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AMENDAMENTUL 25  
CARTEA VERDE „UN CADRU PENTRU 2030 PENTRU 

POLITICI ÎN DOMENIUL CLIMEI ȘI AL ENERGIEI 

 

ENVE-V-038  

 

Punctul 33  

 

Se adaugă un nou punct:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz  Amendament  

 consideră că mijloacele necesare pentru utilizarea 

eficientă a energiei și producția de energie trebuie 

să fie adaptate la caracteristicile de mediu și 

geografice ale fiecărei regiuni. Valorificarea 

condițiilor locale trebuie să se realizeze cu un 

nivel minim de intervenție asupra mediului; 

 

Expunere de motive  

 

Posibilitățile diferite de care dispune fiecare regiune se datorează, în primul rând, caracteristicilor 

sale geografice, de mediu și de relief. Tocmai de aceea, autoritățile regionale trebuie să-și adapteze 

activitățile la caracteristicile locale și să beneficieze de o marjă de manevră mai mare în materie de 

finanțare. 
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Punctul 44  

 

Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz  Amendament  

observă că peste 40% din consumul de energie și 

mai mult de o treime din emisiile de dioxid de 

carbon din UE sunt cauzate de clădiri. Din motive 

financiare și pentru a reduce la minimum 

perioadele în care clădirile nu sunt locuibile, 

renovările se fac treptat și clădire cu clădire. 

Consumul de energie al noilor clădiri ar trebui să 

fie aproape de zero. Aceasta poate însemna că 

trebuie utilizate mai multe surse de energie în 

clădiri, ceea ce complică întreținerea lor; 

observă că peste 40% din consumul de energie și 

mai mult de o treime din emisiile de dioxid de 

carbon din UE sunt cauzate de clădiri. Din motive 

financiare și pentru a reduce la minimum 

perioadele în care clădirile nu sunt locuibile, 

renovările se fac treptat și clădire cu clădire. 

Consumul de energie al noilor clădiri ar trebui să 

fie aproape de zero, ținând seama de 

caracteristicile specifice ale anumitor regiuni în 

ceea ce privește condițiile climatice. Aceasta 

poate însemna că trebuie utilizate mai multe surse 

de energie în clădiri, ceea ce complică 

întreținerea lor; 

 

Expunere de motive  

 

Consumul de energie al clădirilor variază de la un stat membru la altul, de la o regiune la alta, în 

funcție de caracteristicile locale. De aceea, nu se poate stabili un criteriu unic la nivelul Uniunii, 

întrucât nu toate țările sunt în măsură să îndeplinească același criteriu. 

 


