
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

RO 

  

 

 
 

A 26-a şedinţă 

a comisiei ENVE 

11 decembrie 2014 

RO 
ENVE-V-049 

 

 

 

 

AMENDAMENTE 
 

 

PROIECT DE AVIZ 

 

al Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE)  

 

 

POSIBILITĂȚILE DE UTILIZARE EFICIENTĂ A RESURSELOR 

ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR 

 

_________________ 

 

Raportor: dl Csaba BORBOLY (RO/PPE) 

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita 

 

_________________ 



COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

ORDRE D'EXAMEN DES AMENDEMENTS 

ORDER OF EXAMINATION OF AMENDMENTS 

 

Auteur 

Author 

CdR n° 

CoR nr. 

Conséquence sur 

les autres 

amendements 

Impact on other 

amendments 

Position du 

rapporteur 

Position of the 

rapporteur 

Résultat 

Outcome 

Am. 1 

 

SWANNICK Neil 

1 

Modifier 

Amend 

 

   

Am. 2 

 

SWANNICK Neil 

2 

Modifier 

Amend 

 

   

Am. 3 

 

SWANNICK Neil 

3 

Modifier 

Amend 

 

   

Am. 4 

 

KUHN Hermann 

4 

Supprimer 

Delete 

 

   

Am. 5 

 

WEINMEISTER Mark 

4 

Supprimer 

Delete 

 

   

Am. 6 

 

SWANNICK Neil 

4 

Ajouter 

Add 

 

   

Am. 7 

 

KUHN Hermann 

6 

Supprimer 

Delete 

 

   

Am. 8 

 

SÄLLRYD Rolf 

DRENJANIN Jelena 

6 

Modifier 

Amend 

 

   

Am. 9 

 

BARRASA SÁNCHEZ 

Enrique 

6 

Ajouter 

Add 

 

   



COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

Auteur 

Author 

CdR n° 

CoR nr. 

Conséquence sur 

les autres 

amendements 

Impact on other 

amendments 

Position du 

rapporteur 

Position of the 

rapporteur 

Résultat 

Outcome 

Am. 10 

 

SWANNICK Neil 

8 

Modifier 

Amend 

 

   

Am. 11 

 

SWANNICK Neil 

9 

Ajouter 

Add 

 

   

Am. 12 

 

SWANNICK Neil 

10 

Supprimer 

Delete 

 

   

Am. 13 

 

SWANNICK Neil 

13 

Modifier 

Amend 

 

   

Am. 14 

 

GOMES Luís 

15 

Ajouter 

Add 

 

   

Am. 15 

 

KUHN Hermann 

16 

Supprimer 

Delete 

 

   

Am. 16 

 

KUHN Hermann 

18 

Modifier 

Amend 

 

   

Am. 17 

 

SWANNICK Neil 

19 

Modifier 

Amend 

 

   

Am. 18 

 

SWANNICK Neil 

22 

Modifier 

Amend 

 

   

Am. 19 

 

BARRASA SÁNCHEZ 

Enrique 

23 

Modifier 

Amend 

 

   



COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

Auteur 

Author 

CdR n° 

CoR nr. 

Conséquence sur 

les autres 

amendements 

Impact on other 

amendments 

Position du 

rapporteur 

Position of the 

rapporteur 

Résultat 

Outcome 

Am. 20 

 

SÄLLRYD Rolf 

DRENJANIN Jelena 

23 

Modifier 

Amend 

 

   

Am. 21 

 

GOMES Luís 

23 

Modifier 

Amend 

 

   

Am. 22 

 

WEINMEISTER Mark 

23 

Ajouter 

Add 

 

   

Am. 23 

 

WEINMEISTER Mark 

24 

Modifier 

Amend 

 

   

Am. 24 

 

WEINMEISTER Mark 

25 

Supprimer 

Delete 

 

   

Am. 25 

 

SWANNICK Neil 

25 

Modifier 

Amend 

 

   

Am. 26 

 

SWANNICK Neil 

28 

Modifier 

Amend 

 

   

Am. 27 

 

WEINMEISTER Mark 

31 

Supprimer 

Delete 

 

   

Am. 28 

 

KUHN Hermann 

31 

Modifier 

Amend 

 

   

Am. 29 

 

SWANNICK Neil 

33 

Supprimer 

Delete 

 

   



COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

Auteur 

Author 

CdR n° 

CoR nr. 

Conséquence sur 

les autres 

amendements 

Impact on other 

amendments 

Position du 

rapporteur 

Position of the 

rapporteur 

Résultat 

Outcome 

Am. 30 

 

KUHN Hermann 

35 

Modifier 

Amend 

 

   

Am. 31 

 

KUHN Hermann 

36 

Supprimer 

Delete 

 

   

Am. 32 

 

SÄLLRYD Rolf 

DRENJANIN Jelena 

37 

Modifier 

Amend 

 

   

Am. 33 

 

SWANNICK Neil 

37 

Modifier 

Amend 

 

   



Am. 1  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 1  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 1  

 

Se modifică după cum urmează:  

SWANNICK Neil  

 

Proiect de aviz  Amendament  

sprijină în întregime încercarea de a face noi paşi 

în coordonarea diferitelor domenii politice, cu 

deosebită consideraţie faţă de tematica 

construcţiilor sustenabile, luând în considerare şi 

chestiunile legate de eficienţa resurselor în 

industria de construcţii. Autorităţile locale şi 

regionale s-au angajat în promovarea unei mai 

mari eficienţe a resurselor, având în vedere 

efectele favorabile ale acesteia asupra mediului, 

climei, economiei şi societăţii;  

sprijină în întregime încercarea de a face noi paşi 

în coordonarea diferitelor domenii politice, cu 

deosebită consideraţie faţă de tematica 

construcţiilor sustenabile, luând în considerare şi 

chestiunile legate deeforturile depuse de Comisia 

Europeană pentru elaborarea unor indicatori și 

obiective comune, care să servească drept bază 

pentru standarde europene comune privind 

eficienţa resurselor în industria de construcţii, în 

vederea unei coerențe și coordonări politice 

sporite. Autorităţile locale şi regionale s-au 

angajatsunt parteneri esențiali în promovarea unei 

mai mari eficienţe a resurselor, având în vedere 

efectele favorabile ale acesteia asupra mediului, 

climei, economiei şi societăţii; 

 

Expunere de motive  

 

Primul punct din aviz ar trebui să stabilească în mod clar care sunt propunerile Comisiei Europene și 

faptul că CoR susține această inițiativă. 

