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Document de referință 

 

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor – „Oportunități de utilizare eficientă a resurselor în sectorul 

clădirilor”, COM(2014) 445 final 
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Proiect de aviz al Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și energie – 

Posibilitățile de utilizare eficientă a resurselor în domeniul construcțiilor 

 

I. RECOMANDĂRI POLITICE  

 

COMITETUL REGIUNILOR  

 

1. 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; 

 

2. 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; 

 

3. 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; 

 

4. 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; 

 

A. Probleme de bază 

 

5. subliniază că, în opinia Comitetului Regiunilor, eficiența utilizării resurselor reprezintă un 

principiu director pentru multe politici ale UE, acesta jucând un rol important în domeniile 

energiei, industriei, cercetării, transporturilor, apei și gestionării deșeurilor, dezvoltării 

regionale și urbane, precum și în cadrul luptei Uniunii împotriva schimbărilor climatice. 

Având în vedere faptul că inițiativa emblematică „O Europă eficientă din punctul de vedere al 

utilizării resurselor” vizează stabilirea unei relații strânse între dezvoltarea economică, 
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bunăstarea socială și o utilizare responsabilă a resurselor naturale, Comitetul Regiunilor 

subliniază că autorităţile locale şi regionale au de jucat un rol esențial în stimularea eficienței 

utilizării resurselor în cadrul pachetului politic privind economia circulară; 

 

6. 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; 

 

7. felicită Comisia Europeană pentru intenția de a încuraja piața de reciclare a deșeurilor din 

construcții și demolări, prin sprijinirea în mai mare măsură a proiectelor de cercetare și 

demonstrative, și dorește să sublinieze că, în condițiile unei colaborări mai ample cu statele 

membre, proiectele de cercetare și inovare din cadrul programului Orizont 2020 ar putea face 

ca atractivitatea economică a reciclării să crească; 

 

B. Autorităţi locale şi regionale în sprijinul politicii eficienţei resurselor 

 

8. 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; 

 

9. reamintește că autorităţile locale şi regionale joacă un rol deosebit de important în reducerea 

impactului asupra mediului, deoarece sunt în măsură să evalueze în mod corespunzător paşii 

adecvaţi în privinţa eficienţei energetice, prin identificarea atentă a particularităţilor şi a 

aspectelor locale; 

 

10. 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; 

 

11. consideră a fi extrem de importante eforturile depuse până acum de către autorităţile locale şi 

regionale din Europa, exemple deosebite fiind strategia de eficienţă energetică a regiunii 

Emilia-Romagna, programele care identifică tehnologii şi abordări noi bazate pe arhitectură 

tradiţională locală din judeţul Harghita, sau activitatea inovatoare a oraşului Rakvere din 

Estonia – acestea şi alte iniţiative asemănătoare sunt iniţiative fruntaşe în ceea ce priveşte 

eficienţa resurselor şi industria de construcţii sustenabile; 
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12. observă că activităţile industriale legate de materialele de construcţii provenite din industria 

de construcţii verzi şi din demolări ar crea multe locuri de muncă. Elaborarea planurilor de 

acţiune regionale şi locale referitoare la cele menţionate, completate cu soluţii de resurse 

umane potrivite, constituie un element important în atingerea obiectivelor legate de eficienţa 

resurselor; 

 

13. 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; 

 

14. subliniază că Comisia a promis să pună la dispoziție un prim set de indicatori pentru clădirile 

eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor în termen de doi până la trei ani, iar 

Comitetul Regiunilor solicită consultarea la nivel local și regional a acestora, dar și o 

contribuție din partea acestui nivel la elaborarea lor, pe tot parcursul procesului; 

 

15. scoate în evidenţă faptul că autorităţile locale şi regionale joacă un rol important nu doar în 

realizarea anumitor investiţii politice în cadrul tematicii clădirilor sustenabile, ci au un rol 

major și ca proprietari ai clădirilor publice, locuinţelor publice, respectiv ai reţelelor de 

utilităţi; 

 

16. 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; 

 

17. invită autorităţile locale şi regionale să întărească cooperarea în domeniul achiziţiilor publice 

verzi, astfel contribuind la ameliorarea contextului local şi regional pentru realizarea ţintelor 

ambiţioase ale UE în domeniul clădirilor sustenabile; 

 

C. Definiţii, indicatori, cercetare-dezvoltare 

 

18. 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; 

