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Rezoluția Parlamentului European referitoare la urgența climatică și de mediu
(2019/2930(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere declarațiile Consiliului și Comisiei din 25 noiembrie 2019 privind 
urgența climatică și de mediu,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât dezbaterea privind efectele reale ale schimbărilor climatice este încă în 
desfășurare; întrucât rămâne încă de măsurat contribuția acțiunii umane la schimbările 
climatice, dacă aceasta este decisivă,

1. observă că prezentarea într-o manieră ideologică a unor subiecte ca „urgențe” riscă să 
alimenteze și să instituționalizeze un regretabil conflict între generații, mai degrabă 
decât să încurajeze o dezbatere echilibrată;

2. respinge ferm aceste încercări de instituire a unei stări excepționale permanente care nu 
permite alternative, ceea ce are ca efect o omologare forțată în comunitatea științifică și 
dezbaterea publică;

3. este profund îngrijorat de abordarea fideistă în ceea ce privește „tranziția ecologică” pe 
care au arătat-o în timpul audierilor președinta aleasă a Comisiei, Ursula von der Leyen 
și mulți comisari desemnați, precum și câteva grupuri politice și care împinge agenda 
politică a UE către obiective nerealiste;

4. se angajează să readucă tema mediului într-un context al discuțiilor raționale și al 
reconcilierii între politicile de mediu și cele sociale, concentrându-se asupra aspectelor 
celor mai poluante ale modelului nostru de producție și consum;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, 
Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