 

_____________ 

 

 

(EN) GBAR/CBERB/dg 

 

 



Am. 2  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 2  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 2  

 

Se modifică după cum urmează:  

SWANNICK Neil  

 

Proiect de aviz  Amendament  

îşi exprimă îngrijorarea faţă de faptul că Comisia 

nu se ocupă nici în comunicarea de faţă cu rolul 

autorităţilor locale şi regionale, cu toate că 

Comitetul Regiunilor, în avizele formulate pe 

subiecte similare, a atras atenţia asupra acestui 

aspect. În acest context, Comitetul Regiunilor 

cere de la Comisie să analizeze, în procesul de 

elaborare a comunicărilor, modul în care 

Comitetul Regiunilor şi autorităţile locale şi 

regionale în general ar putea să ia parte la 

consultări;  

îşi exprimă așadar îngrijorarea faţă de faptul că 

Comisia nu se ocupă nici în comunicarea de faţă 

cu rolul autorităţilor locale şi regionale, cu toate 

că Comitetul Regiunilor, în avizele formulate pe 

subiecte similare, a atras atenţia asupra acestui 

aspect. Subliniază rolul central care revine 

autorităților locale și regionale ca investitori, nu 

doar în sectorul construcţiilor, dar și în ceea ce 

privește achiziţiile publice, punerea în aplicare a 

legislaţiei europene și naționale privind clădirile, 

sprijinirea întreprinderilor locale și a inovării, 

precum și informarea investitorilor și a publicului 

larg. În acest contextDe aceea, Comitetul 

Regiunilor cere de la Comisie să analizeze, în 

procesul de elaborare a comunicărilor, modul în 

care Comitetul Regiunilor şi autorităţile locale şi 

regionale în general ar puteapot să ia parte la 

consultările care vor avea loc în urma prezentei 

comunicări; 

 

Expunere de motive  

 

Amendamentul urmărește să consolideze rolul autorităţilor locale şi regionale și să îl facă mai 

concret. 

 

_____________ 

 

 

(EN) GBAR/CBERB/dg 

 



Am. 4  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 3  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 3  

 

Se modifică după cum urmează:  

SWANNICK Neil  

 

Proiect de aviz  Amendament  

subliniază faptul că, pe teritoriul politic mare şi 

complex al construcţiilor sustenabile, intervenţiile 

trebuie elaborate şi executate în aşa fel, încât – 

fiind vorba de clădiri – să se ia în considerare 

înainte de toate aspectele privind persoanele, 

comunităţile, instituţiile care vor beneficia de 

acest tip de infrastructură, iar materialele de 

construcţii locale sunt considerate cele mai 

eficiente în mai multe cazuri, având efecte 

pozitive asupra economiei locale, precum şi cele 

mai mici necesități de transport;  

subliniază faptul că, pe teritoriul politic mare şi 

complex al construcţiilor sustenabile, intervenţiile 

trebuie elaborate şi executate în aşa fel, încât – 

fiind vorba de clădiri – să se bazeze pe o abordare 

holistică, în măsură să ia în considerare înainte de 

toate aspectele privind nevoile și preocupările 

persoaneleor, comunităţileor și, instituţiileor care 

vor beneficia de acest tip de infrastructură,. 

Contextul local și beneficiile aduse economiei 

locale ar trebui considerate drept aspecte 

importante ale sustenabilității, de exemplu prin 

promovarea utilizării iar materialeleor de 

construcţii locale, care sunt considerate cele mai 

eficiente în mai multe cazuri, având și pot avea 

efecte pozitive asupra economiei locale, precum 

şiavând totodată și cele mai mici necesități de 

transport; 

 

Expunere de motive  

 

Clarificarea mesajului principal al acestui punct. 

 

_____________ 

 

 

(EN) GBAR/CBERB/dg 

 



Am. 4  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 4  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 4  

 

Se elimină:  

KUHN Hermann  

 

Proiect de aviz  Amendament  

propune ca instituţiile Uniunii Europene să 

analizeze posibilitatea elaborării unui mecanism 

de compensare, care să nu scadă competitivitatea 

regiunilor care se află în frunte în ceea ce priveşte 

utilizarea resurselor.  Acest mecanism în primul 

rând ar ajuta regiunile mai puţin dezvoltate să 

răspundă provocărilor legate de clădiri 

sustenabile, în special în ceea ce priveşte 

prevenirea creșterii preţurilor care este cauzată de 

internalizarea efectelor externe negative, iar în al 

doilea rând ar facilita reabilitarea, extinderea 

infrastructurii verzi în regiunile afectate de 

schimbarea folosirii terenurilor;  

propune ca instituţiile Uniunii Europene să 

analizeze posibilitatea elaborării unui mecanism 

de compensare, care să nu scadă competitivitatea 

regiunilor care se află în frunte în ceea ce priveşte 

utilizarea resurselor. Acest mecanism în primul 

rând ar ajuta regiunile mai puţin dezvoltate să 

răspundă provocărilor legate de clădiri 

sustenabile, în special în ceea ce priveşte 

prevenirea creșterii preţurilor care este cauzată de 

internalizarea efectelor externe negative, iar în al 

doilea rând ar facilita reabilitarea, extinderea 

infrastructurii verzi în regiunile afectate de 

schimbarea folosirii terenurilor; 

 

Expunere de motive  

 

Nu este clar ce reprezintă mecanismul de compensare care se solicită aici. 

 

_____________ 

 

 

(DE) RCOD/HLAH/dg 

 

 



Am. 5 
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 5  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 4  

 

Se elimină:  

WEINMEISTER Mark  

 

Proiect de aviz  Amendament  

propune ca instituţiile Uniunii Europene să 

analizeze posibilitatea elaborării unui mecanism 

de compensare, care să nu scadă competitivitatea 

regiunilor care se află în frunte în ceea ce priveşte 

utilizarea resurselor. Acest mecanism în primul 

rând ar ajuta regiunile mai puţin dezvoltate să 

răspundă provocărilor legate de clădiri 

sustenabile, în special în ceea ce priveşte 

prevenirea creșterii preţurilor care este cauzată de 

internalizarea efectelor externe negative, iar în al 

doilea rând ar facilita reabilitarea, extinderea 

infrastructurii verzi în regiunile afectate de 

schimbarea folosirii terenurilor;  

propune ca instituţiile Uniunii Europene să 

analizeze posibilitatea elaborării unui mecanism 

de compensare, care să nu scadă competitivitatea 

regiunilor care se află în frunte în ceea ce priveşte 

utilizarea resurselor. Acest mecanism în primul 

rând ar ajuta regiunile mai puţin dezvoltate să 

răspundă provocărilor legate de clădiri 

sustenabile, în special în ceea ce priveşte 

prevenirea creșterii preţurilor care este cauzată de 

internalizarea efectelor externe negative, iar în al 

doilea rând ar facilita reabilitarea, extinderea 

infrastructurii verzi în regiunile afectate de 

schimbarea folosirii terenurilor; 

 

Expunere de motive  

 

Și în viitor va trebui să existe posibilitatea de a finanța proiecte privind sporirea eficienței energetice 

în sectorul construcțiilor prin Fondul european de dezvoltare regională. Controlul cheltuielilor este 

garantat prin domeniile prioritare definite în cadrul acestui fond. 

 

_____________ 

 

 

(DE) RCOD/HLAH/dg 

 

 



Am. 6 
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 6  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 4  

 

Se introduce un punct nou:  

SWANNICK Neil  

 

Proiect de aviz  Amendament  

 consideră că este de neacceptat ca deșeurile 

reciclabile din construcții și demolări 

(construction and demolition waste – CDW) ale 

clădirilor terțiare să fie duse la un depozit de 

deșeuri fără o evaluare prealabilă a viabilității 

economice a colectării și reciclării lor. CoR 

consideră că trebuie să se acorde prioritate 

închiderii circuitului de reciclare prin stabilirea 

unor obiective individuale pentru anumite tipuri 

de deșeuri, a unor prevederi obligatorii privind 

auditarea, dezmembrarea și sortarea CDW înainte 

de demolarea sau renovarea clădirilor terțiare; 

 

Expunere de motive  

 

Se adaugă o recomandare specifică privind deșeurile reciclabile din construcții și demolări (CDW), 

care reprezintă un element esențial al comunicării Comisiei. 

