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Amendamentul 1
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Referirea 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 11 decembrie 2019 privind 
Pactul ecologic european 
(COM(2019)0640),

eliminat

Or. en

Amendamentul 2
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere „amprenta de 
mediu a produselor” anunțată în 
Comunicarea Comisiei din 
20 septembrie 2011 intitulată „Foaie de 
parcurs către o Europă eficientă din 
punct de vedere energetic” 
(COM(2011)0571),

Or. en

Amendamentul 3
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul special 
nr. 11/2020 al Curții de Conturi 
Europene, intitulat: „Eficiența energetică 
a clădirilor: este în continuare necesar să 
se pună un accent mai mare pe raportul 
cost-eficacitate”,

Or. en

Amendamentul 4
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares

Propunere de rezoluție
Referirea 9 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Carta de la 
Leipzig pentru orașe europene durabile, 
adoptată în cadrul reuniunii informale a 
miniștrilor UE responsabili cu dezvoltarea 
urbană, care a avut loc la 24 și 
25 mai 2007,

Or. en

Amendamentul 5
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares

Propunere de rezoluție
Referirea 9 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere „Pactul de la 
Amsterdam - Agenda urbană a UE”, 
convenit în cadrul reuniunii informale a 
miniștrilor UE responsabili cu chestiunile 
urbane care a avut loc la 30 mai 2016,
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Or. en

Amendamentul 6
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 16 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Regulamentul 
(UE) 2018/1999 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor 
climatice, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și 
(UE) 2015/652 ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 
525/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului,

Or. en

Amendamentul 7
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Referirea 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 
15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul 
ecologic european10,

eliminat

__________________
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10 Texte adoptate, P9_TA(2020)0001.

Or. en

Amendamentul 8
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât clădirile sunt responsabile 
pentru aproximativ 40 % din consumul de 
energie și 36 % din emisiile de CO2 în UE;

A. întrucât cea mai ieftină energie 
este cea pe care nu trebuie să o producem, 
să o utilizăm și să o plătim, iar principiul 
„eficiența energetică pe primul loc” ar 
trebui să fie integrat în toate actele 
legislative și procesele; întrucât clădirile 
sunt responsabile pentru aproximativ 40 % 
din consumul de energie și 36 % din 
emisiile de CO2 din UE și renovarea lor 
aprofundată este, așadar, esențială pentru 
realizarea obiectivului UE de a atinge 
până în 2050 un nivel net al emisiilor de 
gaze cu efect de seră egal cu zero;

Or. en

Amendamentul 9
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât programele integrate de 
renovare (PIR) sunt menite să fie globale, 
punând eficiența energetică pe primul loc 
și să pună accentul pe ecosistemele de 
vecinătate mai ample, cuprinzând 
obiective ambițioase privind economiile de 
energie pentru clădirile individuale și 
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întrucât se bazează pe bune practici și se 
consideră că sunt formate din trei piloni 
principali: 1) tipologia construcțiilor și 
materialele de construcții, și anume care 
necesită o cunoaștere aprofundată a 
vechimii, a utilizării și a metodei de 
construcție a clădirilor, a potențialului de 
economii de energie al acestora, precum 
și o descriere a tipurilor de materiale care 
trebuie să fie utilizate pe tot parcursul 
renovării, inclusiv impactul ciclului lor de 
viață; 2) furnizarea unor surse de energie 
sustenabile și asigurarea accesului la 
acestea, și anume surse regenerabile de 
energie existente la fața locului și în 
apropiere, inclusiv sisteme de termoficare 
sau răcire centralizate sau utilizarea 
capacității de stocare termică a clădirilor, 
a serviciilor vehicle-to-X și a altor opțiuni 
de flexibilitate care permit integrarea 
sectorului; 3) beneficiile 
comunitare/societale, și anume integrarea 
comunităților locale în toate proiectele și 
programele de reabilitare energetică în 
vederea abordării aspectelor precum 
sărăcia energetică, lipsa resurselor 
tehnice și/sau financiare, lacunele în 
materie de informații; punerea în aplicare 
a acestei abordări bazate pe trei piloni 
asigură faptul că, pe măsură ce PIR sunt 
concepute și puse în aplicare, acestea se 
vor axa pe beneficiile mai ample care pot 
fi oferite cetățenilor și comunităților prin 
intermediul reabilitărilor energetice, cum 
ar fi eficiența energetică, reziliența la 
efectele schimbărilor climatice, 
competitivitatea industrială, 
sustenabilitatea, incluziunea socială și 
accesibilitatea;

Or. en

Amendamentul 10
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE
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Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât sectorul construcțiilor este 
cel mai mare consumator de energie din 
UE și 75 % din clădirile din UE nu sunt 
eficiente din punct de vedere energetic și 
întrucât un parc imobiliar îmbunătățit și 
reabilitat are, prin urmare, cel mai mare 
potențial de a realiza obiectivele UE în 
domeniul energiei și al climei în ceea ce 
privește tranziția la un sistem energetic 
mai inteligent și decarbonizat;

Or. en

Amendamentul 11
Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât calitatea vieții tuturor 
cetățenilor ar trebui îmbunătățită, iar 
luarea de măsuri menite să 
îmbunătățească eficiența energetică a 
parcului imobiliar al UE nu poate 
conduce la nicio formă de discriminare 
socioeconomică;

Or. pt

Amendamentul 12
Robert Roos
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât deficitul de locuințe 
accesibile ca preț din Europa este o 
problemă gravă și tot mai stringentă, din 
cauza căreia un număr tot mai mare de 
cetățeni se confruntă cu insecuritatea 
locuințelor și întrucât locuințele sunt 
limitate în numeroase regiuni din Europa 
în prezent;

Or. en

Amendamentul 13
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât cadrul legislativ european 
actual pentru clădiri nu include nicio 
dispoziție obligatorie privind reducerea 
gazelor cu efect de seră (GES) și trebuie 
să fie aliniat la obiectivele climatice 
ambițioase ale UE;

Or. en

Amendamentul 14
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât 97 % din parcul imobiliar 
al UE este ineficient din punct de vedere 
energetic și ar trebui să fie renovat în 
vederea realizării obiectivelor UE în 
domeniul energiei și al climei;
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Or. en

Amendamentul 15
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât se estimează că peste 50 
de milioane de locuințe din Uniunea 
Europeană se confruntă cu sărăcia 
energetică;

Or. en

Amendamentul 16
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât încălzirea incintelor și a 
apei este responsabilă pentru aproximativ 
80 % din consumul de energie al 
gospodăriilor;

Or. en

Amendamentul 17
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât 94 % din clădirile 
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existente în prezent vor fi încă în picioare 
în 2050;

Or. en

Amendamentul 18
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât Organizația Mondială a 
Sănătății (OMS) estimează că cetățenii își 
petrec aproximativ 90 % din timp în spații 
interioare în clădiri rezidențiale și 
nerezidențiale și că peste o jumătate de 
milion de europeni mor prematur în 
fiecare an din cauza calității slabe a 
aerului din încăperi1j, iar importanța 
locuințelor sănătoase ale cetățenilor a 
devenit esențială, în special în timpul 
crizei actuale generate de COVID-19;
__________________
1j Organizația Mondială a Sănătății 2018 
„Over half a million premature deaths 
annually in the European Region 
attributable to household and ambient air 
pollution” (Peste o jumătate de milion de 
decese premature anual în Regiunea 
Europeană care pot fi atribuite poluării 
aerului din locuințe și a aerului 
înconjurător).

Or. en

Amendamentul 19
Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât modelele de consum 
energetic ale clădirilor, în special ale 
celor rezidențiale, diferă considerabil de 
la o țară la alta și de la o regiune la alta, 
din motive bazate, spre exemplu, pe 
aspecte climatice și socioeconomice și, 
prin urmare, fiecare stat membru ar 
trebui să ia măsuri adecvate și să 
furnizeze sprijinul necesar;

Or. pt

Amendamentul 20
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât doar 0,2 % din clădirile 
rezidențiale din UE sunt supuse unor 
renovări aprofundate în fiecare an și 
întrucât, în acest ritm, UE ar avea nevoie 
de mai mult de un secol pentru a obține 
un parc imobiliar foarte eficient din punct 
de vedere energetic și decarbonizat;

Or. en

Amendamentul 21
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz 
Kohut, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât, conform estimărilor 
Comisiei, sunt necesare investiții în 
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valoare de 282 de miliarde EUR în 
renovarea parcului imobiliar european 
pentru a realiza obiectivul de eficiență 
energetică al Uniunii pentru 2030;

Or. en

Amendamentul 22
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât, pentru a elimina orice 
barieră sau risc, ar trebui să fie integrate 
criterii de performanță de mediu, sociale 
și de guvernanță (ESG) pentru a 
monitoriza acțiunile de limitare a 
încălzirii globale și pentru a asigura că 
acestea conduc la limitarea încălzirii 
globale cu mult sub 2 °C;

Or. en

Amendamentul 23
Robert Roos
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât sectorul construcțiilor este 
extrem de important pentru economia UE, 
deoarece reprezintă aproximativ 9 % din 
PIB-ul Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 24
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Considerentul A b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât majoritatea clădirilor 
trebuie să fie renovate urgent pentru a 
deveni eficiente din punct de vedere 
energetic și neutre din punct de vedere 
climatic;

Or. en

Amendamentul 25
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât Parlamentul European a 
cerut „să se revizuiască Directiva privind 
eficiența energetică (DEE) și Directiva 
privind eficiența energetică a clădirilor 
(DEEC), în concordanță cu obiectivul UE 
de a crește nivelul de ambiție în materie 
de climă, și să se pună în aplicare cu mai 
multă strictețe, prin intermediul unor 
obiective naționale obligatorii, acordând o 
atenție deosebită cetățenilor vulnerabili și 
ținând seama, în același timp, de nevoia 
de previzibilitate economică pentru 
sectoarele în cauză”1a;
__________________
1a Rezoluția Parlamentului European din 
15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul 
ecologic european (2019/2956(RSP)), 
punctul 22.

Or. en
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Amendamentul 26
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât beneficiile conexe ale 
renovărilor clădirilor sunt multiple, 
variind de la îmbunătățirea calității 
aerului și a confortului termic la 
reducerea riscurilor pentru sănătate și a 
emisiilor de GES, la scăderea necesarului 
de energie și, așadar, a importurilor de 
energie, la îmbunătățirea securității 
energetice, crearea de locuri de muncă 
locale și stimularea economică și întrucât 
aceste beneficii conexe au o valoare 
monetară cel puțin de două până la trei 
ori mai mare decât suma necesară pentru 
investițiile inițiale;

Or. en

Amendamentul 27
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât jumătate dintre clădirile 
din UE au cazane individuale instalate 
înainte de 1992, a căror eficiență este de 
60 % sau mai puțin, iar 22 % dintre 
cazanele individuale cu gaz, 34 % dintre 
aparatele electrice pentru încălzire 
directă, 47 % dintre cazanele cu păcură și 
58 % dintre cazanele cu cărbuni și-au 
depășit durata de viață tehnică;

Or. en
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Amendamentul 28
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât creșterea ratelor de 
renovare la aproape 3 % va crea 
aproximativ 1 milion de locuri de muncă 
suplimentare în sectorul construcțiilor și 
ar putea fi o parte importantă a strategiei 
de redresare după criza generată de 
COVID-19;

Or. en

Amendamentul 29
Robert Roos
în numele Grupului ECR
Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât sectorul construcțiilor 
riscă să fie afectat puternic de această 
criză economică, deoarece întreprinderile 
se pot confrunta, printre altele, cu 
probleme legate de fluxul de lichidități, cu 
probleme privind lanțul de aprovizionare 
și cu o scădere a cererii;

Or. en

Amendamentul 30
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, 
Łukasz Kohut, Dan Nica
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât investițiile pentru 
renovarea sectorului construcțiilor 
creează noi locuri de muncă și contribuie 
la o economie curată ca parte a planului 
de redresare și a Pactului ecologic 
european;

Or. en

Amendamentul 31
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ad (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ad. întrucât politica, finanțarea și 
inovarea/digitalizarea sunt cei trei factori-
cheie pentru un mediu construit 
sustenabil și întrucât maximizarea 
potențialului de eficiență energetică al 
clădirilor va necesita o combinație 
inteligentă între punerea în aplicare 
riguroasă a politicilor existente, noi 
inițiative de politică pentru eliminarea 
treptată a clădirilor cu cele mai slabe 
rezultate, mecanisme de finanțare 
adecvate și investiții în soluții inovatoare;

Or. en

Amendamentul 32
Robert Roos
în numele Grupului ECR
Pernille Weiss
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ad (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ad. întrucât sectorul construcțiilor va 
fi esențial în cadrul planurilor de 
redresare economică care sunt elaborate;

Or. en

Amendamentul 33
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ae (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ae. întrucât renovarea aprofundată 
efectuată în etape a parcului imobiliar 
existent va fi esențială pentru a debloca 
potențialul de eficiență energetică al 
clădirilor din Europa și întrucât, 
majoritatea locuințelor, a școlilor și a 
birourilor pe care le vom ocupa în 2050 
sunt deja construite, principala provocare 
este aceea de a renova aceste 210 
milioane de clădiri existente, ceea ce 
poate contribui la scoaterea a milioane de 
cetățeni din sărăcia energetică, la 
reducerea facturilor la energie, la crearea 
a peste 2 milioane de locuri de muncă și 
la asigurarea unor locuințe confortabile, 
accesibile ca preț și eficiente din punct de 
vedere energetic pentru toți;

Or. en

Amendamentul 34
Robert Roos
în numele Grupului ECR
Pernille Weiss
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ae (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ae. întrucât simplificarea normativă 
ar ajuta industriile să facă față amplorii 
crizei, deoarece economia Europei se 
confruntă cu dificultăți;

Or. en

Amendamentul 35
Robert Roos
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Considerentul Af (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Af. întrucât o ventilare adecvată prin 
deschiderea ferestrelor și lumina naturală 
reduc răspândirea agenților patogeni 
precum noul coronavirus și întrucât 
ventilarea mecanică prin care are loc 
recircularea aerului potențial contaminat 
creează o zonă cu risc sporit;

Or. en

Amendamentul 36
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Considerentul Af (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Af. întrucât Observatorul parcului 
imobiliar al UE joacă un rol-cheie în 
monitorizarea și îmbunătățirea 
performanței energetice globale a 
clădirilor din UE prin intermediul unor 
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date fiabile, coerente și ușor de comparat,

Or. en

Amendamentul 37
Robert Roos

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cartiere și comunități eliminat

Or. en

Amendamentul 38
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Jens Geier, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cartiere și comunități Cartiere, comunități și prețuri accesibile

Or. en

Amendamentul 39
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. subliniază că parcurile imobiliare 
naționale diferă în mod substanțial la 
nivelul UE în ceea ce privește tipurile lor 
de clădiri dominante, vechimea, 
performanța energetică, modelul de 
proprietate și tipul de sistem de 
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termoficare utilizat; atrage atenția că 
această diversitate se reflectă în 
eterogenitatea pachetelor de politici 
elaborate de statele membre; subliniază că 
statele membre au nevoie de flexibilitate 
în ceea ce privește elaborarea politicilor 
lor în materie de renovare și consideră că 
o abordare unică este contraproductivă;

Or. en

Amendamentul 40
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de rezoluție
Punctul -1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1a. subliniază că, deși îmbunătățirea 
eficienței energetice este o componentă 
esențială pentru reducerea cheltuielilor 
energetice și a sărăciei energetice, aceasta 
reprezintă doar o parte dintr-o serie mai 
mare de îmbunătățiri economice și ale 
politicilor necesare și că creșterea 
economică globală/creșterea globală a 
veniturilor contribuie cel mai mult la 
reducerea nivelurilor de sărăcie 
energetică;

Or. en

Amendamentul 41
Robert Roos

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază rolul cartierelor și al 
comunităților în programele integrate de 
renovare (PIR) pentru a realiza un sector 
al construcțiilor neutru din punct de 

eliminat



PE652.316v01-00 22/192 AM\1205230RO.docx

RO

vedere climatic până în 2050;

Or. en

Amendamentul 42
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază rolul cartierelor și al 
comunităților în programele integrate de 
renovare (PIR) pentru a realiza un sector al 
construcțiilor neutru din punct de vedere 
climatic până în 2050;

1. subliniază rolul cartierelor, al 
comunităților, al IMM-urilor și al 
societății civile în „programele integrate de 
renovare” (PIR) ca o abordare „globală” a 
renovării aprofundate efectuate în etape 
în conformitate cu Directiva europeană 
privind performanța energetică a 
clădirilor (DPEC) pentru a realiza un 
sector al construcțiilor mai eficient din 
punct de vedere energetic și, în cele din 
urmă, neutru din punct de vedere climatic 
până în 2050; soluțiile precum renovările 
aprofundate și efectuate în etape ar trebui 
să fie analizate și plasate pe picior de 
egalitate, în conformitate cu DPEC 
revizuită recent;

Or. en

Amendamentul 43
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază rolul cartierelor și al 
comunităților în programele integrate de 
renovare (PIR) pentru a realiza un sector 
al construcțiilor neutru din punct de 

1. subliniază rolul diferiților actori 
care s-au dovedit a fi de succes în cadrul 
politicilor privind renovarea din statele 
membre, cum ar fi cartierele, comunitățile 
energetice, asociațiile de proprietari de 
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vedere climatic până în 2050; locuințe, comunitățile religioase, 
autoritățile locale; subliniază că tipul de 
abordare utilizat și actorii implicați ar 
trebui să vizeze o combinație a condițiilor 
locale;

Or. en

Amendamentul 44
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază rolul cartierelor și al 
comunităților în programele integrate de 
renovare (PIR) pentru a realiza un sector al 
construcțiilor neutru din punct de vedere 
climatic până în 2050;

1. subliniază rolul cartierelor și al 
comunităților în programele integrate de 
renovare (PIR) pentru a realiza un sector al 
construcțiilor foarte eficient din punct de 
vedere energetic și bazat pe surse 
regenerabile de energie cât mai curând 
posibil;

Or. en

Amendamentul 45
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază rolul cartierelor și al 
comunităților în programele integrate de 
renovare (PIR) pentru a realiza un sector al 
construcțiilor neutru din punct de vedere 
climatic până în 2050;

1. subliniază rolul autorităților 
regionale și locale, al cartierelor și al 
comunităților în programele integrate de 
renovare (PIR) pentru a realiza un sector al 
construcțiilor neutru din punct de vedere 
climatic până în 2050;

Or. en
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Amendamentul 46
Robert Roos

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită ca politicile din domeniul 
construcțiilor să fie holistice și favorabile 
includerii, să includă PIR care să 
integreze serviciile sociale, mobilitatea, 
funcțiile industriale și energetice ale 
clădirilor și să permită producția de 
energie din surse regenerabile la fața 
locului și flexibilitatea cererii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 47
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită ca politicile din domeniul 
construcțiilor să fie holistice și favorabile 
includerii, să includă PIR care să integreze 
serviciile sociale, mobilitatea, funcțiile 
industriale și energetice ale clădirilor și să 
permită producția de energie din surse 
regenerabile la fața locului și flexibilitatea 
cererii;

2. consideră că politicile din 
domeniul construcțiilor ar trebui să fie 
holistice și favorabile incluziunii, să 
includă PIR care să integreze serviciile 
sociale, mobilitatea, funcțiile industriale și 
energetice ale clădirilor și să permită 
producția de energie din surse regenerabile 
la fața locului și în apropiere, precum și 
flexibilitatea cererii; consideră că un 
program european de acoperișuri solare 
ar putea să fie un bun exemplu și să joace 
un rol important în cadrul viitorului val 
de renovări ale clădirilor;

Or. en
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Amendamentul 48
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Patrizia Toia, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită ca politicile din domeniul 
construcțiilor să fie holistice și favorabile 
includerii, să includă PIR care să integreze 
serviciile sociale, mobilitatea, funcțiile 
industriale și energetice ale clădirilor și să 
permită producția de energie din surse 
regenerabile la fața locului și flexibilitatea 
cererii;

2. solicită ca politicile din domeniul 
construcțiilor să fie holistice și favorabile 
incluziunii, contribuind la obiectivele 
climatice ale UE, să includă PIR care să 
integreze serviciile sociale și 
accesibilitatea ca preț, gradul de pregătire 
pentru soluții inteligente, un climat 
interior sănătos, mobilitatea, funcțiile 
tehnice, industriale și eficiente din punct 
de vedere energetic ale clădirilor și să 
permită producția de energie din surse 
regenerabile la fața locului și flexibilitatea 
cererii; solicită, în această privință, 
eliminarea continuă a barierelor 
naționale și europene din calea renovării 
parcurilor imobiliare, cum ar fi barierele 
în materie de reglementare cu privire la 
renovarea clădirilor cu mai mulți 
proprietari, costurile inițiale ridicate și 
„dilema chiriaș-proprietar”;

Or. en

Amendamentul 49
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită ca politicile din domeniul 
construcțiilor să fie holistice și favorabile 
includerii, să includă PIR care să integreze 
serviciile sociale, mobilitatea, funcțiile 
industriale și energetice ale clădirilor și să 
permită producția de energie din surse 

2. solicită ca politicile din domeniul 
construcțiilor să fie holistice și favorabile 
incluziunii, să includă PIR care să 
integreze serviciile sociale, mobilitatea, 
funcțiile industriale și energetice ale 
clădirilor și să permită producția de energie 
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regenerabile la fața locului și flexibilitatea 
cererii;

din surse regenerabile la fața locului sau în 
apropiere și flexibilitatea cererii, precum 
și să garanteze o calitate adecvată a 
mediului interior și să utilizeze surplusul 
de căldură și de frig de la instalațiile 
industriale din apropiere, sistemele de 
transport locale sau canalele, râurile și 
alte căi navigabile, dacă acest lucru este 
sustenabil, cu scopul de a obține un parc 
imobiliar foarte eficient din punct de 
vedere energetic și decarbonizat;

Or. en

Amendamentul 50
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită ca politicile din domeniul 
construcțiilor să fie holistice și favorabile 
includerii, să includă PIR care să integreze 
serviciile sociale, mobilitatea, funcțiile 
industriale și energetice ale clădirilor și să 
permită producția de energie din surse 
regenerabile la fața locului și flexibilitatea 
cererii;

2. solicită ca politicile din domeniul 
construcțiilor să fie holistice și favorabile 
incluziunii, să includă PIR care să 
integreze serviciile sociale, mobilitatea, 
funcțiile industriale și energetice ale 
clădirilor și să permită producția de energie 
din surse regenerabile la fața locului și 
flexibilitatea cererii, precum și să 
garanteze o calitate adecvată a mediului 
interior;

Or. en

Amendamentul 51
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită ca politicile din domeniul 2. solicită ca politicile din domeniul 
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construcțiilor să fie holistice și favorabile 
includerii, să includă PIR care să integreze 
serviciile sociale, mobilitatea, funcțiile 
industriale și energetice ale clădirilor și să 
permită producția de energie din surse 
regenerabile la fața locului și flexibilitatea 
cererii;

construcțiilor să fie holistice și favorabile 
incluziunii, să includă PIR care să 
integreze lanțurile valorice locale, 
serviciile sociale, mobilitatea, funcțiile 
industriale și energetice ale clădirilor și să 
permită producția de energie din surse 
regenerabile la fața locului și flexibilitatea 
cererii;

Or. en

Amendamentul 52
Patrizia Toia, Simona Bonafè

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită ca politicile din domeniul 
construcțiilor să fie holistice și favorabile 
includerii, să includă PIR care să integreze 
serviciile sociale, mobilitatea, funcțiile 
industriale și energetice ale clădirilor și să 
permită producția de energie din surse 
regenerabile la fața locului și flexibilitatea 
cererii;

2. solicită ca politicile din domeniul 
construcțiilor să fie holistice și favorabile 
incluziunii, să includă PIR care să 
integreze serviciile sociale, mobilitatea, 
funcțiile industriale și energetice ale 
clădirilor și să permită producția și 
schimburile de energie din surse 
regenerabile la fața locului și în apropiere, 
precum și flexibilitatea cererii;

Or. en

Amendamentul 53
Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită ca politicile din domeniul 
construcțiilor să fie holistice și favorabile 
includerii, să includă PIR care să integreze 
serviciile sociale, mobilitatea, funcțiile 
industriale și energetice ale clădirilor și să 

2. solicită ca politicile din domeniul 
construcțiilor și al renovărilor să fie 
holistice și favorabile includerii, să includă 
PIR care să integreze serviciile sociale, 
mobilitatea, funcțiile industriale și 
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permită producția de energie din surse 
regenerabile la fața locului și flexibilitatea 
cererii;

energetice ale clădirilor și să permită 
producția de energie din surse regenerabile 
la fața locului și flexibilitatea cererii;

Or. pt

Amendamentul 54
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază rolul pe care 
comunitățile energetice îl joacă deja în 
ceea ce privește aproprierea dintre 
cetățeni, informarea și implicarea 
acestora pentru începerea propriilor lor 
renovări și/sau a producerii de energie 
din surse regenerabile și solicită un 
pachet cuprinzător de măsuri de politică 
pentru extinderea acestor abordări;

Or. en

Amendamentul 55
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este preocupat de faptul că 
gentrificarea și evacuarea chiriașilor de 
către proprietari pe motiv că urmează să 
aibă loc o renovare de mare amploare 
(„renoviction”) a cartierelor cauzat de 
interesele capitalului de investiții, precum 
și de numărul tot mai mare de cetățeni 
afectați de sărăcia energetică, de 
disparitățile de gen și de marginalizare; 
consideră că o abordare comunitară, în 

eliminat
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plus față de garanțiile la nivel de 
reglementare, ar putea reduce nivelul de 
distrugere a comunităților existente;

Or. en

Amendamentul 56
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este preocupat de faptul că 
gentrificarea și evacuarea chiriașilor de 
către proprietari pe motiv că urmează să 
aibă loc o renovare de mare amploare 
(„renoviction”) a cartierelor cauzat de 
interesele capitalului de investiții, precum 
și de numărul tot mai mare de cetățeni 
afectați de sărăcia energetică, de 
disparitățile de gen și de marginalizare; 
consideră că o abordare comunitară, în 
plus față de garanțiile la nivel de 
reglementare, ar putea reduce nivelul de 
distrugere a comunităților existente;

3. consideră că o strategie („val de 
renovări ale clădirilor”) care urmărește 
maximizarea eficienței parcului imobiliar 
al UE trebuie să ia în considerare 
diferitele circumstanțe relevante pentru 
fiecare stat membru, dacă este necesar, în 
conformitate cu planurile naționale 
integrate privind energia și clima adoptate 
în temeiul Regulamentului (UE) 
2018/1999 [privind guvernanța uniunii 
energetice]; consideră că o abordare bazată 
pe stimulente la nivel de reglementare este 
esențială pentru maximizarea eficienței și 
impulsionarea investițiilor publice și 
private necesare;

