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Proiect de aviz Amendament 

constată că Comisia menţionează o serie de 

subiecte transversale, care ar putea fi tematizate 

în cadrul proiectelor, cum ar fi clădirile 

inteligente, sistemele de alimentare şi de cerere 

inteligente, mobilitatea urbană durabilă, 

informatica verde. Comitetul Regiunilor 

consideră aceste subiecte drept relevante, dar 

menţionează că lista nu este exhaustivă şi că ar 

trebui să existe posibilitatea de a se adăuga alte 

subiecte cu relevanţă în domeniu. Astfel, 

tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor ar 

trebui scoase în evidenţă ca premisă 

fundamentală pentru dezvoltarea unor servicii 

electronice ieftine şi uşor de folosit în toate 

domeniile cuprinse de iniţiativă; 

constată că Comisia menţionează o serie de 

subiecte transversale, care ar putea fi tematizate 

în cadrul proiectelor, cum ar fi clădirile 

inteligente, sistemele de alimentare şi de cerere 

inteligente, mobilitatea urbană durabilă, 

informatica verde. Comitetul Regiunilor 

consideră aceste subiecte drept relevante, dar 

menţionează că lista nu este exhaustivă şi că ar 

trebui să existe posibilitatea de a se adăuga alte 

subiecte cu relevanţă în domeniu. Astfel, 

tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor ar 

trebui scoase în evidenţă ca premisă 

fundamentală pentru dezvoltarea unor servicii 

electronice ieftine şi uşor de folosit în toate 

domeniile cuprinse de iniţiativă. În completarea 

listei de subiecte pentru proiecte, este important 

să se menţioneze şi coordonarea corespunzătoare 

dintre gestionarea energiei şi gestionarea 

deşeurilor; 

 

Expunere de motive 

 

Deşeurile produse în oraşe au un potenţial semnificativ de energie: deşeurile organice şi nămolul de 

epurare pot fi utilizate în producţia de biogaz, deşeurile vegetale din parcuri pot fi arse ca biomasă 

pentru încălzire sau pot fi compostate. Căldura apei reziduale se pierde, însă ar putea fi folosită 

pentru producţia de energie termică. Aceste soluţii se regăsesc în foarte puţine oraşe, de aceea trebuie 

să li se acorde mult mai multă atenţie. 

 

(HU) RCOD/RBARU/dg 

 

 