 

_____________ 

 

 

(EN) GBAR/CBERB/dg 

 

 



Am. 7  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 7  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 6  

 

Se elimină:  

KUHN Hermann  

 

Proiect de aviz  Amendament  

consideră că o măsură importantă pentru 

dezvoltarea unui număr mai mare de clădiri 

ecologice o reprezintă sporirea sprijinirii 

întreprinderilor de construcții și dezvoltatorilor în 

vederea construirii ecologice. Beneficiile 

clădirilor ecologice, mai ales sub aspectul 

economiei de energie și al productivității 

lucrătorilor, se resimt pe termen lung. Deși 

clădirile ecologice sunt mai eficiente din punctul 

de vedere al costurilor, beneficiile le revin 

proprietarilor finali și utilizatorilor lor, și nu 

constructorului. Costurile suplimentare de 

construcție în cazul clădirilor ecologice-, în 

general de 2-5%, nu pot fi transferate cu ușurință 

proprietarilor, motiv pentru care constructorii 

sunt adesea demotivați financiar;  

consideră că o măsură importantă pentru 

dezvoltarea unui număr mai mare de clădiri 

ecologice o reprezintă sporirea sprijinirii 

întreprinderilor de construcții și dezvoltatorilor în 

vederea construirii ecologice. Beneficiile 

clădirilor ecologice, mai ales sub aspectul 

economiei de energie și al productivității 

lucrătorilor, se resimt pe termen lung. Deși 

clădirile ecologice sunt mai eficiente din punctul 

de vedere al costurilor, beneficiile le revin 

proprietarilor finali și utilizatorilor lor, și nu 

constructorului. Costurile suplimentare de 

construcție în cazul clădirilor ecologice-, în 

general de 2-5%, nu pot fi transferate cu ușurință 

proprietarilor, motiv pentru care constructorii 

sunt adesea demotivați financiar;  

 

Expunere de motive  

 

Nu se înțelege afirmaţia, conform căreia constructorii sunt deseori demotivați financiar pentru a 

efectua renovări, respectiv construi clădiri eficiente din punctul de vedere al resurselor. De asemenea, 

nu este clar la care măsuri de sprijin pentru sectorul construcțiilor se face referire. 

 

_____________ 

 

 

(DE) RCOD/HLAH/dg 

 



Am. 8  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 8  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 6  

 

Se modifică după cum urmează:  

SÄLLRYD Rolf  

DRENJANIN Jelena  

 

Proiect de aviz  Amendament  

consideră că o măsură importantă pentru 

dezvoltarea unui număr mai mare de clădiri 

ecologice o reprezintă sporirea sprijinirii 

întreprinderilor de construcții și dezvoltatorilor în 

vederea construirii ecologice. Beneficiile 

clădirilor ecologice, mai ales sub aspectul 

economiei de energie și al productivității 

lucrătorilor, se resimt pe termen lung. Deși 

clădirile ecologice sunt mai eficiente din punctul 

de vedere al costurilor, beneficiile le revin 

proprietarilor finali și utilizatorilor lor, și nu 

constructorului. Costurile suplimentare de 

construcție în cazul clădirilor ecologice, în 

general de 2-5%, nu pot fi transferate cu ușurință 

proprietarilor, motiv pentru care constructorii 

sunt adesea demotivați financiar; 

consideră că o măsură importantă pentru 

dezvoltarea unui număr mai mare de clădiri 

ecologice o reprezintă sporirea sprijinirii 

proprietarilor de clădiri în calitatea lor de 

contractanți și antreprenori imobiliari, industriei 

întreprinderilor de construcții și dezvoltatorilor în 

vederea construirii ecologice. Beneficiile 

clădirilor ecologice, mai ales sub aspectul 

economiei de energie și al productivității 

lucrătorilor, se resimt pe termen lung. Deși 

clădirile ecologice sunt mai eficiente din punctul 

de vedere al costurilor din perspectiva ciclului de 

viață, ele presupun mai multe investiții , 

beneficiile le revin proprietarilor finali și 

utilizatorilor lor, și nu constructorului. Costurile 

suplimentare de construcție în cazul clădirilor 

ecologice, în general de 2-5%, nu pot fi 

transferate cu ușurință proprietarilorchiriașilor, 

motiv pentru care constructorii proprietarii sunt 

adesea demotivați financiar;  

 

Expunere de motive  

 

Nu constructorii clădirilor suportă cheltuielile suplimentare pentru construcția de clădiri ecologice, ci 

proprietarii, în calitate de contractanți și antreprenori imobiliari, și, desigur, în ultimă instanță, 

chiriașii. Cu cât este mai scump un proiect imobiliar, cu atât întreprinderile de construcții câștigă mai 

mult, nu invers. 

 

_____________ 

 

 

(PT) HLAH/AOPR/dg 

 



Am. 9  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 9  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 6  

 

Se introduce un punct nou:  

BARRASA SÁNCHEZ Enrique  

 

Proiect de aviz  Amendament  

 consideră că trebuie clarificat faptul că 

materialele provenite din demolări pot rezulta atât 

din demolarea completă a unei clădiri, cât și din 

reabilitarea acesteia, motiv pentru care este 

nevoie să se precizeze că conceptul de demolare 

se referă inclusiv la demolarea parțială a clădirii 

în cursul lucrărilor de reabilitare. În majoritatea 

regiunilor, cantitatea totală a deșeurilor rezultate 

în urma reabilitării o depășește pe cea produsă în 

urma demolării complete a clădirilor; 

 

Expunere de motive  

 

Pentru a introduce în conceptul de demolare și demolarea parțială a clădirii în cursul lucrărilor de 

reabilitare, deoarece această activitate produce o cantitate de deșeuri demnă de luat în seamă, care 

poate depăși în ansamblu cantitatea rezultată în urma demolării.  

 

_____________ 

 

 

(ES) CBERB/GBAR/dg 

 

 

 



Am. 10  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 10  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 8  

 

Se modifică după cum urmează:  

SWANNICK Neil  

 

Proiect de aviz  Amendament  

consideră că, din perspectiva autorităților locale 

și regionale din întreaga UE, ţinta principală ar fi 

încurajarea politicii UE să depășească limitele 

unei abordări tehnocratice a indicatorilor, în 

vederea ecologizării sectorului construcțiilor. 

Este în interesul autorităților locale și regionale să 

sublinieze provocările ecologice și economice de 

profunzime cu care se confruntă procesul de 

îmbunătățire a eficienței utilizării resurselor în 

sectorul construcțiilor;  

consideră că, din perspectiva autorităților locale 

și regionale din întreaga UE, ţinta principală ar fi 

încurajarea politicii UE să depășească limitele 

unei abordări tehnocraticesă se înregistreze 

progrese în eforturile de elaborare a unor a 

indicatorilor comuni, care constituie premisa 

elaborării unor standarde și obiective comune, în 

vederea domeniul ecologizării sectorului 

construcțiilor. Este în interesul autorităților locale 

și regionale să sublinieze provocările ecologice și 

economice de profunzime cu care se confruntă 

procesul de îmbunătățire a eficienței utilizării 

resurselor în sectorul construcțiilor; 

 

Expunere de motive  

 

Nu este clar motivul pentru care propunerea Comisiei de a elabora indicatori comuni este criticată ca 

fiind „tehnocratică”. 