Or. en

Amendamentul 57
Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Nicolás González Casares, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Patrizia 
Toia, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este preocupat de faptul că 
gentrificarea și evacuarea chiriașilor de 

3. este preocupat de gentrificarea și 
evacuarea chiriașilor de către proprietari pe 
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către proprietari pe motiv că urmează să 
aibă loc o renovare de mare amploare 
(„renoviction”) a cartierelor cauzat de 
interesele capitalului de investiții, precum 
și de numărul tot mai mare de cetățeni 
afectați de sărăcia energetică, de 
disparitățile de gen și de marginalizare; 
consideră că o abordare comunitară, în plus 
față de garanțiile la nivel de reglementare, 
ar putea reduce nivelul de distrugere a 
comunităților existente;

motiv că urmează să aibă loc o renovare de 
mare amploare („renoviction”) a cartierelor 
cauzate de interesele capitalului de 
investiții, precum și de numărul tot mai 
mare de cetățeni afectați de sărăcia 
energetică și de cetățeni care se confruntă 
cu o sarcină tot mai mare a costurilor de 
cazare, de disparitățile de gen și de 
marginalizare; consideră că o abordare 
comunitară, în plus față de garanțiile la 
nivel de reglementare, ar putea reduce 
nivelul de distrugere a comunităților 
existente; reamintește necesitatea de a 
sprijini cetățenii cei mai vulnerabili, 
permițându-le accesul la condiții de viață 
demne, confort și sănătate și subliniază 
rolul important al locuințelor sociale;

Or. en

Amendamentul 58
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este preocupat de faptul că 
gentrificarea și evacuarea chiriașilor de 
către proprietari pe motiv că urmează să 
aibă loc o renovare de mare amploare 
(„renoviction”) a cartierelor cauzat de 
interesele capitalului de investiții, precum 
și de numărul tot mai mare de cetățeni 
afectați de sărăcia energetică, de 
disparitățile de gen și de marginalizare; 
consideră că o abordare comunitară, în plus 
față de garanțiile la nivel de reglementare, 
ar putea reduce nivelul de distrugere a 
comunităților existente;

3. consideră că o abordare comunitară, 
în plus față de garanțiile la nivel de 
reglementare, ar putea menține 
comunitățile existente, evitând crearea 
unor cartiere marginalizate;

Or. en
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Amendamentul 59
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este preocupat de faptul că 
gentrificarea și evacuarea chiriașilor de 
către proprietari pe motiv că urmează să 
aibă loc o renovare de mare amploare 
(„renoviction”) a cartierelor cauzat de 
interesele capitalului de investiții, precum 
și de numărul tot mai mare de cetățeni 
afectați de sărăcia energetică, de 
disparitățile de gen și de marginalizare; 
consideră că o abordare comunitară, în plus 
față de garanțiile la nivel de reglementare, 
ar putea reduce nivelul de distrugere a 
comunităților existente;

3. este preocupat de gentrificarea și 
evacuarea chiriașilor de către proprietari pe 
motiv că urmează să aibă loc o renovare de 
mare amploare („renoviction”) a cartierelor 
cauzate de interesele capitalului de 
investiții; consideră că o abordare 
comunitară, în plus față de garanțiile la 
nivel de reglementare, ar putea reduce 
nivelul de distrugere a comunităților 
existente;

Or. en

Amendamentul 60
Gianna Gancia

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este preocupat de faptul că 
gentrificarea și evacuarea chiriașilor de 
către proprietari pe motiv că urmează să 
aibă loc o renovare de mare amploare 
(„renoviction”) a cartierelor cauzat de 
interesele capitalului de investiții, precum 
și de numărul tot mai mare de cetățeni 
afectați de sărăcia energetică, de 
disparitățile de gen și de marginalizare; 
consideră că o abordare comunitară, în plus 
față de garanțiile la nivel de reglementare, 
ar putea reduce nivelul de distrugere a 
comunităților existente;

3. este preocupat de faptul că 
gentrificarea și evacuarea chiriașilor de 
către proprietari pe motiv că urmează să 
aibă loc o renovare de mare amploare 
(„renoviction”), precum și de numărul tot 
mai mare de cetățeni afectați de sărăcia 
energetică, de disparitățile de gen și de 
marginalizare; consideră că o abordare 
comunitară, în plus față de garanțiile la 
nivel de reglementare, ar putea reduce 
nivelul de distrugere a comunităților 
existente;

Or. it
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Amendamentul 61
Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este preocupat de faptul că 
gentrificarea și evacuarea chiriașilor de 
către proprietari pe motiv că urmează să 
aibă loc o renovare de mare amploare 
(„renoviction”) a cartierelor cauzat de 
interesele capitalului de investiții, precum 
și de numărul tot mai mare de cetățeni 
afectați de sărăcia energetică, de 
disparitățile de gen și de marginalizare; 
consideră că o abordare comunitară, în plus 
față de garanțiile la nivel de reglementare, 
ar putea reduce nivelul de distrugere a 
comunităților existente;

3. este preocupat de faptul că 
gentrificarea și evacuarea chiriașilor de 
către proprietari pe motiv că urmează să 
aibă loc o renovare de mare amploare 
(„renoviction”) a cartierelor cauzat de 
interesele capitalului de investiții, precum 
și de numărul tot mai mare de cetățeni care 
se confruntă cu sărăcia, cu disparitățile de 
gen și cu marginalizarea; consideră că o 
abordare comunitară, în plus față de 
garanțiile la nivel de reglementare, ar putea 
reduce nivelul de distrugere a comunităților 
existente;

Or. pt

Amendamentul 62
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. observă că este important să se 
pună în aplicare măsuri de evitare a 
segregării și să se efectueze analize ale 
impactului social odată cu PIR, cu un 
accent pe analizele bazate pe gen și pe 
gospodării, ținându-se seama în special de 
disparitatea de gen în ceea ce privește 
veniturile și resursele financiare; 
subliniază că sunt necesare date statistice 
defalcate în funcție de gen și de tipurile de 
gospodării, precum și cercetări 
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suplimentare pentru a stabili cu exactitate 
modul în care politicile din domeniul 
locuințelor pot sprijini persoanele și 
grupurile aflate într-o situație 
vulnerabilă, cu un accent deosebit asupra 
femeilor;

Or. en

Amendamentul 63
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Patrizia Toia, 
Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. recunoaște că renovările clădirilor 
trebuie să fie puse în aplicare într-o 
manieră eficientă din punctul de vedere al 
costurilor și sustenabilă, ținând seama de 
accesibilitatea ca preț pentru proprietarii 
privați și chiriașii acestora; subliniază că 
noile renovări pentru obținerea unor 
clădiri eficiente din punct de vedere 
energetic nu ar trebui să conducă la o 
creștere mare a prețurilor pentru chiriași 
pe piața chiriilor din cauza clădirilor mai 
eficiente din punct de vedere energetic;

Or. en

Amendamentul 64
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Nicolás González Casares, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază faptul că dreptul de 
proprietate asupra clădirilor, legislația 
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referitoare la închirieri și numărul de 
proprietari de locuințe și de chiriași, 
precum și schemele de sprijin pentru 
locuințe variază de la un stat membru la 
altul; îndeamnă Comisia și statele 
membre să țină seama de acest lucru 
atunci când adoptă măsuri de renovare; 
subliniază, în special, faptul că aceste 
renovări nu ar trebui să conducă la o 
sarcină insuportabilă a costurilor de 
închiriere pentru chiriași;

Or. en

Amendamentul 65
Miapetra Kumpula-Natri, Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 3 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. subliniază rolul important pe care 
îl joacă cetățenii în ceea ce privește 
renovarea parcului imobiliar rezidențial și 
că este important să se creeze instrumente 
eficiente, bune practici, precum și să se 
pună la dispoziție la nivel local toate 
informațiile și cunoștințele posibile, 
inclusiv să se ofere consumatorilor 
oportunități legate de tehnologii (și 
anume contoare inteligente);

Or. en

Amendamentul 66
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 3 d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3d. subliniază necesitatea de a asigura 
nivelul adecvat de know-how în ceea ce 
privește întreținerea și utilizarea 
clădirilor;

Or. en

Amendamentul 67
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază succesul ghișeelor unice, 
întărirea capacităților municipalităților, 
precum și implicarea activă a actorilor 
locali, cum ar fi comunitățile energetice, 
organizațiile consumatorilor și societățile 
cooperative de locuințe;

4. subliniază succesul imediat al 
„ghișeelor unice” pentru reabilitările 
energetice ale clădirilor ca instrumente 
consultative transparente și accesibile din 
perspectiva clientului, care stimulează 
consolidarea capacităților 
municipalităților, precum și implicarea 
activă a actorilor locali, cum ar fi 
comunitățile energetice, organizațiile 
consumatorilor și societățile cooperative de 
locuințe; recunoaște că actualele 
cunoștințe cu privire la ghișeele unice ca 
nouă structură comercială inovatoare la 
nivel local în statele membre sunt destul 
de limitate; invită Comisia să efectueze 
studii de caz aprofundate pentru a 
dobândi cunoștințe și dovezi cu privire la 
valoarea adăugată a ghișeelor unice 
pentru renovarea aprofundată și, în cele 
din urmă, pentru un sector al 
construcțiilor din UE neutru din punct de 
vedere climatic până în 2050; subliniază 
rolul esențial al acestor servicii pentru a 
agrega proiecte, a oferi consiliere și a 
coordona lucrările; subliniază că este 
necesar nu numai să se creeze, ci să se și 
sprijine aceste servicii cu un model de 
afaceri adecvat, bazat pe dovezi, în 



PE652.316v01-00 36/192 AM\1205230RO.docx

RO

vederea alimentării continue a pieței cu o 
un flux de proiecte, inclusiv proiecte la 
scară mai mică; consideră că înființarea 
unui ghișeu unic la nivel regional sau 
local va oferi un acces mai bun la 
mecanismele de finanțare;

Or. en

Amendamentul 68
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază succesul ghișeelor unice, 
întărirea capacităților municipalităților, 
precum și implicarea activă a actorilor 
locali, cum ar fi comunitățile energetice, 
organizațiile consumatorilor și societățile 
cooperative de locuințe;

4. subliniază succesul ghișeelor unice 
în ceea ce privește furnizarea de 
informații și consiliere personalizate 
pentru cetățeni, pentru a agrega proiecte 
și modele care pot fi multiplicate, pentru a 
informa cu privire la finanțările din 
partea terților, pentru a coordona și a 
însoți renovările și pentru a asigura 
consolidarea capacităților 
municipalităților, precum și implicarea 
activă a actorilor locali, cum ar fi 
comunitățile energetice, organizațiile 
consumatorilor și societățile cooperative de 
locuințe;

Or. en

Amendamentul 69
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Patrizia 
Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază succesul ghișeelor unice, 
întărirea capacităților municipalităților, 
precum și implicarea activă a actorilor 
locali, cum ar fi comunitățile energetice, 
organizațiile consumatorilor și societățile 
cooperative de locuințe;

4. subliniază succesul ghișeelor unice, 
consolidarea capacităților 
municipalităților, precum și implicarea 
activă a actorilor locali, cum ar fi 
comunitățile energetice, organizațiile 
consumatorilor, instituțiile de învățământ, 
întreprinderile locale și societățile 
cooperative de locuințe;

Or. en

Amendamentul 70
Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază succesul ghișeelor 
unice, întărirea capacităților 
municipalităților, precum și implicarea 
activă a actorilor locali, cum ar fi 
comunitățile energetice, organizațiile 
consumatorilor și societățile cooperative 
de locuințe;

4. insistă asupra necesității întăririi 
capacităților municipalităților, precum și a 
implicării active a comunităților locale pe 
parcursul procesului;

Or. pt

Amendamentul 71
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază succesul ghișeelor unice, 
întărirea capacităților municipalităților, 
precum și implicarea activă a actorilor 

4. subliniază necesitatea ghișeelor 
unice, consolidarea capacităților 
municipalităților, precum și implicarea 
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locali, cum ar fi comunitățile energetice, 
organizațiile consumatorilor și societățile 
cooperative de locuințe;

activă a actorilor locali, cum ar fi 
comunitățile energetice, asociațiile 
societăților de construcții, organizațiile 
consumatorilor și societățile cooperative de 
locuințe;

Or. en

Amendamentul 72
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază succesul ghișeelor unice, 
întărirea capacităților municipalităților, 
precum și implicarea activă a actorilor 
locali, cum ar fi comunitățile energetice, 
organizațiile consumatorilor și societățile 
cooperative de locuințe;

4. subliniază succesul ghișeelor unice 
locale, consolidarea capacităților 
municipalităților, precum și implicarea 
activă a actorilor locali, cum ar fi 
comunitățile energetice, organizațiile 
consumatorilor și societățile cooperative de 
locuințe;

Or. en

Amendamentul 73
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. reamintește că sunt necesare atât 
eforturi publice, cât și private pentru a 
obține rezultate concrete în domeniul 
eficienței energetice pentru parcul 
imobiliar actual;

Or. en
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Amendamentul 74
Robert Roos

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută propunerea Acordului 
ecologic european privind platformele; 
subliniază că acestea trebuie să includă 
pe toată lumea și să obțină un consens în 
baza nevoilor comunității;

eliminat

Or. en

Amendamentul 75
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută propunerea Acordului 
ecologic european privind platformele; 
subliniază că acestea trebuie să includă 
pe toată lumea și să obțină un consens în 
baza nevoilor comunității;

eliminat

Or. en

Amendamentul 76
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută propunerea Acordului 
ecologic european privind platformele; 
subliniază că acestea trebuie să includă pe 

5. salută propunerea privind 
platformele din cadrul Pactului ecologic 
european; subliniază că acestea trebuie să 
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toată lumea și să obțină un consens în baza 
nevoilor comunității;

fie favorabile incluziunii, cuprinzând o 
gamă largă de părți interesate, cum ar fi 
autorități locale, comunități, arhitecți, 
ingineri, meșteșugari, reprezentanți ai 
industriei construcțiilor, organizații 
sindicale, asociații de consumatori, 
organizații patronale și organizații ale 
femeilor, producători de energie din surse 
regenerabile, comunități și cooperative 
energetice, ONG-uri, instituții de 
învățământ și financiare, organisme 
pentru locuințe sociale, asociații ale 
proprietarilor, ale rezidenților și ale 
chiriașilor și să obțină un consens în baza 
nevoilor comunității;

Or. en

Amendamentul 77
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută propunerea Acordului 
ecologic european privind platformele; 
subliniază că acestea trebuie să includă pe 
toată lumea și să obțină un consens în 
baza nevoilor comunității;

5. salută propunerea privind 
platformele din cadrul Pactului ecologic 
european; subliniază că acestea trebuie să 
fie deschise, transparente și cât mai 
favorabile incluziunii posibil pentru a 
permite eliminarea fragmentării 
sectorului construcțiilor; reamintește că 
platformele trebuie să contribuie la 
realizarea obiectivului de a obține clădiri 
al căror consum de energie este aproape 
egal cu zero până în 2050 și consideră că 
acestea ar trebui să fie un instrument 
pentru a implica cetățenii și pentru a 
obține un consens în baza nevoilor 
comunității;

Or. en
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Amendamentul 78
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută propunerea Acordului 
ecologic european privind platformele; 
subliniază că acestea trebuie să includă pe 
toată lumea și să obțină un consens în 
baza nevoilor comunității;

5. salută propunerea privind 
„platformele deschise” din cadrul 
Pactului ecologic european; subliniază că 
acestea trebuie să fie favorabile incluziunii 
și să reunească societatea civilă, sectorul 
clădirilor și al construcțiilor, arhitecții și 
inginerii, precum și autoritățile locale 
pentru a elimina barierele din calea 
renovării în vederea obținerii unui 
consens în baza nevoilor comunității;

Or. en

Amendamentul 79
Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută propunerea Acordului 
ecologic european privind platformele; 
subliniază că acestea trebuie să includă pe 
toată lumea și să obțină un consens în baza 
nevoilor comunității;

5. ia act de propunerea Acordului 
ecologic european privind platformele; 
subliniază că acestea trebuie să includă pe 
toată lumea și să obțină un consens în baza 
nevoilor comunității;

Or. pt

Amendamentul 80
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că platformele 
regionale ar trebui să stabilească obiective 
măsurabile, să acționeze în vederea 
elaborării unor foi de parcurs și să 
efectueze schimburi periodice de 
informații cu platformele de eforturi 
concertate existente în temeiul 
Directivelor DEE, DPEC și RED1b, 
precum și cu agențiile și organismele 
existente din statele membre pentru a 
maximiza impactul acestora;
__________________
1b Directiva (UE) 2018/2002 din 
11 decembrie 2018 de modificare a 
Directivei 2012/27/UE privind eficiența 
energetică; Directiva (UE) 2018/844 din 
30 mai 2018 de modificare a Directivei 
2010/31/UE privind performanța 
energetică a clădirilor și a Directivei 
2012/27/UE privind eficiența energetică; 
Directiva (UE) 2018/2001 din 
11 decembrie 2018 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile.

Or. en

Amendamentul 81
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. ia act de Noua cartă de la Leipzig 
pentru orașe europene durabile care 
urmează să fie adoptată în timpul 
președinției germane și împărtășește 
opinia potrivit căreia orașele joacă un rol 
esențial în ceea ce privește reducerea 
drastică a emisiilor de gaze cu efect de 
seră și sporirea eficienței energetice; 
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consideră că renovarea clădirilor va 
contribui în mare măsură la realizarea 
acestor obiective, promovând în același 
timp orașele echitabile, verzi și productive 
prin intermediul unor cartiere reziliente; 
invită președinția germană a Consiliului 
Uniunii Europene, Comisia și statele 
membre să asigure faptul că orașele vor 
dispune de resursele de finanțare direct 
accesibile și necesare pentru măsurile de 
renovare, în special având în vedere 
redresarea economică necesară;

Or. en

Amendamentul 82
Iskra Mihaylova, Susana Solís Pérez, Morten Petersen, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită o politică de facilitare a 
IRP la nivelul comunității, care să 
prevadă renovări profunde; invită 
Comisia să-și intensifice activitățile 
privind Convenția globală a primarilor 
pentru climă și energie și dispozitivul 
Facilitatea pentru orașe a UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 83
Robert Roos

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită o politică de facilitare a 
IRP la nivelul comunității, care să 
prevadă renovări profunde; invită 
Comisia să-și intensifice activitățile 

eliminat
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privind Convenția globală a primarilor 
pentru climă și energie și dispozitivul 
Facilitatea pentru orașe a UE;

Or. en

Amendamentul 84
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită o politică de facilitare a 
IRP la nivelul comunității, care să prevadă 
renovări profunde; invită Comisia să-și 
intensifice activitățile privind Convenția 
globală a primarilor pentru climă și energie 
și dispozitivul Facilitatea pentru orașe a 
UE;

6. solicită o politică de facilitare a 
PIR la nivel local în statele membre, care 
să prevadă renovări aprofundate și 
efectuate în etape într-o manieră 
favorabilă incluziunii și interactivă; 
subliniază că este necesar să se asigure 
mai multe soluții de producere a energiei 
din surse regenerabile „la fața locului” și 
„în apropiere” prin intermediul PIR; 
invită Comisia să-și intensifice activitățile 
privind Convenția globală a primarilor 
pentru climă și energie și dispozitivul 
Facilitatea pentru orașe a UE; 

Or. en

Amendamentul 85
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită o politică de facilitare a 
IRP la nivelul comunității, care să prevadă 
renovări profunde; invită Comisia să-și 
intensifice activitățile privind Convenția 
globală a primarilor pentru climă și energie 
și dispozitivul Facilitatea pentru orașe a 

6. solicită o politică de facilitare a 
PIR la nivelul comunității, care să prevadă 
renovări aprofundate și implicarea 
cetățenilor ca motor al tranziției 
energetice prin producția de energie din 
surse regenerabile la fața locului sau prin 
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UE; mecanisme de răspuns la cerere; invită 
Comisia să-și intensifice activitățile privind 
Convenția globală a primarilor pentru 
climă și energie și dispozitivul Facilitatea 
pentru orașe a UE;

Or. en

Amendamentul 86
Miapetra Kumpula-Natri, Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită o politică de facilitare a 
IRP la nivelul comunității, care să prevadă 
renovări profunde; invită Comisia să-și 
intensifice activitățile privind Convenția 
globală a primarilor pentru climă și energie 
și dispozitivul Facilitatea pentru orașe a 
UE;

6. solicită o politică de facilitare a 
PIR la nivelul comunității, care să prevadă 
renovări aprofundate și renovări 
aprofundate efectuate în etape, ținând 
seama de nevoile clădirii; invită Comisia 
să-și intensifice activitățile privind 
Convenția globală a primarilor pentru 
climă și energie și dispozitivul Facilitatea 
pentru orașe a UE;

Or. en

Amendamentul 87
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită statele membre să își 
împuternicească administrațiile locale să 
introducă PIR la nivel de cartier și la 
nivelul comunității, acordând în același 
timp cetățenilor un rol central și 
solicitând autorităților locale să ofere 
feedback cu privire la rezultatele obținute, 
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precum și la bunele practici pentru 
viitoarea elaborare a politicilor la nivel 
național;

Or. en

Amendamentul 88
Patrizia Toia, Simona Bonafè

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că este important să se 
promoveze inițiativele de instruire și de 
informare menite să sporească gradul de 
conștientizare și să stimuleze modificări în 
comportamentul și atitudinea 
utilizatorilor finali față de programele de 
renovare;

Or. en

Amendamentul 89
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită statele membre să acorde 
prioritate comunităților marginalizate 
atunci când concep PRI;

eliminat

Or. en

Amendamentul 90
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită statele membre să acorde 
prioritate comunităților marginalizate 
atunci când concep PRI;

eliminat

Or. en

Amendamentul 91
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită statele membre să acorde 
prioritate comunităților marginalizate 
atunci când concep PRI;

7. este preocupat de numărul tot mai 
mare de cetățeni afectați de sărăcia 
energetică, de disparitățile de gen și de 
marginalizare; invită, prin urmare, statele 
membre să acorde prioritate comunităților 
marginalizate atunci când concep PIR și, 
dacă este necesar, să încurajeze adoptarea 
unor măsuri specifice de promovare a 
eficienței energetice sau adaptarea celor 
existente la particularitățile acestor 
categorii;

Or. en

Amendamentul 92
Gianna Gancia

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită statele membre să acorde 
prioritate comunităților marginalizate 
atunci când concep PRI;

7. invită statele membre să identifice 
în prealabil comunitățile marginalizate și 
să le acorde prioritate atunci când concep 
PIR;
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Or. it

Amendamentul 93
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită statele membre să acorde 
prioritate comunităților marginalizate 
atunci când concep PRI;

7. invită statele membre să acorde 
prioritate clădirilor cu un consum mai 
mare de energie sau cu o risipă mai mare 
de energie atunci când concep PIR;

Or. en

Amendamentul 94
Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită statele membre să acorde 
prioritate comunităților marginalizate 
atunci când concep PRI;

7. invită statele membre să acorde 
prioritate familiilor și comunităților care 
trăiesc în sărăcie;

Or. pt

Amendamentul 95
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită statele membre să ia în 
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considerare limite pentru creșterea 
chiriilor; invită statele membre și Comisia 
să introducă un cadru de reglementare 
pentru evitarea evacuării chiriașilor de 
către proprietari pe motiv că urmează să 
aibă loc o renovare de mare amploare 
(„renoviction”) impunând ca un procent 
adecvat al suprafeței utile din clădirile 
renovate în mod aprofundat să fie 
rezervat pentru comunitățile 
marginalizate și cele expuse riscului de 
sărăcie energetică sau afectate de sărăcia 
energetică;

Or. en

Amendamentul 96
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. invită Comisia și statele membre să 
reglementeze dreptul de proprietate 
utilizat în scop speculativ asupra 
proprietăților de închiriat, în special în 
capitalele europene, prin intermediul 
cadrului lor legislativ financiar;

Or. en

Amendamentul 97
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. invită Comisia să instituie un 
serviciu de sprijin pentru proiectele de 
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renovare conduse de cetățeni, precum și 
să emită orientări de punere în aplicare 
pentru statele membre cu privire la 
noțiunile de „cadru favorabil” și „condiții 
de concurență echitabile” pentru 
comunitățile energetice, introduse prin 
Directiva privind piața energiei electrice și 
Directiva privind energia din surse 
regenerabile1c pentru a asigura punerea 
în aplicare cu succes și pentru a 
recunoaște pe deplin beneficiile 
proiectelor energetice ale cetățenilor;
__________________
1c Directiva (UE) 2019/944 din 
5 iunie 2019 privind normele comune 
pentru piața internă de energie electrică și 
de modificare a Directivei 2012/27/UE; 
Directiva (UE) 2018/2001 din 
11 decembrie 2018 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile.

