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B9-0046/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Pactul ecologic european
(2019/2956(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 
articolele 9, 107, 153, 174, 191 și 194,

– având în vedere comunicarea Comisiei adresată Parlamentului European, Consiliului 
European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului 
Regiunilor, intitulată „Pactul ecologic european” (COM(2019) 0640 final),

– având în vedere declarația Comisiei din 11 decembrie 2019 referitoare la Pactul 
ecologic european,

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

A. întrucât protecția mediului - și anume gestionarea deșeurilor, protecția apei împotriva 
poluării, gestionarea resurselor de apă, protecția solului, protecția aerului și reducerea 
emisiilor poluante în atmosferă, protecția biodiversității - nu poate fi separată de 
protecția peisajului, și anume așa-numitul „mediu vizibil”, care cuprinde toate aspectele 
legate de relația dintre om și natură; întrucât antropizarea nu este neapărat sinonimă cu 
impactul negativ asupra mediului;

B. întrucât mediul nu ar trebui să fie luat în considerare într-un sens abstract, lipsit de 
schimbare; întrucât mediul include atât elemente arhitecturale, cât și de mediu și 
cuprinde patrimoniul ecologic, istoric și artistic, reprezentând, prin urmare, adevărata 
„esență culturală” a unei națiuni care a fost stabilită de secole și se află într-o evoluție 
constantă;

C. întrucât o politică de protecție a mediului care dorește să fie eficace ar trebui să se 
concentreze în primul rând pe aspectele cele mai poluante ale modelului nostru de 
producție și de consum; întrucât mondializarea, adică libera circulație a factorilor de 
producție, este un factor foarte puternic care contribuie la deteriorarea mediului;

D. întrucât, de la perioada de după război până în prezent, s-a înregistrat o creștere aproape 
continuă a emisiilor globale de CO2, întreruptă temporar doar de criza economică din 
2007-2008; întrucât, începând cu anii 1970 ai secolului 20, am observat o anumită 
disociere între emisiile de CO2 din combustibilii fosili și PIB-ul mondial, „adică o 
scădere în intensitate a emisiilor și nu în valoarea absolută, ca urmare a acțiunii altor 
factori macroeconomici, cum ar fi populația și venitul real pe cap de locuitor, creștere 
pe care nu o poate compensa creșterea eficienței”1; întrucât disocierea totală dintre 

1 Quadrio Curzio, A., Pellizzari, F., Zoboli, R. Innovazione tecnologica, scarsità relativa, 
investimenti. Enciclopedia degli idrocarburi, Rome, Istituto della Enciclopedia Italiana, IV, 
14 (2007).



RE\1196259RO.docx 3/13 PE643.470v01-00

RO

creștere economică și emisii, și anume ipoteza teoretică a unui „model de dezvoltare cu 
emisii zero”, nu ține seama în mod corespunzător de limitările impuse de legile fizicii; 
întrucât urmărirea obiectivului de „emisii zero” este configurată prin urmare ca un 
model nesustenabil, deoarece nu numai că implică în mod necesar dezindustrializarea și, 
prin urmare, sărăcirea țărilor avansate, dar condamnă de asemenea țările sărace la 
subdezvoltare pentru eternitate, împiedicând, prin urmare, industrializarea acestora;

E. întrucât, de la începutul lumii, clima se schimbă și omenirea, ca alte specii ce trăiesc în 
prezent pe Pământ, a reușit să se adapteze mereu, cu succes, la aceasta; întrucât acest 
lucru este confirmat de dovezi empirice care arată că toți indicatorii de reziliență, 
mortalitate, vulnerabilitate și pierderi economice cauzate de fenomene climatice s-au 
îmbunătățit în mod semnificativ, în special în țările mai sărace2;

