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Amendamentul 1
Jim Higgins

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că mai multe sectoare 
pot avea un impact asupra eficienței 
energetice; accentuează faptul că o 
strategie vizionară, pe termen lung, care să 
asigure coerența proiectelor și să aibă 
rezultate optime poate fi elaborată numai 
printr-o abordare globală și coordonată la 
nivelul politicilor comunitare și naționale 
(cum ar fi cele din domeniile: coeziune, 
agricultură, transport, mediu etc.);

1. subliniază importantul potențial în ceea 
ce privește eficiența energetică în cadrul 
unui mare număr de sectoare; accentuează 
faptul că o strategie vizionară, pe termen 
lung, care să asigure coerența proiectelor și 
să aibă rezultate optime poate fi 
implementată numai printr-o abordare 
integratoare și coordonată care să implice
politicile locale, regionale, naționale și 
comunitare;

Or. en

Amendamentul 2
Emanuel Jardim Fernandes

Proiectul de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că mai multe sectoare 
pot avea un impact asupra eficienței 
energetice; accentuează faptul că o 
strategie vizionară, pe termen lung, care să 
asigure coerența proiectelor și să aibă 
rezultate optime poate fi elaborată numai 
printr-o abordare globală și coordonată la 
nivelul politicilor comunitare și naționale 
(cum ar fi cele din domeniile: coeziune, 
agricultură, transport, mediu etc.);

1. subliniază faptul că mai multe sectoare 
pot avea un impact asupra eficienței 
energetice; accentuează faptul că o 
strategie vizionară, pe termen lung, care să 
asigure coerența proiectelor și să aibă 
rezultate optime poate fi elaborată numai 
prin inovare tehnologică sporită și printr-o 
abordare globală și coordonată la nivelul 
politicilor comunitare și naționale (cum ar 
fi cele din domeniile: coeziune, agricultură, 
transport, mediu etc.);

Or. pt
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Amendamentul 3
Jim Higgins

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că eficiența 
energetică ar trebui abordată ca o 
prioritate europeană și mondială, ținând 
seama de creșterile cererii mondiale de 
energie, de creșterea prețurilor la petrol și 
gaz și de impactul schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 4
Jim Higgins

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază relația dintre energie și 
coeziunea teritorială, așa cum a fost 
evidențiată în cadrul Cărții verzi privind 
coeziunea teritorială, atât în ceea ce 
privește contribuția pozitivă a măsurilor 
pentru eficiență energetică la dezvoltarea 
durabilă, cât și posibilele soluții pe termen 
lung pentru regiunile izolate; invită 
Comisia să ia în considerare în cel mai 
înalt grad aceste zone, în special regiunile 
montane și regiunile ultraperiferice, și să 
propună de îndată măsuri concrete 
adaptate caracteristicilor și 
constrângerilor specifice ale acestora, în 
vederea asigurării unei eficiențe 
energetice sporite;

2. subliniază relația dintre energie și 
coeziunea teritorială, așa cum a fost 
evidențiată în cadrul Cărții verzi privind 
coeziunea teritorială, în ceea ce privește 
contribuția pozitivă a măsurilor pentru 
eficiență energetică la dezvoltarea durabilă, 
importanța unei strategii spațiale bine 
elaborate și găsirea unor soluții pe termen 
lung pentru toate regiunile;

Or. en
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Amendamentul 5
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază relația dintre energie și 
coeziunea teritorială, așa cum a fost 
evidențiată în cadrul Cărții verzi privind 
coeziunea teritorială, atât în ceea ce 
privește contribuția pozitivă a măsurilor 
pentru eficiență energetică la dezvoltarea 
durabilă, cât și posibilele soluții pe termen 
lung pentru regiunile izolate; invită 
Comisia să ia în considerare în cel mai 
înalt grad aceste zone, în special regiunile 
montane și regiunile ultraperiferice, și să 
propună de îndată măsuri concrete 
adaptate caracteristicilor și 
constrângerilor specifice ale acestora, în 
vederea asigurării unei eficiențe 
energetice sporite;