Or. en

Amendamentul 98
Robert Roos

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să lanseze imediat 
platforme PRI care favorizează 
includerea, însoțite de inițiative ale UE 
care să difuzeze cele mai bune practici 
privind reproductibilitatea programelor, 
diseminarea capacităților, integrarea 
sectorului și garanții pentru comunitățile 
afectate de sărăcia energetică;

eliminat

Or. en

Amendamentul 99
Pernille Weiss
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în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să lanseze imediat 
platforme PRI care favorizează 
includerea, însoțite de inițiative ale UE 
care să difuzeze cele mai bune practici 
privind reproductibilitatea programelor, 
diseminarea capacităților, integrarea 
sectorului și garanții pentru comunitățile 
afectate de sărăcia energetică;

8. invită Comisia să lanseze imediat 
„platforme deschise”, astfel cum se indică 
în Comunicarea privind Pactul ecologic 
european și să includă aceste platforme în 
PIR ca prioritate principală; PIR ar 
trebui să fie însoțite de inițiative ale UE 
care să difuzeze cele mai bune practici 
privind reproductibilitatea programelor, 
diseminarea capacităților, integrarea 
sectorului și garanții pentru comunitățile 
afectate de sărăcia energetică, în 
conformitate cu angajamentele prevăzute 
în DPEC;

Or. en

Amendamentul 100
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să lanseze imediat 
platforme PRI care favorizează 
includerea, însoțite de inițiative ale UE 
care să difuzeze cele mai bune practici 
privind reproductibilitatea programelor, 
diseminarea capacităților, integrarea 
sectorului și garanții pentru comunitățile 
afectate de sărăcia energetică;

8. invită Comisia să lanseze imediat 
platforme PIR favorabile incluziunii, 
însoțite de inițiative ale UE care să 
difuzeze cele mai bune practici privind 
reproductibilitatea programelor, 
diseminarea capacităților și integrarea 
sectorului;

Or. en

Amendamentul 101
Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să lanseze imediat 
platforme PRI care favorizează 
includerea, însoțite de inițiative ale UE 
care să difuzeze cele mai bune practici 
privind reproductibilitatea programelor, 
diseminarea capacităților, integrarea 
sectorului și garanții pentru comunitățile 
afectate de sărăcia energetică;

8. invită Comisia să pună la dispoziția 
statelor membre informații prin care să 
difuzeze cele mai bune practici privind 
reproductibilitatea programelor, 
diseminarea capacităților, integrarea 
sectorului și garanții pentru comunitățile 
afectate de sărăcia energetică;

Or. pt

Amendamentul 102
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. reamintește necesitatea de a 
armoniza cât mai mult posibil nevoile de 
eficiență energetică și conservarea 
patrimoniului istoric european 
(monumente și clădiri), ținând seama, de 
asemenea, de statele care au cel mai mare 
patrimoniu istoric;

Or. en

Amendamentul 103
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1 a (nou)



AM\1205230RO.docx 53/192 PE652.316v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Planificare strategică și indicatori pentru 
progrese măsurabile

Or. en

Amendamentul 104
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. consideră că strategiile de 
renovare pe termen lung ar trebui să fie 
recunoscute ca instrument-cheie pentru 
planificare, măsurarea progreselor și 
realizarea obiectivelor energetice;
(Acest punct nou va fi adăugat la titlul 
„Planificare strategică și indicatori pentru 
progrese măsurabile”)

Or. en

Amendamentul 105
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. este convins că platforma de 
punere în aplicare pe mai multe niveluri 
pentru strategiile integrate de renovare a 
clădirilor ar trebui să implice autoritățile 
locale, regionale, naționale și europene 
din toate sectoarele cu scopul de a sprijini 
statele membre la realizarea strategiilor 
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lor de renovare pe termen lung;
(Acest punct nou va fi adăugat la titlul 
„Planificare strategică și indicatori pentru 
progrese măsurabile”)

Or. en

Amendamentul 106
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Martin Hojsík, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 8 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8c. consideră că principiul „eficiența 
energetică pe primul loc” ar trebui să fie 
principiul de bază pentru planificarea 
priorităților și punerea în aplicare a 
proceselor; consideră, în această privință, 
că este necesar să se acorde prioritate 
diferitelor tipuri de clădiri în cadrul 
programelor naționale pentru renovare;
(Acest punct nou va fi adăugat la titlul 
„Planificare strategică și indicatori pentru 
progrese măsurabile”)

Or. en

Amendamentul 107
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 8 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8d. solicită Comisiei să adopte o 
politică prin care să se faciliteze PIR la 
nivel local și regional și care să prevadă 
renovări aprofundate; invită Comisia să-
și intensifice activitățile privind Convenția 
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globală a primarilor pentru climă și 
energie și dispozitivul Facilitatea pentru 
orașe a UE; subliniază, în această 
privință, și importanța majoră a Agendei 
urbane a UE și a Parteneriatului urban;
(Acest punct nou va fi adăugat la titlul 
„Planificare strategică și indicatori pentru 
progrese măsurabile”)

Or. en

Amendamentul 108
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Katalin Cseh, 
Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 8 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8e. consideră că integrarea accelerată 
și utilizarea energiilor din surse 
regenerabile contribuie la principiul de 
eficiență energetică și asigură o 
aprovizionare cu energie complet 
decarbonizată și accesibilă ca preț;
(Acest punct nou va fi adăugat la titlul 
„Planificare strategică și indicatori pentru 
progrese măsurabile”)

Or. en

Amendamentul 109
Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL
Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. evidențiază faptul că costurile 
inițiale ale investițiilor, mecanismele de 

9. evidențiază faptul că costurile 
inițiale ale investițiilor, mecanismele de 
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finanțare complexe, fragmentarea 
stimulentelor, perioadele de amortizare pe 
termen mediu și lung și lipsa unui cadru 
politic stabil și ambițios constituie bariere 
semnificative în calea investițiilor;

finanțare complexe, fragmentarea 
stimulentelor, perioadele de amortizare pe 
termen mediu și lung, dificultățile în 
accesarea unui credit pentru proprietățile 
deținute în comun, obstacolele în materie 
de reglementare pentru clădirile cu mai 
mulți proprietari, fragmentarea 
stimulentelor sau subvențiile 
proprietar/chiriaș pentru combustibilii 
fosili, precum și lipsa unui cadru politic 
stabil și ambițios constituie bariere 
semnificative în calea investițiilor;

Or. pt

Amendamentul 110
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. evidențiază faptul că costurile 
inițiale ale investițiilor, mecanismele de 
finanțare complexe, fragmentarea 
stimulentelor, perioadele de amortizare pe 
termen mediu și lung și lipsa unui cadru 
politic stabil și ambițios constituie bariere 
semnificative în calea investițiilor;

9. evidențiază faptul că birocrația, 
impozitele excesive pe clădiri și 
proprietăți, sarcinile administrative, 
costurile inițiale ale investițiilor, 
mecanismele de finanțare complexe, 
fragmentarea stimulentelor, perioadele de 
amortizare pe termen mediu și lung și lipsa 
unui cadru politic stabil și ambițios 
constituie bariere semnificative în calea 
investițiilor;

Or. en

Amendamentul 111
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. evidențiază faptul că costurile 
inițiale ale investițiilor, mecanismele de 
finanțare complexe, fragmentarea 
stimulentelor, perioadele de amortizare pe 
termen mediu și lung și lipsa unui cadru 
politic stabil și ambițios constituie bariere 
semnificative în calea investițiilor;

9. evidențiază faptul că costurile 
inițiale ale investițiilor, mecanismele de 
finanțare complexe, fragmentarea 
stimulentelor, perioadele de amortizare pe 
termen mediu și lung și lipsa unui cadru 
politic stabil și ambițios constituie bariere 
semnificative în calea investițiilor în 
renovarea clădirilor;

Or. en

Amendamentul 112
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. evidențiază faptul că costurile 
inițiale ale investițiilor, mecanismele de 
finanțare complexe, fragmentarea 
stimulentelor, perioadele de amortizare pe 
termen mediu și lung și lipsa unui cadru 
politic previzibil și pe termen lung 
constituie bariere semnificative în calea 
investițiilor; încurajează, prin urmare, 
Comisia să elaboreze un cadru politic 
bazat pe piață pentru a stimula investițiile 
și inițiativele locale de inovare; în special, 
ca urmare a crizei generate de COVID-19 
și a impactului său asupra finanțelor 
publice și private, este ferm convins că 
orice creștere a sarcinii de reglementare 
sau a costurilor pe termen scurt trebuie să 
fie însoțită de stimulente financiare pe 
termen lung; subliniază necesitatea de a 
introduce tehnologii eficiente din punctul 
de vedere al costurilor, cum ar fi 
„automatizarea și controlul clădirilor”, 
care pot să asigure factorul 9 în ceea ce 
privește rentabilitatea investiției;
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Or. en

Amendamentul 113
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că o traiectorie de 
reglementare clară și ambițioasă până în 
2050, cu stimulente adecvate și obiective 
de obținere a unui parc imobiliar foarte 
eficient din punct de vedere energetic, este 
o condiție prealabilă pentru ca investitorii 
instituționali să considere că renovările de 
clădiri sunt investiții sustenabile pe 
termen lung;

Or. en

Amendamentul 114
Robert Roos
în numele Grupului ECR
Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. consideră că criza economică ce va 
urma din cauza pandemiei de COVID-19 
va avea un impact major asupra vieții și 
asupra situațiilor financiare ale familiilor 
și ale întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 115
Seán Kelly
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Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. observă că tehnologiile actuale de 
încălzire și răcire pe bază de energie din 
surse regenerabile sunt deja mature și pot 
prezenta o oportunitate pentru gospodării 
de a-și reduce costurile cu facturile la 
încălzire;

Or. en

Amendamentul 116
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. consideră că stimulentele și 
măsurile menite să îmbunătățească 
consumul inteligent la nivelul 
consumatorului final, cum ar fi 
managementul cererii de energie și 
instalarea unor contoare inteligente, 
trebuie să fie însoțite de stimulente pentru 
investiții destinate proprietarilor de 
bunuri imobile, în special în cazul 
clădirilor cu mai multe apartamente, în 
care consumul de energie este gestionat la 
nivel central prin sisteme de termoficare 
sau răcire centralizate și nu este facturat 
în mod direct consumatorului final, în 
scopul eficienței energetice și al eficienței 
din punctul de vedere al costurilor;

Or. en

Amendamentul 117
Ciarán Cuffe
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. salută inițiativa „Finanțare 
inteligentă pentru clădiri inteligente”, dar 
regretă că aceasta nu și-a realizat 
potențialul deplin, deoarece criteriile sale 
sunt prea complexe, iar combinarea cu 
alte fonduri și instrumente rămâne o 
provocare pentru autorități și dezvoltatorii 
de proiecte;

Or. en

Amendamentul 118
Robert Roos
în numele Grupului ECR
Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. subliniază că este necesară 
reducerea costului vieții, a costului de 
construcție și a costului de renovare; 
solicită Comisiei să stabilească 
accesibilitatea ca preț a locuințelor, a 
renovării și a construcțiilor ca fiind 
prioritară;

Or. en

Amendamentul 119
Robert Roos
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 9 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. invită Comisia să amâne noile 
obligații de reglementare, care, în caz 
contrar, ar intra în vigoare în timpul 
crizei și să regândească obligațiile actuale 
în materie de eficiență energetică și climă, 
inclusiv obligația privind clădirile al căror 
consum de energie este aproape egal cu 
zero prevăzută în DPEC, având în vedere 
această nouă realitate și în contextul unei 
nevoi mai mari de locuințe accesibile ca 
preț ca urmare a recesiunii iminente;

Or. en

Amendamentul 120
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că, pentru a asigura un 
parc imobiliar eficient din punct de vedere 
energetic până în 2050, este nevoie de 
peste 75 de miliarde EUR pe an în 
stimulente din partea UE;

10. consideră că, pentru a asigura un 
parc imobiliar eficient din punct de vedere 
energetic până în 2050, este nevoie de 
peste 75 de miliarde EUR pe an în 
stimulente din partea UE; subliniază că 
UE a contribuit deja din punct de vedere 
financiar la renovările de clădiri prin 
intermediul fondurilor sale structurale și 
de investiții europene; subliniază rolul 
Grupului Băncii Europene de Investiții în 
acordarea de împrumuturi, garanții și 
instrumente financiare, cum ar fi 
Instrumentele de finanțare privată pentru 
eficiența energetică (PF4EE) și 
mecanismul de garantare „Finanțare 
inteligentă pentru clădiri inteligente”, 
precum și în cadrul InvestEU, în 
finanțarea inițiativelor și a serviciilor de 
renovare a locuințelor sociale și a celor la 
scară mică;
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Or. en

Amendamentul 121
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că, pentru a asigura un 
parc imobiliar eficient din punct de vedere 
energetic până în 2050, este nevoie de 
peste 75 de miliarde EUR pe an în 
stimulente din partea UE;

10. consideră că, pentru a asigura 
renovări aprofundate în vederea obținerii 
unui parc imobiliar foarte eficient din 
punct de vedere energetic și decarbonizat 
până în 2050, este nevoie de un Fond 
european pentru renovarea clădirilor 
sprijinit prin stimulente din partea UE în 
valoare de cel puțin 75 de miliarde EUR 
pe an, în plus față de fondurile existente la 
nivel european, național și regional și de 
investițiile private;

Or. en

Amendamentul 122
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că, pentru a asigura un 
parc imobiliar eficient din punct de vedere 
energetic până în 2050, este nevoie de 
peste 75 de miliarde EUR pe an în 
stimulente din partea UE;

10. consideră că, pentru a asigura un 
parc imobiliar eficient din punct de vedere 
energetic până în 2050, este nevoie de 
peste 75 de miliarde EUR pe an în 
stimulente din partea UE; subliniază că 
nicio investiție nu ar trebui să fie 
destinată sprijinirii instalării unor 
echipamente sau tehnologii pe bază de 
combustibili fosili în clădiri;

Or. en
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Amendamentul 123
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că, pentru a asigura un 
parc imobiliar eficient din punct de vedere 
energetic până în 2050, este nevoie de 
peste 75 de miliarde EUR pe an în 
stimulente din partea UE;

10. consideră că, pentru a asigura un 
parc imobiliar eficient din punct de vedere 
energetic până în 2050, este nevoie de 
peste 75 de miliarde EUR pe an în 
stimulente din partea UE; având în vedere 
provocarea, reamintește că este nevoie de 
un set clar de instrumente de evaluare, 
precum și de fonduri; 

Or. en

Amendamentul 124
Robert Roos
în numele Grupului ECR
Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că, pentru a asigura un 
parc imobiliar eficient din punct de vedere 
energetic până în 2050, este nevoie de 
peste 75 de miliarde EUR pe an în 
stimulente din partea UE;

10. consideră că planurile de creștere a 
eficienței energetice ar trebui să fie 
întotdeauna solide din punct de vedere 
economic;

Or. en

Amendamentul 125
Gianna Gancia

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că, pentru a asigura un 
parc imobiliar eficient din punct de vedere 
energetic până în 2050, este nevoie de 
peste 75 de miliarde EUR pe an în 
stimulente din partea UE;

10. estimează că, pentru a asigura un 
parc imobiliar eficient din punct de vedere 
energetic până în 2050, este nevoie de 
peste 75 de miliarde EUR pe an în 
stimulente din partea UE;

Or. it

Amendamentul 126
Robert Roos
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. consideră că familiile și 
întreprinderile în mod individual sunt cele 
care ar trebui să ia decizia finală cu 
privire la necesitatea renovării clădirilor 
care le aparțin, pe baza preferințelor și a 
nevoilor lor individuale; subliniază că 
guvernele pot acorda stimulente, dar nu 
ar trebui să impună obligații 
suplimentare;

Or. en

Amendamentul 127
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că este necesar să se 
asigure accesul adecvat și simplu la 
creditare și finanțare pentru a contribui la 
sprijinirea IMM-urilor, a comunităților și 
a familiilor pentru a efectua renovările 
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necesare ale parcului imobiliar existent și 
pentru a integra soluții de încălzire și 
răcire pe bază de energie din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 128
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. recunoaște rolul pe care îl joacă 
fondurile structurale și de investiții 
europene (fondurile ESI) în finanțarea 
proiectelor de eficiență energetică și în 
definirea eficienței energetice ca obiectiv 
specific pentru dezvoltarea regională în 
perioada 2021-2027;

Or. en

Amendamentul 129
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. salută constatările care 
demonstrează că prețul pentru clădirile 
foarte eficiente din punct de vedere 
energetic1h este mai mare, ceea ce asigură 
o rentabilitate a investiției pentru 
proprietarii de clădiri;
__________________
1h Hyland et al „The value of domestic 
building energy efficiency” (Valoarea 



PE652.316v01-00 66/192 AM\1205230RO.docx

RO

eficienței energetice a clădirilor 
rezidențiale) (2013); Mangold et al 
„Socio-economic impact of renovation 
and retrofitting of the Gothenburg 
building stock” (Impactul socioeconomic 
al renovării și al modernizării parcului 
imobiliar din Göteborg) (2016).

Or. en

Amendamentul 130
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia să definească 
indicatori pentru raportul cost-eficacitate 
al investițiilor pentru renovarea clădirilor, 
care să fie utilizați pentru alocarea 
resurselor în perioada financiară 2021-
2027;

Or. en

Amendamentul 131
Robert Roos
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. subliniază că este important ca 
statele membre să își asume 
responsabilitatea pentru sursele de 
finanțare pentru (stimulentele pentru) 
renovări, reflectate de eterogenitatea 
pachetelor de politici instituite de statele 
membre, ținând seama de diferențele 
profunde dintre tipurile, vechimea și 
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performanța energetică a clădirilor, care 
se reflectă în repartizarea claselor de 
performanță energetică ale certificatelor 
de performanță energetică, în tipurile de 
sisteme de încălzire, precum și în 
clasificarea structurilor clădirilor 
rezidențiale (locuințe unifamiliale versus 
locuințe multifamiliale) la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 132
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. invită Comisia și statele membre să 
creeze modele flexibile pentru sinergiile 
diferitelor programe și instrumente 
financiare pentru finanțarea eficienței 
energetice a clădirilor;

Or. en

Amendamentul 133
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută posibilitățile de finanțare 
disponibile, bunele practici ale statelor 
membre care utilizează veniturile 
provenite din sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS) pentru finanțări mixte, instituie 
condiții și utilizează fonduri regionale ale 
UE ca garanții și fonduri de tip revolving; 

11. sprijină ideea măsurilor bazate pe 
piață în sectorul construcțiilor, care să 
asigure eficiența energetică și investiții 
eficiente din punctul de vedere al 
costurilor; insistă că astfel de măsuri 
bazate pe piață trebuie să aibă la bază o 
evaluare adecvată a impactului; consideră 
că, în cazul tuturor măsurilor, este extrem 
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subliniază că există posibilitatea de a 
finanța instruirea în cadrul Fondului 
pentru o tranziție echitabilă;

de important să se țină seama de impactul 
lor asupra competitivității întreprinderilor 
europene și să se contracareze relocarea 
activităților în alte țări din cauza 
standardelor de mediu diferite;

Or. en

Amendamentul 134
Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL
Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută posibilitățile de finanțare 
disponibile, bunele practici ale statelor 
membre care utilizează veniturile 
provenite din sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS) pentru finanțări mixte, instituie 
condiții și utilizează fonduri regionale ale 
UE ca garanții și fonduri de tip revolving; 
subliniază că există posibilitatea de a 
finanța instruirea în cadrul Fondului pentru 
o tranziție echitabilă;

11. salută posibilitățile de finanțare 
disponibile și bunele practici ale statelor 
membre care utilizează fonduri regionale 
ale UE; subliniază că există posibilitatea de 
a finanța instruirea în cadrul Fondului 
pentru o tranziție echitabilă;

Or. pt

Amendamentul 135
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută posibilitățile de finanțare 
disponibile, bunele practici ale statelor 
membre care utilizează veniturile 
provenite din sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 

11. îndeamnă cu fermitate statele 
membre să sporească posibilitățile de 
finanțare disponibile și să facă schimb de 
bune practici, cum ar fi utilizarea 
veniturilor provenite din sistemul UE de 
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(ETS) pentru finanțări mixte, instituie 
condiții și utilizează fonduri regionale ale 
UE ca garanții și fonduri de tip revolving; 
subliniază că există posibilitatea de a 
finanța instruirea în cadrul Fondului pentru 
o tranziție echitabilă;

comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS) pentru finanțări mixte, instituirea 
unor condiții și utilizarea fondurilor 
regionale ale UE ca garanții și fonduri de 
tip revolving, în special pentru a favoriza 
renovările pentru gospodăriile cu venituri 
reduse; subliniază că există posibilitatea de 
a finanța instruirea în cadrul Fondului 
pentru o tranziție justă;

Or. en

Amendamentul 136
Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută posibilitățile de finanțare 
disponibile, bunele practici ale statelor 
membre care utilizează veniturile provenite 
din sistemul UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS) pentru 
finanțări mixte, instituie condiții și 
utilizează fonduri regionale ale UE ca 
garanții și fonduri de tip revolving; 
subliniază că există posibilitatea de a 
finanța instruirea în cadrul Fondului 
pentru o tranziție echitabilă;

11. salută posibilitățile de finanțare 
disponibile, bunele practici ale statelor 
membre care utilizează veniturile provenite 
din sistemul UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS) pentru 
finanțări mixte, instituie condiții și 
utilizează fonduri regionale ale UE ca 
garanții și fonduri de tip revolving; 
subliniază că există posibilitatea de a 
finanța instruirea în domeniul energiei din 
surse regenerabile și al energiei 
decarbonizate, precum și în ceea ce 
privește eficiența energetică și utilizarea 
eficientă a resurselor, în cadrul 
Mecanismului pentru o tranziție justă;

Or. en

Amendamentul 137
Robert Roos
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută posibilitățile de finanțare 
disponibile, bunele practici ale statelor 
membre care utilizează veniturile provenite 
din sistemul UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS) pentru 
finanțări mixte, instituie condiții și 
utilizează fonduri regionale ale UE ca 
garanții și fonduri de tip revolving; 
subliniază că există posibilitatea de a 
finanța instruirea în cadrul Fondului pentru 
o tranziție echitabilă;

11. observă posibilitățile de finanțare 
disponibile, bunele practici ale statelor 
membre care utilizează veniturile provenite 
din sistemul UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS) pentru 
finanțări mixte, instituie condiții și 
utilizează fonduri regionale ale UE ca 
garanții și fonduri de tip revolving; 
subliniază că există posibilitatea de a 
finanța instruirea în cadrul Fondului pentru 
o tranziție justă;

Or. en

Amendamentul 138
Miapetra Kumpula-Natri, Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares, Niels Fuglsang, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, 
Łukasz Kohut, Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. salută diverse practici și 
instrumente financiare, cum ar fi 
subvențiile verzi, stimulentele fiscale și 
cele pentru împrumuturi; subliniază că 
este important să se evite politicile 
retroactive, care afectează în mod negativ 
stimulentele acordate pentru investițiile în 
eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 139
Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)



AM\1205230RO.docx 71/192 PE652.316v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază importanța mobilizării 
resurselor financiare necesare astfel încât 
statele membre să poată îndeplini 
obiectivele propuse în contextul 
maximizării potențialului de eficiență 
energetică al parcului imobiliar al UE;

Or. pt

Amendamentul 140
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martina Dlabajová, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. consideră că ar trebui să se creeze 
și să se promoveze în consecință 
oportunitatea și bunele practici în ceea ce 
privește direcționarea veniturilor obținute 
din tarifarea carbonului din EU ETS în 
acțiuni pentru eficiență energetică;

Or. en

Amendamentul 141
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Patrizia Toia, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. subliniază rolul important al 
granturilor pentru programele de 
cercetare, inovare și demonstrative (de 
exemplu, pentru clădirile al căror consum 
de energie este aproape egal cu zero, 
pentru locuințele inteligente și orașele 
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inteligente) pentru punerea în aplicare a 
renovărilor aprofundate și a renovărilor 
aprofundate efectuate în etape la nivelul 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 142
Miapetra Kumpula-Natri, Mohammed Chahim, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz 
Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 11 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. observă că, pentru finanțarea în 
afara bilanțului a renovării sustenabile a 
clădirilor, pot fi utilizate contracte cu 
societățile de servicii energetice (SSE), 
deoarece acestea pot ușura în special 
sarcina financiară pentru locuințele 
sociale, societățile pentru locuințe sociale 
și parcurile de afaceri;

Or. en

Amendamentul 143
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 11 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11d. invită Comisia să susțină 
reabilitarea energetică a clădirilor și să 
faciliteze investițiile private legate de 
finanțarea inteligentă și sustenabilă, 
identificând conceptele de investiții locale 
posibile;

Or. en
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Amendamentul 144
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a crește 
ratele de absorbție a fondurilor prin 
eliminarea barierelor, îndeosebi prin 
intermediul asistenței tehnice;

12. subliniază necesitatea de a crește 
ratele de absorbție a fondurilor prin 
eliminarea barierelor, îndeosebi prin 
intermediul asistenței tehnice, precum și 
necesitatea de a acorda finanțare 
continuă și stabilă pentru PIR, atât din 
surse europene, cât și naționale, fără 
întreruperi cauzate de diferite măsuri de 
planificare bugetară;

Or. en

Amendamentul 145
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a crește 
ratele de absorbție a fondurilor prin 
eliminarea barierelor, îndeosebi prin 
intermediul asistenței tehnice;

12. subliniază necesitatea de a crește 
ratele de absorbție a fondurilor prin 
eliminarea barierelor, îndeosebi prin 
intermediul asistenței tehnice; regretă că 
dimensiunea proiectelor din cadrul 
ELENA rămâne mare și că proiectele mai 
mici și cele care vizează comunități 
necesită sprijin suplimentar și agregare; 

Or. en

Amendamentul 146
Patrizia Toia
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a crește 
ratele de absorbție a fondurilor prin 
eliminarea barierelor, îndeosebi prin 
intermediul asistenței tehnice;

12. subliniază necesitatea de a crește 
ratele de absorbție a fondurilor prin 
eliminarea barierelor, îndeosebi prin 
intermediul asistenței tehnice, pe parcursul 
întregii etape de intervenție, de la 
planificare până la finalizare;

Or. en

Amendamentul 147
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Katalin Cseh, 
Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. recunoaște rolul și modelul de 
succes al Fondului european pentru 
investiții strategice; solicită o finanțare 
prioritară pentru eficiența energetică a 
clădirilor din componenta InvestEU 
referitoare la infrastructura durabilă; 
consideră că schemele de finanțare ar 
trebui să stimuleze și să acorde prioritate 
renovărilor aprofundate care vizează 
realizarea obiectivelor de neutralitate 
climatică până în 2050;

Or. en

Amendamentul 148
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că este important să se 
ia în considerare toate tehnologiile 
disponibile pentru a accelera 
decarbonizarea parcului imobiliar și, în 
special, că investițiile în renovarea 
parcului imobiliar ar trebui să fie însoțite 
de investiții în decarbonizarea sectorului 
încălzirii, care vor rămâne esențiale în 
anii următori;

Or. en

Amendamentul 149
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că Facilitatea pentru 
orașe a UE este un mecanism de sprijin 
potențial foarte puternic prin care orașele 
pot fi sprijinite în vederea dezvoltării PIR, 
care ar trebui să fie menținut în 
continuare și să acorde sprijin și 
proiectelor mai mici;

Or. en

Amendamentul 150
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că toate PRI trebuie să 
constituie rezerve de fonduri pentru 

eliminat
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cetățenii marginalizați;

Or. en

Amendamentul 151
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că toate PRI trebuie să 
constituie rezerve de fonduri pentru 
cetățenii marginalizați;

eliminat

Or. en

Amendamentul 152
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că toate PRI trebuie să 
constituie rezerve de fonduri pentru 
cetățenii marginalizați;

13. consideră că toate PIR trebuie să 
constituie rezerve de fonduri pentru 
cetățenii vulnerabili și marginalizați, 
permițându-le să beneficieze de locuințe 
adecvate, sănătoase și eficiente din punct 
de vedere energetic și să facă parte din 
programe de renovare la nivel de cartier; 
solicită elaborarea și schimbul de bune 
practici cu instrumente de finanțare 
inovatoare, cum ar fi finanțarea și 
schemele pentru construcții, inclusiv 
împrumuturile ipotecare ce sprijină 
eficiența energetică, împrumuturile 
EuroPACE și împrumuturile REnOnBill;

Or. en
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Amendamentul 153
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că toate PRI trebuie să 
constituie rezerve de fonduri pentru 
cetățenii marginalizați;

13. atrage atenția asupra programelor 
de renovare derulate de unele state 
membre, care oferă un tratament 
preferențial pentru gospodăriile cu 
venituri reduse, inclusiv asupra 
programelor în care rata de cofinanțare 
depinde de venitul gospodăriei, aproape 
până la subvenția completă pentru 
reabilitarea termică și înlocuirea 
sistemului de încălzire;

Or. en

Amendamentul 154
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Jens Geier

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că toate PRI trebuie să 
constituie rezerve de fonduri pentru 
cetățenii marginalizați;

13. consideră că toate PIR trebuie să 
constituie rezerve de fonduri pentru 
cetățenii marginalizați și să abordeze 
sărăcia energetică, accesibilitatea, 
barierele tehnice și de infrastructură;

Or. en

Amendamentul 155
Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că toate PRI trebuie să 
constituie rezerve de fonduri pentru 
cetățenii marginalizați;

13. consideră că toate PRI trebuie să 
constituie rezerve de fonduri pentru 
familiile și comunitățile care trăiesc în 
sărăcie;

Or. pt

Amendamentul 156
Gianna Gancia

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că toate PRI trebuie să 
constituie rezerve de fonduri pentru 
cetățenii marginalizați;

13. consideră că toate PRI trebuie să 
constituie rezerve de fonduri pentru 
comunitățile marginalizate;

Or. it

Amendamentul 157
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. consideră că PIR ar trebui să 
acorde prioritate clădirilor cu un consum 
mare de energie sau cu o risipă mare de 
energie și, în special, clădirilor care 
funcționează în permanență (și anume 
spitalele);

Or. en
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Amendamentul 158
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. recunoaște rolul pe care îl pot juca 
în renovări noi modele de afaceri, cum ar fi 
contractele care țin cont de performanța 
energetică și societățile de servicii 
energetice;

14. recunoaște rolul pe care îl pot juca 
în renovări noi modele de afaceri, cum ar fi 
contractele de performanță energetică, 
renovările conduse de cetățeni, 
comunitățile energetice și societățile de 
servicii energetice; subliniază că este 
necesar să se coreleze intensitatea 
finanțării cu nivelul de eficiență 
energetică obținut în conformitate cu 
DPEC1k și sugerează să se adauge o 
primă pentru clădirile cu energie pozitivă; 
îndeamnă Comisia să emită orientări de 
punere în aplicare cu privire la dispozițiile 
relevante din cadrul pachetului „Energie 
curată pentru toți europenii”, în special să 
creeze un cadru favorabil impunând 
consultări periodice pentru a înțelege 
nevoile pieței, combinarea fondurilor 
private cu cele publice, modele clare 
pentru contracte și proceduri specifice de 
atribuire a contractelor, cu clarificări 
suplimentare referitoare la contabilizarea 
corectă a investițiilor publice legate de 
eficiența clădirilor;
__________________
1k Directiva (UE) 2018/844 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 30 mai 2018 de modificare a 
Directivei 2010/31/UE privind 
performanța energetică a clădirilor și a 
Directivei 2012/27/UE privind eficiența 
energetică.