 

_____________ 

 

 

(EN) GBAR/CBERB/dg 

 



Am. 11  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 11  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 9  

 

Se introduce un punct nou:  

SWANNICK Neil  

 

Proiect de aviz  Amendament  

 subliniază în acest context că autorităţile locale şi 

regionale joacă deja un rol semnificativ în 

promovarea clădirilor sustenabile, cu costuri 

reduse sau gratuit, prin intermediul codurilor de 

construcție locale sau regionale. Cele mai bune 

practici referitoare la aceste coduri, precum 

cerințele minime privind nivelurile de intensitate 

a luminii naturale, eficiența energetică sau 

materialele, ar putea contribui semnificativ la 

promovarea unor clădiri sustenabile autentice în 

Europa, motiv pentru care ar trebui încurajate; 

 

Expunere de motive  

 

Autorităţile locale şi regionale (ALR) răspund adesea de codurile de construcție. Se pot lua măsuri 

concrete, eficace, bazate pe dovezi științifice, în mod gratuit, printr-un reglaj fin al codurilor de 

construcție. 

 

_____________ 

 

 

(EN) GBAR/CBERB/dg 

 



Am. 12  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 12  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 10  

 

Se elimină punctul:  

SWANNICK Neil  

 

Proiect de aviz  Amendament  

ar considera foarte utilă aplicarea sistemului de 

mijloace în planificarea teritorială şi regională în 

contextul eficienţei resurselor, armonizată cu 

aspectele referitoare la energia regenerabilă, la 

eficienţa energetică şi la gestionarea deşeurilor;  

ar considera foarte utilă aplicarea sistemului de 

mijloace în planificarea teritorială şi regională în 

contextul eficienţei resurselor, armonizată cu 

aspectele referitoare la energia regenerabilă, la 

eficienţa energetică şi la gestionarea deşeurilor; 

 

Expunere de motive  

 

Acest punct este prea vag. 

 

_____________ 

 

 

(EN) GBAR/CBERB/dg 

 



Am. 13  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 13  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 13  

 

Se modifică după cum urmează:  

SWANNICK Neil  

 

Proiect de aviz  Amendament  

îşi exprimă regretul că, contrar propunerii sale, 

Convenţia primarilor nu s-a completat cu tematici 

despre eficienţa resurselor; totodată, este convins 

că, îndată ce se vor aproba obiective concrete 

politice, va avea loc şi această completare;  

îşi exprimă regretulconsideră că, contrar 

propunerii sale, o inițiativă precum Convenţia 

primarilor nu s-a completat cu tematici despreși-

ar putea dovedi utilitatea și în abordarea 

problemei privind eficienţa resurselor; 

totodată,Comitetul este convins că s-ar putea găsi 

căile potrivite pentru aceasta, îndată ce se vor 

aproba obiectivele concrete politice ale UE în 

materie de eficiență a resurselor, va avea loc şi 

această completare; 

 

Expunere de motive  

 

Punctul este reformulat astfel încât mesajul să fie mai pozitiv și orientat către viitor. 

 

_____________ 

 

 

(EN) GBAR/CBERB/dg 



Am. 14  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 14  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 15  

 

Se introduce un punct nou:  

GOMES Luís  

 

Proiect de aviz  Amendament  

 reamintește că utilizarea resurselor este în mare 

măsură determinată de deciziile referitoare la 

proiecte și la alegerea materialelor de construcție. 

Prin urmare, așa cum subliniază Comisia, pentru 

a contribui la obținerea unui plus de eficiență în 

utilizarea resurselor, proiectanții, producătorii, 

contractanții, autoritățile și utilizatorii au nevoie 

de informații fiabile și ușor de utilizat pentru 

propriul proces de luare a deciziilor. În aceste 

condiții și având în vedere faptul că autoritățile 

locale și regionale, ca instanțe care eliberează 

autorizațiile, sunt nivelul cel mai apropiat de 

toate părțile interesate, sarcina elaborării unor 

politici concrete de informare și a unor 

mecanisme de sprijin și stimulare pentru 

utilizarea acestor resurse ar trebui să le revină 

tocmai lor. Aceste politici ar trebui să facă 

obiectul unei abordări comune la nivel european 

privind evaluarea de mediu a clădirilor, care să 

cuprindă toți indicatorii-cheie care urmează a fi 

stabiliți. 

 

Expunere de motive  

 

Menționarea în aviz a necesității ca politicile și stimulentele să fie definite la nivel local și regional. 

 

_____________ 

 

 

(PT) HLAH/AOPR/dg 

 

 



Am. 15  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 15  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 16  

 

Se elimină:  

KUHN Hermann  

 

Proiect de aviz  Amendament  

subliniază din nou că nu consideră potrivită acea 

soluţie conform căreia, dacă un stat membru nu 

îndeplineşte obligaţiile legate de deşeuri sau de 

eficienţa energetică, Comisia poate propune 

suspendarea parţială sau totală a finanţării 

provenite din Fonduri ESI, deoarece această 

pedeapsă în cele mai multe cazuri loveşte 

autorităţile locale şi regionale şi comunităţile 

locale reprezentate în mod indirect de către 

acestea, indiferent de măsura în care ele au 

contribuit la obiectivele politice;  

subliniază din nou că nu consideră potrivită acea 

soluţie conform căreia, dacă un stat membru nu 

îndeplineşte obligaţiile legate de deşeuri sau de 

eficienţa energetică, Comisia poate propune 

suspendarea parţială sau totală a finanţării 

provenite din Fonduri ESI, deoarece această 

pedeapsă în cele mai multe cazuri loveşte 

autorităţile locale şi regionale şi comunităţile 

locale reprezentate în mod indirect de către 

acestea, indiferent de măsura în care ele au 

contribuit la obiectivele politice;  

 

Expunere de motive  

 

Punctul nu este clar. Dacă el se referă la condiționalitatea macroeconomică în cadrul politicii 

europene de coeziune, atunci trebuie reformulat. 

 

_____________ 

 

 

(DE) RCOD/HLAH/dg 

 



Am. 16  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 16  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 18  

 

Se modifică după cum urmează:  

KUHN Hermann  

 

Proiect de aviz  Amendament  

consideră că nu putem uita faptul că industria de 

construcţii este un mijloc, iar clădirile pot fi 

interpretate în context de urbanism, arhitectură, 

social, economic şi de mediu, cu deosebită 

consideraţie asupra problemei de sustenabilitate. 

Trebuie accentuat faptul că clădirile nu reprezintă 

în sine un efect favorabil sau nefavorabil asupra 

mediului lor, ci în cadrul sistemului complex 

menţionat mai sus. De aceea, Comitetul 

Regiunilor propune completarea abordării 

concentrate asupra clădirilor în aşa fel încât noua 

abordare să integreze şi contextual clădirile;  

consideră că nu putem uita faptul că industria de 

construcţii este un mijloc, iar clădirile pot fi 

interpretate în context de urbanism, arhitectură, 

social, economic şi de mediu, cu deosebită 

consideraţie asupra problemei de sustenabilitate;. 