 

19. 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, 
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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; 

 

20. totodată atrage atenţia asupra necesităţii de cercetare în domeniul întreţinerii şi mentenanţei 

clădirilor şi instalaţiilor aferente, ca o oportunitate de prelungire a ciclului de viaţă al acestora; 

 

21. subliniază că utilizarea cu alt scop a materialelor de construcţii provenite din demolări, de 

exemplu în construcţia de drumuri, trebuie tratată ca un domeniu de cercetare deosebit de 

important, deoarece în multe materiale de construcţii sunt numeroase elemente nocive, 

periculoase, contaminante – estimarea şi, în caz de nevoie, reducerea riscurilor acestor efecte 

nu este rezolvată în momentul actual; 

 

22. 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; 

 

23. 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; 

 

24. 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; 

 

25. 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; 
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26. subliniază că, pe baza cercetărilor, pe lângă reutilizarea metalelor şi a sticlei, tratată detaliat în 

comunicare, găsim date avantajoase şi în cazul betonului şi a materialelor lemnoase de 

construcţii. Ca materiale de construcţie, betonul şi lemnul au bune caracteristici de reutilizare, 

sunt uşor de selectat şi simplu de reciclat şi/sau utilizat – astfel, analizele locale şi regionale 

referitoare la reutilizarea lor trebuie să aibă prioritate; 

 

27. consideră că, în cazul utilizării lemnului şi a altor materiale de construcţii naturale, trebuie 

luat în considerare şi faptul că nevoile crescute ale industriei de construcţii conduc la 

schimbări locale sau indirecte de folosire a terenurilor – evitându-se astfel în cazul industriei 

de construcţii repetarea greşelilor anterioare în producerea biomasei cu scop energetic, iar 

problemele legate de schimbări de folosire a terenurilor trebuie analizate în detaliu cu scopul 

de a integra rezultatele în domeniul politic prezent; 

 

28. 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; 

 

29. consideră că, în contextul eficienţei resurselor, în special în cazul reciclării deşeurilor din 

construcţii şi din demolări, trebuie luate în considerare de asemenea şi costurile şi efectele de 

selectare şi de transport, fiind nevoie de soluţii de analiză bine standardizate, iar procesele de 

cercetare-dezvoltare şi politice trebuie să se lărgească asupra comparaţiei între posibilităţile 

condiţionate de transport şi de reciclare in situ sau locale; 

 

D. Guvernare, parteneriat, transfer de cunoştinţe 

 

30. salută faptul că Comunicarea Comisiei scoate în evidenţă ideea că distribuţia celor mai bune 

practici joacă un rol important în rândul măsurilor. În acest context, este necesar ca proiectele 

de colaborare între grupurile de regiuni cu caracteristici similare să aibă prioritate, deoarece în 

acest domeniu nu este posibilă o practică unitară bună sau un sistem de abordare aplicabil 

peste tot: actorii regionali şi locali trebuie să înveţe unul de la celălalt care sunt soluţiile cele 

mai potrivite, iar combinaţiile acestora ar ridica la putere posibilităţile provenite din 

cunoştinţele locale; 

 

31. 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; 

 

32. reaminteşte că anumite regiuni nu dispun de cunoştinţe şi competenţe adecvate; astfel, în 

special în regiunile slab dezvoltate, poate creşte decalajul tehnologic faţă de regiunile 

dezvoltate. Cu scopul de a soluţiona această problemă, şi aceste regiuni trebuie încadrate în 

sistemele de colaborare, tratându-se în mod deosebit greutăţile legate de transferul de 
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cunoştinţe. Trebuie analizată posibilitatea optimizării transferului de cunoştinţe de proiectare 

şi în materie de construcţii în regiunile cu competenţe inadecvate; 

 

33. 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; 

 

E. Mecanism de compensare 

 

34. consideră că liderii politici trebuie să fie conștienți că o eventuală transformare a sectorului 

construit impune o voință politică și un spirit de conducere puternic la nivelurile superioare 

ale administrației locale și regionale; ei nu pot ignora problema bugetelor operaționale locale 

și regionale, întotdeauna limitate și care nu oferă decât o mică marjă pentru investiții în 

îmbunătățirea clădirilor, chiar dacă au un randament foarte bun și se amortizează rapid; 

 

35. 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; 

 

36. 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?; 

 

37. 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. 

 

Bruxelles,… 
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