Or. en

Amendamentul 159
Patrizia Toia
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. recunoaște rolul pe care îl pot juca 
în renovări noi modele de afaceri, cum ar fi 
contractele care țin cont de performanța 
energetică și societățile de servicii 
energetice;

14. recunoaște rolul pe care îl pot juca 
în renovări noi modele de afaceri, cum ar fi 
contractele de performanță energetică și 
societățile de servicii energetice, precum și 
rolul pe care grupurile de achiziție îl pot 
juca în ceea ce privește ritmul de înlocuire 
a aparaturii vechi; consideră că aceste 
modele ar trebui să fie promovate de 
statele membre și de autoritățile 
competente;

Or. en

Amendamentul 160
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. recunoaște rolul pe care îl pot juca 
în renovări noi modele de afaceri, cum ar fi 
contractele care țin cont de performanța 
energetică și societățile de servicii 
energetice;

14. recunoaște rolul pe care îl pot juca 
în renovări noi modele de afaceri, cum ar fi 
contractele de performanță energetică, 
finanțarea pe bază de facturi și pe bază de 
impozit, finanțarea participativă și 
societățile de servicii energetice;

Or. en

Amendamentul 161
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. recunoaște rolul pe care îl pot juca 
în renovări noi modele de afaceri, cum ar fi 
contractele care țin cont de performanța 
energetică și societățile de servicii 
energetice;

14. recunoaște rolul pe care îl pot juca 
în renovări noi modele de afaceri, cum ar fi 
contractele de performanță energetică, 
centrele de standardizare pentru 
performanța energetică și societățile de 
servicii energetice;

Or. en

Amendamentul 162
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. consideră că schemele de 
finanțare ar trebui să promoveze 
renovarea aprofundată a clădirilor, în 
special la anumite praguri de declanșare, 
cum ar fi închirierea sau vânzarea și să 
sporească sprijinul, de exemplu prin 
acordarea unor prime pentru renovările 
care ating un nivel compatibil cu 
obiectivele climatice până în 2050;

Or. en

Amendamentul 163
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. reamintește că este important să li 
se permită IMM-urilor să primească 
fonduri pentru proiecte care vizează 
sporirea eficienței energetice a clădirilor, 
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având în vedere că IMM-urile sunt 
esențiale în domeniul renovării clădirilor 
și că acestea sunt profund afectate de 
pandemia de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 164
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Nicolás González Casares, Niels Fuglsang, Simona Bonafè, Robert Hajšel, 
Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să revizuiască 
periodic în sus obiectivele de eficiență 
energetică, să propună rate minime anuale 
de renovare pentru clădiri și măsuri de 
politică care să asigure renovări 
aprofundate, care să creeze stimulente 
financiare și stabilitatea investițiilor;

15. invită Comisia să revizuiască 
periodic în sus obiectivele de eficiență 
energetică aliniate cu obiectivele europene 
de reducere a emisiilor de CO2 și care 
contribuie la realizarea acestora, să 
propună consolidarea rolului ratelor 
minime anuale de renovare existente, 
prevăzute în DPEC [Directiva (UE) 
2018/844] și în DEE [Directiva (UE) 
2018/2002] și standarde minime de 
performanță energetică pentru clădiri, 
precum și măsuri de politică prin care să 
se asigure renovări aprofundate și renovări 
aprofundate efectuate în etape, care să 
creeze stimulente financiare și stabilitatea 
investițiilor;

Or. en

Amendamentul 165
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să revizuiască 15. invită Comisia i) să revizuiască 
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periodic în sus obiectivele de eficiență 
energetică, să propună rate minime anuale 
de renovare pentru clădiri și măsuri de 
politică care să asigure renovări 
aprofundate, care să creeze stimulente 
financiare și stabilitatea investițiilor;

periodic în sus obiectivele de eficiență 
energetică, începând cu creșterea 
obiectivului principal pentru 2030 până la 
cel puțin 40 %1a, ii) să propună rate 
minime anuale obligatorii de renovare, iii) 
să solicite statelor membre să introducă 
cerințe minime de performanță energetică 
pentru clădiri și iv) să propună măsuri de 
politică prin care să se asigure renovări 
aprofundate, care să creeze stimulente 
financiare și stabilitatea investițiilor;

__________________
1a Prin revizuirea Directivei (UE) 
2018/2002 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 11 decembrie 2018 de 
modificare a Directivei 2012/27/UE 
privind eficiența energetică.

Or. en

Amendamentul 166
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să revizuiască 
periodic în sus obiectivele de eficiență 
energetică, să propună rate minime anuale 
de renovare pentru clădiri și măsuri de 
politică care să asigure renovări 
aprofundate, care să creeze stimulente 
financiare și stabilitatea investițiilor;

15. invită Comisia, dacă acest lucru 
este fezabil și în urma unei evaluări 
adecvate a impactului, să revizuiască, într-
o manieră previzibilă, obiectivele de 
eficiență energetică, în vederea stimulării 
economiilor de energie, a inovării și a 
investițiilor; respinge ratele minime 
anuale obligatorii de renovare pentru 
clădiri, pe baza faptului că acestea nu țin 
seama suficient de circumstanțele 
specifice ale fiecărui stat membru și, prin 
urmare, contravin principiului de 
reducere a emisiilor de CO2 în modul cel 
mai eficient din punctul de vedere al 
costurilor;

Or. en
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Amendamentul 167
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să revizuiască 
periodic în sus obiectivele de eficiență 
energetică, să propună rate minime 
anuale de renovare pentru clădiri și 
măsuri de politică care să asigure renovări 
aprofundate, care să creeze stimulente 
financiare și stabilitatea investițiilor;

15. invită statele membre să ia în 
considerare adoptarea de măsuri de 
politică prin care să se asigure renovări 
aprofundate, care să creeze stimulente 
financiare și stabilitatea investițiilor;

Or. en

Amendamentul 168
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să revizuiască 
periodic în sus obiectivele de eficiență 
energetică, să propună rate minime anuale 
de renovare pentru clădiri și măsuri de 
politică care să asigure renovări 
aprofundate, care să creeze stimulente 
financiare și stabilitatea investițiilor;

15. invită Comisia să revizuiască în sus 
obiectivele de eficiență energetică, astfel 
cum prevede Directiva privind eficiența 
energetică1l, să propună rate minime 
anuale obligatorii de renovare pentru 
clădiri și măsuri de politică prin care să se 
asigure renovări aprofundate, care să 
creeze stimulente financiare și stabilitatea 
investițiilor;

__________________
1l Directiva 2012/27/UE din 
25 octombrie 2012 privind eficiența 
energetică, de modificare a Directivelor 
2009/125/CE și 2010/30/UE și de 
abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 
2006/32/CE, articolul 3 alineatul (6). 
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Or. en

Amendamentul 169
Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să revizuiască 
periodic în sus obiectivele de eficiență 
energetică, să propună rate minime anuale 
de renovare pentru clădiri și măsuri de 
politică care să asigure renovări 
aprofundate, care să creeze stimulente 
financiare și stabilitatea investițiilor;

15. invită statele membre să efectueze 
periodic inspecții și să revizuiască în sus 
obiectivele de eficiență energetică, să 
propună rate minime anuale de renovare 
pentru clădiri publice și private și măsuri 
de politică care să asigure renovări 
aprofundate, care să creeze stimulente 
financiare și stabilitatea investițiilor;

Or. pt

Amendamentul 170
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să revizuiască 
periodic în sus obiectivele de eficiență 
energetică, să propună rate minime anuale 
de renovare pentru clădiri și măsuri de 
politică care să asigure renovări 
aprofundate, care să creeze stimulente 
financiare și stabilitatea investițiilor;

15. invită Comisia să revizuiască 
periodic obiectivele de eficiență energetică 
și să sugereze rate minime anuale de 
renovare pentru clădiri și măsuri de politică 
prin care să se asigure renovări 
aprofundate, care să creeze stimulente 
financiare și stabilitatea investițiilor;

Or. en

Amendamentul 171
Ciarán Cuffe



PE652.316v01-00 86/192 AM\1205230RO.docx

RO

în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită instituțiile europene să 
asigure faptul că fondurile respective din 
noul cadru financiar multianual (CFM) 
acordă prioritate sumelor destinate pentru 
eficiența energetică și renovări ale 
clădirilor, cu condiții și calendare clare, 
inclusiv asistență tehnică pentru a asigura 
rate de absorbție adecvate; subliniază 
importanța garanțiilor UE pentru 
investiții, a combinării surselor de 
finanțare, precum și a componentelor de 
granturi în declanșarea renovărilor 
rezidențiale pentru eficiență energetică; 
invită statele membre să rezerve sume 
specifice pentru eficiența energetică a 
clădirilor în cadrul acordurilor lor de 
parteneriat semnate cu Comisia 
Europeană;

Or. en

Amendamentul 172
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. este convins că, dacă sunt 
introduse cu termene suficiente, 
standardele pot oferi vizibilitate și 
securitate pieței cu privire la direcția 
viitoare a parcului imobiliar existent și 
permit pieței să se mobilizeze și să 
planifice transformarea; consideră că 
acest lucru va permite investitorilor să 
furnizeze instrumentele financiare 
necesare și pieței să stabilească prețurile 
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adecvate pentru aceste îmbunătățiri ale 
eficienței prin valori mai mari ale 
proprietăților;

Or. en

Amendamentul 173
Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL
Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. recunoaște rolul pe care îl pot juca 
autoritățile locale și regionale în 
mobilizarea finanțării, prin bănci publice, 
întreprinderi energetice de utilitate 
publică, garanții pentru creditul public 
declanșate de coproprietari și metode 
inovatoare de finanțare legate de 
dezvoltarea urbană; aceste instrumente ar 
fi deosebit de utile pentru clădirile care 
aparțin grupurilor vulnerabile;

Or. pt

Amendamentul 174
Robert Roos
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Comisia să revizuiască 
obiectivele de eficiență energetică, ținând 
seama de situația economică dificilă în 
care se află statele membre care urmare a 
pandemiei de Covid-19; consideră că 
ratele minime anuale de renovare pentru 
clădiri și măsurile de politică menite să 
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încurajeze renovările aprofundate ar 
trebui să fie orientative;

Or. en

Amendamentul 175
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază importanța măsurilor 
de eficiență energetică la nivel național, 
inclusiv a unei strategii privind 
modalitatea de punere în aplicare a 
acestora, a obiectivelor de economie de 
energie pentru proiectele de renovare 
individuale, precum și a măsurilor de 
politică menite să asigure renovări 
aprofundate, să creeze stimulente 
financiare și să determine stabilitatea 
investițiilor;

Or. en

Amendamentul 176
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. invită Comisia să elimine barierele 
financiare și nefinanciare din calea 
ratelor mai mari de absorbție a fondurilor 
regionale constituite în rezerve pentru 
renovarea integrată a clădirilor până în 
2021;

Or. en
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Amendamentul 177
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită intensificarea capacității 
dispozitivului Asistență europeană pentru 
energie locală (ELENA) și a Băncii 
Europene de Investiții de a acorda asistență 
tehnică autorităților locale;

16. solicită intensificarea capacității 
dispozitivului Asistență europeană pentru 
energie locală (ELENA) și a Băncii 
Europene de Investiții de a acorda asistență 
tehnică autorităților locale, cu un accent 
deosebit pe reflectarea nevoii actuale a 
statelor membre de orientare cu privire la 
resursele și opțiunile financiare, în 
special în contextul planurilor de 
redresare ca urmare a pandemiei de 
Covid-19;

Or. en

Amendamentul 178
Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL
Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită intensificarea capacității 
dispozitivului Asistență europeană pentru 
energie locală (ELENA) și a Băncii 
Europene de Investiții de a acorda asistență 
tehnică autorităților locale;

16. solicită intensificarea capacității 
dispozitivului Asistență europeană pentru 
energie locală (ELENA) și a Băncii 
Europene de Investiții de a acorda asistență 
tehnică autorităților locale, în conformitate 
cu situațiile sociale și economice ale 
acestora; solicită finanțare directă din 
partea BEI pentru autoritățile locale cu 
cele mai bune condiții;

Or. pt
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Amendamentul 179
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Martin Hojsík, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. observă și recunoaște rolul-cheie 
pe care îl joacă Banca Europeană de 
Investiții (BEI) în ceea ce privește 
acordarea de sprijin financiar pentru 
eficiență energetică și planificare prin 
măsuri ferme, cum ar fi finanțarea de 
până la 75 % din cheltuielile de capital 
eligibile pentru eficiența energetică a 
clădirilor rezidențiale; consideră că 
sprijinul BEI pentru valul de renovări ale 
clădirilor va asigura activarea mai multor 
împrumuturi în sectorul public, care vor 
stimula băncile comerciale, fondurile de 
pensii și sectorul privat să investească în 
continuare în renovarea clădirilor; 
solicită dezvoltarea în continuare și 
facilitarea utilizării parteneriatelor 
public-privat (PPP);

Or. en

Amendamentul 180
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită Comisia să analizeze dacă 
este fezabil să solicite statelor membre să 
utilizeze veniturile provenite din ETS 
pentru renovările clădirilor, inclusiv 
mecanisme de salvgardare împotriva 
fluctuațiilor, precum și dacă este fezabilă 
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alocarea unei părți din veniturile obținute 
în urma licitării certificatelor de emisii de 
la nivelul UE pentru un Fond european 
pentru renovarea clădirilor; solicită 
acestuia din urmă să acorde sprijin 
dezvoltatorilor de proiecte pe parcursul 
întregului ciclu al proiectelor și să 
stabilească o proporție fixă a granturilor 
pentru ca renovările să devină atractive și 
accesibile ca preț pentru cetățeni;

Or. en

Amendamentul 181
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să revizuiască 
normele UE privind ajutoarele de stat 
pentru a promova PRI;

eliminat

Or. en

Amendamentul 182
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să revizuiască 
normele UE privind ajutoarele de stat 
pentru a promova PRI;

17. invită Comisia să revizuiască 
normele UE privind ajutoarele de stat 
pentru a crea un cadru favorabil pentru 
măsurile de eficiență energetică și pentru 
a promova PIR, inclusiv instalarea sau 
reabilitarea sistemelor de termoficare 
centralizate prin proceduri simplificate și 
praguri adecvate, precum și scheme de 
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casare pentru dispozitivele de încălzire pe 
bază de combustibili fosili sau care 
utilizează căldură în exces, atunci când 
acestea sunt înlocuite cu dispozitive 
individuale sau colective pe bază de 
energie din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 183
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să revizuiască 
normele UE privind ajutoarele de stat 
pentru a promova PRI;

17. invită Comisia să revizuiască 
normele UE privind ajutoarele de stat, în 
special pentru întreprinderi mici și 
mijlocii (IMM-uri), pentru a promova 
investițiile în domeniul eficienței 
energetice la nivel de stat membru, cu 
scopul de a asigura rate mai mari de 
renovare a clădirilor în UE; subliniază, 
totuși, că orice revizuire a normelor UE 
privind ajutoarele de stat trebuie să 
contribuie, în primul rând, la egalitatea 
de tratament și la creșterea concurenței;

Or. en

Amendamentul 184
Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL
Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să revizuiască 
normele UE privind ajutoarele de stat 

17. invită Comisia să revizuiască 
normele UE privind ajutoarele de stat și să 
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pentru a promova PRI; excludă aceste investiții din datoria 
publică pentru a promova PIR;

Or. pt

Amendamentul 185
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită ca eficiența energetică să 
fie considerată o prioritate în materie de 
infrastructură, recunoscând că aceasta 
corespunde definiției infrastructurii 
utilizate de Fondul Monetar Internațional 
și de alte instituții economice și ca aceasta 
să devină un element esențial și un 
considerent prioritar în cadrul viitoarelor 
decizii de investiții cu privire la 
infrastructura energetică a Europei, în 
special prin luarea în considerare a 
acesteia în mod adecvat ca o opțiune 
alternativă pentru planificarea 
infrastructurii în cadrul revizuirii 
Regulamentului TEN-E1a; observă, în 
această privință, că îmbunătățirea 
eficienței energetice este esențială, de 
asemenea, pentru a asigura securitatea 
geopolitică pe termen lung;
__________________
1a Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 aprilie 2013 privind liniile 
directoare pentru infrastructurile 
energetice transeuropene (Regulamentul 
TEN-E).

Or. en

Amendamentul 186
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
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Casares, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită Comisia și statele membre să 
asigure și să sporească raportul cost-
eficacitate al renovărilor clădirilor pentru 
eficiență energetică; încurajează o 
monitorizare atentă a eficienței din 
punctul de vedere al costurilor a 
programelor operaționale pe baza 
costurilor pe unitate de CO2 economisită; 
consideră, de asemenea, că Comisia ar 
trebui să asigure faptul că administrațiile 
naționale respectă principiul rentabilității, 
pe cel al eficacității în scopul economiilor 
de energie și pe cel al profitabilității 
atunci când acordă fonduri UE pentru 
proiecte de renovare și propune 
dezvoltarea unor indicatori-cheie în acest 
sens;

Or. en

Amendamentul 187
Sandra Pereira, Sira Rego
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. regretă faptul că nu există nicio 
definiție armonizată pentru construcția cu 
emisii aproape de zero, ceea ce face 
dificilă continuarea renovării; solicită 
Comisiei să revizuiască Directiva privind 
performanța energetică a clădirilor 
(EPBD) pentru a introduce criterii privind 
emisiile de GES și a reflecta performanța 
energetică în consumul energetic final, cu 
scopul de a crea o legătură mai eficace 
între economiile de energie și economiile 
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de emisii de dioxid de carbon;

Or. pt

Amendamentul 188
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită Comisia să recomande 
statelor membre să adopte o abordare 
bazată pe raportul cost-eficacitate ca 
principiu director atunci când UE 
cofinanțează investiții în eficiența 
energetică a clădirilor prin fondurile sale 
structurale și de investiții europene 
(fondurile ESI);

Or. en

Amendamentul 189
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. reamintește că, de obicei, 
impunerea unor impozite noi pentru 
realizarea obiectivelor „verzi” nu aduce 
beneficii concrete pentru standardele 
climatice; sugerează scăderea impozitelor 
pe proprietate pentru proprietarii de 
clădiri implicate în transformări legate de 
eficiența energetică;

Or. en
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Amendamentul 190
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită Comisia să analizeze dacă 
este fezabil să se coreleze impozitele pe 
transferul de proprietate cu performanța 
energetică a clădirilor în cadrul Directivei 
privind impozitarea energiei;

Or. en

Amendamentul 191
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. invită Comisia să elaboreze un 
cadru de politică și de reglementare care 
să permită investitorilor și profesioniștilor 
din domeniul construcțiilor să integreze și 
să aplice în mod sistematic criterii de 
mediu și sociale în cadrul deciziilor de 
investiții și de creditare;

Or. en

Amendamentul 192
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 17 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17c. invită Comisia să elaboreze, printr-
un proces deschis, transparent și 
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participativ, o serie de orientări menite să 
ajute instituțiile financiare să identifice 
clădirile sustenabile din punctul de vedere 
al mediului, care respectă taxonomia UE 
a investițiilor sustenabile;

Or. en

Amendamentul 193
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bariere în materie de reglementare

Or. en

Amendamentul 194
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază deficiențele legislației 
actuale a UE cu privire la măsurile ce 
vizează în mod direct reducerea emisiilor 
de GES din sectorul construcțiilor.
(Acest punct nou va fi adăugat la titlul 
„Bariere în materie de reglementare”)

Or. en

Amendamentul 195
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID
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Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. subliniază că Directiva privind 
performanța energetică a clădirilor nu 
include nicio dispoziție care să vizeze în 
mod direct reducerea emisiilor de GES;
(Acest punct nou va fi adăugat la titlul 
„Bariere în materie de reglementare”)

Or. en

Amendamentul 196
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 17 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17c. observă că luarea în considerare 
exclusiv a criteriilor de performanță 
energetică nu va face posibilă realizarea 
decarbonizării depline a parcului 
imobiliar;
(Acest punct nou va fi adăugat la titlul 
„Bariere în materie de reglementare”)

Or. en

Amendamentul 197
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 17 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17d. observă că măsurarea 
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performanței energetice a clădirilor care 
utilizează energie primară împiedică 
decarbonizarea parcului imobiliar;
(Acest punct nou va fi adăugat la titlul 
„Bariere în materie de reglementare”)

Or. en

Amendamentul 198
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 17 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17e. invită Comisia să revizuiască 
Directiva privind performanța energetică 
a clădirilor pentru a aborda lacunele 
legislative existente și să încurajeze 
utilizarea celor mai nepoluante 
echipamente disponibile în clădirile noi și 
renovate;
(Acest punct nou va fi adăugat la titlul 
„Bariere în materie de reglementare”)

Or. en

Amendamentul 199
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 17 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17f. solicită alinierea Directivei privind 
performanța energetică a clădirilor la 
dispozițiile Directivei privind eficiența 
energetică, astfel încât să permită statelor 
membre să exprime performanța 
energetică a clădirilor fie în utilizarea de 
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energie primară, fie în consumul final de 
energie.
(Acest punct nou va fi adăugat la titlul 
„Bariere în materie de reglementare”)

Or. en

Amendamentul 200
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a reduce 
costurile, de a accelera durata, eficacitatea, 
fiabilitatea și integrarea, de a intensifica 
PRI prin crearea de piețe de renovare, prin 
producția industrială de elemente 
prefabricate, precum și de a iniția renovări 
în serie și pe cartiere;

18. subliniază necesitatea de a reduce 
costurile, de a accelera durata, eficacitatea, 
fiabilitatea și integrarea, de a intensifica 
PIR prin crearea de piețe de renovare, prin 
producția industrială de elemente 
prefabricate sustenabile și prin aparatură 
de încălzire și răcire, precum și de a iniția 
renovări în serie și pe cartiere; subliniază 
că ar trebui să se ia în considerare, de 
asemenea, cercetarea cu privire la noi 
materiale;

Or. en

Amendamentul 201
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a reduce 
costurile, de a accelera durata, eficacitatea, 
fiabilitatea și integrarea, de a intensifica 
PRI prin crearea de piețe de renovare, prin 
producția industrială de elemente 

18. subliniază necesitatea de a reduce 
costurile, de a accelera durata, eficacitatea, 
fiabilitatea și integrarea, de a intensifica 
PIR prin crearea de piețe de renovare, prin 
producția industrială de elemente 
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prefabricate, precum și de a iniția renovări 
în serie și pe cartiere;

prefabricate (inclusiv cele care integrează 
capacitate de producție de energie din 
surse regenerabile), precum și de a iniția 
renovări în serie și pe cartiere; subliniază 
rolul prefabricării la distanță a 
componentelor în ceea ce privește 
accelerarea, scara și raportul cost-
eficacitate;

Or. en

Amendamentul 202
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a reduce 
costurile, de a accelera durata, eficacitatea, 
fiabilitatea și integrarea, de a intensifica 
PRI prin crearea de piețe de renovare, prin 
producția industrială de elemente 
prefabricate, precum și de a iniția renovări 
în serie și pe cartiere;

18. subliniază necesitatea de a reduce 
costurile, de a accelera durata, eficacitatea, 
fiabilitatea și integrarea, de a intensifica 
PIR prin crearea de piețe de renovare, prin 
producția industrială de elemente 
prefabricate, precum și de a iniția renovări 
în serie și pe cartiere, evidențiind rolul 
economiei circulare;

Or. en

Amendamentul 203
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a reduce 
costurile, de a accelera durata, eficacitatea, 
fiabilitatea și integrarea, de a intensifica 
PRI prin crearea de piețe de renovare, prin 
producția industrială de elemente 

