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AMENDAMENTUL RAPORTORULUI – articolul 66 alineatul (1) 
 

AMENDAMENTUL 4 R 
POSIBILITĂȚILE DE UTILIZARE EFICIENTĂ A 

RESURSELOR ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR 

 

ENVE-V-049 

 

BORBOLY Csaba 
 

 

Prezentul amendament se referă la amendamentele 4 și 5. 

 

Punctul 4 

 

Se modifică după cum urmează: 

 

Proiect de aviz Amendament 

propune ca instituțiile Uniunii Europene să analizeze 

posibilitatea elaborării unui mecanism de 

compensare, care să nu scadă competitivitatea 

regiunilor care se află în frunte în ceea ce privește 

utilizarea resurselor. Acest mecanism în primul rând 

ar ajuta regiunile mai puțin dezvoltate să răspundă 

provocărilor legate de clădiri sustenabile, în special 

în ceea ce privește prevenirea creșterii prețurilor 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 instituțiile Uniunii Europene să analizeze 

posibilitateaoportunitatea elaborării unui mecanism 

de compensare, care să nu scadă competitivitatea 

regiunilor care se află în frunte în ceea ce privește 

utilizarea resurselor și, în același timp,. Acest 

mecanism în primul rând arsă ajutea regiunile mai 

puțin dezvoltate să răspundă provocărilor legate de 

clădiri sustenabile, în special în ceea ce privește 

prevenirea creșterii prețurilor care este cauzată de 

internalizarea efectelor externe negative. Î, iar în al 

doilea rând, acest mecanism trebuie ar să facilitezea 

reabilitarea, extinderea infrastructurii verzi în 

regiunile afectate de schimbarea indirectă a utilizării 

folosirii terenurilor cauzată de extracţia materiilor 

prime; 

 

Expunere de motive 

 

FEDR susţine coeziunea în regiunile rămase în urmă, însă nu acoperă aspecte viitoare legate de creșterea 

preţurilor materialelor de construcţii ca urmare a internalizării externalităţilor negative. Comunicarea nu se 

referă la schimbarea indirectă a utilizării terenurilor ca externalitate negativă, așa că și includerea ei în acest 

mecanism ar putea fi o opțiune rezonabilă. Aspectele care trebuie abordate se regăsesc la nivel local şi 

regional. 

 

_____________ 

 

(EN) GBAR/CBERB/ab 

 

Am. 4 R 
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AMENDAMENTUL RAPORTORULUI – articolul 66 alineatul (1) 

 
AMENDAMENTUL 7 R 
POSIBILITĂȚILE DE UTILIZARE EFICIENTĂ A 

RESURSELOR ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR 

 

ENVE-V-049 

 

BORBOLY Csaba 
 

 

Prezentul amendament se referă la amendamentele 7 și 8. 

 

 

Punctul 6 

 

Se modifică după cum urmează: 

 

 

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 financiarecologizarea sectorului 

construcțiilor impune ca autorităţile publice să 

acorde stimulente întreprinderilor din acest sector pe 

parcursul unei perioade de tranziţie către practici mai 

economicoase, deoarece faza de construcție este 

esenţială pentru performanţa de mediu a fiecărei 

clădiri, pe parcursul întregului său ciclu de viaţă. O 

astfel de tranziție nu va avea loc atât de repede pe cât 

s-ar putea crede, dacă nu vor exista indicatori și 

standarde europene comune sau modele de afaceri 

viabile economic, cu tehnici și materiale de 

construcție care să fie mai ecologice și mai eficiente 

din punctul de vedere al utilizării resurselor decât 

cele actuale; 

 

Expunere de motive 

 

Deşi sensibilizarea utilizatorilor cu privire la avantajele oferite de clădirile verzi poate contribui la stimularea 

cererii pe piață, până în prezent aceasta nu a fost suficientă pentru a induce o ecologizare mai accentuată a 

pieței, motiv pentru care trebuie luate în considerare măsuri auxiliare axate pe ofertă, inclusiv mecanisme de 

sprijin economic, atât la nivelul ALR, cât și la nivel naţional, 

 

_____________ 

 

(EN) GBAR/CBERB/ab 

Am. 7 R 
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AMENDAMENTUL RAPORTORULUI – articolul 66 alineatul (1) 
 

AMENDAMENTUL 12 R 
POSIBILITĂȚILE DE UTILIZARE EFICIENTĂ A 

RESURSELOR ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR 

 

ENVE-V-049 

 

BORBOLY Csaba 
 

 

Prezentul amendament se referă la amendamentul 12. 