Trebuie accentuat faptul că clădirile nu reprezintă 

în sine un efect favorabil sau nefavorabil asupra 

mediului lor, ci în cadrul sistemului complex 

menţionat mai sus. De aceea, Comitetul 

Regiunilor propune completarea abordării 

concentrate asupra clădirilor în aşa fel încât noua 

abordare să integreze şi contextual clădirile;  

 

Expunere de motive  

 

Nu este corectă afirmaţia conform căreia o clădire nu are efecte pozitive sau negative asupra 

mediului. De asemenea, nu este clar ce înseamnă integrarea contextuală a clădirilor. 

 

_____________ 

 

 

(DE) RCOD/HLAH/dg 

 

 



Am. 17  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 17  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 19  

 

Se modifică după cum urmează:  

SWANNICK Neil  

 

Proiect de aviz  Amendament  

reaminteşte că caracteristicile tehnice şi de 

performanţă ale materialelor de construcţii se 

schimbă rapid după fabricaţie şi acest proces nu 

se opreşte nici după montare. În acest sens, este 

deosebit de important să se analizeze dacă, după 

demolare, anumite materiale sunt destul de 

potrivite pentru reutilizare şi dacă este posibilă 

introducerea unui sistem separat de certificare;  

reaminteşte că caracteristicile tehnice şi de 

performanţă ale anumitor materialelor de 

construcţii se schimbă rapid după fabricaţie şi 

acest proces nu se opreşte nici după montare. În 

acest sens, este deosebit de important să se 

analizeze dacă și în ce condiții, după demolare, 

anumite aceste materiale sunt destul de potrivite 

pentru reutilizare şi dacă este posibilăcumva 

necesară introducerea unui sistem separat de 

certificare; 

 

Expunere de motive  

 

Pentru clarificare. 

 

_____________ 

 

 

(EN) GBAR/CBERB/dg 

 



Am. 18  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 18  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 22  

 

Se modifică după cum urmează:  

SWANNICK Neil  

 

Proiect de aviz  Amendament  

consideră că redescoperirea tehnologiilor şi a 

materialelor de construcţii tradiţionale constituie 

o mare posibilitate pentru sectorul de construcţii 

european, deoarece ele reprezintă un model în 

ceea ce priveşte felul în care se pot folosi 

resursele locale pentru soluţii eficiente şi potrivite 

cu condiţiile locale;  

consideră că redescoperirea tehnologiilor şi a 

materialelor de construcţii tradiţionale poate să 

constituie o mare posibilitate pentru sectorul de 

construcţii european, deoarece ele reprezintă 

deseori un modele în ceea ce priveşte felul în care 

se pot folosi resursele locale pentru soluţii 

eficiente şi potrivite cu condiţiile locale; 

 

Expunere de motive  

 

Nu toate materialele tradiţionale sunt mai bune decât cele moderne, aceasta mai ales pentru că nu 

există o definiție unanim acceptată a sintagmei „material tradițional”. 

 

_____________ 

 

 

(EN) GBAR/CBERB/dg 

 



Am. 19  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 19  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 23  

 

Se modifică după cum urmează:  

BARRASA SÁNCHEZ Enrique  

 

Proiect de aviz  Amendament  

reaminteşte că trebuie analizat dacă reabilitarea 

clădirilor existente este o soluţie potrivită în 

fiecare caz: clădirile existente din numeroase 

regiuni ale Europei, inclusiv clădirile publice, pot 

fi aduse în starea în care oferă un nivel de confort 

adecvat doar prin investiţii semnificative. Aceste 

situații atrag atenția asupra faptului că, deși 

reabilitarea clădirilor existente este întotdeauna 

mai eficientă din punctul de vedere al resurselor 

decât demolarea și construirea unei clădiri noi, 

valoarea estetică, arhitecturală și socială a unei 

clădiri noi este mult mai mare în unele cazuri. 

Adică, pe lângă aspectele tehnice simple, trebuie 

luate în considerare și aspectele arhitecturale, 

sociale, economice și de mediu;  

reaminteşte că trebuie analizat dacă 

reabilitareademolarea clădirilor existente este o 

soluţie potrivită în fiecare caz: clădirile existente 

din numeroase regiuni ale Europei, inclusiv 

clădirile publice, pot fi aduse în starea în care 

oferăreabilitate astfel încât să fie reduse nevoile 

energetice și să se ofere în același timp un nivel 

de confort adecvat doar prin investiţii 

semnificative. Aceste situații atrag atenția asupra 

faptului că, deșiInvestițiile necesare pentru 

reabilitare pot fi recuperate prin economiile 

energetice realizate, deoarece reabilitarea 

clădirilor existente este întotdeauna mai eficientă 

din punctul de vedere al resurselor decât 

demolarea și construirea unei clădiri noi,; în plus, 

reabilitarea limitează producerea de deșeuri, în 

comparație cu demolarea, și permite conservarea 

valoareaii esteticăe, arhitecturalăe și socialăe a 

unei clădirii existente noi este mult mai mare în 

unele cazuri. Adică, pe lângă simplele aspectele 

tehnice, simpleeconomice și de mediu, 

reabilitarea pune în valoare, trebuie luate în 

considerare și aspectele arhitecturale, și sociale, 

economice și de mediu; 

 

Expunere de motive  

 

Demolarea unei clădiri existente și construirea uneia noi presupune în general investiții și resurse mai 

mari, produce mai multe deșeuri și nu permite conservarea patrimoniului construcțiilor. Din acest 

motiv, demolarea este preferabilă reabilitării doar în anumite cazuri. 

 

_____________ 

(ES) CBERB/GBAR/dg 

 



Am. 20  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 20  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 23  

 

Se modifică după cum urmează:  

SÄLLRYD Rolf  

DRENJANIN Jelena  

 

Proiect de aviz  Amendament  

reaminteşte că trebuie analizat dacă reabilitarea 

clădirilor existente este o soluţie potrivită în 

fiecare caz: clădirile existente din numeroase 

regiuni ale Europei, inclusiv clădirile publice, pot 

fi aduse în starea în care oferă un nivel de confort 

adecvat doar prin investiţii semnificative. Aceste 

situaţii atrag atenţia asupra faptului că, deşi 

reabilitarea clădirilor existente este întotdeauna 

mai eficientă din punctul de vedere al resurselor 

decât demolarea şi construirea unei clădiri noi, 

valoarea estetică, arhitecturală şi socială a unei 

clădiri noi este mult mai mare în unele cazuri. 