18. subliniază necesitatea de a reduce 
costurile, de a accelera durata, eficacitatea, 
fiabilitatea și integrarea, de a intensifica 
PIR prin crearea de piețe de renovare 
deschise și competitive, prin producția 
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prefabricate, precum și de a iniția renovări 
în serie și pe cartiere;

industrială de elemente prefabricate, 
precum și de a iniția renovări în serie și pe 
cartiere;

Or. en

Amendamentul 204
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a reduce 
costurile, de a accelera durata, eficacitatea, 
fiabilitatea și integrarea, de a intensifica 
PRI prin crearea de piețe de renovare, prin 
producția industrială de elemente 
prefabricate, precum și de a iniția renovări 
în serie și pe cartiere;

18. subliniază necesitatea de a reduce 
costurile, de a accelera durata, eficacitatea, 
fiabilitatea și integrarea, de a intensifica 
PIR prin crearea de piețe de renovare, prin 
producția industrială de elemente 
prefabricate, precum și de a iniția renovări 
de lungă durată, în serie și pe cartiere;

Or. en

Amendamentul 205
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Niels Fuglsang, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Patrizia 
Toia, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază că, atunci când ia în 
considerare înlocuirea dispozitivelor de 
încălzire vechi, Comisia ar trebui să 
acorde stimulente adecvate pentru a 
asigura faptul că niciun cetățean nu este 
lăsat în urmă; observă că, pentru a 
accelera înlocuirea dispozitivelor de 
încălzire vechi, schemele de casare 
sprijinite prin etichete energetice pot 
contribui la trecerea la dispozitive de 
încălzire mai eficiente sau la sisteme 
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energetice mai sustenabile;

Or. en

Amendamentul 206
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază că utilizarea energiei 
din surse regenerabile joacă un rol 
esențial în ceea ce privește decarbonizarea 
și eficiența energetică; invită, prin 
urmare, Comisia și statele membre să 
promoveze în mod activ și să stimuleze 
integrarea deplină a energiilor din surse 
regenerabile în sectorul construcțiilor;

Or. en

Amendamentul 207
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. observă că în statele membre 
există bune practici privind renovările 
clădirilor din diferite segmente de clădiri 
și, în prezent, aceste bune practici trebuie 
să fie reproduse și să fie utilizate la o 
scară mai mare pentru a obține rezultate;

Or. en
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Amendamentul 208
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. subliniază că sunt necesare 
inovări și PIR; semnalează bunele 
practici daneze privind decarbonizarea 
încălzirii prin rețele de termoficare 
centralizate aflate în proprietatea 
comunității, alimentate prin energie 
termică solară, pompe de căldură și 
biomasă; observă că clădirile cu energie 
pozitivă pot fi construite utilizând 
tehnologie pe bază de pompe de căldură 
în combinație cu spații de stocare a gheții 
și panouri solare hibride și subliniază 
poziția de lider a Europei în ceea ce 
privește sistemele fotovoltaice integrate în 
clădiri; sugerează că tehnologiile pe bază 
de energie din surse regenerabile sunt 
recunoscute ca lanțuri valorice strategice 
cheie;

Or. en

Amendamentul 209
Robert Roos
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța principiului 
„eficiența energetică pe primul loc” în 
decarbonizarea încălzirii și a răcirii, 
electrificarea cererii reziduale prin 
intermediul energiei din surse 
regenerabile, combinată cu pompe de 
căldură sau cu sisteme de termoficare 
eficiente, precum și în gestionarea și în 

eliminat
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flexibilitatea sarcinii; subliniază 
necesitatea de a planifica PRI pentru a 
realiza sinergii;

Or. en

Amendamentul 210
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța principiului 
„eficiența energetică pe primul loc” în 
decarbonizarea încălzirii și a răcirii, 
electrificarea cererii reziduale prin 
intermediul energiei din surse regenerabile, 
combinată cu pompe de căldură sau cu 
sisteme de termoficare eficiente, precum și 
în gestionarea și în flexibilitatea sarcinii; 
subliniază necesitatea de a planifica PRI 
pentru a realiza sinergii;

19. subliniază importanța integrării 
principiului „eficiența energetică pe primul 
loc” în toate politicile și măsurile, precum 
și în decarbonizarea încălzirii și a răcirii, 
electrificarea cererii reziduale prin 
intermediul energiei din surse regenerabile, 
combinată cu pompe de căldură sau cu 
sisteme de termoficare eficiente, precum și 
în gestionarea și în flexibilitatea sarcinii; 
subliniază necesitatea de a planifica PIR 
pentru a realiza sinergii, de exemplu cu 
privire la accesibilitatea clădirilor, 
protecția împotriva incendiilor, 
mobilitatea (inclusiv precablarea pentru 
încărcarea vehiculelor electrice), 
îmbunătățirea rezilienței clădirii la 
efectele schimbărilor climatice, inclusiv 
prin crearea unor spații, acoperișuri și 
pereți verzi, care îmbunătățesc 
gestionarea apei și contribuie la sporirea 
biodiversității urbane;

Or. en

Amendamentul 211
Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța principiului 
„eficiența energetică pe primul loc” în 
decarbonizarea încălzirii și a răcirii, 
electrificarea cererii reziduale prin 
intermediul energiei din surse 
regenerabile, combinată cu pompe de 
căldură sau cu sisteme de termoficare 
eficiente, precum și în gestionarea și în 
flexibilitatea sarcinii; subliniază necesitatea 
de a planifica PRI pentru a realiza sinergii;

19. subliniază importanța principiului 
„eficiența energetică pe primul loc” în 
decarbonizarea încălzirii și a răcirii cu 
energie din surse regenerabile, utilizând 
pompe de căldură sau sisteme de 
termoficare și răcire centralizate eficiente, 
precum și în gestionarea și în flexibilitatea 
sarcinii; reclamă necesitatea de a elimina 
barierele, de a îmbunătăți accesul la 
rețea, inclusiv, printre altele, necesitatea 
unei armonizări și a unei simplificări a 
autorizațiilor pentru IMM-uri și 
subliniază necesitatea de a planifica PIR 
pentru a realiza sinergii;

Or. en

Amendamentul 212
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța principiului 
„eficiența energetică pe primul loc” în 
decarbonizarea încălzirii și a răcirii, 
electrificarea cererii reziduale prin 
intermediul energiei din surse regenerabile, 
combinată cu pompe de căldură sau cu 
sisteme de termoficare eficiente, precum și 
în gestionarea și în flexibilitatea sarcinii; 
subliniază necesitatea de a planifica PRI 
pentru a realiza sinergii;

19. subliniază importanța principiului 
„eficiența energetică pe primul loc” în 
reducerea necesarului de energie pentru 
încălzire, răcire și apă caldă și în utilizări 
ale energiei pentru iluminat și ventilație, 
odată cu electrificarea cererii reziduale 
prin intermediul energiei din surse 
regenerabile, combinată cu pompe de 
căldură sau cu sisteme de termoficare 
eficiente, precum și în gestionarea și în 
flexibilitatea sarcinii; subliniază necesitatea 
de a planifica PIR pentru a realiza sinergii 
între diferitele politici și obiective, cum ar 
fi accesibilitatea clădirilor, siguranța 
seismică și protecția împotriva incendiilor 
sau integrarea suprafețelor verzi care 
sprijină biodiversitatea urbană;

Or. en
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Amendamentul 213
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța principiului 
„eficiența energetică pe primul loc” în 
decarbonizarea încălzirii și a răcirii, 
electrificarea cererii reziduale prin 
intermediul energiei din surse regenerabile, 
combinată cu pompe de căldură sau cu 
sisteme de termoficare eficiente, precum și 
în gestionarea și în flexibilitatea sarcinii; 
subliniază necesitatea de a planifica PRI 
pentru a realiza sinergii;

19. subliniază importanța principiului 
„eficiența energetică pe primul loc” în 
decarbonizarea încălzirii și a răcirii, 
electrificarea cererii reziduale prin 
intermediul energiei din surse regenerabile, 
combinată cu pompe de căldură sau cu 
sisteme de termoficare eficiente, precum și 
în gestionarea și în flexibilitatea sarcinii; 
subliniază necesitatea de a planifica PIR 
pentru a realiza sinergii; reamintește că 
renovările legate de eficiența energetică 
ar putea fi însoțite de alte îmbunătățiri în 
materie de siguranță a clădirilor (cum ar 
fi protecția împotriva incendiilor sau 
măsurile antiseismice, dacă este necesar) 
și cu eliminarea barierelor arhitecturale;

Or. en

Amendamentul 214
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța principiului 
„eficiența energetică pe primul loc” în 
decarbonizarea încălzirii și a răcirii, 
electrificarea cererii reziduale prin 
intermediul energiei din surse regenerabile, 
combinată cu pompe de căldură sau cu 
sisteme de termoficare eficiente, precum și 
în gestionarea și în flexibilitatea sarcinii; 
subliniază necesitatea de a planifica PRI 

19. subliniază importanța principiului 
„eficiența energetică pe primul loc”, a 
surselor regenerabile de energie pentru 
încălzire și răcire, a electrificării cererii 
reziduale prin intermediul energiei din 
surse regenerabile, combinată cu pompe de 
căldură sau cu sisteme de termoficare 
eficiente pe bază de energie din surse 
regenerabile în decarbonizarea încălzirii 
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pentru a realiza sinergii; și a răcirii, precum și în gestionarea și în 
flexibilitatea sarcinii; subliniază necesitatea 
de a planifica PIR pentru a realiza sinergii;

Or. en

Amendamentul 215
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța principiului 
„eficiența energetică pe primul loc” în 
decarbonizarea încălzirii și a răcirii, 
electrificarea cererii reziduale prin 
intermediul energiei din surse regenerabile, 
combinată cu pompe de căldură sau cu 
sisteme de termoficare eficiente, precum și 
în gestionarea și în flexibilitatea sarcinii; 
subliniază necesitatea de a planifica PRI 
pentru a realiza sinergii;

19. subliniază importanța principiului 
„eficiența energetică pe primul loc” în 
decarbonizarea încălzirii și a răcirii, 
electrificarea cererii reziduale prin 
intermediul energiei din surse regenerabile, 
combinată cu pompe de căldură sau cu 
sisteme de termoficare sau răcire 
centralizate eficiente legate de cogenerare, 
precum și în gestionarea și în flexibilitatea 
sarcinii; subliniază necesitatea de a 
planifica PIR pentru a realiza sinergii;

Or. en

Amendamentul 216
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța principiului 
„eficiența energetică pe primul loc” în 
decarbonizarea încălzirii și a răcirii, 
electrificarea cererii reziduale prin 
intermediul energiei din surse regenerabile, 
combinată cu pompe de căldură sau cu 
sisteme de termoficare eficiente, precum și 
în gestionarea și în flexibilitatea sarcinii; 

19. subliniază importanța principiului 
„eficiența energetică pe primul loc” și a 
accesibilității ca preț în decarbonizarea 
încălzirii și a răcirii cu electrificarea cererii 
reziduale prin intermediul energiei din 
surse regenerabile, combinată cu pompe de 
căldură și cu sisteme de termoficare și 
răcire centralizate eficiente, precum și în 
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subliniază necesitatea de a planifica PRI 
pentru a realiza sinergii;

gestionarea și în flexibilitatea sarcinii; 
subliniază necesitatea de a planifica PIR 
pentru a realiza sinergii;

Or. en

Amendamentul 217
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța principiului 
„eficiența energetică pe primul loc” în 
decarbonizarea încălzirii și a răcirii, 
electrificarea cererii reziduale prin 
intermediul energiei din surse regenerabile, 
combinată cu pompe de căldură sau cu 
sisteme de termoficare eficiente, precum și 
în gestionarea și în flexibilitatea sarcinii; 
subliniază necesitatea de a planifica PRI 
pentru a realiza sinergii;

19. subliniază importanța principiului 
„eficiența energetică pe primul loc” în 
decarbonizarea încălzirii și a răcirii, în alte 
sisteme energointensive, în electrificarea 
cererii reziduale prin intermediul energiei 
din surse regenerabile, combinată cu 
pompe de căldură sau cu sisteme de 
termoficare eficiente, precum și în 
gestionarea și în flexibilitatea sarcinii; 
subliniază necesitatea de a planifica PIR 
pentru a realiza sinergii;

Or. en

Amendamentul 218
Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța principiului 
„eficiența energetică pe primul loc” în 
decarbonizarea încălzirii și a răcirii, 
electrificarea cererii reziduale prin 
intermediul energiei din surse 
regenerabile, combinată cu pompe de 
căldură sau cu sisteme de termoficare 
eficiente, precum și în gestionarea și în 

19. subliniază importanța principiului 
„eficiența energetică pe primul loc” în 
decarbonizarea clădirilor cu ajutorul unor 
sisteme de încălzire și răcire eficiente 
bazate pe energie din surse regenerabile, în 
decarbonizarea purtătorilor de energie 
(energie electrică și gaze), precum și în 
gestionarea și în flexibilitatea sarcinii; 
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flexibilitatea sarcinii; subliniază necesitatea 
de a planifica PRI pentru a realiza sinergii;

subliniază necesitatea de a planifica PIR 
pentru a realiza sinergii;

Or. en

Amendamentul 219
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază că o conectare a 
clădirilor la rețelele energetice existente 
ar trebui să faciliteze accesul 
consumatorilor la aprovizionarea cu 
energie din surse regenerabile și 
decarbonizate din rețelele de energie 
electrică, din sistemele de termoficare 
centralizate și din conducte, ceea ce va 
trebui să sporească alimentarea cu 
biometan și hidrogen;

Or. en

Amendamentul 220
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază că este important să se 
ia în considerare toate tehnologiile 
disponibile pentru a accelera 
decarbonizarea parcului imobiliar; 
observă că, odată cu investițiile pentru 
decarbonizarea parcului imobiliar, sunt 
necesare investiții pentru decarbonizarea 
sectorului încălzirii;
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Or. en

Amendamentul 221
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. subliniază importanța 
decarbonizării încălzirii și a răcirii 
centralizate pentru a garanta 
neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon 
pentru un număr mare de cetățeni cât mai 
curând posibil, având în vedere faptul că 
încălzirea și răcirea centralizate, cu 
stocare integrată, joacă un rol important 
pentru comunitățile energetice mai 
conectate și integrate;

Or. en

Amendamentul 222
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. consideră că gazele naturale pot să 
contribuie, ca soluție de tranziție, la 
reducerea emisiilor, în special în sistemele 
de încălzire;

Or. en

Amendamentul 223
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE
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Propunere de rezoluție
Punctul 19 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19c. invită Comisia să sprijine 
programele de cercetare și dezvoltare (C-
D) pentru materiale de construcție 
eficiente din punct de vedere energetic și, 
având în vedere situația socială, solicită 
implementarea unui sistem de încălzire pe 
bază de energie din surse regenerabile, cu 
costuri scăzute, în zonele rurale și în 
regiunile îndepărtate;

Or. en

Amendamentul 224
Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Carlos 
Zorrinho, Łukasz Kohut, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 19 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19c. subliniază că energia din surse 
regenerabile, distribuită către clădiri care 
utilizează infrastructură de gaze sau 
sisteme de termoficare centralizate, ar 
trebui să fie considerată o alternativă 
completă pentru sistemele energetice la 
fața locului;

Or. en

Amendamentul 225
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Propunere de rezoluție
Punctul 19 d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19d. invită Comisia să consolideze 
stimulentele și să încurajeze proiectarea și 
construirea noilor clădiri drept clădiri al 
căror consum de energie este aproape 
egal cu zero (NZEB), cu ambiția de a 
deveni clădiri al căror consum de energie 
este egal cu zero până în 2050; subliniază 
că acest lucru poate promova în mare 
măsură creșterea districtelor al căror 
consum de energie este egal cu zero până 
în 2050;

Or. en

Amendamentul 226
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că clădirile eficiente din 
punct de vedere energetic ar trebui să fie 
sigure și sustenabile; subliniază importanța 
energiei încorporate, a sustenabilității 
clădirilor, a utilizării eficiente a resurselor 
și a abordărilor bazate pe ciclul de viață în 
concordanță cu economia circulară;

20. consideră că clădirile eficiente din 
punct de vedere energetic ar trebui să fie 
sigure și sustenabile; subliniază că 
renovarea clădirilor reprezintă o 
oportunitate de a efectua verificări de 
siguranță (de exemplu, siguranță 
electrică, funcții de protecție împotriva 
incendiilor) și subliniază importanța 
energiei încorporate, a sustenabilității 
clădirilor, a utilizării eficiente a resurselor, 
a confortului termic, a îmbunătățirii 
calității aerului și a abordărilor bazate pe 
ciclul de viață în concordanță cu economia 
circulară;

Or. en

Amendamentul 227
Eleonora Evi, Ignazio Corrao
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că clădirile eficiente din 
punct de vedere energetic ar trebui să fie 
sigure și sustenabile; subliniază importanța 
energiei încorporate, a sustenabilității 
clădirilor, a utilizării eficiente a resurselor 
și a abordărilor bazate pe ciclul de viață în 
concordanță cu economia circulară;

20. consideră că clădirile eficiente din 
punct de vedere energetic ar trebui să fie 
sănătoase, sigure și sustenabile; subliniază 
importanța energiei încorporate, a 
sustenabilității clădirilor, a utilizării 
eficiente a resurselor și a abordărilor bazate 
pe ciclul de viață în concordanță cu 
economia circulară; subliniază, în această 
privință, că este important ca designul 
clădirilor să includă elemente pasive și 
naturale;

Or. en

Amendamentul 228
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că clădirile eficiente din 
punct de vedere energetic ar trebui să fie 
sigure și sustenabile; subliniază importanța 
energiei încorporate, a sustenabilității 
clădirilor, a utilizării eficiente a resurselor 
și a abordărilor bazate pe ciclul de viață în 
concordanță cu economia circulară;

20. consideră că clădirile eficiente din 
punct de vedere energetic ar trebui să fie 
sigure, să abordeze aspectele legate de 
condițiile care caracterizează un climat 
interior sănătos, protecția împotriva 
incendiilor și riscurile legate de 
seismicitatea intensă, precum și 
sustenabile; subliniază importanța energiei 
încorporate, a sustenabilității clădirilor, a 
utilizării eficiente a resurselor și a 
abordărilor bazate pe ciclul de viață în 
concordanță cu economia circulară;

Or. en

Amendamentul 229
Ciarán Cuffe
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că clădirile eficiente din 
punct de vedere energetic ar trebui să fie 
sigure și sustenabile; subliniază importanța 
energiei încorporate, a sustenabilității 
clădirilor, a utilizării eficiente a resurselor 
și a abordărilor bazate pe ciclul de viață în 
concordanță cu economia circulară;

20. consideră că clădirile eficiente din 
punct de vedere energetic ar trebui să fie 
sigure și sustenabile; subliniază importanța 
energiei încorporate, a sustenabilității 
clădirilor, a utilizării eficiente a resurselor 
și a abordărilor bazate pe ciclul de viață în 
concordanță cu economia circulară, 
precum și necesitatea unei strategii 
privind un mediu construit sustenabil care 
să adopte o abordare holistică și 
integrată;

Or. en

Amendamentul 230
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că clădirile eficiente din 
punct de vedere energetic ar trebui să fie 
sigure și sustenabile; subliniază importanța 
energiei încorporate, a sustenabilității 
clădirilor, a utilizării eficiente a resurselor 
și a abordărilor bazate pe ciclul de viață în 
concordanță cu economia circulară;

20. consideră că clădirile eficiente din 
punct de vedere energetic ar trebui să fie 
sigure și sustenabile și, dacă este posibil, 
adaptabile la viitoarele renovări; 
subliniază importanța energiei încorporate, 
a sustenabilității clădirilor, a utilizării 
eficiente a resurselor și a abordărilor bazate 
pe ciclul de viață în concordanță cu 
economia circulară;

Or. en

Amendamentul 231
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că clădirile eficiente din 
punct de vedere energetic ar trebui să fie 
sigure și sustenabile; subliniază importanța 
energiei încorporate, a sustenabilității 
clădirilor, a utilizării eficiente a resurselor 
și a abordărilor bazate pe ciclul de viață în 
concordanță cu economia circulară;

20. consideră că clădirile eficiente din 
punct de vedere energetic ar trebui să fie 
sigure, sănătoase, accesibile ca preț și 
sustenabile; subliniază importanța energiei 
încorporate, a sustenabilității clădirilor, a 
utilizării eficiente a resurselor și a 
abordărilor bazate pe ciclul de viață în 
concordanță cu economia circulară;

Or. en

Amendamentul 232
Robert Roos
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că clădirile eficiente din 
punct de vedere energetic ar trebui să fie 
sigure și sustenabile; subliniază importanța 
energiei încorporate, a sustenabilității 
clădirilor, a utilizării eficiente a resurselor 
și a abordărilor bazate pe ciclul de viață în 
concordanță cu economia circulară;

20. consideră că clădirile eficiente din 
punct de vedere energetic ar trebui să fie 
sigure, accesibile ca preț și sustenabile; 
subliniază importanța energiei încorporate, 
a sustenabilității clădirilor, a utilizării 
eficiente a resurselor și a abordărilor bazate 
pe ciclul de viață în concordanță cu 
economia circulară;

Or. en

Amendamentul 233
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază beneficiile multiple ale 
includerii elementelor pasive și naturale 
în designul unei clădiri pentru a reduce 
substanțial necesarul de energie, pentru a 
îmbunătăți calitatea aerului, confortul și 
reziliența la efectele schimbărilor 
climatice, contribuind în același timp la 
principiile de circularitate, sporind 
biodiversitatea urbană, refăcând circuitul 
apei în natură și reducând emisiile totale; 
invită, prin urmare, Comisia și statele 
membre să stimuleze utilizarea 
materialelor de construcții naturale, cu 
conținut scăzut de carbon, introducerea 
acoperișurilor și a pereților verzi, a 
suprafețelor reci și a tehnicilor pasive, în 
general, în timpul renovărilor majore ale 
clădirilor și în timpul construcției de 
clădiri noi, luând în considerare, de 
exemplu, introducerea instalării unor 
suprafețe verzi obligatorii și crearea unor 
sinergii între strategia de renovare și 
Strategia UE în domeniul biodiversității;

Or. en

Amendamentul 234
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază importanța unei 
abordări europene comune pentru 
calculul ciclului de viață al clădirilor în 
conformitate cu standardele europene 
existente, și anume EN 15978 pentru 
clădiri și EN 15804 pentru produsele 
pentru construcții; subliniază că în cadrul 
proiectării renovărilor ar trebui să fie 
optimizat impactul energetic și climatic al 
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întregului ciclu de viață al clădirii, 
luându-se în considerare efectele 
producerii, utilizării și proiectării pentru 
posibilitatea de reciclare și reciclarea 
produselor pentru construcții și a 
deșeurilor de construcții, precum și a 
echipamentelor necesare pentru reparații;

Or. en

Amendamentul 235
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. consideră că tranziția de la 
aparatura de încălzire electrică și pe bază 
de combustibili fosili ineficientă este o 
parte esențială a decarbonizării clădirilor; 
subliniază necesitatea de a informa 
consumatorii și de a-i stimula să 
înlocuiască tehnologiile de încălzire vechi 
și ineficiente cu soluții moderne, foarte 
eficiente, pe bază de energie din surse 
regenerabile, în special atunci când decid 
cu ce să le înlocuiască;

Or. en

Amendamentul 236
Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. invită Comisia și statele membre să 
propună scheme de casare în vederea 
înlocuirii sistemelor de încălzire și de 
răcire vechi și ineficiente; subliniază că 
ar trebui utilizată etichetarea referitoare 
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la eficiența energetică pentru a pune în 
aplicare aceste scheme de casare și că 
aceasta ar trebui să fie efectuată în timpul 
verificărilor de rutină;

Or. en

Amendamentul 237
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. reamintește că materialele de 
construcții sustenabile, precum lemnul, 
sunt esențiale pentru a obține un parc 
imobiliar de lungă durată și cu emisii 
reduse de dioxid de carbon și că, prin 
construcții, se oferă posibilitatea de a 
stoca dioxid de carbon în bioprodusele 
pentru construcții;

Or. en

Amendamentul 238
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. recunoaște potențialul lemnului 
certificat drept material de construcții 
sustenabil și ca absorbant de carbon în 
limitele disponibilității sustenabile;

Or. en
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Amendamentul 239
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. subliniază că Regulamentul 
privind produsele pentru construcții 
(RPC) trebuie să asigure faptul că datele 
privind performanța produselor pentru 
construcții în materie de sustenabilitate 
definite prin cerințele elementare pentru 
lucrări partea 7 din RPC sunt în 
concordanță cu abordarea europeană 
comună pentru calculul ciclului de viață 
al clădirilor în conformitate cu 
standardele europene existente 
menționate anterior; observă, în acest 
context, că RPC trebuie să asigure faptul 
că designul tuturor clădirilor renovate în 
orice etapă este în conformitate cu 
economia circulară și poate să sporească 
și mai mult digitalizarea și imunizarea la 
schimbările climatice a parcului 
imobiliar; subliniază că este important să 
se sporească posibilitatea de reciclare a 
deșeurilor de construcții;

Or. en

Amendamentul 240
Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. invită Comisia Europeană și 
statele membre să promoveze dezvoltarea 
decarbonizării industriilor 
energointensive în domeniul materialelor 
de construcție, în special prin utilizarea 
surselor regenerabile de energie și a 
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gazelor decarbonizate, deoarece 
electrificarea nu este întotdeauna 
posibilă;

Or. en

Amendamentul 241
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să identifice în 
continuare cele mai bune practici pentru 
PRI pentru a include și clădirile de 
patrimoniu, asigurând, în același timp, 
economii reale prin verificare;

21. invită Comisia să identifice în 
continuare cele mai bune practici pentru 
PIR pentru a include și clădirile de 
patrimoniu, asigurând, în același timp, 
economii reale prin verificare; recunoaște 
specificitatea și fragilitatea clădirilor de 
patrimoniu și consideră că, în anumite 
cazuri, protecția clădirilor ar trebui să 
aibă prioritate față de eficiența energetică 
și că renovarea clădirilor de patrimoniu 
ar trebui să se efectueze întotdeauna în 
conformitate cu normele de conservare 
naționale, cu Carta de la Veneția din 1964 
pentru conservarea și restaurarea 
monumentelor și siturilor și cu 
arhitectura inițială;

Or. en

Amendamentul 242
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să identifice în 
continuare cele mai bune practici pentru 
PRI pentru a include și clădirile de 

21. invită Comisia să identifice în 
continuare cele mai bune practici pentru 
PIR pentru a include și clădirile de 
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patrimoniu, asigurând, în același timp, 
economii reale prin verificare;

patrimoniu, asigurând, în același timp, 
economii reale prin verificarea și 
monitorizarea performanței energetice 
după renovare;

Or. en

Amendamentul 243
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să identifice în 
continuare cele mai bune practici pentru 
PRI pentru a include și clădirile de 
patrimoniu, asigurând, în același timp, 
economii reale prin verificare;

21. invită Comisia să identifice în 
continuare cele mai bune practici pentru 
PIR pentru a include și clădirile istorice și 
de patrimoniu;

Or. en

Amendamentul 244
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază importanța punerii în 
aplicare și a actualizării standardelor 
armonizate existente și invită Comisia să 
revizuiască, până în 2021, Regulamentul 
(UE) nr. 305/2011 de stabilire a unor 
condiții armonizate pentru 
comercializarea produselor pentru 
construcții și să elaboreze noi 
regulamente pentru a permite buna 
funcționare a pieței interne a acestor 
produse și pentru a recompensa 
cercetarea și inovarea tehnologice în 
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vederea sprijinirii renovării și a 
construcțiilor de clădiri foarte eficiente 
din punct de vedere energetic;

Or. en

Amendamentul 245
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază necesitatea de a asigura 
economii de energie prin verificarea de 
către experți certificați, deoarece acest 
lucru va garanta renovări de înaltă 
calitate, îmbunătățirea oportunităților de 
investiții și un raport cost-eficacitate mai 
bun; 1i

__________________
1i Raportul special al Curții de Conturi 
Europene din 28 aprilie 2020: „Eficiența 
energetică a clădirilor: este în continuare 
necesar să se pună un accent mai mare pe 
raportul cost-eficacitate”.