2. subliniază relația dintre energie și 
coeziunea teritorială, așa cum a fost 
evidențiată în cadrul Cărții verzi privind 
coeziunea teritorială, atât în ceea ce 
privește contribuția pozitivă a măsurilor 
pentru eficiență energetică la dezvoltarea 
durabilă, cât și posibilele soluții pe termen 
lung pentru regiunile izolate; 

Or. cs

Amendamentul 6
Rolf Berend

Proiectul de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază relația dintre energie și 
coeziunea teritorială, așa cum a fost 
evidențiată în cadrul Cărții verzi privind 
coeziunea teritorială, atât în ceea ce 
privește contribuția pozitivă a măsurilor 
pentru eficiență energetică la dezvoltarea 
durabilă, cât și posibilele soluții pe termen 
lung pentru regiunile izolate; invită 
Comisia să ia în considerare în cel mai 
înalt grad aceste zone, în special regiunile 
montane și regiunile ultraperiferice, și să 
propună de îndată măsuri concrete adaptate 

2. subliniază relația dintre energie și 
coeziunea teritorială, așa cum a fost 
evidențiată în cadrul Cărții verzi privind 
coeziunea teritorială, atât în ceea ce 
privește contribuția pozitivă a măsurilor 
pentru eficiență energetică la dezvoltarea 
durabilă, cât și posibilele soluții pe termen 
lung pentru regiunile izolate; invită 
Comisia, alături de statele membre, să ia 
în considerare în cel mai înalt grad aceste 
zone și să propună de îndată măsuri 
concrete adaptate caracteristicilor și 
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caracteristicilor și constrângerilor specifice 
ale acestora, în vederea asigurării unei 
eficiențe energetice sporite; 

constrângerilor specifice ale acestora, în 
vederea asigurării unei eficiențe energetice 
sporite; 

Or. de

Amendamentul 7
Emanuel Jardim Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază relația dintre energie și 
coeziunea teritorială, așa cum a fost 
evidențiată în cadrul Cărții verzi privind 
coeziunea teritorială, atât în ceea ce 
privește contribuția pozitivă a măsurilor 
pentru eficiență energetică la dezvoltarea 
durabilă, cât și posibilele soluții pe termen 
lung pentru regiunile izolate; invită 
Comisia să ia în considerare în cel mai 
înalt grad aceste zone, în special regiunile 
montane și regiunile ultraperiferice, și să 
propună de îndată măsuri concrete adaptate 
caracteristicilor și constrângerilor specifice 
ale acestora, în vederea asigurării unei 
eficiențe energetice sporite;

2. subliniază relația dintre energie și 
coeziunea teritorială, așa cum a fost 
evidențiată în cadrul Cărții verzi privind 
coeziunea teritorială, atât în ceea ce 
privește contribuția pozitivă a măsurilor 
pentru eficiență energetică la dezvoltarea 
durabilă, cât și posibilele soluții pe termen 
lung pentru regiunile izolate; invită 
Comisia să ia în considerare în cel mai 
înalt grad aceste zone, în special regiunile 
montane și regiunile ultraperiferice, și să 
propună de îndată noi măsuri concrete 
adaptate caracteristicilor și constrângerilor 
specifice ale acestora, consultându-se cu 
statele membre și în contextul planurilor 
naționale pentru eficiență energetică, în 
vederea asigurării unei eficiențe energetice 
sporite;

Or. pt

Amendamentul 8
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază relația dintre energie și 2. subliniază relația dintre energie și 
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coeziunea teritorială, așa cum a fost 
evidențiată în cadrul Cărții verzi privind 
coeziunea teritorială, atât în ceea ce 
privește contribuția pozitivă a măsurilor 
pentru eficiență energetică la dezvoltarea 
durabilă, cât și posibilele soluții pe termen 
lung pentru regiunile izolate; invită 
Comisia să ia în considerare în cel mai 
înalt grad aceste zone, în special regiunile 
montane și regiunile ultraperiferice, și să 
propună de îndată măsuri concrete adaptate 
caracteristicilor și constrângerilor specifice 
ale acestora, în vederea asigurării unei 
eficiențe energetice sporite; 