Adică, pe lângă aspectele tehnice simple, trebuie 

luate în considerare şi aspectele arhitecturale, 

sociale, economice şi de mediu; 

reaminteşte că trebuie analizat dacă reabilitarea 

clădirilor existente este o soluţie potrivită în 

fiecare caz: clădirile existente din numeroase 

regiuni ale Europei, inclusiv clădirile publice, pot 

fi aduse în starea în care oferă un nivel de confort 

adecvat doar prin investiţii semnificative. Aceste 

situaţii atrag atenţia asupra faptului că, deşi 

reabilitarea clădirilor existente este, pentru 

utilizatorul individual, întotdeauna mai eficientă 

din punctul de vedere al resurselor pentru clădirea 

respectivă decât demolarea şi construirea unei 

clădiri noi, valoarea estetică, arhitecturală şi 

socială a unei clădiri noi este mult mai mare în 

unele cazuri. Adică, pe lângă aspectele tehnice 

simple, trebuie luate în considerare şi aspectele 

arhitecturale, sociale, economice şi de mediu, 

precum și perspectiva utilizatorului; 

 

Expunere de motive  

 

În funcție de structura parcului imobiliar și de nevoile proprietarului, demolarea și reconstrucția se 

pot dovedi mai eficiente din punctul de vedere al resurselor. Reconstrucția oferă întotdeauna șansa 

unei mai mari eficacități. Clădirea permite efectuarea unor lucrări mai eficiente și, în plus, permite 

deseori economisirea de spațiu. 

 

_____________ 

 

 

(PT) HLAH/AOPR/dg 

 

 



Am. 21  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 21  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 23  

 

Se modifică după cum urmează:  

GOMES Luís  

 

Proiect de aviz  Amendament  

reaminteşte că trebuie analizat dacă reabilitarea 

clădirilor existente este o soluţie potrivită în 

fiecare caz: clădirile existente din numeroase 

regiuni ale Europei, inclusiv clădirile publice, pot 

fi aduse în starea în care oferă un nivel de confort 

adecvat doar prin investiţii semnificative. Aceste 

situaţii atrag atenţia asupra faptului că, deşi 

reabilitarea clădirilor existente este întotdeauna 

mai eficientă din punctul de vedere al resurselor 

decât demolarea şi construirea unei clădiri noi, 

valoarea estetică, arhitecturală şi socială a unei 

clădiri noi este mult mai mare în unele cazuri. 

Adică, pe lângă aspectele tehnice simple, trebuie 

luate în considerare şi aspectele arhitecturale, 

sociale, economice şi de mediu;  

reaminteşte că trebuie analizat dacă reabilitarea 

clădirilor existente este o soluţie potrivită în 

fiecare caz: clădirile existente din numeroase 

regiuni ale Europei, inclusiv clădirile publice, pot 

fi aduse în starea în care oferă un nivel de confort 

adecvat doar prin investiţii semnificative. Aceste 

situaţii atrag atenţia asupra faptului că, deşi 

reabilitarea clădirilor existente este întotdeauna 

mai eficientă din punctul de vedere al resurselor 

decât demolarea şi construirea unei clădiri noi, 

valoarea estetică, arhitecturală şi socială a unei 

clădiri noi este mult mai mare în unele cazuri. 

Astfel, pentru a se ști dacă reabilitarea unor 

clădiri existente reprezintă o soluție adecvată, 

trebuie luate în considerare, Adică, pe lângă 

aspectele de ordin pur tehnic,tehnice simple, 

trebuie luate în considerare şi aspectele 

arhitecturale, sociale, economice şi de mediu;  

 

Expunere de motive  

 

Nu trebuie stabilită o legătură între problema investițiilor, uneori considerabile, pentru reabilitarea 

clădirilor existente și valoarea estetică, arhitecturală și socială a clădirilor noi. 

 

_____________ 

 

 

(PT) HLAH/AOPR/dg 

 



Am. 22  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 22  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 23  

 

Se introduce un punct nou:  

WEINMEISTER Mark  

 

Proiect de aviz  Amendament  

 recomandă ca la elaborarea criteriilor uniforme 

pentru evaluarea performanței de mediu a 

clădirilor (ca indicatori de bază) să fie luate în 

considerare în mod explicit materiile prime 

regenerabile. Se subliniază faptul că prin 

utilizarea materiilor prime regenerabile se poate 

contribui în mod semnificativ la conservarea 

resurselor în sectorul construcțiilor; posibilitățile 

de exploatare se limitează nu doar la construcții 

(de exemplu, la construcții din lemn) și lucrări de 

izolare, ci, mai mult, cuprind și amenajările 

interioare (podele, pereți, finisări) etc. Acest lucru 

este valabil în special în cazul utilizării „în 

cascadă” a materiilor prime regenerabile, adică 

utilizarea lor succesivă în mai multe etape. De 

asemenea, materiile prime regenerabile pot 

înlocui sursele de energie fosile utilizate pentru 

încălzirea clădirilor, reducând astfel efectul 

asupra mediului.  

 

Expunere de motive  

 

În comunicarea Comisiei, reciclarea materialelor de construcție reprezintă o dimensiune importantă, 

însă nu se menționează utilizarea materialelor de construcție bazate pe materii prime regenerabile.  

 

_____________ 

 

 

(DE) RCOD/HLAH/dg 

 



Am. 22  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 23  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 24  

 

Se modifică după cum urmează:  

WEINMEISTER Mark  

 

Proiect de aviz  Amendament  

atrage atenţia asupra faptului că în legătură cu 

construcţiile nu se menţionează utilizarea 

energiilor regenerabile, cu toate că acestea aparţin 

în mod evident caracterului sustenabil al unei 

clădiri. Sistemele fotovoltaice şi eoliene integrate 

în clădiri ar contribui în mare măsură la 

diminuarea impactului asupra mediului analizat 

pe tot parcursul ciclului de viaţă, mai ales în ceea 

ce priveşte emisiile de dioxid de carbon. Iar dacă 

dorim să facem o analiză corectă, nu putem uita 

nici de materialele şi de energia folosite în 

producerea unităţilor de curent şi energie;  

atrage atenţia asupra faptului că în legătură cu 

construcţiile nu se menţionează utilizarea 

energiilor regenerabile, cu toate că acestea aparţin 

în mod evident caracterului sustenabil al unei 

clădiri. Sistemele solare, fotovoltaice şi eoliene 

integrate în clădiri, precum și utilizarea biomasei 

pentru încălzirea clădirilor și a apei menajere ar 

contribui în mare măsură la diminuarea 

impactului asupra mediului analizat pe tot 

parcursul ciclului de viaţă, mai ales în ceea ce 

priveşte emisiile de dioxid de carbon. Iar dacă 

dorim să facem o analiză corectă, nu putem uita 

nici de materialele şi de energia folosite în 

producerea unităţilor de curent şi energie;  

 

Expunere de motive  

 

În ceea ce privește clădirile, este luată în considerare energia din surse regenerabile și, în acest 

context, se face trimitere la sistemele fotovoltaice şi eoliene integrate în clădiri. Atenuarea efectelor 

asupra mediului în cazul energiei solare și a biomasei utilizate pentru încălzirea clădirilor și a apei 

menajere. 