Or. en

Amendamentul 246
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită statele membre să 
maximizeze reutilizarea, reciclarea și 
recuperarea materialelor în strategiile lor 
de achiziții;

22. invită statele membre să 
maximizeze reutilizarea, reciclarea și 
recuperarea materialelor în strategiile lor 
de achiziții, eliminând, de asemenea, 
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barierele în materie de reglementare și 
administrative din calea utilizării 
acestora; reamintește importanța 
materialelor de construcții de proveniență 
locală în vederea păstrării tradițiilor de 
construcții, precum și pentru reducerea 
emisiilor și a costurilor de transport; 

Or. en

Amendamentul 247
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită statele membre să 
maximizeze reutilizarea, reciclarea și 
recuperarea materialelor în strategiile lor 
de achiziții;

22. invită statele membre să 
maximizeze reutilizarea, reciclarea și 
recuperarea materialelor, inclusiv în 
strategiile lor de achiziții, prin creșterea 
obiectivelor în materie de achiziții publice 
verzi (APE)1m și prin integrarea criteriilor 
de eficiență energetică, de mediu și 
sociale pentru renovările clădirilor, 
asigurând în același timp condiții de 
concurență echitabile în cadrul licitațiilor 
publice;

__________________
1m Comunicarea Comisiei intitulată 
„Achiziții publice pentru îmbunătățirea 
condițiilor de mediu” (COM(2008)0400)

Or. en

Amendamentul 248
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită statele membre să 
maximizeze reutilizarea, reciclarea și 
recuperarea materialelor în strategiile lor 
de achiziții;

22. invită statele membre să 
maximizeze și să promoveze reutilizarea, 
reciclarea și recuperarea materialelor în 
strategiile lor de achiziții, precum și în 
proiectele de renovare și de construcții 
finanțate din fonduri publice;

Or. en

Amendamentul 249
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită statele membre să 
maximizeze reutilizarea, reciclarea și 
recuperarea materialelor în strategiile lor 
de achiziții;

22. invită statele membre să adopte o 
abordare bazată pe ciclul de viață în 
concordanță cu economia circulară 
pentru a maximiza reutilizarea, reciclarea 
și recuperarea materialelor în strategiile lor 
de achiziții;

Or. en

Amendamentul 250
Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită statele membre să 
maximizeze reutilizarea, reciclarea și 
recuperarea materialelor în strategiile lor 
de achiziții;

22. invită statele membre să 
maximizeze reutilizarea, reciclarea, 
recuperarea materialelor și utilizarea de 
materii prime locale în strategiile lor de 
achiziții;
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Or. pt

Amendamentul 251
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită statele membre să 
maximizeze reutilizarea, reciclarea și 
recuperarea materialelor în strategiile lor 
de achiziții;

22. invită statele membre să 
maximizeze reutilizarea, reciclarea și 
recuperarea materialelor în strategiile lor 
de achiziții, eliminând birocrația de orice 
fel în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 252
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază că este important să se 
ia în considerare nu numai parametrii de 
eficiență energetică, ci și un impact amplu 
al clădirilor asupra mediului și a 
ecosistemelor, inclusiv sustenabilitatea 
materialelor utilizate pentru construcții, 
amprenta de carbon, posibilitatea de 
reciclare și degradabilitatea acestora; 
atrage atenția asupra programelor 
strategice din unele țări membre pentru 
promovarea și dezvoltarea clădirilor 
naturale pe bază de materiale sustenabile, 
disponibile la nivel local, cum ar fi 
lemnul, paiele, cânepa, argila;

Or. en
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Amendamentul 253
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază că noile materiale și 
tehnologii de construcție sustenabile 
utilizate pentru a spori eficiența 
energetică ar trebui să fie rezistente la foc 
pentru garanta circularitatea și utilizarea 
eficientă a resurselor; reamintește că în 
timpul proiectării, construcției, renovării 
și utilizării clădirilor, ar trebui să se țină 
seama de aspectele legate de protecția 
împotriva incendiilor în ceea ce privește 
prevenirea, detectarea, suprimarea într-
un stadiu timpuriu a incendiilor, 
evacuarea, compartimentarea, siguranța 
structurală și combaterea incendiilor;

Or. en

Amendamentul 254
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. consideră că exploatarea 
suprafețelor exterioare ale clădirilor 
reprezintă un potențial enorm de a 
transforma mediul construit într-un 
producător descentralizat de energie din 
surse regenerabile, salvând terenurile și 
peisajele;

Or. en
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Amendamentul 255
Robert Roos
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază că eficiența energetică 
este unul dintre factorii de performanță a 
clădirilor, alți factori fiind accesibilitatea 
ca preț, estetica, lumina naturală, 
calitatea aerului din încăperi, confortul 
termic, acustica etc.;

Or. en

Amendamentul 256
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. invită statele membre să elimine 
treptat tehnologiile de încălzire pe bază de 
combustibili fosili, ca parte a planurilor 
lor naționale privind energia și clima 
(NECP) până în 2030;

Or. en

Amendamentul 257
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. recunoaște rolul electrificării prin 
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intermediul vehiculelor electrice; solicită 
elaborarea unui plan pentru instalarea 
unor puncte de încărcare în clădirile 
existente;

Or. en

Amendamentul 258
Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL
Sira Rego

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Standarde și competențe Standarde, competențe și conștientizare

Or. pt

Amendamentul 259
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază importanța beneficiilor 
aferente cerințelor de renovare la pragurile 
de declanșare; subliniază că de 
standardele minime de performanță 
energetică (SMPE) pentru clădirile 
închiriate cu cele mai slabe rezultate 
beneficiază îndeosebi utilizatorii care sunt 
expuși riscului de sărăcie energetică;

23. subliniază importanța beneficiilor 
aferente cerințelor de renovare la pragurile 
de declanșare; consideră că ar trebui să se 
acorde prioritate renovării aprofundate a 
clădirilor cu cele mai slabe rezultate, în 
special prin elaborarea unor standarde 
minime de performanță energetică 
(SMPE), care sunt esențiale pentru 
investițiile în renovare și care ar trebui să 
se aplice orizontal, bazându-se pe 
etichetele energetice naționale existente; 
regretă foarte tare nivelurile scăzute ale 
renovărilor aprofundate, cu o rată 
preconizată de 0,2 %; invită Comisia și 
statele membre să examineze și să 



PE652.316v01-00 130/192 AM\1205230RO.docx

RO

introducă, dacă este posibil, obiective 
minime obligatorii de renovare, în 
vederea realizării obiectivelor de 
neutralitate climatică până în 2050;

Or. en

Amendamentul 260
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază importanța beneficiilor 
aferente cerințelor de renovare la pragurile 
de declanșare; subliniază că de standardele 
minime de performanță energetică (SMPE) 
pentru clădirile închiriate cu cele mai slabe 
rezultate beneficiază îndeosebi utilizatorii 
care sunt expuși riscului de sărăcie 
energetică;

23. subliniază importanța beneficiilor 
aferente cerințelor de renovare la pragurile 
de declanșare; subliniază că de standardele 
minime de performanță energetică (SMPE) 
pentru clădirile închiriate cu cele mai slabe 
rezultate beneficiază îndeosebi utilizatorii 
care sunt expuși riscului de sărăcie 
energetică și condițiilor de climat interior 
nesănătos; subliniază, de asemenea, că 
trebuie să se găsească modalități de 
finanțare a acestor măsuri de renovare 
care să nu reprezinte o sarcină financiară 
suplimentară pentru chiriași și care să 
rămână, în același timp, accesibile ca preț 
pentru proprietari;

Or. en

Amendamentul 261
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază importanța beneficiilor 
aferente cerințelor de renovare la pragurile 

23. subliniază importanța beneficiilor 
aferente cerințelor de renovare la pragurile 
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de declanșare; subliniază că de standardele 
minime de performanță energetică (SMPE) 
pentru clădirile închiriate cu cele mai slabe 
rezultate beneficiază îndeosebi utilizatorii 
care sunt expuși riscului de sărăcie 
energetică;

de declanșare, întrucât aceste cerințe nu 
numai că determină economii de energie, 
ci și ridică valoarea proprietății și oferă 
sprijin pentru eliminarea barierelor, cum 
ar fi fragmentarea stimulentelor; 
subliniază că de standardele minime de 
performanță energetică (SMPE) pentru 
clădirile închiriate cu cele mai slabe 
rezultate beneficiază îndeosebi utilizatorii 
care se confruntă cu sărăcia energetică 
sau sunt expuși riscului de sărăcie 
energetică și ar putea contribui la 
scoaterea a până la 4 milioane de cetățeni 
din această situație1d;

__________________
1d SWD (2016)414 care însoțește 
documentul Propunere de Directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului 
de modificare a Directivei 2010/31/UE 
privind performanța energetică a 
clădirilor, pp. 95-97.

Or. en

Amendamentul 262
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază importanța beneficiilor 
aferente cerințelor de renovare la pragurile 
de declanșare; subliniază că de standardele 
minime de performanță energetică (SMPE) 
pentru clădirile închiriate cu cele mai 
slabe rezultate beneficiază îndeosebi 
utilizatorii care sunt expuși riscului de 
sărăcie energetică;

23. subliniază importanța beneficiilor 
aferente cerințelor de renovare la pragurile 
de declanșare; subliniază că stabilirea unor 
standarde minime de performanță 
energetică (SMPE) pentru clădiri ar 
asigura renovarea clădirilor cu cele mai 
slabe rezultate, fiind în beneficiul 
utilizatorilor, în special al celor care sunt 
expuși riscului de sărăcie energetică;

Or. en
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Amendamentul 263
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. invită Comisia să stabilească un 
cadru pentru introducerea unor standarde 
minime de performanță energetică pentru 
clădirile existente, care să devină din ce în 
ce mai stricte în timp, în conformitate cu 
obiectivul pentru 2050; subliniază că 
aceste standarde ar contribui la 
operaționalizarea căii către realizarea 
obiectivului de neutralitate climatică în 
sectorul construcțiilor cel târziu până în 
2050 și pot oferi vizibilitate și securitate 
pieței în ceea ce privește transformarea 
parcului imobiliar existent;

Or. en

Amendamentul 264
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază că SMPE din ce în ce 
mai stricte contribuie la operaționalizarea 
strategiilor de renovare pe termen lung, în 
special atunci când acestea sunt 
planificate în mod corect și introduse 
treptat, precum și la crearea securității 
investițiilor pe piață, în special dacă sunt 
însoțite de consolidarea capacităților, 
consiliere personalizată, asistență tehnică 
și sprijin financiar;

Or. en
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Amendamentul 265
Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL
Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită intensificarea utilizării de 
materiale regenerabile și indigene, 
precum și a competențelor și a practicilor 
tradiționale de construcție, folosind 
materialele, competențele și practicile cel 
mai bine adaptate condițiilor climatice ale 
fiecărei regiuni;

Or. pt

Amendamentul 266
Robert Roos
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază că este important ca 
statele membre să își asume 
responsabilitatea pentru elaborarea 
modelelor de politici de renovare, ținând 
seama de diferențele profunde ale 
parcului imobiliar de la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 267
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE
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Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. este convins că de introducerea 
unui pașaport de renovare a clădirii pentru 
a urmări îmbunătățirea continuă și a 
monitoriza amploarea renovării și 
performanța energetică beneficiază 
proprietarii de locuințe și firmele de 
construcții;

24. este convins că de introducerea 
unui pașaport de renovare a clădirii pentru 
a urmări îmbunătățirea continuă și a 
monitoriza amploarea renovării și 
performanța energetică beneficiază 
proprietarii de locuințe și firmele de 
construcții; subliniază că acest pașaport de 
renovare ar trebui să fie un instrument 
comun al UE adaptat la particularitățile 
regionale pentru a răspunde provocărilor 
generate de eterogenitatea parcului 
imobiliar;

Or. en

Amendamentul 268
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. este convins că de introducerea 
unui pașaport de renovare a clădirii pentru 
a urmări îmbunătățirea continuă și a 
monitoriza amploarea renovării și 
performanța energetică beneficiază 
proprietarii de locuințe și firmele de 
construcții;

24. este convins că de introducerea 
unui pașaport de renovare a clădirii pentru 
a urmări îmbunătățirea continuă și a 
monitoriza amploarea renovării și 
performanța energetică ar putea beneficia 
proprietarii de locuințe și firmele de 
construcții; observă că această inițiativă ar 
trebui armonizată cu certificarea 
existentă a performanței energetice a 
clădirilor;

Or. en

Amendamentul 269
Robert Roos
în numele Grupului ECR
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Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. este convins că de introducerea 
unui pașaport de renovare a clădirii 
pentru a urmări îmbunătățirea continuă 
și a monitoriza amploarea renovării și 
performanța energetică beneficiază 
proprietarii de locuințe și firmele de 
construcții;

24. subliniază importanța flexibilității 
în alegerea tehnologiilor utilizate pentru 
renovare și construcție; consideră că o 
abordare neutră din punct de vedere 
tehnologic și bazată pe obiective 
reprezintă cea mai bună cale de urmat, 
deoarece intervenția excesivă în 
selectarea tehnologiilor poate conduce cu 
ușurință la blocarea inovării;

Or. en

Amendamentul 270
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. este convins că de introducerea 
unui pașaport de renovare a clădirii pentru 
a urmări îmbunătățirea continuă și a 
monitoriza amploarea renovării și 
performanța energetică beneficiază 
proprietarii de locuințe și firmele de 
construcții;

24. este convins că de introducerea 
unui pașaport de renovare a clădirii pentru 
a promova și a coordona îmbunătățirea 
continuă și a monitoriza amploarea 
renovării, precum și posibila îmbunătățire 
a sănătății și a confortului utilizatorilor și 
performanța energetică beneficiază 
proprietarii de locuințe și firmele de 
construcții; consideră, de asemenea, că 
informațiile din acest pașaport ar trebui 
să fie accesibile și pentru chiriași;

Or. en

Amendamentul 271
Eleonora Evi, Ignazio Corrao
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Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. este convins că de introducerea 
unui pașaport de renovare a clădirii pentru 
a urmări îmbunătățirea continuă și a 
monitoriza amploarea renovării și 
performanța energetică beneficiază 
proprietarii de locuințe și firmele de 
construcții;

24. este convins că de introducerea 
unui pașaport de renovare a clădirii pentru 
a facilita, a coordona și a urmări 
îmbunătățirea continuă, inclusiv din 
perspectiva sănătății și a siguranței, 
precum și pentru a monitoriza amploarea 
renovării și performanța energetică 
beneficiază atât proprietarii de locuințe, 
cât și firmele de construcții;

Or. en

Amendamentul 272
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. invită Comisia să elaboreze un 
cadrul legislativ de introducere a unor 
cerințe minime de performanță energetică 
din ce în ce mai stricte la nivel național 
pentru diferite tipuri de clădiri, inclusiv 
pentru clădirile rezidențiale, cu scopul de 
a asigura calea către obținerea unui parc 
imobiliar foarte eficient din punct de 
vedere energetic și decarbonizat până în 
2050; subliniază că cerințele minime de 
performanță energetică la nivel național 
ar trebui să fie însoțite de un pachet 
cuprinzător de măsuri de politică, care să 
includă cel puțin informații și acordarea 
de consiliere personalizată pentru 
cetățeni, precum și de sprijin financiar 
adecvat, în special pentru cei mai 
vulnerabili; subliniază că ar trebui să se 
acorde prioritate clădirilor cu rezultate 
mai slabe, clădirilor publice (în special 
școlilor, spitalelor și locuințelor sociale), 
sectorului închirierilor și sectorului 
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comercial;

Or. en

Amendamentul 273
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. invită statele membre să preia 
conducerea și să se implice în renovarea 
amplă a clădirilor publice, dincolo de ceea 
ce impune în prezent legislația UE, vizând 
în special școlile și spitalele, prin care 
îmbunătățirea confortului interior pe tot 
parcursul renovării maximizează 
beneficiile educaționale și de sănătate 
pentru utilizatori;

Or. en

Amendamentul 274
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 24 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24c. invită Comisia să revizuiască 
articolele nemodificate din 
Directiva 2010/31/UE privind 
performanța energetică a clădirilor 
pentru i) a îmbunătăți și consolida 
fiabilitatea, compatibilitatea și coerența 
certificatului de performanță energetică, 
ii) a actualiza metodologia optimă din 
punctul de vedere al costurilor pentru 
cuantificarea beneficiilor sociale, de 
mediu, de sănătate și climatice pe care le 
prezintă urmărirea obținerii unui sector al 
construcțiilor al căror consum de energie 
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este aproape egal cu zero și iii) a 
reanaliza definiția clădirilor al căror 
consum de energie este aproape egal cu 
zero pentru a spori comparabilitatea la 
nivelul statelor membre;

Or. en

Amendamentul 275
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită Comisia să lanseze o 
inițiativă a UE privind competențele în 
sectorul renovărilor, care să includă o 
dimensiune de gen, pentru a colabora cu 
părțile interesate în ce privește 
recalificarea, perfecționarea și întărirea 
capacităților, cu accent pe ocuparea forței 
de muncă;

25. invită Comisia să lanseze o 
inițiativă a UE privind competențele și de 
informare în sectorul renovărilor și al 
construcțiilor, care să includă o 
dimensiune de gen, pentru a colabora cu 
părțile interesate în ceea ce privește 
recalificarea, perfecționarea și 
consolidarea capacităților, cu accent pe 
ocuparea forței de muncă și promovarea 
competențelor și a cunoștințelor 
aprofundate care vizează proiectarea 
noilor clădiri și a renovărilor, precum și 
pentru a difuza informații referitoare la 
necesitatea și modalitățile de a pune în 
aplicare și a finanța renovările eficiente 
din punct de vedere energetic în rândul 
chiriașilor și al proprietarilor de clădiri;

Or. en

Amendamentul 276
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită Comisia să lanseze o 
inițiativă a UE privind competențele în 
sectorul renovărilor, care să includă o 
dimensiune de gen, pentru a colabora cu 
părțile interesate în ce privește 
recalificarea, perfecționarea și întărirea 
capacităților, cu accent pe ocuparea forței 
de muncă;

25. invită Comisia să lanseze o 
inițiativă a UE privind competențele în 
sectorul renovărilor, care să includă o 
dimensiune de gen în vederea colaborării 
cu părțile interesate în ceea ce privește 
recalificarea, perfecționarea și 
consolidarea capacităților, cu accent pe 
ocuparea forței de muncă; invită statele 
membre să elaboreze o strategie națională 
pentru îmbunătățirea competențelor în 
sectorul construcțiilor, punând accentul 
pe eficiența energetică, sustenabilitatea și 
circularitatea materialelor, tehnicile 
pasive, integrarea surselor regenerabile 
de energie, inclusiv pe autoconsum și pe 
soluțiile digitale și să acorde sprijin 
specific lucrătorilor din 
microîntreprinderi și întreprinderile mici;

Or. en

Amendamentul 277
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită Comisia să lanseze o 
inițiativă a UE privind competențele în 
sectorul renovărilor, care să includă o 
dimensiune de gen, pentru a colabora cu 
părțile interesate în ce privește 
recalificarea, perfecționarea și întărirea 
capacităților, cu accent pe ocuparea forței 
de muncă;

25. invită Comisia să lanseze o 
inițiativă a UE privind competențele în 
sectorul renovărilor, care să includă o 
dimensiune de gen, pentru a colabora cu 
părțile interesate în ceea ce privește 
recalificarea, perfecționarea și 
consolidarea capacităților, cu accent pe 
ocuparea forței de muncă și pe IMM-uri, 
„deoarece acestea contribuie cu peste 
70 % la valoarea adăugată a sectorului 
construcțiilor din UE”1a;

__________________
1a Citatul este preluat de aici: 
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https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-
efficiency/energy-efficient-
buildings/energy-performance-buildings-
directive_en 

Or. en

Amendamentul 278
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită Comisia să lanseze o 
inițiativă a UE privind competențele în 
sectorul renovărilor, care să includă o 
dimensiune de gen, pentru a colabora cu 
părțile interesate în ce privește 
recalificarea, perfecționarea și întărirea 
capacităților, cu accent pe ocuparea forței 
de muncă;

25. invită Comisia să lanseze o 
inițiativă a UE privind competențele în 
sectorul renovărilor, care să includă o 
dimensiune de gen, pentru a colabora cu 
părțile interesate în ceea ce privește 
recalificarea, perfecționarea și 
consolidarea capacităților, cu accent pe 
ocuparea forței de muncă; subliniază că, 
pentru asigurarea calității, a conformității 
și a protecției (împotriva incendiilor), 
profesioniștii implicați în proiectare și în 
construcție/renovare trebuie să dețină 
competențe și aptitudini adecvate;

Or. en

Amendamentul 279
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită Comisia să lanseze o 
inițiativă a UE privind competențele în 
sectorul renovărilor, care să includă o 
dimensiune de gen, pentru a colabora cu 
părțile interesate în ce privește 

25. invită Comisia să lanseze o 
inițiativă a UE privind competențele în 
sectorul renovărilor, care să includă o 
dimensiune de gen, pentru a colabora cu 
părțile interesate în ceea ce privește 
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recalificarea, perfecționarea și întărirea 
capacităților, cu accent pe ocuparea forței 
de muncă;

recalificarea, perfecționarea și 
consolidarea capacităților, cu accent pe 
ocuparea forței de muncă, în special 
pentru a atrage tinerii să lucreze în 
sectorul renovărilor;

Or. en

Amendamentul 280
Robert Roos
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită Comisia să lanseze o 
inițiativă a UE privind competențele în 
sectorul renovărilor, care să includă o 
dimensiune de gen, pentru a colabora cu 
părțile interesate în ce privește 
recalificarea, perfecționarea și întărirea 
capacităților, cu accent pe ocuparea forței 
de muncă;

25. invită statele membre să 
promoveze dobândirea de competențe și 
schimbul de bune practici în sectorul 
renovărilor, pentru a colabora cu părțile 
interesate în ceea ce privește recalificarea, 
perfecționarea și consolidarea 
capacităților, cu accent pe ocuparea forței 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 281
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. invită Comisia să sprijine 
competențele și inovarea pentru PIR prin 
acțiuni Marie Skłodowska-Curie specifice 
și prin programul Erasmus+ și să lanseze 
o misiune în cadrul Orizont Europa cu 
privire la renovarea comunităților și a 
cartierelor și invită, totodată, agenția 
EACE să promoveze și să pună în 
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aplicare o alianță a competențelor 
strategice pentru sectorul construcțiilor, 
cu scopul de a elabora și a asigura un 
conținut comun în materie de instruire în 
vederea eliminării lacunelor existente în 
materie de competențe; invită, de 
asemenea, persoanele fizice, 
întreprinderile și organizațiile să utilizeze 
Facilitatea-pilot de garantare pentru 
competențe și educație și alte scheme 
similare pentru instruire, îmbunătățirea 
competențelor și educație în sectoarele de 
renovare;

Or. en

Amendamentul 282
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază că modificarea 
comportamentului legat de utilizarea 
energiei este esențială nu numai pentru a 
profita pe deplin de beneficiile asociate cu 
îmbunătățirea performanței energetice a 
unei clădiri, sporind astfel economiile de 
energie, ci și pentru a limita impactul 
negativ al sărăciei energetice; invită, prin 
urmare, statele membre să pună în 
aplicare programe de eficiență energetică 
bazate pe comportament, care să vizeze 
diferite segmente ale populației, de 
exemplu, prin intermediul unor scheme 
ad-hoc de educație și instruire; invită 
Comisia să coordoneze și să sprijine 
statele membre în acest demers, utilizând 
toate instrumentele relevante de care 
dispune;

Or. en
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Amendamentul 283
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază că o astfel de inițiativă 
a UE privind competențele ar trebui să 
permită intermediarilor, cum ar fi 
instalatorii, arhitecții sau contractanții, să 
recomande, să indice sau să instaleze 
soluții relevante pentru programele de 
eficiență energetică și pentru un parc 
imobiliar decarbonizat;

Or. en

Amendamentul 284
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază importanța și 
potențialul Fondului pentru o tranziție 
justă în contextul planului de redresare 
după criza generată de COVID-19 pentru 
instruirea și calificarea lucrătorilor din 
sectorul construcțiilor și cel al 
renovărilor;

Or. en

Amendamentul 285
Robert Roos
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 26
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să lanseze, până în 
2022, evaluări de impact aprofundate 
privind tipurile de clădiri, de utilizator și 
de chiriaș, în vederea introducerii de 
SMPE pentru clădiri;

eliminat

Or. en

Amendamentul 286
Sandra Pereira, Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să lanseze, până în 
2022, evaluări de impact aprofundate 
privind tipurile de clădiri, de utilizator și de 
chiriaș, în vederea introducerii de SMPE 
pentru clădiri;

26. invită Comisia să lanseze, până în 
2022, evaluări de impact aprofundate 
privind tipurile de clădiri, de utilizator și de 
chiriaș, în vederea introducerii de SMPE 
pentru clădiri; solicită Comisiei să 
elaboreze date armonizate, comparabile și 
actualizate privind performanța și 
tipologiile energetice pentru toate statele 
membre;

Or. pt

Amendamentul 287
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să lanseze, până în 
2022, evaluări de impact aprofundate 
privind tipurile de clădiri, de utilizator și de 
chiriaș, în vederea introducerii de SMPE 
pentru clădiri;

26. invită Comisia să lanseze, până în 
2022, o cartografiere și evaluări de impact 
aprofundate privind tipurile de clădiri, de 
utilizator și de chiriaș, precum și 
aparatura instalată, în vederea introducerii 
de SMPE pentru clădiri;
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Or. en

Amendamentul 288
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să lanseze, până în 
2022, evaluări de impact aprofundate 
privind tipurile de clădiri, de utilizator și de 
chiriaș, în vederea introducerii de SMPE 
pentru clădiri;

26. invită Comisia să lanseze, până în 
2022, evaluări de impact aprofundate 
privind tipurile de clădiri, de utilizator și de 
chiriaș, cu un calendar clar în vederea 
introducerii de SMPE din ce în ce mai 
stricte;

Or. en

Amendamentul 289
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. consideră că acest Cadru al UE 
pentru o tranziție justă reprezintă o 
oportunitate importantă pentru a mobiliza 
investițiile în tehnologii eficiente, curate 
și bazate pe energie din surse regenerabile 
și pentru a perfecționa și a recalifica 
lucrătorii din regiunile afectate pentru 
tranziția la o economie neutră din punctul 
de vedere al emisiilor de carbon;

Or. en

Amendamentul 290
Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL
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Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. solicită Comisiei și statelor 
membre să încurajeze competențele și să 
crească gradul de conștientizare în rândul 
tuturor părților interesate în cadrul 
procesului de renovare: arhitecți și 
proiectanți, constructori, promotori, 
administratori, furnizori, proprietari și 
chiriași;

Or. pt

Amendamentul 291
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. invită Comisia să lanseze o 
evaluare a impactului cu privire la 
costurile și oportunitățile legate de 
provocarea de a maximiza potențialul de 
eficiență energetică al parcului imobiliar 
al UE;

Or. en

Amendamentul 292
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. invită Comisia și statele membre să 
introducă pașapoarte obligatorii digitale 
de renovare a clădirilor până în 2025;

Or. en

Amendamentul 293
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 26 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. solicită revizuirea viitoare a 
Directivei privind eficiența energetică 
astfel încât să includă o ambiție sporită la 
articolele 3, 5 și 18 și să elaboreze o nouă 
abordare a definirii standardelor de 
construcție în conformitate cu obiectivele 
UE în domeniul energiei și al climei în 
momentul revizuirii Directivei privind 
performanța energetică a clădirilor1e;
__________________
1e Directiva 2012/27/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
25 octombrie 2012 privind eficiența 
energetică, de modificare a Directivelor 
2009/125/CE și 2010/30/UE și de 
abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 
2006/32/CE, Directiva (UE) 2018/844 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 30 mai 2018 de modificare a 
Directivei 2010/31/UE privind 
performanța energetică a clădirilor și a 
Directivei 2012/27/UE privind eficiența 
energetică.

