domeniul eficienței energetice și al energiei din surse regenerabile, aceasta 
prevede alocarea fondurilor necheltuite unui instrument financiar în cadrul Inițiativei de 
finanțare a energiei durabile. Acest instrumentul va sprijini dezvoltarea unor proiecte rentabile 
în materie de eficiență energetică și de energie din surse regenerabile și, prin urmare, va 
înlesni finanțarea proiectelor în domeniul eficienței energetice și al energiei din surse 
regenerabile de către autoritățile publice municipale, locale și regionale. Mai specific, un 
număr mare de proiecte cu un important efect de levier pot fi sprijinite prin sisteme de 
stimulente financiare inovatoare (cum ar fi garanțiile, creditele cu dobânzi preferențiale) și 
prin finanțarea asistenței tehnice. Raportorul consideră că acest sistem ar trebui creat de 
intermediari financiari experimentați, iar Comisia ar trebui să depună demersuri pentru 
încheierea de acorduri cu astfel de instituții cât mai curând. De îndată ce aceste acorduri sunt 
încheiate, Comisia ar trebui să le transmită, într-un mod transparent și ușor de înțeles, 
Parlamentului European și statelor membre. 

Aspecte de analizat în vederea îmbunătățirii
Raportorul salută propunerea globală a Comisiei și dorește să ajungă în mod rapid la un acord 
cu Consiliu (sub președinția belgiană). În opinia raportorului, următoarele aspecte ar putea fi 
analizate în comisie în vederea îmbunătățirii propunerii inițiale a Comisiei:

 în întregul text, ar trebui acordată atenția cuvenită aspectelor esențiale, cum ar fi 
creșterea mai ecologică, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea unei economii 
competitive, sociale și durabile și combaterea schimbărilor climatice;

 inovația și tehnologiile inovatoare sunt extrem de importante pentru competitivitatea 
industriei și economiei europene. Caracteristicile inovatoare ar trebui, de asemenea, 
luate în considerare la alegerea proiectelor sprijinite prin acest instrument;

                                               
1 Raportul Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European privind punerea în aplicare a Programului 
energetic european pentru redresare, COM (2010) 191.
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 având în vedere constrângerile financiare și bugetare severe, utilizarea oricărui nou 
instrument financiar este complementară instrumentelor existente în UE care sprijină 
deja investițiile în eficiența energetică și energia din surse regenerabile pentru a 
consolida sinergiile și a maximiza valoarea adăugată a proiectelor susținute de UE; în 
special sinergia cu fondurile structurale și de coeziune (în special FEDER) trebuie 
evidențiată în mod clar pentru a evita dublarea investițiilor;

 fondurile alocate noului instrument financiar rămân foarte limitate. Totuși inițiativa 
este foarte promițătoare și are un important efect de levier potențial. Prin urmare, cât 
mai multe fonduri posibile ar trebuie puse la dispoziția acestui nou instrument 
financiar, iar alte fonduri necheltuite în domeniul energiei și al schimbărilor climatice 
pot fi alocate și acestui proiect. Există fonduri necheltuite din programul multianual al 
DG Clima, care viza, de asemenea, eficiența energetică și energia din surse 
regenerabile. Aceste fonduri necheltuite ar putea fi alocate instrumentului financiar 
pentru proiecte energetice durabile;

 anexa stabilește condițiile pentru încredințarea aplicării instrumentului financiar 
pentru proiecte energetice durabile intermediarilor financiari. Regulamentul trebuie să 
conțină suficiente garanții că acești intermediari financiari și-au demonstrat 
capacitatea de a gestiona astfel de proiecte sub presiunea unor termene foarte scurte și 
de a respecta cerințele bugetare relevante ale UE.

În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, raportorul ar dori să sublinieze că este în interesul 
Parlamentului să ajungă în mod rapid la un acord cu Consiliul pentru a putea folosi fondurile 
necheltuite pentru proiecte în materie de eficiență energetică și de energie din surse 
regenerabile, întrucât aceste domenii au nevoie de sprijinul public în perioadele în care 
accesul la finanțare este dificil.