coeziunea teritorială, așa cum a fost 
evidențiată în cadrul Cărții verzi privind 
coeziunea teritorială, atât în ceea ce 
privește contribuția pozitivă a măsurilor
pentru eficiență energetică la dezvoltarea 
durabilă, cât și posibilele soluții pe termen 
lung pentru regiunile izolate; invită 
Comisia să ia în considerare în cel mai 
înalt grad aceste zone, în special regiunile 
montane și regiunile ultraperiferice, 
precum și regiunile noilor state membre, 
și să propună de îndată măsuri concrete 
adaptate caracteristicilor și constrângerilor 
specifice ale acestora, în vederea asigurării 
unei eficiențe energetice sporite;

Or. en

Amendamentul 9
Jill Evans

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază relația dintre energie și 
coeziunea teritorială, așa cum a fost 
evidențiată în cadrul Cărții verzi privind 
coeziunea teritorială, atât în ceea ce 
privește contribuția pozitivă a măsurilor 
pentru eficiență energetică la dezvoltarea 
durabilă, cât și posibilele soluții pe termen 
lung pentru regiunile izolate; invită 
Comisia să ia în considerare în cel mai 
înalt grad aceste zone, în special regiunile 
montane și regiunile ultraperiferice, și să 
propună de îndată măsuri concrete adaptate 
caracteristicilor și constrângerilor specifice 
ale acestora, în vederea asigurării unei 
eficiențe energetice sporite; 

2. subliniază relația dintre energie și 
coeziunea teritorială, așa cum a fost 
evidențiată în cadrul Cărții verzi privind 
coeziunea teritorială, atât în ceea ce 
privește contribuția pozitivă a măsurilor 
pentru eficiență energetică la dezvoltarea 
durabilă și securitatea energetică, cât și 
posibilele soluții pe termen lung pentru 
regiunile izolate; invită Comisia să ia în 
considerare în cel mai înalt grad aceste 
zone, în special regiunile montane și 
regiunile ultraperiferice, și să propună de 
îndată măsuri concrete adaptate 
caracteristicilor și constrângerilor specifice 
ale acestora, în vederea asigurării unei 
eficiențe energetice sporite;

Or. en
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Amendamentul 10
Jim Higgins

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată faptul că finanțarea acordată 
proiectelor din domeniul energetic este 
încă insuficientă în majoritatea statelor 
membre; încurajează statele membre și 
regiunile să recurgă într-o mai mare 
măsură la fondurile structurale în acest 
scop și să organizeze cereri tematice de 
propuneri referitoare la prioritățile de 
ordin energetic;

3. constată cu regret faptul că finanțarea 
acordată proiectelor din domeniul energetic 
este încă insuficientă în majoritatea statelor 
membre și nu reușește să țină seama de 
diferențele regionale; având în vedere 
faptul că politica de coeziune oferă un 
cadru pentru finanțarea proiectelor 
referitoare la eficiența energetică, 
utilizarea energiei regenerabile și 
infrastructura energetică, încurajează 
statele membre ca atunci când 
implementează programele lor 
operaționale să pună accentul pe măsuri 
inovatoare, pentru a elabora soluții 
rentabile în ceea ce privește eficiența 
energetică;

Or. en

Amendamentul 11
Jill Evans

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată faptul că finanțarea acordată 
proiectelor din domeniul energetic este 
încă insuficientă în majoritatea statelor 
membre; încurajează statele membre și 
regiunile să recurgă într-o mai mare 
măsură la fondurile structurale în acest 
scop și să organizeze cereri tematice de 
propuneri referitoare la prioritățile de ordin 
energetic;

3. constată faptul că finanțarea acordată 
proiectelor din domeniul energetic, în 
special proiectelor privind eficiența 
energetică, este încă insuficientă în 
majoritatea statelor membre; invită statele 
membre și regiunile să recurgă într-o mai 
mare măsură la fondurile structurale în 
acest scop și să organizeze cereri tematice 
de propuneri referitoare la prioritățile de 
ordin energetic;
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Or. en