Or. en
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Amendamentul 294
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 26 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26c. invită Comisia să analizeze 
impactul certificatelor de performanță 
energetică (CPE) la nivelul statelor 
membre ale UE și să modifice dispozițiile 
existente pentru a le consolida; observă că 
ar trebui să se îmbunătățească 
fiabilitatea, coerența și comparabilitatea 
CPE la nivelul UE, astfel încât CPE să 
poată deveni un instrument de piață de 
încredere pentru evaluarea performanței 
și a calității clădirilor, în special pentru 
sectorul financiar1f; 
__________________
1f „Energy Performance Certificates 
across Europe - From design to 
implementation” (Certificatele de 
performanță energetică la nivelul Europei 
- de la concepere la punere în aplicare), 
Institutul European pentru Performanța 
Clădirilor - BPIE.

Or. en

Amendamentul 295
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Subtitlul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Digitalizarea Digitalizare și date fiabile

Or. en
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Amendamentul 296
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. consideră că digitalizarea reprezintă 
un factor care favorizează generarea 
descentralizată, stocarea, flexibilitatea și 
integrarea sectorului;

27. consideră că digitalizarea reprezintă 
un factor care favorizează generarea 
descentralizată, stocarea, flexibilitatea și 
integrarea sectorului, precum și 
accelerarea derulării proiectelor de 
renovare datorită datelor privind clădirile; 
subliniază potențialul tehnologiilor 
existente în ceea ce privește integrarea 
surselor regenerabile de energie în 
materialele de construcții convenționale, 
care pot fi utilizate ca elemente de 
acoperire multifuncționale pentru 
reabilitarea parcului imobiliar existent;

Or. en

Amendamentul 297
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. consideră că digitalizarea reprezintă 
un factor care favorizează generarea 
descentralizată, stocarea, flexibilitatea și 
integrarea sectorului;

27. consideră că digitalizarea reprezintă 
un factor care favorizează generarea 
descentralizată, stocarea, flexibilitatea și 
integrarea sectorului, precum și un mijloc 
de a elabora și a simula soluții, de a 
controla și a optimiza procese, de a 
transmite și a analiza date datorită 
disponibilității infrastructurilor destinate 
detectării și comunicării, cum ar fi 
rețelele senzoriale, rețelele IT și 
energetice;

Or. en
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Amendamentul 298
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. consideră că digitalizarea reprezintă 
un factor care favorizează generarea 
descentralizată, stocarea, flexibilitatea și 
integrarea sectorului;

27. consideră că, începând cu 
introducerea contoarelor inteligente, 
digitalizarea reprezintă un factor care 
favorizează participarea activă a 
cetățenilor la sistemul energetic prin 
generarea descentralizată, stocarea, 
flexibilitatea și integrarea sectorului și nu 
un obiectiv în sine atunci când se 
urmărește îmbunătățirea performanței 
energetice a clădirilor;

Or. en

Amendamentul 299
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. consideră că digitalizarea reprezintă 
un factor care favorizează generarea 
descentralizată, stocarea, flexibilitatea și 
integrarea sectorului;

27. consideră că digitalizarea reprezintă 
un factor care favorizează generarea 
descentralizată, stocarea, flexibilitatea și 
integrarea sectorului, precum și o 
planificare și o gestionare mai eficiente 
ale energiei;

Or. en

Amendamentul 300
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut
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Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. consideră că digitalizarea reprezintă 
un factor care favorizează generarea 
descentralizată, stocarea, flexibilitatea și 
integrarea sectorului;

27. consideră că digitalizarea reprezintă 
un factor care favorizează generarea 
descentralizată, stocarea, flexibilitatea, 
integrarea sectorului și cuplarea;

Or. en

Amendamentul 301
Gianna Gancia

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. consideră că digitalizarea reprezintă 
un factor care favorizează generarea 
descentralizată, stocarea, flexibilitatea și 
integrarea sectorului;

27. (Nu privește versiunea în limba 
română)

Or. it

Amendamentul 302
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. invită Comisia să analizeze 
fiabilitatea datelor referitoare la clădiri și 
să ia în considerare modul în care 
utilizarea în continuare a digitalizării ar 
putea să contribuie în mod pozitiv pentru 
a asigura o abordare solidă, bazată pe 
dovezi, în momentul adoptării politicilor 
referitoare la eficiența energetică și la 
renovarea aprofundată efectuată în etape; 
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subliniază că prin cadrul juridic al DPEC 
sunt stimulate cercetarea, dezvoltarea și 
inovarea și că validarea „bunelor 
practici” este în beneficiul IMM-urilor și 
al capacității lor de a acționa în mod 
inovator;

Or. en

Amendamentul 303
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. subliniază beneficiile locuințelor 
inteligente, înțelese ca fiind cele integrate 
într-un ecosistem energetic digital mai 
amplu, alcătuit din clădiri alimentate cu 
energie din surse regenerabile, cu 
aparatură inteligentă, aparatură de 
automatizare la domiciliu, pompe de 
căldură electrice, stocarea bateriilor, stații 
de încărcare pentru vehiculele electrice și 
contoare inteligente, printre alte 
tehnologii digitale, care pot permite 
integrarea și economisirea în diverse 
sectoare ale economiei;

Or. en

Amendamentul 304
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. consideră că digitalizarea 
clădirilor și tehnologiile de construcții 
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sunt factori-cheie ai sporirii eficienței 
energetice; invită toți actorii locali, 
regionali, naționali și europeni implicați 
să participe în mod proactiv la 
promovarea digitalizării depline;

Or. en

Amendamentul 305
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. invită Comisia să evalueze 
necesitatea de a revizui cerințele privind 
infrastructura de încărcare din DPEC; 
subliniază că o infrastructură de 
încărcare inteligentă este condiția 
prealabilă pentru creșterea 
electromobilității curate;

Or. en

Amendamentul 306
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. subliniază necesitatea de a 
accelera și a extinde punerea în aplicare a 
unor tehnologii care să permită clădirilor 
să beneficieze de funcționalități 
inteligente și să asigure astfel de 
funcționalități, inclusiv reacția din partea 
cererii și optimizarea utilizării energiei în 
interiorul clădirii, cum ar fi tehnologia de 
automatizare și control al clădirilor; 



PE652.316v01-00 154/192 AM\1205230RO.docx

RO

subliniază necesitatea de a accelera și a 
extinde implementarea unor tehnologii 
precum „automatizarea și controlul 
clădirilor”, care asigură atât economii de 
energie semnificative, cât și clădiri 
sănătoase și confortabile, de exemplu 
oferind controlul termic și controlul 
calității aerului pe bază de cerere și 
reducând riscul de răspândire a 
virusurilor sau a infecțiilor;

Or. en

Amendamentul 307
Miapetra Kumpula-Natri, Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. subliniază importanța unor rețele 
de capacitate foarte ridicată pentru 
infrastructura de comunicații, acestea 
fiind esențiale pentru gradul de pregătire 
al clădirilor inteligente, al caselor 
inteligente și al orașelor inteligente și 
pentru aplicarea tehnologiilor inteligente, 
cum ar fi domotica; subliniază că aceste 
soluții digitale inteligente din mediul 
construit contribuie la o mai bună 
conectare a comunităților și permit 
oferirea de noi servicii digitale pentru 
utilizatori;

Or. en

Amendamentul 308
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)



AM\1205230RO.docx 155/192 PE652.316v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. subliniază că digitalizarea 
societăților de construcții și de renovare 
reprezintă un pas important înainte către 
digitalizarea completă a întregului sector 
al construcțiilor;

Or. en

Amendamentul 309
Miapetra Kumpula-Natri, Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 27 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27c. subliniază importanța rețelelor 
energetice inteligente ca factor de 
integrare eficientă a surselor regenerabile 
de energie în rețelele electrice și caută noi 
oportunități cu interfețele cu OTS și OD 
pentru îmbunătățirea eficienței energetice 
și a serviciilor de energie electrică; 
subliniază că clădirile inteligente 
conectate la nano sau la micro-rețele pot 
să asigure îmbunătățirea stabilității 
alimentării cu energie electrică și 
disponibilitatea sistemelor de 
încălzire/răcire;

Or. en

Amendamentul 310
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 27 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27c. consideră că „internetul 
obiectelor” constituie un mijloc de a 
măsura impactul real al renovării asupra 
performanței energetice a clădirilor și un 
factor care favorizează strategiile de 
renovare eficiente din punctul de vedere 
al costurilor și de mare amploare;

Or. en

Amendamentul 311
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Punctul 27 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27c. subliniază rolul digitalizării în 
planificarea, punerea în aplicare, 
controlul și monitorizarea rezultatelor 
planurilor de renovare;

Or. en

Amendamentul 312
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Carlos Zorrinho

Propunere de rezoluție
Punctul 27 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27d. invită Comisia să extindă cerințele 
actuale din cadrul aplicării necesare a 
sistemelor de automatizare și control al 
clădirilor în clădirile nerezidențiale, cu o 
putere nominală utilă de 290 kW, în 
conformitate cu articolul 14 din DPEC; 
subliniază că acest lucru ar trebui să 
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includă mai multe clădiri nerezidențiale 
pentru a lua în considerare cerințele 
pentru echipamentele necesare ale 
sistemelor de automatizare și control al 
clădirilor;

Or. en

Amendamentul 313
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 27 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27d. subliniază marele potențial pe care 
inteligența artificială integrată l-ar putea 
avea în ceea ce privește analiza datelor, 
monitorizarea, gestionarea și adaptarea 
consumului de energie din clădiri;

Or. en

Amendamentul 314
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 27 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27e. salută faptul că DPEC revizuită 
urmărește să promoveze în continuare 
tehnologiile pentru clădiri inteligente, 
prin indicatorul capacității de a utiliza 
tehnologii inteligente ca instrument de 
sprijin pentru clasificarea gradului de 
pregătire pentru soluții inteligente al 
clădirilor și sensibilizarea proprietarilor și 
a utilizatorilor clădirilor cu privire la 
valoarea sistemelor de automatizare și 
control al clădirilor pentru performanța 
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generală a clădirilor;

Or. en

Amendamentul 315
Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 27 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27f. subliniază importanța 
tehnologiilor digitale neintruzive care 
modernizează gradul de inteligență al 
dispozitivelor de energie care nu sunt 
inteligente, pentru a le îmbunătăți 
eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 316
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază că dreptul la locuință și 
drepturile consumatorilor impun garanții 
sociale, protecția datelor și 
consimțământul;

28. subliniază că dreptul la locuință și 
drepturile consumatorilor impun garanții 
sociale, protecția datelor și 
consimțământul; subliniază că soluțiile 
digitale furnizate în timpul renovărilor ar 
trebui să fie intuitive, simple și 
interoperabile, în timp ce instalarea 
acestora ar trebui să fie însoțită de 
instruirea, informarea și sprijinul 
necesare pentru utilizatori;

Or. en
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Amendamentul 317
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază că dreptul la locuință și 
drepturile consumatorilor impun garanții 
sociale, protecția datelor și 
consimțământul;

28. reiterează necesitatea de a evalua 
impactul soluțiilor tehnologice avansate, 
în special al soluțiilor IT, care necesită 
garanții sociale, protecția datelor și 
consimțământul, pentru a garanta dreptul 
la locuință și drepturile consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 318
Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL
Sira Rego

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază că dreptul la locuință și 
drepturile consumatorilor impun garanții 
sociale, protecția datelor și 
consimțământul;

28. subliniază că dreptul la locuință și 
drepturile consumatorilor impun garanții 
sociale, protecția datelor și 
consimțământul; subliniază că 
consumatorii și producătorii/consumatorii 
ar trebui să fie informați și pregătiți 
corespunzător;

Or. pt

Amendamentul 319
Miapetra Kumpula-Natri, Mohammed Chahim, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 28
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază că dreptul la locuință și 
drepturile consumatorilor impun garanții 
sociale, protecția datelor și 
consimțământul;

28. subliniază că dreptul la locuință și 
drepturile consumatorilor impun garanții 
sociale, protecția datelor și 
consimțământul, în conformitate cu 
RGPD;

Or. en

Amendamentul 320
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază că dreptul la locuință și 
drepturile consumatorilor impun garanții 
sociale, protecția datelor și 
consimțământul;

28. subliniază că dreptul la locuință și 
drepturile consumatorilor impun garanții 
sociale, protecția datelor, respectarea 
confidențialității și consimțământul;

Or. en

Amendamentul 321
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. recunoaște necesitatea de a 
digitaliza bazele de date naționale ale 
certificatelor de performanță energetică, 
datele privind clădirile și alte informații 
privind construcțiile astfel încât să fie 
disponibile în vederea implementării 
pașapoartelor digitale ale clădirilor și a 
altor aplicații pentru clădiri inteligente; 
recunoaște că datele digitalizate, atât 
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pentru procesele de producție, cât și 
pentru cele de construcție ar trebui să 
îmbunătățească în mod substanțial 
productivitatea în timpul renovărilor în 
orice etapă;

Or. en

Amendamentul 322
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 28 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28b. este preocupat de lipsa de date cu 
privire la proiectele de renovare pentru 
eficiența energetică a clădirilor din UE, la 
raportul lor cost-eficacitate, la economiile 
lor de CO2 și la celelalte beneficii ale 
acestora pentru mediu și calitatea vieții; 
solicită indicatori clari pentru măsurarea 
acestor aspecte, precum și crearea unei 
baze de date europene pentru schimbul de 
informații și de bune practici;

Or. en

Amendamentul 323
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. invită Comisia să elaboreze 
orientări adresate statelor membre pentru 
a simplifica procedurile administrative 
pentru obținerea de stimulente și 
metodologiile pentru certificarea 
eficienței energetice a clădirilor înainte și 
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după intervențiile de renovare;

Or. en

Amendamentul 324
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Subtitlul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Clădiri sănătoase și calitatea mediului 
interior 

Or. en

Amendamentul 325
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 28 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28c. subliniază că, pe lângă obiectivul 
de neutralitate climatică, renovările ar 
trebui să conducă întotdeauna la clădiri 
sănătoase ținând seama de calitatea 
aerului din încăperi, de locuințele fără 
mucegai și de performanța generală 
privind eficiența energetică, precum și de 
confortul utilizatorilor;
(Acest punct nou va fi adăugat la titlul 
„Clădiri sănătoase și calitatea mediului 
interior”)

Or. en
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Amendamentul 326
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Propunere de rezoluție
Punctul 28 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28d. subliniază că clădirile cu o calitate 
bună a mediului interior contribuie la 
sănătatea și la productivitatea 
utilizatorilor clădirilor și le sporesc 
performanțele în materie de muncă și 
învățare;
(Acest punct nou va fi adăugat la titlul 
„Clădiri sănătoase și calitatea mediului 
interior”)

Or. en

Amendamentul 327
Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 28 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28e. invită Comisia să ia în considerare 
propuneri legislative precum valul de 
renovări ale clădirilor și cerința privind 
clădirile sănătoase, pe lângă principiul 
„eficiența energetică pe primul loc”;
(Acest punct nou va fi adăugat la titlul 
„Clădiri sănătoase și calitatea mediului 
interior”)

Or. en

Amendamentul 328
Eleonora Evi, Ignazio Corrao
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Propunere de rezoluție
Subtitlul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Valul de renovare Valul de renovare favorabilă incluziunii și 
echitabilă

Or. en

Amendamentul 329
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că valul de renovare 
reprezintă o ocazie de a realiza, până în 
2050, un parc imobiliar eficient din punct 
de vedere energetic și neutru din punct de 
vedere climatic, prin intermediul unui plan 
de acțiune pentru PRI, cu accent pe 
comunități, în special pe cele ce se 
confruntă cu sărăcia energetică, și să 
asigure clădiri sănătoase, decente, la 
prețuri accesibile și eficiente din punct de 
vedere energetic, în care populația să își 
poată atinge pe deplin potențialul în 
concordanță cu Acordul ecologic 
european;

29. consideră că valul de renovare 
reprezintă o ocazie de a realiza, până în 
2050, un parc imobiliar eficient din punct 
de vedere energetic și neutru din punct de 
vedere climatic, prin intermediul unui plan 
de acțiune pentru renovări ale clădirilor 
pentru PIR, cu accent pe comunități, în 
special pe cele ce se confruntă cu sărăcia 
energetică și de a asigura clădiri sănătoase, 
decente, la prețuri accesibile și eficiente 
din punct de vedere energetic, în care 
populația să își poată atinge pe deplin 
potențialul în concordanță cu Pactul 
ecologic european și cu obiectivul de 
neutralitate climatică pentru 2050;

Or. en

Amendamentul 330
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 29
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că valul de renovare 
reprezintă o ocazie de a realiza, până în 
2050, un parc imobiliar eficient din punct 
de vedere energetic și neutru din punct de 
vedere climatic, prin intermediul unui 
plan de acțiune pentru PRI, cu accent pe 
comunități, în special pe cele ce se 
confruntă cu sărăcia energetică, și să 
asigure clădiri sănătoase, decente, la 
prețuri accesibile și eficiente din punct de 
vedere energetic, în care populația să își 
poată atinge pe deplin potențialul în 
concordanță cu Acordul ecologic 
european;

29. consideră că valul de renovare 
reprezintă o ocazie de a realiza un parc 
imobiliar eficient din punct de vedere 
energetic și neutru din punct de vedere 
climatic, în special pentru cei ce se 
confruntă cu sărăcia energetică și de a 
asigura clădiri sănătoase, decente, la 
prețuri accesibile și eficiente din punct de 
vedere energetic, în care populația să își 
poată atinge pe deplin potențialul;

Or. en

Amendamentul 331
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că valul de renovare 
reprezintă o ocazie de a realiza, până în 
2050, un parc imobiliar eficient din punct 
de vedere energetic și neutru din punct de 
vedere climatic, prin intermediul unui 
plan de acțiune pentru PRI, cu accent pe 
comunități, în special pe cele ce se 
confruntă cu sărăcia energetică, și să 
asigure clădiri sănătoase, decente, la prețuri 
accesibile și eficiente din punct de vedere 
energetic, în care populația să își poată 
atinge pe deplin potențialul în concordanță 
cu Acordul ecologic european;

29. consideră că valul de renovare 
reprezintă ocazia de a pune în aplicare, 
până în 2050, o foaie de parcurs pentru 
realizarea unui parc imobiliar foarte 
eficient din punct de vedere energetic și 
bazat pe energie din surse regenerabile, 
cu accent pe comunități, în special pe cele 
ce se află într-o situație vulnerabilă și se 
confruntă cu sărăci energetică și să asigure 
clădiri sănătoase, sigure, decente, la prețuri 
accesibile, confortabile, flexibile și 
eficiente din punct de vedere energetic, în 
care populația să își poată atinge pe deplin 
potențialul în concordanță cu Pactul 
ecologic european;

Or. en
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Amendamentul 332
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că valul de renovare 
reprezintă o ocazie de a realiza, până în 
2050, un parc imobiliar eficient din punct 
de vedere energetic și neutru din punct de 
vedere climatic, prin intermediul unui plan 
de acțiune pentru PRI, cu accent pe 
comunități, în special pe cele ce se 
confruntă cu sărăcia energetică, și să 
asigure clădiri sănătoase, decente, la 
prețuri accesibile și eficiente din punct de 
vedere energetic, în care populația să își 
poată atinge pe deplin potențialul în 
concordanță cu Acordul ecologic 
european;

29. consideră că valul de renovare 
reprezintă o ocazie de a realiza un parc 
imobiliar eficient din punct de vedere 
energetic și neutru din punct de vedere 
climatic, prin intermediul unui plan de 
acțiune pentru PIR, cu accent pe 
comunități, în special pe cele ce se 
confruntă cu sărăcia energetică și de a 
asigura clădiri sănătoase, decente, la 
prețuri accesibile și eficiente din punct de 
vedere energetic, în care populația să își 
poată atinge pe deplin potențialul;

Or. en

Amendamentul 333
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. solicită o abordare mai puternică 
bazată pe dovezi, care, prin utilizarea 
unor date fiabile și consolidate, va permite 
estimarea cu acuratețe a eficienței 
energetice a clădirilor și a măsurilor 
eficiente din punctul de vedere al 
costurilor, promovând condițiile de 
concurență echitabile pentru „bune 
practici” în cadrul unor soluții eficiente 
din punctul de vedere al costurilor în UE;

Or. en
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Amendamentul 334
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Martin Hojsík, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. reamintește, în această privință, că 
valul de renovări ale clădirilor face parte 
integrantă din politica ecologică a UE, 
care poate fi pusă în aplicare în deplină 
sinergie cu propunerea privind Pactul 
ecologic, cu strategia industrială, cu 
strategia pentru IMM-uri, cu strategia 
privind economia circulară și cu pachetul 
„Energie curată pentru toți europenii”;

Or. en

Amendamentul 335
Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares, Niels Fuglsang, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, 
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. evidențiază faptul că valul de 
renovare poate atenua impactul crizei 
COVID-19 prin promovarea unor locuri de 
muncă de înaltă calitate în sectorul 
construcțiilor și cel al energiei din surse 
regenerabile și prin sprijinirea lucrătorilor 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM);

30. evidențiază faptul că valul de 
renovare poate atenua impactul crizei 
COVID-19 prin promovarea unor locuri de 
muncă de înaltă calitate în sectorul 
construcțiilor și cel al energiei din surse 
regenerabile și prin sprijinirea lucrătorilor 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM); 
subliniază că valul de renovare poate să 
joace un rol important în redresarea 
ecologică și sustenabilă și poate să 
reprezinte elementul-cheie al oricăror 
planuri de redresare post-COVID, prin 
urmare, Comisia nu ar trebui să amâne 
această propunere și ar trebui să 
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furnizeze toate opțiunile de finanțare 
posibile;

Or. en

Amendamentul 336
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. evidențiază faptul că valul de 
renovare poate atenua impactul crizei 
COVID-19 prin promovarea unor locuri de 
muncă de înaltă calitate în sectorul 
construcțiilor și cel al energiei din surse 
regenerabile și prin sprijinirea lucrătorilor 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM);

30. evidențiază faptul că valul de 
renovare poate atenua impactul crizei 
COVID-19 prin stimularea economiilor 
naționale și locale, de exemplu prin 
promovarea unor locuri de muncă de înaltă 
calitate în sectorul construcțiilor și cel al 
energiei din surse regenerabile, prin 
sprijinirea lucrătorilor întreprinderilor mici 
și mijlocii (IMM) și, în cele din urmă, prin 
declanșarea multor beneficii conexe 
sociale și de mediu;

Or. en

Amendamentul 337
Robert Roos
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. evidențiază faptul că valul de 
renovare poate atenua impactul crizei 
COVID-19 prin promovarea unor locuri 
de muncă de înaltă calitate în sectorul 
construcțiilor și cel al energiei din surse 
regenerabile și prin sprijinirea 
lucrătorilor întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM);

30. observă faptul că planurile pentru 
valul de renovare vor fi afectate de criza 
COVID-19 și reamintește că IMM-urile și 
microîntreprinderile reprezintă 97 % din 
sectorul construcțiilor;
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Or. en

Amendamentul 338
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. evidențiază faptul că valul de 
renovare poate atenua impactul crizei 
COVID-19 prin promovarea unor locuri de 
muncă de înaltă calitate în sectorul 
construcțiilor și cel al energiei din surse 
regenerabile și prin sprijinirea lucrătorilor 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM);

