
AMENDAMENTUL 7  
ENERGIE LA PREȚURI ACCESIBILE PENTRU TOȚI  

 

ENVE-V-042  

 

Punctul 13 

 

Se adaugă un nou punct:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz  Amendament  

 la programarea alocării fondurilor structurale 

trebuie să se aibă în vedere, pe lângă gospodării, 

și centralele existente, întrucât acestea sunt 

adesea uzate și învechite, având deci un 

randament scăzut; 

 

Expunere de motive  

 

Creșterea eficienței parcului învechit de centrale cu ajutorul anumitor instrumente ale fondurilor 

structurale ale Uniunii are ca rezultat, pe lângă îmbunătățirea eficienței energetice, și reducerea 

dependenței energetice. 

 

_____________ 

 

 

(HU) RCOD/IKAP/dg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMENDAMENTUL 23  
ENERGIE LA PREȚURI ACCESIBILE PENTRU TOȚI  

 

ENVE-V-042  

 

Punctul 30 

 

Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz  Amendament  

propune, din acest motiv, să se implementeze 

programe pentru îmbunătățirea eficienţei 

energetice a clădirilor pentru consumatorii 

vulnerabili, pentru a asigura scăderea durabilă a 

sarcinii financiare pe care o reprezintă costurile la 

energie. În același timp, aceste programe ar trebui 

să fie corelate cu sprijinirea instalațiilor de 

producție de energie destinată cu precădere 

consumului propriu (sisteme termo-solare pentru 

producția de apă caldă, instalații fotovoltaice mici 

pentru producția de energie electrică). În acest 

mod, pe lângă reducerea cererii de energie, s-ar 

asigura și producția de energie din surse 

regenerabile, care reduce dependența de 

combustibili fosili, majoritatea importați;  

propune, din acest motiv, să se implementeze 

programe pentru îmbunătățirea eficienţei 

energetice a clădirilor pentru consumatorii 

vulnerabili, pentru a asigura scăderea durabilă a 

sarcinii financiare pe care o reprezintă costurile la 

energie (modernizarea tehnologiei utilizate de 

sistemele de încălzire centrală, îmbunătățirea 

izolării clădirilor). În același timp, aceste 

programe ar trebui să fie corelate cu sprijinirea 

instalațiilor de producție de energie destinată cu 

precădere consumului propriu (sisteme termo-

solare pentru producția de apă caldă, instalații 

fotovoltaice mici pentru producția de energie 

electrică). În acest mod, pe lângă reducerea 

cererii de energie, s-ar asigura și producția de 

energie din surse regenerabile, care reduce 

dependența de combustibili fosili, majoritatea 

importați; 

 

Expunere de motive  

 

Reducerea sarcinii financiare pentru consumatorii vulnerabili și sensibilizarea populației cu privire la 

consumul responsabil de energie pot avea succes nu doar prin consiliere, ci și prin măsuri concrete de 

sprijin. 

 

_____________ 

 

 

(HU) RCOD/IKAP/dg 

 

 

 

 

 

 

 



AMENDAMENTUL 25 
ENERGIE LA PREȚURI ACCESIBILE PENTRU TOȚI 

 

ENVE-V-042  

 

Punctul 31 

 

Se adaugă un nou punct:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz  Amendament  

 subliniază că trebuie stabilit obiectivul ca accesul 

la energia regenerabilă produsă cu ajutorul 

echipamentelor de autoaprovizionare, care sunt 

individuale sau regionale, să fie mai simplu și 

mai ieftin decât accesul la energia importată. Este 

necesar un cadru juridic general prin care să se 

asigure implementarea la nivel local a proiectelor 

de producție de energie inițiate și realizate de 

locuitorii unei regiuni, care să beneficieze de 

acestea. 

 

Expunere de motive  

 

Utilizarea energiei regenerabile în consumul propriu, fie la nivel de gospodărie, fie la nivel local sau 

regional, reduce vulnerabilitatea energetică. Beneficiarii surselor locale de energie trebuie să fie 

consumatorii locali, care trebuie să aibă acces mai ieftin la energia necesară. 

 

_____________ 

 

 

(HU) RCOD/IKAP/dg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMENDAMENTUL 33  
ENERGIE LA PREȚURI ACCESIBILE PENTRU TOȚI  

 

ENVE-V-042  

 

Punctul 36 

 

Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz  Amendament  

este de părere că ar trebui redusă sarcina fiscală 

care apasă asupra micilor consumatori de energie, 

prevăzându-se în schimb înscrierea 

corespunzătoare într-o clasă de impozitare mai 

ridicată a marilor consumatori. Pe lângă 

sprijinirea consumatorilor vulnerabili, o astfel de 

măsură ar avea ca efect și stimularea economiilor 

de energie;  

este de părere că ar trebui redusă sarcina fiscală 

care apasă asupra micilor consumatori de energie, 

prevăzându-se în schimb înscrierea 

corespunzătoare într-o clasă de impozitare mai 

ridicată a marilor consumatori. Pe lângă 

sprijinirea consumatorilor vulnerabili, o astfel de 

măsură ar avea ca efect și stimularea economiilor 

de energie.; Această măsură nu are în vedere 

industria; aceasta trebuie stimulată prin alte 

mijloace spre economia de energie. 

 

Expunere de motive  

 

Industria este una dintre cele mai mari consumatoare de energie, dar totodată creează locuri de 

muncă. Taxele mai ridicate ar fi în dezavantajul industriei, încetinind dezvoltarea acesteia. Scăderea 

cererii de forță de muncă are ca rezultat scăderea veniturilor populației și, în consecință, creșterea 

sărăciei energetice. 

 

_____________ 

 

 

(HU) RCOD/IKAP/dg 

 

 
 

 

 

 

 

 