Amendamentul 12
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată faptul că finanțarea acordată 
proiectelor din domeniul energetic este 
încă insuficientă în majoritatea statelor 
membre; încurajează statele membre și 
regiunile să recurgă într-o mai mare 
măsură la fondurile structurale în acest 
scop și să organizeze cereri tematice de 
propuneri referitoare la prioritățile de ordin 
energetic;

3. constată faptul că finanțarea acordată 
proiectelor din domeniul energetic este 
încă insuficientă în majoritatea statelor 
membre; încurajează statele membre și 
regiunile să recurgă într-o mai mare 
măsură la fondurile structurale în acest 
scop și să organizeze cereri tematice de 
propuneri referitoare la prioritățile de ordin 
energetic; subliniază faptul că sectorul 
privat, sprijinit de măsuri naționale, ar 
trebui să joace un rol mai important în 
ceea ce privește investițiile în noi 
tehnologii energetice durabile și 
dezvoltarea acestora, luând în același 
timp măsuri inovatoare pentru a adopta o 
abordare axată mai mult pe eficiența 
energetică; consideră că acest lucru nu 
poate decât să genereze o situație 
avantajoasă atât pentru sectorul public, 
cât și pentru cel privat;

Or. en

Amendamentul 13
Jim Higgins

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia să colaboreze cu părțile 
implicate pentru a garanta faptul că se 
acordă atenția corespunzătoare găsirii de 
soluții la caracteristicile și provocările 
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specifice ale tuturor regiunilor, inclusiv 
ale insulelor, regiunilor montane și 
ultraperiferice, atunci când sunt 
prezentate măsuri care vor asigura o mai 
mare eficiență energetică;

Or. en

Amendamentul 14
Jim Higgins

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. încurajează statele membre să 
folosească din plin, atunci când este 
posibil, sursele alternative de energie 
regenerabilă, cum ar fi energia eoliană, 
biomasa, biocombustibilii, precum și 
energia valurilor și energia maremotrică

Or. en

Amendamentul 15
Jim Higgins

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. invită statele membre să organizeze 
campanii de sensibilizare pe termen lung 
cu privire la eficiența energetică, care să 
se axeze pe eficiența în cazul clădirilor, 
atât publice, cât și private și care, de 
asemenea, să convingă publicul de faptul 
că eficiența energetică poate genera 
economii reale; îndeamnă, de asemenea, 
statele membre, să elaboreze mecanisme 
pentru a stimula investițiile în proiecte 
referitoare la eficiența energetică și în 
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societăți de servicii energetice;

Or. en

Amendamentul 16
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. încurajează în mod deosebit statele 
membre și regiunile să recurgă la fondurile 
structurale pentru a crea rețele tematice pe 
teritoriul lor, în cadrul acțiunilor concertate 
prevăzute de programul de lucru „Energie 
inteligentă – Europa” pentru 2008, astfel 
încât să fie informate cu privire la 
practicile adoptate de alte regiuni din UE 
în ceea ce privește utilizarea eficientă a 
energiei și să facă schimb de cunoștințe și 
de experiență în acest domeniu; 

4. încurajează în mod deosebit statele 
membre și regiunile să recurgă la fondurile 
structurale și de coeziune pentru a crea 
rețele tematice pe teritoriul lor, în cadrul 
acțiunilor concertate prevăzute de 
programul de lucru „Energie inteligentă –
Europa” pentru 2008, astfel încât să fie 
informate cu privire la bunele practici
adoptate de alte regiuni din UE în ceea ce 
privește utilizarea eficientă a energiei și să 
facă schimb de cunoștințe și de experiență 
în acest domeniu; invită Comisia, în 
contextul politicii regionale europene, să 
încurajeze lansarea unor programe 
naționale și regionale pentru promovarea 
intensificării investițiilor în sporirea 
eficienței energetice în toate domeniile, 
inclusiv în sectorul locuințelor 
multifamiliale și sociale;

Or. en

Amendamentul 17
Jill Evans

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită statele membre și regiunile să 
utilizeze mai mult fondurile structurale 
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pentru inovare și cercetare în domeniul 
eficienței energetice, pentru a promova 
tehnologiile ecologice și dezvoltarea 
economică locală durabilă;