F. întrucât cunoștințele actuale privind sistemul climatic nu ne permit încă o separare 
precisă a efectului antropic de alte cauze naturale ale schimbării și nici cuantificarea 
acestuia; întrucât cunoștințele noastre sunt încă departe de a ne putea permite să definim 
într-un mod suficient de precis diferitele contribuții care determină creșteri sau scăderi 
ale temperaturii medii a planetei;

G. întrucât IPCC este un organism interguvernamental care nu desfășoară activități de 
cercetare științifică sau de monitorizare sau de colectare de date, ci își bazează 
evaluările pe o alegere antologică a literaturii științifice evaluate inter pares și pe 
rapoarte ale principalelor instituții mondiale;

H. întrucât este esențial ca instituțiile publice și organismele politice să mențină o abordare 
rațională și pragmatică a chestiunii schimbărilor climatice, fără a recurge la 
instrumentalizarea metodelor științifice pentru a reduce spațiile de dezbatere publică și 
mecanismele de control democratic garantate de constituțiile suverane ale statelor 
membre;

I. întrucât schimbarea obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 
până în 2030 înseamnă că este necesar să se rescrie în grabă întregul corpus al legislației 
UE în domeniul climei și energiei pentru perioada 2021-2030, care a fost recent 
aprobată în legislatura precedentă; întrucât acest lucru înseamnă că Comisia, și 
Consiliul sunt în contradicție clară cu propriul lor obiectiv de a dori să ofere piețelor 
stabilitate și certitudine pe termen mediu și lung;

J. întrucât accesul la energie la prețuri accesibile este condiția sine qua non pentru a 
asigura starea de bine pentru toți;

K. întrucât tranziția la energia din surse regenerabile a dus la creșterea costurilor la energie 
și la o aprovizionare mai puțin stabilă, având în vedere caracterul variabil al mai multor 
surse regenerabile;

L. întrucât măsurile fiscale restrictive privind combustibilii fosili și energia recent adoptate 

2 Formetta G., Feyen, L. Empirical evidence of declining global vulnerability to climate-
related hazards (Date empirice referitoare la scăderea vulnerabilității mondiale la riscurile 
climatice). Global Environmental Change, 57, 101920 (2019).



PE643.470v01-00 4/13 RE\1196259RO.docx

RO

de unele guverne, cu intenția declarată de a stimula „tranziția ecologică”, au dus la 
proteste din partea claselor medii și inferioare, care trăiesc deja în contextul unor 
politici de austeritate persistente, iar uneori aceste proteste escaladează în revolte grave 
atât în țările în curs de dezvoltare, cât și în UE;

M. întrucât sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) este cel mai 
clar exemplu de eșec al mecanismelor bazate pe piață, astfel cum a fost conceput și 
adoptat pentru aplicarea Protocolului de la Kyoto și a Acordului de la Paris; întrucât 
aceste mecanisme au fost corectate de mai multe ori, fiind în același timp în vigoare ca 
urmare a disfuncționalităților pieței, inclusiv a propunerii de a stabili „ope legis” un preț 
al carbonului, care reprezintă negarea conceptului de „piață” în sine; întrucât EU ETS 
nu a reușit să își îndeplinească nu numai obiectivele financiare, ci și cele climatice, 
deoarece nu a reușit să prevină relocarea emisiilor de dioxid de carbon;

N. întrucât producătorul nu poate, în principiu, să fie tras la răspundere pentru utilizarea 
produsului său de către consumator; întrucât problema abandonării deșeurilor în aer 
liber este o chestiune ce ține de comportamentul cetățenilor și de eficacitatea sistemelor 
existente de colectare și eliminare a deșeurilor;

O. întrucât o serie de state membre, pentru a economisi în ceea ce privește cheltuielile 
publice, au preferat să își exporte deșeurile în țări terțe și să reimporte materiile prime 
secundare obținute din acestea, în loc să construiască infrastructura necesară pentru 
tratarea și reciclarea depline a deșeurilor la fața locului;