 

_____________ 

 

 

(DE) RCOD/HLAH/dg 

 



Am. 24  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 24  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 25  

 

Se elimină:  

WEINMEISTER Mark  

 

Proiect de aviz  Amendament  

consideră că trebuie clarificată diferenţa dintre 

anumiţi termeni de specialitate din acest 

domeniu, deoarece mulţi folosesc expresiile: 

„clădire pasivă”, „clădire verde”, „clădire 

sustenabilă”, „clădire cu consum redus de 

energie”, „clădire cu consum aproape zero de 

energie” ca fiind sinonime. Clarificarea 

definiţiilor este în mod clar problema cercetării-

dezvoltării, iar urgenţa acestui pas este 

evidenţiată de faptul că Comisia doreşte să facă 

paşi importanţi în acest domeniu;  

consideră că trebuie clarificată diferenţa dintre 

anumiţi termeni de specialitate din acest 

domeniu, deoarece mulţi folosesc expresiile: 

„clădire pasivă”, „clădire verde”, „clădire 

sustenabilă”, „clădire cu consum redus de 

energie”, „clădire cu consum aproape zero de 

energie” ca fiind sinonime. Clarificarea 

definiţiilor este în mod clar problema cercetării-

dezvoltării, iar urgenţa acestui pas este 

evidenţiată de faptul că Comisia doreşte să facă 

paşi importanţi în acest domeniu; 

 

Expunere de motive  

 

Nu este necesară și nici sarcina cercetării și dezvoltării să explice definiția termenilor menționați. 

Conceptele trebuie înțelese în contextul diferitelor utilizări, respectiv al standardelor conform 

legislației în domeniul energetic, programelor de finanțare sau comercializării. 

 

_____________ 

 

 

(DE) RCOD/HLAH/dg 

 

 

 



Am. 25 
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 25  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 25  

 

Se modifică după cum urmează:  

SWANNICK Neil  

 

Proiect de aviz  Amendament  

consideră că trebuie clarificată diferenţa dintre 

anumiţi termeni de specialitate din acest 

domeniu, deoarece mulţi folosesc expresiile: 

„clădire pasivă”, „clădire verde”, „clădire 

sustenabilă”, „clădire cu consum redus de 

energie”, „clădire cu consum aproape zero de 

energie” ca fiind sinonime. Clarificarea 

definiţiilor este în mod clar problema cercetării-

dezvoltării, iar urgenţa acestui pas este 

evidenţiată de faptul că Comisia doreşte să facă 

paşi importanţi în acest domeniu;  

consideră că trebuie clarificațită și clar definiți 

diferenţa dintre anumiţi termenii de specialitate 

din acest domeniu, deoarece deseori semulţi 

folosesc expresiile: „clădire pasivă”, „clădire 

verde”, „clădire sustenabilă”, „clădire cu consum 

redus de energie”, „clădire cu consum aproape 

zero de energie” ca fiind sinonime. Clarificarea 

definiţiilor este în mod clar problema cercetării-

dezvoltării,Trebuie să se facă progrese de urgență 

în acest sens, prin inițiative și consultări în 

materie de cercetare-dezvoltare, întrucât aceste 

definiții vor sta la baza standardelor comune și a 

măsurilor politice care trebuie adoptate pe viitor 

iar urgenţa acestui pas este evidenţiată de faptul 

că Comisia doreşte să facă paşi importanţi în 

acest domeniu; 

 

Expunere de motive  

 

Pentru clarificare. 

 

_____________ 

 

 

(EN) GBAR/CBERB/dg 

 



Am. 26  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 26  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 28  

 

Se modifică după cum urmează:  

SWANNICK Neil  

 

Proiect de aviz  Amendament  

propune ca, în curriculum-urile universitare 

pentru ingineri, arhitecţi sau economişti, pe lângă 

procedurile de eficienţă a resurselor, trebuie 

încadrate şi procedurile de diminuare a 

comenzilor suplimentare provenite din 

modificările de proiect pe parcursul execuţiei;  

propune ca, în curriculum-urile universitare 

pentru ingineri, arhitecţi sau economişti, pe lângă 

procedurile de eficienţă a resurselor, trebuie 

încadrate şi procedurile de diminuare a 

comenzilor suplimentare provenite din 

modificările de proiect pe parcursul execuţiei; 

 

Expunere de motive  

 

Acest punct este neclar. 

 

_____________ 

 

 

(EN) GBAR/CBERB/dg 



Am. 27  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 27  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 31  

 

Se elimină:  

WEINMEISTER Mark  

 

Proiect de aviz  Amendament  

subliniază că multe autorităţi locale şi regionale 

au observat că statele membre preiau 

instrumentele ce țin de regulamentele de eficienţă 

energetică în mod formalizat, ca un sistem străin 

de cultura de proiectare a regiunii sau ţării 

respective. Acest lucru trebuie eliminat în 

privinţa eficienţei resurselor, iar pentru aceasta se 

propune elaborarea unor analize despre 

guvernarea politicii actuale;  

subliniază că multe autorităţi locale şi regionale 

au observat că statele membre preiau 

instrumentele ce țin de regulamentele de eficienţă 

energetică în mod formalizat, ca un sistem străin 

de cultura de proiectare a regiunii sau ţării 

respective. Acest lucru trebuie eliminat în 

privinţa eficienţei resurselor, iar pentru aceasta se 

propune elaborarea unor analize despre 

guvernarea politicii actuale; 

 

Expunere de motive  

 

Nu este clar la care autorități, respectiv guvernare politică se face referire și care este scopul analizei.  

 

_____________ 

 

 

(DE) RCOD/HLAH/dg 

 



Am. 28  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 28  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 31  

 

Se modifică după cum urmează:  

KUHN Hermann  

 

Proiect de aviz  Amendament  

subliniază că multe autorităţi locale şi regionale 

au observat că statele membre preiau 

instrumentele ce țin de regulamentele de eficienţă 

energetică în mod formalizat, ca un sistem străin 

de cultura de proiectare a regiunii sau ţării 

respective. Acest lucru trebuie eliminat în 

privinţa eficienţei resurselor, iar pentru aceasta se 

propune elaborarea unor analize despre 

guvernarea politicii actuale;  

subliniază că multe autorităţi locale şi regionale 

au observatconsideră că trebuie examinată 

activitatea autorităţilor create în cadrulstatele 

membre preiau instrumentele ce țin de 

regulamentelore de eficienţă energetică, pentru a 

vedea dacă acestea pot funcționa într-un mod mai 

eficientîn mod formalizat, ca un sistem străin de 

cultura de proiectare a regiunii sau ţării 

respective. dem Land herrschenden 

Konzeptionskultur fremd ist effizienter gestaltet 

werden kann. Acest lucru trebuie eliminat în 

privinţa eficienţei resurselor, iar pPentru aceasta 

se propune elaborarea unui raport intermediar 

privind activitatea acestor autoritățiunor analize 

despre guvernarea politicii actuale;  

 

Expunere de motive  

 

Motivele sunt evidente. 

 

_____________ 

 

 

(DE) RCOD/HLAH/dg 

 

 



Am. 29  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 29  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 33  

 

Se elimină punctul:  

SWANNICK Neil  

 

Proiect de aviz  Amendament  

identifică riscul ce constă în faptul că mai multe 

state membre au realizat activităţi de programare 

fără o imagine clară asupră eficienţei resurselor 

sau a construcţiilor sustenabile, iar acest lucru 

împiedică realizarea obiectivelor propuse. Tot în 

acest context, Comitetul Regiunilor propune 

Comisiei crearea unei platforme de cooperare 

între Comisie, Comitetul Regiunilor şi autorităţile 

locale şi regionale pentru ameliorarea 

concordanţei politice în domeniu;  

identifică riscul ce constă în faptul că mai multe 

state membre au realizat activităţi de programare 

fără o imagine clară asupră eficienţei resurselor 

sau a construcţiilor sustenabile, iar acest lucru 

împiedică realizarea obiectivelor propuse. Tot în 

acest context, Comitetul Regiunilor propune 

Comisiei crearea unei platforme de cooperare 

între Comisie, Comitetul Regiunilor şi autorităţile 

locale şi regionale pentru ameliorarea 

concordanţei politice în domeniu; 

 

Expunere de motive  

 

Observația referitoare la deosebirile dintre diferitele state membre a fost făcută deja. Nu este limpede 

ce fel de „platformă” este propusă aici și care ar fi contribuția ei la coordonarea politicilor, în absența 

unor standarde și definiții comune. 

