
AMENDAMENTUL 5  
INFRASTRUCTURILE ECOLOGICE — 

VALORIFICAREA CAPITALULUI NATURAL AL 

EUROPEIL  

 

ENVE-V-039  

 

Punctul 15  

 

Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz  Amendament  

amintește că silvicultura are o contribuție la 

infrastructurile ecologice, care poate fi activă, prin 

restabilirea continuității forestiere ori prin 

adoptarea unor practici ecologice de gestionare, 

sau pasivă, prin menținerea lizierelor. În special în 

regiunile în care proprietatea forestieră este foarte 

fragmentată și privată, stabilirea unei infrastructuri 

ecologice necesită înzestrarea regiunilor și 

autorităților locale cu instrumente de mobilizare a 

actorilor privați: instrumente funciare, de formare, 

de sprijin tehnic și de punere în comun sau de 

susținere financiară;  

amintește că silvicultura are o contribuție la 

infrastructurile ecologice, care poate fi activă, 

prin restabilirea continuității forestiere ori prin 

adoptarea unor practici ecologice de gestionare, 

sau pasivă, prin menținerea lizierelor. În special 

în regiunile în care proprietatea forestieră este 

foarte fragmentată și privată, stabilirea unei 

infrastructuri ecologice necesită înzestrarea 

regiunilor și autorităților locale cu instrumente de 

mobilizare a actorilor privați: instrumente 

funciare, de formare, de sprijin tehnic și de 

punere în comun sau de susținere financiară; 

solicită crearea și punerea în funcțiune a 

asociațiilor de proprietari; 

 

Expunere de motive  

 

În multe cazuri, structura de proprietate fragmentată împiedică punerea în aplicare a planurilor de 

dezvoltare integrate, care oferă un sprijin important infrastructurilor ecologice. 
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AMENDAMENTUL 7  
INFRASTRUCTURILE ECOLOGICE — 

VALORIFICAREA CAPITALULUI NATURAL AL 

EUROPEIL  

 

ENVE-V-039  

 

Punctul 17  

 

Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz  Amendament  

consideră că proiectarea unor materiale de 

construcție ecologice este indispensabilă în 

contextul solidarității dintre teritoriile rurale și 

cele urbane, întrucât exploatarea materialelor 

tradiționale pentru construcțiile din orașe și pentru 

infrastructurile gri exercită o puternică presiune 

asupra mediului rural și chiar maritim. În opinia 

sa, trebuie încurajate dinamicile locale, în special 

prin acordarea de ajutoare pentru structurarea 

filierelor, pentru investiții în instrumente 

industriale de prelucrare, dar și printr-o structurare 

a pieței prin intermediul unor proceduri de 

achiziții publice exemplare. În plus, trebuie 

informați utilizatorii în legătură cu proveniența și 

condițiile de obținere a materialelor prin 

instituirea unui sistem de etichetare corespunzător; 

consideră că proiectarea unor materiale de 

construcție ecologice este indispensabilă în 

contextul solidarității dintre teritoriile rurale și 

cele urbane, întrucât exploatarea materialelor 

tradiționale pentru construcțiile din orașe și 

pentru infrastructurile gri exercită o puternică 

presiune asupra mediului rural și chiar maritim; 

de asemenea, este esențial să fie stimulată piața 

lemnului utilizat în construcții în beneficiul 

părților interesate de la nivel local, să fie 

promovată dezvoltarea lemnului ca material de 

construcție prin achiziții publice, să li ofere 

stimulente comunităților care preferă lemnul ca 

material de construcție prin utilizarea lemnului 

de pe plan local, să se dezvolte programe de 

cercetare în vederea identificării și cuantificării 

proprietăților tehnice ale soiurilor de lemn 

destinat piețelor de mobilă și construcții. În 

opinia sa, trebuie încurajate dinamicile locale, în 

special prin acordarea de ajutoare pentru 

structurarea filierelor, pentru investiții în 

instrumente industriale de prelucrare, dar și 

printr-o structurare a pieței prin intermediul unor 

proceduri de achiziții publice exemplare. În plus, 

trebuie informați utilizatorii în legătură cu 

proveniența și condițiile de obținere a 

materialelor prin instituirea unui sistem de 

etichetare corespunzător; 

 

Expunere de motive  

 

Utilizarea lemnului în construcții ar fi benefică atât pentru părțile interesate, cât și pentru comunitățile 

de la nivel regional. De asemenea, programele de cercetare în domeniul lemnului ar aduce beneficii 

producției de lemn de la nivel local. 
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