P. întrucât Comisia asociază economia circulară cu „economia colaborativă”; întrucât 
aceasta din urmă nu este inovatoare și nici sustenabilă, deoarece este un model de 
afaceri bazat pe reducerea maximă a costurilor cu forța de muncă și pe externalizarea 
riscului de afaceri, precum și pe utilizarea la scară largă a unor forme tipice ale 
economiei de subzistență;

Q. întrucât cotele și subvențiile pentru vehiculele electrice nu sunt în conformitate cu 
principiul unei economii de piață și ar putea eventual pune în pericol în mod inutil 
poziția noastră de lider de piață în multe sectoare;

R. întrucât obiective mai stricte privind emisiile ar crește costurile deținerii și utilizării unei 
mașini, ceea ce înseamnă că multe familii nu vor mai fi în măsură să își permită 
mobilitatea independentă; întrucât orice eventuală interdicție impusă motoarelor cu 
combustie ar duce la o expropriere a consumatorilor;

S. întrucât clasificarea vehiculelor electrice ca fiind „vehicule cu emisii zero” induce în 
eroare consumatorii, având în vedere că producerea de baterii și de energie însăși 
cauzează emisii și, adesea, generează mai multe emisii decât atunci când utilizează 
motoare cu combustie de ultimă generație;

T. întrucât etichetarea produselor ar trebui să le ofere consumatorilor informații; întrucât 
nu este rezonabil să se aștepte ca etichetarea produselor să aibă un caracter etic;

U. întrucât consumul de pește sălbatic capturat este o modalitate de protecție a climei, 
având în vedere că este de departe proteina animală cu cea mai mică amprentă de 
carbon;
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V. întrucât sectorul pescuitului ar trebui să aibă prioritate în calitate de utilizator cheie al 
spațiului marin, deoarece este imposibil să se pună în aplicare politici eficiente privind 
mediul marin, atunci când pescarii nu sunt luați în considerare;

W. întrucât zona din UE acoperită de păduri și păduri a crescut de câteva secole și continuă 
să crească, în principal mulțumită abandonării treptate a utilizării lemnului drept 
combustibil și material de construcție, precum și pentru că, în ultimii ani, zonele rurale 
au fost abandonate;

X. întrucât finanțarea locală joacă un rol esențial în restabilirea legăturii dintre capital și 
teritoriu;

Y. întrucât mediul este o competență partajată a Uniunii; întrucât legislația UE privind 
mediul prevede norme universale abstracte, care au fost stabilite pentru toate statele 
membre și sunt modificate doar ulterior în mod mai detaliat, ceea ce contravine 
principiilor subsidiarității și proporționalității; întrucât Pactul ecologic european 
urmărește aceeași abordare raționalistă și constructivistă;

1. subliniază că una dintre provocările din deceniile următoare este reducerea poluării 
atmosferei, solului și apei; este conștient de faptul că acest lucru înseamnă că trebuie 
luate măsuri serioase cu privire la cele mai poluante aspecte ale modelelor noastre de 
producție și consum: producerea de deșeuri, dispersarea materiilor prime și utilizarea 
ineficientă a energiei produse; subliniază, prin urmare, că se angajează să utilizeze 
Pactul ecologic european ca pe o oportunitate de a readuce chestiunea protecției 
mediului în contextul unei dezbateri raționale și al reconcilierii între politicile ecologice 
și cele sociale;

Creșterea nivelului de ambiție a UE în materie de climă pentru 2030 și 2050

2. constată că majorarea în continuare a pragului de reducere a emisiilor de gaze cu efect 
de seră din UE (GES) până la 50 sau 55 %, astfel cum este prevăzut în Pactul ecologic 
european, va duce la o presiune administrativă și financiară nesustenabilă pentru 
întreprinderile din UE și va accelera relocalizarea acestora în afara UE, pentru a reduce 
costurile de producție, subminând astfel și mai mult competitivitatea UE, stimulând 
dezindustrializarea și întărind concurența neloială din partea țărilor terțe; constată cu 
regret că aceste obiective ar putea submina sustenabilitatea sectoarelor economice de 
bază ale UE, cum ar fi industria siderurgică; regretă faptul că adoptarea de noi obligații 
în materie de mediu nu a fost însoțită încă de introducerea unor instrumente adecvate 
pentru a proteja industria UE de concurența externă neloială;