30. este convins că valul de renovare 
poate atenua impactul crizei COVID-19 
prin promovarea unor locuri de muncă de 
înaltă calitate și esențiale în sectorul 
construcțiilor și cel al energiei din surse 
regenerabile și prin sprijinirea lucrătorilor 
IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 339
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. invită Comisia să evalueze 
introducerea unor scheme de casare 
pentru sistemele de încălzire și răcire 
vechi și ineficiente, accelerând astfel 
înlocuirea aparaturii învechite, având ca 
efect maximizarea potențialului de 
eficiență energetică al parcului imobiliar 
al UE, în special pe termen scurt și mediu, 
deoarece schemele de casare identificate 
prin verificări periodice și etichetare 
referitoare la eficiența energetică vor 
stimula înlocuirea dispozitivelor de 
încălzire vechi cu unele noi, eficiente și 
bazate pe energie din surse regenerabile;
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Or. en

Amendamentul 340
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. invită Comisia și statele membre să 
introducă scheme de casare pentru 
dispozitivele de încălzire vechi și 
ineficiente – identificate prin verificări 
periodice și etichetarea parcului 
imobiliar – care vor stimula înlocuirea 
acestora cu unele noi, eficiente și bazate 
pe energie din surse regenerabile, creând 
locuri de muncă la nivel local, reducând 
semnificativ emisiile de CO2 și stimulând 
redresarea economică;

Or. en

Amendamentul 341
Robert Roos
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. solicită o punere în aplicare 
ambițioasă a pachetului privind energia 
curată; subliniază rolul planurilor 
naționale integrate privind energia și 
clima în profitarea la maxim de 
oportunitățile din sectorul construcțiilor;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 342
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. solicită o punere în aplicare 
ambițioasă a pachetului privind energia 
curată; subliniază rolul planurilor naționale 
integrate privind energia și clima în 
profitarea la maxim de oportunitățile din 
sectorul construcțiilor;

31. solicită o punere în aplicare 
ambițioasă a pachetului privind energia 
curată; subliniază rolul planurilor naționale 
integrate privind energia și clima în 
profitarea la maximum de oportunitățile 
din sectorul construcțiilor; invită Comisia 
să asigure respectarea măsurilor incluse 
în DPEC revizuită;

Or. en

Amendamentul 343
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. solicită o punere în aplicare 
ambițioasă a pachetului privind energia 
curată; subliniază rolul planurilor naționale 
integrate privind energia și clima în 
profitarea la maxim de oportunitățile din 
sectorul construcțiilor;

31. solicită o punere în aplicare 
ambițioasă a pachetului privind energia 
curată și o asigurare a respectării 
măsurilor strictă de către Comisie; 
subliniază rolul planurilor naționale 
integrate privind energia și clima în 
profitarea la maximum de oportunitățile 
din sectorul construcțiilor;

Or. en

Amendamentul 344
Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 31
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. solicită o punere în aplicare 
ambițioasă a pachetului privind energia 
curată; subliniază rolul planurilor 
naționale integrate privind energia și clima 
în profitarea la maxim de oportunitățile 
din sectorul construcțiilor;

31. subliniază rolul planurilor naționale 
integrate privind energia și clima în 
maximizarea eficienței energetice a 
parcului imobiliar al UE și în crearea de 
oportunități în sectorul construcțiilor;

Or. pt

Amendamentul 345
Robert Roos
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. consideră că clădirile al căror 
consum de energie este egal cu zero, cu 
ferestre mici, care nu se pot deschide și cu 
ventilare mecanică nu creează un mediu 
sănătos;

Or. en

Amendamentul 346
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. salută strategiile de renovare pe 
termen lung ale statelor membre care 
stabilesc obiective de etapă în vederea 
atingerii obiectivului neutralității climatice;

32. salută strategiile de renovare pe 
termen lung (LTRS) ale statelor membre 
care stabilesc obiective de etapă în vederea 
atingerii obiectivului neutralității climatice; 
își exprimă îngrijorarea cu privire la 
întârzierile semnificative înregistrate în 
prezentarea strategiilor LTRS de către 
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unele state membre; invită aceste state 
membre să profite de oportunitatea de a-și 
îndeplini obligațiile legale în temeiul 
DPEC și să prezinte LTRS care nu au fost 
transmise la timp;

Or. en

Amendamentul 347
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. salută strategiile de renovare pe 
termen lung ale statelor membre care 
stabilesc obiective de etapă în vederea 
atingerii obiectivului neutralității climatice;

32. salută strategiile de renovare pe 
termen lung (LTRS) ale statelor membre 
care stabilesc obiective de etapă în vederea 
atingerii obiectivului neutralității climatice; 
își confirmă angajamentul de a urmări 
îndeaproape punerea în aplicare a 
prezentelor dispoziții și a tuturor celorlalte 
dispoziții din Directiva privind 
performanța energetică a clădirilor1g și se 
așteaptă ca Comisia să utilizeze 
instrumentele de punere în aplicare și de 
asigurare a respectării măsurilor de care 
dispune;
__________________
1g Directiva (UE) 2018/844 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 30 mai 2018 de modificare a 
Directivei 2010/31/UE privind 
performanța energetică a clădirilor și a 
Directivei 2012/27/UE privind eficiența 
energetică.

Or. en

Amendamentul 348
Miapetra Kumpula-Natri, Mohammed Chahim, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Jens Geier
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Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. salută strategiile de renovare pe 
termen lung ale statelor membre care 
stabilesc obiective de etapă în vederea 
atingerii obiectivului neutralității climatice;

32. salută strategiile de renovare pe 
termen lung (LTRS) ale statelor membre 
care stabilesc obiective de etapă pentru 
2030 și 2040 în vederea atingerii 
obiectivului neutralității climatice; invită 
toate statele membre să își prezinte la timp 
strategiile de renovare pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 349
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. salută strategiile de renovare pe 
termen lung ale statelor membre care 
stabilesc obiective de etapă în vederea 
atingerii obiectivului neutralității climatice;

32. salută strategiile de renovare pe 
termen lung (LTRS) ale statelor membre 
care stabilesc obiective de etapă în vederea 
atingerii obiectivului neutralității climatice; 
încurajează guvernele să pună în aplicare 
politici inovatoare pentru a implica în 
mod activ cetățenii în programele de 
eficiență energetică;

Or. en

Amendamentul 350
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. salută strategiile de renovare pe 
termen lung ale statelor membre care 

32. salută strategiile de renovare pe 
termen lung (LTRS) ale statelor membre 
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stabilesc obiective de etapă în vederea 
atingerii obiectivului neutralității climatice;

care stabilesc obiective de etapă pentru 
2030 și 2040 în vederea atingerii 
obiectivului neutralității climatice până în 
2050;

Or. en

Amendamentul 351
Sandra Pereira
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. salută strategiile de renovare pe 
termen lung ale statelor membre care 
stabilesc obiective de etapă în vederea 
atingerii obiectivului neutralității climatice;

32. salută strategiile de renovare pe 
termen lung ale statelor membre care 
stabilesc obiective de etapă – 2030 și 2040 
– în vederea atingerii obiectivului 
neutralității climatice;

Or. pt

Amendamentul 352
Robert Roos

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. salută strategiile de renovare pe 
termen lung ale statelor membre care 
stabilesc obiective de etapă în vederea 
atingerii obiectivului neutralității 
climatice;

32. observă strategiile de renovare pe 
termen lung (LTRS) ale statelor membre 
care stabilesc obiective de etapă în vederea 
atingerii obiectivelor climatice ale UE;

Or. en

Amendamentul 353
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. subliniază că un parc imobiliar 
decarbonizat și foarte eficient din punct 
de vedere energetic ar trebui să fie obținut 
prin reducerea semnificativă a 
consumului de energie ca urmare a 
punerii în aplicare a unor politici solide și 
favorabile în materie de eficiență 
energetică, acoperind în același timp 
nevoile reziduale cu energie din surse 
regenerabile cu scopul de a realiza 
tranziția la o economie foarte eficientă 
din punct de vedere energetic, bazată 
complet pe energie din surse regenerabile 
și de a asigura alinierea la obiectivul de a 
limita încălzirea globală sub 1,5 oC;

Or. en

Amendamentul 354
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. subliniază că renovarea clădirilor 
ar trebui să fie integrată în eforturile mai 
ample de decarbonizare a sistemului 
energetic și să fie corelată cu investiții, de 
exemplu în rețele energetice centralizate 
eficiente și în pompe de căldură, adoptând 
o abordare sistemică/centralizată, care să 
includă toate măsurile de eficiență 
potențiale, cum ar fi recuperarea 
surplusului de căldură;

Or. en
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Amendamentul 355
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 32 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32b. subliniază că este important să se 
aplice o abordare bazată pe ciclul de viață 
în concordanță cu economia circulară și 
pentru proiectele de renovare, astfel încât 
cererea de energie să fie atenuată pe 
parcursul întregului ciclu de viață al unei 
clădiri;

Or. en

Amendamentul 356
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. salută anunțul făcut de Comisie 
privind promovarea renovărilor în școli, 
spitale și locuințe pentru cei care au nevoie 
de aceasta; cu toate acestea, evidențiază 
provocarea pe care o reprezintă abordarea 
unui parc imobiliar rezidențial de mari 
dimensiuni;

33. salută anunțul făcut de Comisie 
privind promovarea renovărilor în școli, 
spitale și locuințe sociale pentru cei care au 
nevoie de aceasta; cu toate acestea, 
evidențiază provocarea pe care o reprezintă 
abordarea unui parc imobiliar rezidențial 
de mari dimensiuni și importanța acordării 
de asistență financiară;

Or. en

Amendamentul 357
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 33
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. salută anunțul făcut de Comisie 
privind promovarea renovărilor în școli, 
spitale și locuințe pentru cei care au nevoie 
de aceasta; cu toate acestea, evidențiază 
provocarea pe care o reprezintă abordarea 
unui parc imobiliar rezidențial de mari 
dimensiuni;

33. salută anunțul făcut de Comisie 
privind promovarea renovărilor în școli, 
spitale și locuințe pentru cei care au nevoie 
de aceasta; cu toate acestea, evidențiază 
provocarea pe care o reprezintă abordarea 
unui parc imobiliar rezidențial de mari 
dimensiuni care reprezintă 75 % din 
suprafața utilă construită din UE;

Or. en

Amendamentul 358
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. salută anunțul făcut de Comisie 
privind promovarea renovărilor în școli, 
spitale și locuințe pentru cei care au nevoie 
de aceasta; cu toate acestea, evidențiază 
provocarea pe care o reprezintă abordarea 
unui parc imobiliar rezidențial de mari 
dimensiuni;

33. salută anunțul făcut de Comisie 
privind promovarea renovărilor în școli, 
spitale și locuințe pentru cei care au nevoie 
de aceasta; cu toate acestea, evidențiază 
provocarea pe care o reprezintă abordarea 
unui parc imobiliar rezidențial de mari 
dimensiuni, în special a parcului imobiliar 
public care se află adesea în cele mai rele 
condiții;

Or. en

Amendamentul 359
Robert Roos
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. salută anunțul făcut de Comisie 
privind promovarea renovărilor în școli, 

33. observă anunțul făcut de Comisie 
privind promovarea renovărilor în școli, 
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spitale și locuințe pentru cei care au nevoie 
de aceasta; cu toate acestea, evidențiază 
provocarea pe care o reprezintă abordarea 
unui parc imobiliar rezidențial de mari 
dimensiuni;

spitale și locuințe pentru cei care au nevoie 
de aceasta; cu toate acestea, evidențiază 
provocarea pe care o reprezintă abordarea 
unui parc imobiliar rezidențial de mari 
dimensiuni;

Or. en

Amendamentul 360
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. este de acord cu analiza potrivit 
căreia există un număr mare de beneficii 
care însoțesc renovările de eficiență 
energetică ale clădirilor, cum ar fi o mai 
bună învățare, recuperarea mai rapidă și 
scoaterea oamenilor din sărăcia 
energetică; subliniază îmbunătățirea 
calității aerului din încăperi și a aerului 
exterior, reducerea emisiilor, creșterea 
eficienței energetice, îmbunătățirea 
confortului termic, reducerea dependenței 
de importuri și a sărăciei energetice; 
solicită includerea sistematică a acestor 
beneficii în PIR, precum și realizarea 
obligatorie a unui obiectiv de eficiență 
energetică de 45 % până în 2030;

Or. en

Amendamentul 361
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. este preocupat de intenția Comisiei 
de a include emisiile clădirilor în EU 
ETS, având în vedere că un instrument de 
piață nu va soluționa barierele existente 
în calea renovărilor clădirilor, cum ar fi 
fragmentarea stimulentelor sau lipsa de 
informații; subliniază că aceasta ar putea 
determina, de asemenea, un proces 
îndelungat care ar putea să conducă la 
facturi mai mari la energie pentru 
utilizatorii clădirilor și să transfere 
responsabilitatea pentru reducerea 
emisiilor clădirilor de la sectorul public la 
cel privat;

Or. en

Amendamentul 362
Robert Roos
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. invită Comisia să reexamineze 
obiectivele în materie de climă și energie 
pentru 2030, recunoscând în același timp 
importanța renovării clădirilor;

Or. en

Amendamentul 363
Robert Roos
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 34
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să consacre 
măsurile legate de valul renovărilor în 
legislația UE și să crească obiectivele în 
materie de climă și energie pentru 2030, 
garantând, în același timp, că renovarea 
clădirilor este integrată ca politică 
esențială pentru a elimina lacunele din 
obiectivele pentru 2030;

eliminat

Or. en

Amendamentul 364
Isabella Tovaglieri
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să consacre 
măsurile legate de valul renovărilor în 
legislația UE și să crească obiectivele în 
materie de climă și energie pentru 2030, 
garantând, în același timp, că renovarea 
clădirilor este integrată ca politică 
esențială pentru a elimina lacunele din 
obiectivele pentru 2030;

eliminat

Or. en

Amendamentul 365
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să consacre măsurile 
legate de valul renovărilor în legislația UE 
și să crească obiectivele în materie de 

34. invită Comisia să consacre măsurile 
legate de valul renovărilor în noua 
legislație revizuită a UE și să crească 
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climă și energie pentru 2030, garantând, în 
același timp, că renovarea clădirilor este 
integrată ca politică esențială pentru a 
elimina lacunele din obiectivele pentru 
2030;

obiectivele în materie de climă și energie 
pentru 2030 pentru a le pune pe o 
traiectorie către neutralitatea climatică în 
2050, garantând, în același timp, că 
renovarea clădirilor este integrată ca 
politică esențială pentru a elimina lacunele 
din obiectivele pentru 2030;

Or. en

Amendamentul 366
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să consacre 
măsurile legate de valul renovărilor în 
legislația UE și să crească obiectivele în 
materie de climă și energie pentru 2030, 
garantând, în același timp, că renovarea 
clădirilor este integrată ca politică 
esențială pentru a elimina lacunele din 
obiectivele pentru 2030;

34. invită Comisia să prezinte o 
inițiativă privind valul renovărilor în timp 
util, menită să permită sinergiile între 
diferite acte legislative în materie de climă 
și energie și să coopereze cu statele 
membre pentru a asigura îmbunătățirea 
eficienței energetice a parcurilor lor 
imobiliare;

Or. en

Amendamentul 367
Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Dan Nica

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să consacre măsurile 
legate de valul renovărilor în legislația UE 
și să crească obiectivele în materie de 
climă și energie pentru 2030, garantând, în 
același timp, că renovarea clădirilor este 
integrată ca politică esențială pentru a 
elimina lacunele din obiectivele pentru 

34. invită Comisia să consacre măsurile 
legate de valul renovărilor în legislația UE 
și să crească obiectivele în materie de 
climă și energie pentru 2030, garantând, în 
același timp, că renovarea clădirilor este 
integrată ca politică esențială pentru a 
elimina lacunele din obiectivele pentru 
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2030; 2030 și asigurând, totodată, 
accesibilitatea ca preț a locuințelor pentru 
proprietari și chiriași;

Or. en

Amendamentul 368
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să consacre măsurile 
legate de valul renovărilor în legislația UE 
și să crească obiectivele în materie de 
climă și energie pentru 2030, garantând, în 
același timp, că renovarea clădirilor este 
integrată ca politică esențială pentru a 
elimina lacunele din obiectivele pentru 
2030;

34. invită Comisia să consacre măsurile 
legate de valul renovărilor în legislația UE, 
dacă este necesar, respectând pe deplin 
principiul subsidiarității și al eficienței 
din punctul de vedere al costurilor și 
garantând, în același timp, că renovarea 
clădirilor este integrată ca politică esențială 
pentru a elimina lacunele din obiectivele 
pentru 2030;

Or. en

Amendamentul 369
Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să consacre măsurile 
legate de valul renovărilor în legislația UE 
și să crească obiectivele în materie de 
climă și energie pentru 2030, garantând, în 
același timp, că renovarea clădirilor este 
integrată ca politică esențială pentru a 
elimina lacunele din obiectivele pentru 
2030;

34. invită Comisia să consacre măsurile 
legate de valul renovărilor în legislația UE 
și să crească obiectivele în materie de 
climă și energie pentru 2030, garantând, în 
același timp, că măsurile de eficiență 
energetică, inclusiv renovarea clădirilor, 
sunt integrate ca politică esențială pentru a 
elimina lacunele din obiectivele pentru 
2030;
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Or. en

Amendamentul 370
Robert Roos
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să evalueze LTRS și 
să adreseze recomandări statelor membre, 
care ar trebui să își revizuiască LTRS la 
fiecare cinci ani pentru a asigura 
atingerea, până în 2050, a obiectivului 
unui parc imobiliar eficient și neutru din 
punct de vedere climatic;

eliminat

Or. en

Amendamentul 371
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să evalueze LTRS și 
să adreseze recomandări statelor membre, 
care ar trebui să își revizuiască LTRS la 
fiecare cinci ani pentru a asigura atingerea, 
până în 2050, a obiectivului unui parc 
imobiliar eficient și neutru din punct de 
vedere climatic;

35. invită Comisia să evalueze LTRS și 
să adreseze recomandări statelor membre, 
care ar trebui să își revizuiască LTRS la 
fiecare cinci ani pentru a asigura atingerea, 
până în 2050, a obiectivului unui parc 
imobiliar eficient și neutru din punct de 
vedere climatic, îmbunătățind astfel lipsa 
de ambiție înregistrată a strategiilor 
prezentate; invită statele membre care nu 
au făcut încă acest lucru să își prezinte 
LTRS cât mai curând posibil și invită, 
totodată, Comisia să prezinte o evaluare 
amănunțită a strategiilor transmise, 
subliniind atât lacunele existente, cât și 
bunele practici; 
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Or. en

Amendamentul 372
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să evalueze LTRS și 
să adreseze recomandări statelor membre, 
care ar trebui să își revizuiască LTRS la 
fiecare cinci ani pentru a asigura atingerea, 
până în 2050, a obiectivului unui parc 
imobiliar eficient și neutru din punct de 
vedere climatic;

35. invită Comisia să evalueze LTRS și 
să adreseze recomandări statelor membre, 
care ar trebui să își revizuiască LTRS la 
fiecare cinci ani în conformitate cu ciclul 
de efectuare a bilanțului conform 
CCONUSC și cu structura sa progresivă, 
pentru a asigura atingerea, până în 2050, a 
obiectivului unui parc imobiliar foarte 
eficient din punct de vedere energetic și 
neutru din punct de vedere climatic;

Or. en

Amendamentul 373
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să evalueze LTRS și 
să adreseze recomandări statelor membre, 
care ar trebui să își revizuiască LTRS la 
fiecare cinci ani pentru a asigura atingerea, 
până în 2050, a obiectivului unui parc 
imobiliar eficient și neutru din punct de 
vedere climatic;

35. invită Comisia să evalueze LTRS și 
să adreseze recomandări statelor membre, 
care ar trebui să monitorizeze punerea în 
aplicare a LTRS și să își revizuiască LTRS 
la fiecare cinci ani pentru a asigura 
atingerea, până în 2050, a obiectivului unui 
parc imobiliar eficient și neutru din punct 
de vedere climatic;

Or. en
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Amendamentul 374
Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să evalueze LTRS și 
să adreseze recomandări statelor membre, 
care ar trebui să își revizuiască LTRS la 
fiecare cinci ani pentru a asigura atingerea, 
până în 2050, a obiectivului unui parc 
imobiliar eficient și neutru din punct de 
vedere climatic;

35. invită Comisia să evalueze LTRS și 
să adreseze recomandări statelor membre 
pentru a asigura atingerea, până în 2050, a 
obiectivului unui parc imobiliar eficient și 
neutru din punct de vedere climatic;

Or. en

Amendamentul 375
Ciarán Cuffe
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. invită statele membre să adopte 
LTRS ca instrument de stabilire a unei căi 
de stimulare și redresare economică, 
solicitând finalizarea lor ambițioasă, 
detaliată și urgentă; subliniază că este 
necesară stabilirea unor etape și a unor 
obiective în conformitate cu obiectivele 
climatice ale UE și obținerea unui parc 
imobiliar foarte eficient din punct de 
vedere energetic și decarbonizat până în 
2050; invită statele membre să definească 
acțiuni concrete pentru a realiza 
potențialul identificat pentru cogenerare 
de înaltă eficiență și încălzire 
centralizată;

Or. en
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Amendamentul 376
Miapetra Kumpula-Natri, Simona Bonafè

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. solicită aplicarea eficace a 
normelor revizuite ale Eurostat pentru 
contabilizarea contractelor de 
performanță energetică (CPE) din 
sectorul public, cu scopul de a facilita 
implicarea autorităților publice în 
proiectele de eficiență energetică;

Or. en

Amendamentul 377
Miapetra Kumpula-Natri, Simona Bonafè

Propunere de rezoluție
Punctul 35 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35b. invită Comisia să acorde un loc 
central principiului „eficiența energetică 
pe primul loc” în procesul de renovare a 
parcului imobiliar al UE în conformitate 
cu Regulamentul privind guvernanța 
uniunii energetice;

Or. en

Amendamentul 378
Miapetra Kumpula-Natri

Propunere de rezoluție
Punctul 35 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35c. invită Comisia să propună un 
Fond de renovare pentru toți europenii în 
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cadrul planului european de redresare 
economică pentru a ajuta UE să atingă o 
rată anuală de reabilitare energetică de 
3 %, punând accentul în primul rând pe 
membrii societății care au cea mai mare 
nevoie de renovare (de la cartierele sărace 
din punct de vedere energetic și cu 
venituri reduse și locuințele sociale la 
școli, spitale, aziluri de bătrâni și centre 
de îngrijire), asigurând renovări 
aprofundate sau renovări aprofundate 
efectuate în etape;

Or. en

Amendamentul 379
Eleonora Evi, Ignazio Corrao

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. solicită includerea în pachetele de 
redresare a sectorului construcțiilor și a 
industriilor conexe, în special a IMM-
urilor;

36. solicită includerea în pachetele de 
redresare a sectorului construcțiilor și a 
industriilor conexe, în special a IMM-urilor 
și a lucrătorilor independenți; solicită ca, 
în cadrul planului de stimulare 
economică, să se acorde prioritate 
investițiilor în renovările de clădiri în 
vederea obținerii unui parc imobiliar 
foarte eficient din punct de vedere 
energetic și bazat pe energie din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 380
Gianna Gancia

Propunere de rezoluție
Punctul 36



AM\1205230RO.docx 189/192 PE652.316v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. solicită includerea în pachetele de 
redresare a sectorului construcțiilor și a 
industriilor conexe, în special a IMM-
urilor;

36. solicită includerea în pachetele de 
redresare a sectorului construcțiilor și a 
industriilor conexe, în special a 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii;

Or. it

Amendamentul 381
Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. solicită includerea în pachetele de 
redresare a sectorului construcțiilor și a 
industriilor conexe, în special a IMM-
urilor;

36. solicită includerea în pachetele de 
redresare a sectorului construcțiilor și a 
sectorului renovărilor, precum și a 
industriilor conexe, în special a IMM-
urilor;

Or. en

Amendamentul 382
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. încredințează Președintelui 
sarcina de a transmite prezenta rezoluție 
tuturor instituțiilor UE și statelor 
membre.

37. solicită includerea în pachetele de 
redresare a sectorului construcțiilor și a 
industriilor conexe, în special a IMM-
urilor și să se asigure o coerență deplină 
între valul de renovare și „Noua strategie 
industrială pentru Europa” prin 
adoptarea unei abordări mai strategice a 
industriilor energiei din surse 
regenerabile;

Or. en
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Amendamentul 383
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Ivars Ijabs, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Martin Hojsík

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. invită Comisia și statele membre să 
lanseze campanii de comunicare 
multinaționale, transsectoriale, specifice 
fiecărei țări și personalizate la nivelul UE 
cu privire la multiplele oportunități și 
diversele beneficii care ar putea fi 
obținute ca urmare a îmbunătățirii 
eficienței energetice a parcului imobiliar 
european;

Or. en

Amendamentul 384
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. invită Comisia și statele membre să 
analizeze posibilitatea de a aborda 
decarbonizarea parcului imobiliar prin 
intermediul unui instrument eficace de 
stabilire a prețului carbonului pentru 
încălzire;

Or. en

Amendamentul 385
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE
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Propunere de rezoluție
Punctul 37 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37b. observă că proiectele de renovare a 
clădirilor ar trebui să contribuie la 
potențialul de îmbunătățire a condițiilor 
de sănătate; subliniază că revizuirea 
standardelor pentru calitatea aerului, 
condițiile termice și alte aspecte legate de 
sănătatea asociată mediului interior poate 
să conducă la îmbunătățirea condițiilor 
mediului interior și să asigure economii 
semnificative în domeniul protecției 
sociale și, prin urmare, să reducă 
cheltuielile publice ale statelor membre și 
să ofere beneficii economiei UE și 
cetățenilor Uniunii în ansamblu;

Or. en

Amendamentul 386
Pernille Weiss
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 37 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37c. invită Comisia să dezvolte un 
„Calculator climatic al UE” ca parte a 
„valului de renovări”, care să asigure o 
etichetare exactă și ușor de înțeles pentru 
materialele de construcții, produsele și 
serviciile legate de renovarea parcului 
imobiliar al UE în vederea realizării 
obiectivului până în 2050; subliniază că 
acest Calculator climatic al UE ar trebui 
să asigure condiții de concurență 
echitabile pentru actorii-cheie care 
participă la - sau au legătură cu -
 amprenta de gaze cu efect de seră (GES) 
a PIR în cadrul parcului imobiliar al UE 
și că o astfel de „abordare holistică” ar 
crea efecte comportamentale pozitive 
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pentru cetățenii, industriile și IMM-urile 
din UE; subliniază că acest concept 
trebuie să se bazeze pe principiul 
economiei circulare și al ciclului de viață 
pentru a stimula cererea de bunuri 
favorabile climei „fabricate în Europa”, 
consolidând competitivitatea sectorului 
construcțiilor din UE; sugerează Comisiei 
să utilizeze metode științifice deja 
cunoscute pentru estimarea emisiilor de 
GES, de exemplu, inspirându-se din 
metoda sa referitoare la „amprenta de 
mediu a produselor”;

Or. en


