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B9-0000/2020 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Strategia UE privind adaptarea la 

schimbările climatice 

(2020/2532(RSP)) 

Parlamentul European, 

 având în vedere Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor 

climatice (CCONUSC) și Protocolul de la Kyoto la aceasta, 

 având în vedere acordul adoptat la cea de-a 21-a Conferință a părților la CCONUSC 

(COP 21) de la Paris din 12 decembrie 2015 (Acordul de la Paris), 

 având în vedere Strategia UE privind adaptarea la schimbările, climatice prezentată în 

aprilie 2013, și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește această strategie, 

 având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 12 noiembrie 

2018 privind punerea în aplicare a Strategiei UE privind adaptarea la schimbările climatice, 

 având în vedere Raportul UNEP pe 2018 privind decalajele în ceea ce privește adaptarea, 

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 privind Pactul ecologic 

european (COM(2019)0640), 

 având în vedere Raportul special al Grupului interguvernamental privind schimbările 

climatice (IPCC) referitor la o încălzire globală de 1,5 °C, cel de-al 5-lea raport de evaluare 

(AR5) al Grupului și raportul său de sinteză, Raportul său special privind schimbările 

climatice și terenurile și Raportul său special privind oceanele și criosfera într-o climă în 

schimbare; 

 având în vedere raportul emblematic pe 2019 al Comisiei mondiale privind adaptarea 

referitor la adaptarea la schimbările climatice, 

 având în vedere Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU și obiectivele de dezvoltare 

durabilă ale ONU (ODD), 

 având în vedere Rezoluția sa din 9 ianuarie 2020 referitoare la cea de a 15-a reuniune a 

Conferinței părților la Convenția privind diversitatea biologică (COP15), 

 având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic european,  

 având în vedere Rezoluția sa din 28 noiembrie 2019 referitoare la urgența climatică și de 

mediu, 

 având în vedere raportul Agenției Europene de Mediu pe 2016 privind schimbările 

climatice, efectele și gradul de vulnerabilitate în Europa, 
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 având în vedere evaluarea indicatorilor realizată de Agenția Europeană de Mediu, intitulată 

„Pierderile economice cauzate de fenomenele climatice extreme în Europa”, publicată la 2 

aprilie 2019, 

 având în vedere raportul Agenției Europene de Mediu privind adaptarea sectorului agricol 

din Europa la schimbările climatice, publicat la 4 septembrie 2019, 

 având în vedere raportul Agenției Europene de Mediu intitulat „Mediul european – situația 

și perspectivele în 2020: Cunoștințele pentru tranziția către o Europă sustenabilă”, publicat 

la 4 decembrie 2019, 

 având în vedere Cadrul de acțiune de la Sendai din 2015 pentru reducerea riscurilor de 

dezastre, 

 având în vedere Rezoluția sa din 8 septembrie 2015 referitoare la acțiunile realizate ca 

urmare a inițiativei cetățenești europene „Dreptul la apă” (Right2Water),  

 având în vedere raportul special al Curții de Conturi Europene din 2018, intitulat 

„Combaterea deșertificării în UE: o amenințare din ce în ce mai mare, care impune acțiuni 

suplimentare”, 

 având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la Strategia UE privind adaptarea 

la schimbările climatice (O-000000/2020 – B9 0000/2020), 

 având în vedere articolul 136 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul 

său de procedură, 

 având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară, 

A. întrucât schimbările climatice continuă peste tot în lume și în Europa și întrucât au apărut 

noi dovezi privind faptul că schimbările climatice vor accentua în viitor extremele 

climatice în multe dintre regiunile UE; 

B. întrucât schimbările ce pot fi observate în fenomenele climatice afectează în mare măsură 

ecosistemele, sectoarele economice și sănătatea umană;  

C. întrucât diferite regiuni și sectoare din UE sunt afectate de schimbările climatice în mod 

diferit;  

D. întrucât există o legătură puternică între sectorul aprovizionării cu apă, agricultură, 

silvicultură și biodiversitate, aceste domenii având legătură și cu modificările ce au loc în 

utilizarea terenurilor și cu schimbările demografice; întrucât efectele schimbărilor 

climatice înregistrate în alte părți ale lumii pot afecta UE prin intermediul comerțului, al 

fluxurilor financiare internaționale, al migrației și al securității; 

E. întrucât se preconizează că prejudiciile cauzate de schimbările climatice vor genera 

costuri considerabile, chiar și în cazul în care este implementat Acordul de la Paris;  

F. întrucât schimbările climatice și efectele conexe pot fi reduse considerabil prin aplicarea 
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la nivel mondial a unei politici de atenuare, care să fie compatibilă cu obiectivul de 

atenuare înscris în Acordul de la Paris; întrucât angajamentele actuale privind reducerea 

emisiilor nu sunt în măsură să ducă la realizarea obiectivelor Acordului de la Paris, ci vor 

avea ca efect o încălzirea globală de peste 3 °C față de nivelul preindustrial; 