3. consideră că este oportun ca fiecare stat membru să aibă libertatea de a stabili 
impozitarea produselor energetice în modul pe care îl consideră cel mai eficient și 
adecvat pentru a îndeplini obiectivele de mediu, în funcție de propriul mix energetic, 
precum și în funcție de condițiile geografice, climatice și antropice specifice și de 
situația lor socioeconomică;

4. reiterează faptul că impozitarea este o competență exclusivă a statelor membre și, prin 
urmare, respinge însăși ideea unui impozit al Uniunii; invită Comisia, în conformitate 
cu articolul 194 alineatul (2) din TFUE, să propună abrogarea Directivei 2003/96/CE a 
Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de 
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impozitare a produselor energetice și a electricității (Text cu relevanță pentru SEE)3;

5. respinge propunerea Comisiei de a extinde mecanismele de plafonare și comercializare, 
cum ar fi EU ETS, la alte sectoare; reiterează faptul că UE este responsabilă pentru doar 
aproximativ 10 % din emisiile globale de CO2; subliniază, prin urmare, că ar fi mai 
eficient să se înlocuiască schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU 
ETS) cu un mecanism de ajustare a emisiilor de dioxid de carbon ce respectă 
prevederile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), bazat pe amprenta de carbon a 
mărfurilor importate, care să țină seama de emisiile directe, de emisiile generate de 
generarea de energie electrică și de emisiile provenite din utilizarea materiilor prime; 
consideră că nu este potrivit ca Comisia și statele membre să sprijine o astfel de măsură 
comercială cu politici adecvate de stimulare, în vederea transferării producției din țări 
terțe către statele membre;

6. reamintește că oțelul este un produs comercializat intensiv, iar supracapacitatea la nivel 
mondial era de aproximativ 500 de milioane de tone în 2018, echivalentul a aproape 
25 % din capacitatea mondială de producție de oțel; constată că importurile de oțel ale 
UE au crescut semnificativ, de la 18 milioane de tone în 2013 la un nivel record de 30 
milioane de tone în 2018;

7. ia act de faptul că, pentru a evita concurența neloială în detrimentul sectorului siderurgic 
al UE, aceasta trebuie să adopte măsuri de combatere a dumpingului, a subvenționării 
guvernamentale și a altor scheme de sprijin în țările terțe prin îmbunătățirea aplicării 
instrumentelor de apărare comercială (TDI); observă, de asemenea, că UE trebuie să 
modernizeze cadrul de reglementare al OMC pentru a combate mai eficient denaturarea 
comerțului;

8. subliniază faptul că Uniunea trebuie să pună în aplicare reciprocitatea când țările terțe 
refuză accesul la achizițiile publice, să asigure controlul investițiilor străine directe, să 
verifice noile acorduri de liber schimb și, dacă este cazul, să le revizuiască pe cele 
existente pentru a asigura accesul la piață și dezvoltarea sustenabilă a industriei UE;

9. reamintește faptul că doar creșterea producției de cărbune a Chinei are potențialul de a 
neutraliza eforturile UE de a reduce emisiile de CO2;

10. invită Comisia și statele membre să își concentreze acțiunile politice și legislative pe 
adaptarea la schimbările climatice, mai degrabă decât pe o luptă utopică împotriva 
acestora;

Furnizarea de energie curată, la prețuri accesibile și sigură

11. reamintește că costul producerii de energie este invers proporțional cu posibilitatea de a 
asigura o stare de bine pentru toți;

12. reamintește că obiectivele planificate de decarbonizare a sistemului energetic, asigurând 
în același timp o aprovizionare sigură și la prețuri accesibile, nu se pot realiza, de fapt, 