Or. en

Amendamentul 18
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să prevadă, pentru 
următoarea perioadă de planificare a 
fondurilor structurale, criterii de prioritate 
care să stabilească obiective de eficiență 
energetică sau să introducă măsuri și 
tehnologii concrete pentru reducerea 
consumului de energie, inclusiv prin 
intermediul unor parteneriate, pentru 
proiecte precum renovarea clădirilor, 
modernizarea instalațiilor de încălzire 
urbană și producerea de energie termică și 
electrică;

5. solicită Comisiei să prevadă, pentru 
următoarea perioadă de planificare a 
fondurilor structurale, promovarea 
obiectivelor de eficiență energetică și a
măsurilor și tehnologiilor pentru 
reducerea consumului de energie și 
utilizarea eficientă a acesteia, inclusiv 
prin promovarea parteneriatelor pentru 
proiecte precum renovarea clădirilor,
modernizarea iluminatului stradal, 
transportul ecologic, modernizarea 
instalațiilor de încălzire urbană și 
producerea de energie termică și electrică; 

Or. cs

Amendamentul 19
Jill Evans

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să prevadă, pentru 
următoarea perioadă de planificare a 
fondurilor structurale, criterii de prioritate 
care să stabilească obiective de eficiență 
energetică sau să introducă măsuri și 
tehnologii concrete pentru reducerea 

5. solicită Comisiei să elaboreze, pentru 
următoarea perioadă de planificare a 
fondurilor structurale, criterii de prioritate 
care să stabilească obiective de eficiență 
energetică, însoțite de sprijin pentru 
aplicarea unor  măsuri și tehnologii 
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consumului de energie, inclusiv prin 
intermediul unor parteneriate, pentru 
proiecte precum renovarea clădirilor, 
modernizarea instalațiilor de încălzire 
urbană și producerea de energie termică și 
electrică;

concrete pentru reducerea consumului de 
energie, inclusiv prin intermediul unor 
parteneriate, pentru proiecte precum 
renovarea clădirilor, modernizarea 
instalațiilor de încălzire urbană și 
producerea de energie termică și electrică;

Or. en

Amendamentul 20
Emanuel Jardim Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să prevadă, pentru 
următoarea perioadă de planificare a 
fondurilor structurale, criterii de prioritate 
care să stabilească obiective de eficiență 
energetică sau să introducă măsuri și 
tehnologii concrete pentru reducerea 
consumului de energie, inclusiv prin 
intermediul unor parteneriate, pentru 
proiecte precum renovarea clădirilor, 
modernizarea instalațiilor de încălzire 
urbană și producerea de energie termică și 
electrică;

5. solicită Comisiei să consolideze, pentru 
următoarea perioadă de planificare a 
fondurilor structurale, criteriile de 
prioritate care stabilesc obiective de 
eficiență energetică sau să introducă măsuri 
și tehnologii concrete pentru reducerea 
consumului de energie, inclusiv prin 
intermediul unor parteneriate, pentru 
proiecte precum renovarea clădirilor, 
modernizarea instalațiilor de încălzire 
urbană și producerea de energie termică și 
electrică;

Or. pt

Amendamentul 21
Emanuel Jardim Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază rolul strategic al autorităților 
publice din UE, în special la nivel local și 
regional, în asigurarea sprijinului 
instituțional necesar pentru inițiative din 
domeniul eficienței energetice; recomandă 

6. subliniază rolul strategic al autorităților 
publice din UE, în special la nivel local și 
regional, în consolidarea implementării
sprijinului instituțional necesar pentru 
inițiative din domeniul eficienței 
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lansarea unor campanii ample de 
informare, de exemplu prin folosirea unor 
etichete ușor inteligibile referitoare la 
eficiența energetică , precum și prin 
inițiative pilot și campanii de formare 
legate de energie pe teritoriul administrat 
de acele autorități regionale și locale care 
își propun sporirea gradului de 
conștientizare în rândul cetățenilor și 
schimbarea comportamentului acestora;

energetice, așa cum sunt descrise în 
Directiva 2006/32/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 aprilie 
2006 privind eficiența energetică la 
utilizatorii finali și serviciile energetice1; 
recomandă consolidarea campaniilor
ample de informare, de exemplu prin 
folosirea unor etichete ușor inteligibile 
referitoare la eficiența energetică , precum 
și prin inițiative pilot și campanii de 
formare legate de energie pe teritoriul 
administrat de acele autorități regionale și 
locale care își propun sporirea gradului de 
conștientizare în rândul cetățenilor și 
schimbarea comportamentului acestora;