G. întrucât se impune o adaptare la schimbările climatice pentru a ne pregăti de efectele 

negative ale acestora și pentru a evita sau a reduce riscurile pe termen scurt și lung legate 

de schimbările climatice, 

Observații generale 

1. subliniază că se impune o adaptare pentru ca toate țările să poată reduce la minimum 

efectele negative și să poată valorifica pe deplin oportunitățile legate de o creștere 

economică rezilientă în fața schimbărilor climatice și de dezvoltarea sustenabilă; în acest 

context, își reafirmă angajamentul neclintit de a realiza obiectivul global de adaptare, 

prevăzut în Acordul de la Paris;  

2. solicită să se acorde o mai mare atenție adaptării; salută, în acest context, intenția 

Comisiei de a prezenta o nouă strategie și consideră că aceasta reprezintă o oportunitate 

de a demonstra că UE este liderul mondial în materie de adaptare; consideră că noua 

strategie trebuie să facă parte integrantă din Pactul ecologic european, pentru a se putea 

construi o Europă rezilientă și cu o puternică capacitate de adaptare care să-i permită să 

realizeze o transformare radicală în ceea ce privește stimularea creșterii economice, 

garantarea securității alimentare și de aprovizionare cu apă, adoptarea surselor de energie 

ecologice și asigurarea dreptății climatice și sociale;  

3. salută evaluarea Comisiei a actualei Strategi a UE privind adaptarea la schimbările 

climatice, publicată în noiembrie 2018, și ia act de concluzia acesteia, potrivit căreia 

obiectivele ample ale strategiei nu au fost atinse în totalitate, însă au fost înregistrate 

progrese în toate acțiunile individuale din strategie; 

4. observă că se pot depune eforturi suplimentare pentru a integra adaptarea infrastructurii 

și solicită ca infrastructura publică și alte investiții să țină seama efectiv de schimbările 

climatice;  

5. regretă faptul că strategia din 2013 nu ține seama în mod corespunzător de caracterul 

stringent al necesității de a realiza măsuri de adaptare; solicită o guvernanță mai strictă 

pentru noua strategie, evaluări mai frecvente, precum și indicatori și obiective clare pentru 

evaluarea progreselor realizate în implementarea strategiei; 

6. observă, de asemenea, că au fost elaborate mai puține strategii de adaptare locale, cu 

diferențe între statele membre; invită Comisia să se asigure că, în pofida acestor diferențe, 

toate regiunile din UE sunt pregătite să facă față efectelor schimbărilor climatice prin 

măsuri de adaptare; recunoaște, în acest context, valoarea Convenției primarilor, prin care 

a fost intensificată cooperarea privind adaptarea la nivel local; 

7.  subliniază că este important să se promoveze în continuare, în noua strategie, adaptarea 

climatică a regiunilor și orașelor, de exemplu prin promovarea unor cadre legislative care 

să impună strategii de adaptare adecvate și la aceste niveluri;  



 

RE\1197724RO.docx 5/7 PE646.971v01-00 

  RO 

8.  reamintește, în contextul legăturii strânse dintre atenuarea schimbărilor climatice și 

adaptarea la acestea, importanța atenuării, dat fiind faptul că efectele schimbărilor 

climatice și eforturile necesare pentru adaptare pot varia în funcție de măsura în care va 

crește temperatura globală; 

Soluții naturale și infrastructură ecologică 

9. reamintește că schimbările climatice și efectele acestora afectează atât populația umană, 

cât și biodiversitatea și ecosistemele marine și terestre, iar potrivit raportului de referință 

al IPBES, schimbările climatice constituie unul dintre factorii care determină direct 

pierderea biodiversității;  

10. evidențiază că este important să se recurgă la soluții naturale sustenabile, precum și la 

măsuri de conservare și restabilire a ecosistemelor, care pot să contribuie în același timp 

la atenuarea schimbărilor climatice, la protejarea biodiversității și la combaterea poluării; 

solicită ca noua strategie să conțină planuri ambițioase privind utilizarea în mai mare 

măsură a acestor soluții; 

11. atrage atenția asupra rolului potențial al pădurilor și arborilor în adaptarea la schimbările 

climatice și în asigurarea serviciilor ecosistemice, deoarece, de exemplu, arborii din 

zonele urbane pot reduce valorile extreme de temperatură și pot aduce alte beneficii, cum 

ar fi îmbunătățirea calității aerului; solicită să se planteze mai mulți arbori în orașe și să 

se găsească o soluție integrată pentru incendiile forestiere, pentru a proteja pădurile 

europene împotriva efectelor distrugătoare ale fenomenelor climatice extreme; 