 

_____________ 

 

 

(EN) GBAR/CBERB/dg 



Am. 30  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 30  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 35  

 

Se modifică după cum urmează:  

KUHN Hermann  

 

Proiect de aviz  Amendament  

subliniază că, conform rezultatelor din analizele 

de piaţă la care se referă Comisia, costul 

investiţiei în aşa-numitele „clădiri verzi” este mai 

mare doar cu câteva procente decât costurile 

construcţiilor obişnuite, însă acest lucru este doar 

parţial adevărat: costul de investiţie în astfel de 

clădiri poate fi multiplu în regiunile dezvoltate 

faţă de standardele de cost aplicabile în cazul 

regiunilor mai puţin dezvoltate. Trebuie apropiat 

contextul tehnic al construcţiilor de contextul 

economic; totodată, pe lângă nivelul diferenţelor 

actuale şi previzibile, se recomandă în mod 

deosebit sensibilizarea regiunilor mai puţin 

dezvoltate asupra provocărilor caracteristice;  

subliniază că, conform rezultatelor din analizele 

de piaţă la care se referă Comisia, costul 

investiţiei în aşa-numitele „clădiri verzi” este mai 

mare doar cu câteva procente decât costurile 

construcţiilor obişnuite;, însă acest lucru este doar 

parţial adevărat: costul de investiţie în astfel de 

clădiri poate fi multiplu în regiunile dezvoltate 

faţă de standardele de cost aplicabile în cazul 

regiunilor mai puţin dezvoltate. Trebuie apropiat 

contextul tehnic al construcţiilor de contextul 

economic; totodată, pe lângă nivelul diferenţelor 

actuale şi previzibile, se recomandă în mod 

deosebit sensibilizarea regiunilor mai puţin 

dezvoltate asupra provocărilor caracteristice;  

 

Expunere de motive  

 

Paragraful nu este clar. Este îndoielnică afirmaţia conform căreia costul pentru construcții eficiente 

din punctul de vedere al resurselor în regiunile dezvoltate este multiplu faţă de cel în regiunile mai 

puţin dezvoltate  

 

_____________ 

 

 

(DE) RCOD/HLAH/dg 

 



Am. 31  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 31  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 36  

 

Se elimină:  

KUHN Hermann  

 

Proiect de aviz  Amendament  

propune analize separate asupra explorării 

faptului că, în cazul în care, între costurile unei 

construcţii, dorim să prezentăm şi costurile 

externe ale ciclului de viaţă complet din punctul 

de vedere al eficienţei resurselor, oare acesta nu 

ar conduce la o creştere care nu este 

proporţională în ceea ce priveşte problemele de 

locuinţe din aceste regiuni mai puţin dezvoltate şi 

care ar avea efect de frânare asupra industriei de 

construcţii şi asupra dezvoltării economice, 

contribuind astfel şi la creşterea sărăciei;  

propune analize separate asupra explorării 

faptului că, în cazul în care, între costurile unei 

construcţii, dorim să prezentăm şi costurile 

externe ale ciclului de viaţă complet din punctul 

de vedere al eficienţei resurselor, oare acesta nu 

ar conduce la o creştere care nu este 

proporţională în ceea ce priveşte problemele de 

locuinţe din aceste regiuni mai puţin dezvoltate şi 

care ar avea efect de frânare asupra industriei de 

construcţii şi asupra dezvoltării economice, 

contribuind astfel şi la creşterea sărăciei;  

 

Expunere de motive  

 

Formularea acestui punct nu este clară. Nu sunt clare efectele menționate asupra acutizării cererii de 

locuințe. 

 

_____________ 

 

 

(DE) RCOD/HLAH/dg 

 



Am. 32  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 32  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 37  

 

Se modifică după cum urmează:  

SÄLLRYD Rolf  

DRENJANIN Jelena  

 

Proiect de aviz  Amendament  

consideră că este important să se acorde atenţie 

deosebită regiunilor rurale şi oraşelor mici şi 

mijlocii, deoarece eficienţa din aceste regiuni este 

mai mică decât în regiunile oraşelor mari:  este 

nevoie să se identifice sisteme de compensare, 

reglementări şi cercetarea-dezvoltarea aspectelor 

caracteristice, deoarece, în caz contrar, vor intra 

în dezavantaj major. 

consideră că este important să se acorde atenţie 

deosebită regiunilor rurale şi oraşelor mici şi 

mijlocii, deoarece eficienţa din aceste regiuni este 

mai mică decât în regiunile oraşelor mari: este 

nevoie să se identifice sisteme de compensare, 

reglementări şi cercetarea-dezvoltarea aspectelor 

caracteristice, deoarece, în caz contrar, vor intra 

în dezavantaj major. În plus, componenta centrală 

„Orașe inteligente” (Smart Cities) a programului 

Orizont 2020 ar trebui să se numească „Orașe și 

regiuni inteligente” și completată cu o nouă 

componentă importantă, „Regiuni rurale și orașe 

inteligente”; 

 

Expunere de motive  

 

Este important ca textul punctului 37 să cuprindă cât mai multe domenii cu putință. 

 

_____________ 

 

 

(PT) HLAH/AOPR/dg 

 

 



Am. 33  
COR-2014-04084-00-00-AMC-TRA 

AMENDAMENTUL 33  
Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul 

construcțiilor  

 

ENVE-V-049  

 

Punctul 37  

 

Se modifică după cum urmează:  

SWANNICK Neil  

 

Proiect de aviz  Amendament  

consideră că este important să se acorde atenţie 

deosebită regiunilor rurale şi oraşelor mici şi 

mijlocii, deoarece eficienţa din aceste regiuni este 

mai mică decât în regiunile oraşelor mari: este 

nevoie să se identifice sisteme de compensare, 

reglementări şi cercetarea-dezvoltarea aspectelor 

caracteristice, deoarece, în caz contrar, vor intra 

în dezavantaj major.  

consideră că este important să se acorde atenţie 

deosebită problemelor specifice ale regiunilor 

rurale şi oraşelor mici şi mijlocii, deoarece 

deseori eficienţa din aceste regiuni este mai mică 

decât în regiunile oraşelor mari:. este nevoie să se 

identifice sisteme de compensare, reglementări şi 

cercetarea-dezvoltarea aAspectele lor 

caracteristice trebuie recunoscute la definirea 

standardelor, obiectivelor și altor măsuri de 

punere în aplicare, pentru a nu fi afectate în mod 

disproporționat sau pentru a putea fi compensate, 

deoarece, îndacă este cazulcontrar, vor intra în 

dezavantaj major. 

 

Expunere de motive  

 

Pentru clarificare. 

 

_____________ 

 

 

(EN) GBAR/CBERB/dg 

 

 

 