 

Punctul 10 

 

Se modifică după cum urmează: 

 

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; 

 

consideră că, la definirea politicii locale și regionale, 

ar putea fi utilizate și instrumentele și practicile de 

amenajare a teritoriului și urbanism și că, în același 

timp, politica în domeniul clădirilor sustenabile ar 

trebui să țină seama dear 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 și la exploatare și întreţinere; 

 

Expunere de motive 

 

Amenajarea teritoriului și urbanismul, cu abordarea lor participativă, sunt utilizate în eficienţa energetică și 

în planificarea legată de sursele regenerabile de energie (SRE): ca atare, pare avantajoasă integrarea 

clădirilor sustenabile într-un cadru verificat. 

În documentul de poziție al CIBSE, primit după prezentarea proiectului de aviz, s-a pus problema 

chestiunilor de exploatare și întreținere (operations & maintenance – O&M). 

_____________ 

 

(EN) GBAR/CBERB/ab 

 

Am. 12 R 
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AMENDAMENTUL RAPORTORULUI – articolul 66 alineatul (1) 
 

AMENDAMENTUL 16 R 
POSIBILITĂȚILE DE UTILIZARE EFICIENTĂ A 

RESURSELOR ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR 

 

ENVE-V-049 

 

BORBOLY Csaba 
 

 

Prezentul amendament se referă la amendamentul 16. 

 

Punctul 18 

 

Se modifică după cum urmează: 

 

Proiect de aviz Amendament 

consideră că nu putem uita faptul că industria de 

construcții este un mijloc, iar clădirile pot fi 

interpretate în context de urbanism, arhitectură, 

social, economic și de mediu, cu deosebită 

considerație 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 

menționat mai sus. De aceea, Comitetul Regiunilor 

propune completarea abordării concentrate asupra 

clădirilor în așa fel încât noua abordare să integreze 

și contextual clădirile; 

consideră că nu putem uita faptul că industria de 

construcții este un mijloc, iar clădirile pot fi 

interpretate în context de urbanism, arhitectură, 

social, economic și de mediu, cu deosebită 

considerație asupra problemei de sustenabilitate. 

Trebuie accentuat faptul că clădirile nu reprezintă 

doar în sine un efect favorabil sau nefavorabil asupra 

mediului lor, ci impactul trebuie să le fie înțeles în 

cadrul sistemului complex al interconexiunilor 

menţionate mai sus. De aceea, Comitetul Regiunilor 

propune completarea abordării concentrate asupra 

clădirilor în așa fel încât noua abordare să integreze 

și contextual clădirile; 

 

Expunere de motive 

 

Abordarea concentrată asupra clădirilor nu este în concordanță cu informațiile pe care le-am găsit în recenzia 

datelor din literatura de specialitate privind clădirile sustenabile și, în același timp, majoritatea părților 

interesate de la nivel local și european au scos în evidență necesitatea unei abordări holistice, și nu a uneia 

axate pe clădiri. 

 

 

_____________ 

 

(EN) GBAR/CBERB/ab 

 

Am. 16 R 
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AMENDAMENTUL RAPORTORULUI – articolul 66 alineatul (1) 
 

AMENDAMENTUL 26 R 
POSIBILITĂȚILE DE UTILIZARE EFICIENTĂ A 

RESURSELOR ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR 

 

ENVE-V-049 

 

BORBOLY Csaba 
 

 

Prezentul amendament se referă la amendamentul 26. 

 

Punctul 28 

 

Se modifică după cum urmează: 

 

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 să fie incluse şi practici procedurile de 

diminuare a utilizării de materiale comenzilor 

suplimentare și a generării de deșeuri ca urmare a 

provenite din modificărilore de proiectare pe 

parcursul execuţiei; 

 

Expunere de motive 

 

Problema modificărilor proiectelor se regăsește în comunicare, iar scopul principal al acestui punct este de a 

sublinia nevoia integrării acestei abordări în materie de clădiri sustenabile în modulele educaționale din 

învăţământul superior. 

 

_____________ 

 

(EN) GBAR/CBERB/ab 

 

Am. 26 R 
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AMENDAMENTUL RAPORTORULUI – articolul 66 alineatul (1) 
 

AMENDAMENTUL 27 R 
POSIBILITĂȚILE DE UTILIZARE EFICIENTĂ A 

RESURSELOR ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR 

 

ENVE-V-049 

 

BORBOLY Csaba 
 

 

Prezentul amendament se referă la amendamentele 27 și 28. 