Or. pt

Amendamentul 22
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază rolul strategic al autorităților 
publice din UE, în special la nivel local și 
regional, în asigurarea sprijinului 
instituțional necesar pentru inițiative din 
domeniul eficienței energetice; recomandă 
lansarea unor campanii ample de 
informare, de exemplu prin folosirea unor 
etichete ușor inteligibile referitoare la 
eficiența energetică , precum și prin 
inițiative pilot și campanii de formare 
legate de energie pe teritoriul administrat 
de acele autorități regionale și locale care 
își propun sporirea gradului de 
conștientizare în rândul cetățenilor și 
schimbarea comportamentului acestora;

6. subliniază rolul strategic al autorităților 
publice din UE, în special la nivel local și 
regional, în asigurarea sprijinului 
instituțional necesar pentru inițiative din 
domeniul eficienței energetice; recomandă 
lansarea unor campanii ample de informare 
și educare, de exemplu prin folosirea unor 
etichete ușor inteligibile referitoare la 
eficiența energetică , precum și prin 
inițiative pilot și campanii de formare 
legate de energie pe teritoriul administrat 
de acele autorități regionale și locale care 
își propun sporirea gradului de 
conștientizare în rândul cetățenilor și 
schimbarea comportamentului acestora;

Or. en
                                               
1 JO L 114, 27.4.2006, p. 64.
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Amendamentul 23
Jill Evans

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază rolul esențial al sectorului 
transporturilor în reducerea consumului 
de energie și promovarea eficienței 
energetice; accentuează necesitatea ca 
statele membre și regiunile acestora să 
promoveze măsuri care vizează evitarea, 
reducerea și limitarea volumelor de trafic 
rutier și aerian și, în continuare, să 
transfere un procent semnificativ al 
traficului către moduri de transport mai 
sustenabile (transfer modal), 
îmbunătățind în același timp performanța 
tuturor modurilor de transport;

Or. en

Amendamentul 24
Rolf Berend

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că autoritățile publice de la 
toate nivelurile ar trebui să fie primele care 
să ofere un bun exemplu, prin utilizarea 
unor instalații eficiente din punct de vedere 
energetic în clădirile lor, prin includerea 
unor criterii de durabilitate în cadrul 
procedurilor lor de achiziții și prin 
promovarea practicilor de reducere a 
consumului de energie în activitățile lor 
cotidiene.

7. consideră că autoritățile publice de la 
toate nivelurile, în funcție de situația lor 
financiară, ar trebui să fie primele care să 
ofere un bun exemplu, prin utilizarea unor 
instalații eficiente din punct de vedere 
energetic în clădirile lor, prin includerea 
unor criterii de durabilitate în cadrul 
procedurilor lor de achiziții și prin 
promovarea practicilor de reducere a 
consumului de energie în activitățile lor 
cotidiene.
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Amendamentul 25
Jill Evans

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că autoritățile publice de la 
toate nivelurile ar trebui să fie primele care 
să ofere un bun exemplu, prin utilizarea 
unor instalații eficiente din punct de vedere 
energetic în clădirile lor, prin includerea 
unor criterii de durabilitate în cadrul 
procedurilor lor de achiziții și prin 
promovarea practicilor de reducere a 
consumului de energie în activitățile lor 
cotidiene.

7. consideră că autoritățile publice de la 
toate nivelurile ar trebui să fie primele care 
să ofere un bun exemplu, prin utilizarea 
unor instalații eficiente din punct de vedere 
energetic în clădirile lor, prin punerea în 
aplicare a achizițiilor publice ecologice în 
cadrul procedurilor lor și prin promovarea 
practicilor de reducere a consumului de 
energie în activitățile lor cotidiene.

Or. en
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