12.  recunoaște rolul oceanelor în adaptarea la schimbările climatice și subliniază că trebuie 

să se promoveze sănătatea și reziliența mărilor și oceanelor; 

13. sprijină inițiative, inclusiv elaborarea de strategii urbane, privind eventuala utilizare a 

acoperișurilor și a altor infrastructuri, precum grădinile urbane, acoperișurile verzi, 

pavajul rece sau alte măsuri care pot contribui la răcire, la reținerea apei și la producția 

de alimente, reducând totodată poluarea atmosferică, îmbunătățind calitatea vieții în orașe 

și protejând biodiversitatea, inclusiv insectele polenizatoare; consideră că elementele de 

infrastructură precum drumurile, căile ferate, sistemele electrice și altele trebuie 

dezvoltate cu luarea în considerare a schimbărilor climatice; 

14. solicită măsuri mai eficiente de gestionare a apei, inclusiv crearea unor sisteme 

sustenabile de evacuare a apei și măsuri naturale de reținere a apei, pentru a contribui la 

moderarea inundațiilor și a secetelor; 

Măsurile de adaptare și coerența 

15. subliniază că este necesar ca măsurile de adaptare climatică să fie integrate în toate 

politicile pertinente ale UE, cum ar fi politica agricolă, cea din domeniul maritim și cea 

din domeniul pescuitului;  

16. solicită ca noua strategie să fie coerentă cu acțiunile și acordurile mondiale precum 

Acordul de la Paris, ODD-urile și Convenția privind diversitatea biologică; invită 

Comisia să includă în noua strategie măsuri pentru promovarea și facilitarea adaptării în 

afara UE; 
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17. invită Comisia să trateze în mod corespunzător problema deșertificării și a degradării 

solurilor și să elaboreze o metodologie și indicatori pentru a evalua gravitatea acesteia; 

solicită fonduri suficiente pentru combaterea deșertificării și a degradării solurilor;  

Finanțarea 

18. solicită majorarea fondurilor la toate nivelurile guvernării și mobilizarea de investiții 

publice și private pentru adaptare; reamintește poziția Parlamentului prin care acesta a 

solicitat generalizarea măsurilor climatice în următorul CFM pentru 2021-2027 la nivelul 

a cel puțin 25% din cheltuieli și la nivelul a 30% cât mai curând posibil, dar nu mai târziu 

de 2027, ceea ce ar trebui să contribuie atât la atenuarea schimbărilor climatice, cât și la 

adaptarea la acestea; solicită ca reziliența climatică să fie considerată drept un criteriu 

determinant în toate măsurile pertinente de finanțare din partea UE; consideră că, în 

calitate de bancă pentru climă, BEI ar trebui să finanțeze și măsuri de adaptare climatică;  

19. regretă faptul că metodologia UE de urmărire a fondurilor destinate măsurilor climatice 

nu face deosebirea între atenuare și adaptare;  

20. este conștient de faptul că adaptarea necesită fonduri; insistă, totuși, asupra necesității 

acestor investiții, deoarece, pe lângă faptul că salvează vieți omenești și protejează 

mediul, măsurile de prevenție pot fi mai eficiente din punct de vedere economic; scoate 

în evidență principiul prevenției și invită Comisia să elaboreze măsuri prin care să 

garanteze că publicul larg nu va suporta costurile generate din cauză că nu au fost luate 

măsuri de adaptare; 

Sensibilizarea și cunoștințele și cercetarea în materie de adaptare 

21. subliniază că este important să fie sensibilizați factorii de decizie, precum și publicul larg 

din toate grupurile de vârstă, prin activități educaționale, cu privire la efectele 

schimbărilor climatice, inclusiv asupra sănătății, și cu privire la beneficiile adaptării; 

22. solicită să fie eliminat deficitul actual de cunoștințe, pentru a garanta luarea unor decizii 

în cunoștință de cauză, prin elaborarea în continuare a unor instrumente precum Climate-

ADAPT și CCI în domeniul climei a EIT;  

23. subliniază importanța sprijinului pentru cercetările care vizează adaptarea climatică, 

soluțiile naturale, tehnologiile ecologice și alte soluții care pot contribui la combaterea 

schimbărilor climatice și a fenomenelor meteorologice extreme;  

Alerta timpurie și reacția rapidă 

24. solicită ca noua strategie să acorde o mai mare atenție prevenirii crizelor și planificării 

măsurilor de pregătire, gestionării crizelor și reacțiilor la catastrofe; 

25. îndeamnă statele membre să elaboreze planuri corespunzătoare pentru o reacție rapidă la 

catastrofele climatice precum caniculele, inundațiile și secetele; 

26. solicită autorităților locale să instituie sisteme de alertă timpurie și să elaboreze 

instrumente adecvate pentru a putea reacționa la evenimente meteorologice extreme;  

https://www.epa.gov/heat-islands/adapting-heat
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27. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei Europene. 