 

Punctul 31 

 

Se modifică după cum urmează: 

 

Proiect de aviz Amendament 

subliniază că multe autorități locale și regionale au 

observat că statele membre preiau instrumentele ce 

țin de regulamentele de eficiență energetică în mod 

formalizat, ca un sistem străin de cultura de 

proiectare a regiunii sau țării respective. Acest lucru 

trebuie eliminat în privința eficienței resurselor, iar 

pentru aceasta se propune elaborarea unor analize 

despre guvernarea politicii actuale; 

 

subliniază că multe autorități locale și regionale au 

observat că statele membre preiau instrumentele ce 

țin de regulamentele de eficiență energetică în mod 

formalizat, ca un sistem străin de cultura de 

proiectare a regiunii sau țării respective. Acest lucru 

trebuie eliminat în privința eficienței resurselor, iar 

pentru aceasta se propune elaborarea unor analize 

despre guvernarea politicii actualeCa atare, 

Comitetul sugerează să se redacteze un fel de raport 

intermediar privind funcționarea acestor instrumente; 

 

Expunere de motive 

 

Se acceptă parțial amendamentul dlui Hermann Kuhn. 

 

_____________ 

 

(EN) GBAR/CBERB/ab 

 

 

 

Am. 27 R 
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AMENDAMENTUL RAPORTORULUI – articolul 66 alineatul (1) 
 

AMENDAMENTUL 30 R 
POSIBILITĂȚILE DE UTILIZARE EFICIENTĂ A 

RESURSELOR ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR 

 

ENVE-V-049 

 

BORBOLY Csaba 
 

 

Prezentul amendament se referă la amendamentul 30. 

 

Punctul 35 

 

Se modifică după cum urmează: 

 

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 parțial adevărat: 

costul de investiție în astfel de clădiri poate fi 

multiplu în regiunile dezvoltate față de standardele 

de cost aplicabile în cazul regiunilor mai puțin 

dezvoltate. Trebuie apropiat contextul tehnic al 

construcțiilor de contextul economic; totodată, pe 

lângă nivelul diferențelor actuale și previzibile, se 

recomandă în mod deosebit sensibilizarea regiunilor 

mai puțin dezvoltate asupra provocărilor 

caracteristice; 

 

subliniază că, conform rezultatelor din analizele de 

piață la care se referă Comisia, costul investiției în 

așa-numitele „clădiri verzi” este mai mare doar cu 

câteva procente decât costurile construcțiilor 

obișnuite, dar trebuie să se țină seama de decalajele 

dintre regiuni, întrucât, în regiunile rămase în urmă, 

costul mediu de investiție poate fi de câteva ori mai 

redus decât în regiunile bogate. însă acest lucru este 

doar parțial adevărat: costul de investiție în astfel de 

clădiri poate fi multiplu în regiunile dezvoltate față 

de standardele de cost aplicabile în cazul regiunilor 

mai puțin dezvoltate. Trebuie apropiat contextul 

tehnic al construcțiilor de contextul economic; 

totodată, pe lângă nivelul diferențelor actuale și 

previzibile, se recomandă în mod deosebit 

sensibilizarea regiunilor mai puțin dezvoltate asupra 

provocărilor caracteristice; 

 

Expunere de motive 

 

De exemplu, în România, standardele publice prevăd un plafon de cca 400 EUR/m
2
 pentru clădirile publice 

noi. Prin urmare, diferenţa nu este de 2-3%, întrucât costul de investiție pentru clădirile cu consum scăzut de 

energie (nearly zero energy building – NZEB) este de 2-3 ori mai ridicat decât limita superioară din sectorul 

public în România. Sperăm că, în noua formulare, punctul este mai clar. 

 

_____________ 

 

(EN) GBAR/CBERB/ab 

 

Am. 30 R 
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AMENDAMENTUL RAPORTORULUI – articolul 66 alineatul (1) 
 

AMENDAMENTUL 32 R 
POSIBILITĂȚILE DE UTILIZARE EFICIENTĂ A 

RESURSELOR ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR 

 

ENVE-V-049 

 

BORBOLY Csaba 
 

 

Prezentul amendament se referă la amendamentele 32 și 33. 

 

Punctul 37 

 

Se modifică după cum urmează: 

 

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. Prin urmare, componenta 

prioritară în materie de cercetare „Orașe inteligente” 

(Smart Cities) a programului Orizont 2020 ar trebui 

să se numească „Orașe și regiuni inteligente” și ar 

trebui completată cu o nouă componentă prioritară, 

intitulată „Regiuni și așezări rurale inteligente”. 

 

Expunere de motive 

 

Raportorul este de acord cu ambele amendamente. 

 

_____________ 

 

(EN) GBAR/CBERB/ab 

 

 

Am. 32 R 