3 JO L 283, 31.10.2003, p. 51.
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doar prin concentrarea pe stimularea energiei din surse regenerabile;

13. deplânge faptul că garanțiile oferite de Comisie cu privire la respectarea neutralității 
tehnologice, în plus față de prerogativele exclusive ale statelor membre în ceea ce 
privește mixul lor energetic, sunt contrazise de fapte; observă, în acest sens, că uniunea 
energetică este configurată ca o centralizare nejustificată a politicilor energetice ale 
statelor membre, care sunt lăsate la latitudinea Comisiei;

Mobilizarea industriei pentru o economie curată și circulară

14. consideră, în principiu, că economia circulară poate aduce o valoare adăugată, cu 
condiția să fie un mijloc de conciliere a politicilor de mediu și sociale, adică dacă 
promovează producția la fața locului a unor bunuri cu un impact redus asupra mediului 
și conduce la creșterea cererii interne; respinge, prin urmare, propunerea Comisiei de a 
crea un model al UE pentru colectarea separată a deșeurilor, care, printre altele, 
contravine principiilor subsidiarității și proporționalității;

15. recunoaște faptul că legislația UE - de exemplu, privind igiena produselor alimentare și 
siguranța produselor - a contribuit, de asemenea, la producerea de ambalaje inutile și, în 
consecință, la producerea de deșeuri; invită Comisia să simplifice legislația actuală, în 
loc să propună cerințe și mai stricte din punct de vedere juridic;

16. ia act de faptul că momentul începerii campaniei care stigmatizează plasticul produs și 
consumat în UE a coincis cu criza deșeurilor ce urmează a fi reciclate, în special a celor 
din plastic, în statele membre cu sisteme naționale deficitare de tratare și reciclare a 
deșeurilor; invită Comisia și statele membre ca, pentru a atinge obiectivele de reducere 
într-un mod mai eficient a cantității de deșeuri lăsate în aer liber, să pună un accent mai 
mare pe sensibilizarea publicului și pe eficacitatea sistemelor de colectare și tratare a 
deșeurilor;

17. reafirmă cu fermitate faptul că mica proprietate privată, prezentă pe scară largă, 
constituie unul dintre principalii factori care au dus la eliberarea și reducerea 
inegalităților și constituie un pilon al democrațiilor naționale occidentale; consideră că 
„economia colaborativă” ar putea duce, dimpotrivă, la concentrarea proprietății în 
oligopoluri private, ceea ce ar face ca bunurile și serviciile să devină accesibile numai 
pentru puținele persoane care își pot permite să le angajeze; invită statele membre să 
adopte fără întârziere toate măsurile legislative și de reglementare pentru a pune pe 
același plan activitățile platformelor online și „economiei colaborative” cu activitățile 
economice tradiționale corespunzătoare; 

Construirea și renovarea într-un mod eficient din punct de vedere energetic și al resurselor

18. consideră că este esențial să se continue eforturile de a consuma energia din ce în ce mai 
mult într-un mod mai eficient; reamintește, cu toate acestea, paradoxul Jevons: 
„eficiență” nu înseamnă același lucru ca „economie”, deoarece punerea la dispoziția 
unui număr mai mare de persoane a aceleiași cantități de energie duce la o scădere 
globală a intensității energetice în loc de o scădere a consumului de energie în valoare 
absolută; invită Comisia să propună înlocuirea, în Directiva 2012/27/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența 
energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a 
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Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE4, a obiectivelor privind consumul de energie, 
stabilite ca valoare absolută, cu obiectivele privind intensitatea energetică;

19. consideră că este exagerat să se dea startul „valului de renovare” sperată a clădirilor 
publice și private, având în vedere constrângerile bugetare actuale și politicile monetare 
și fiscale contraproductive în vigoare;

20. îndeamnă Comisia să se abțină de la includerea în EU ETS a emisiilor din construcții și 
de la condiționarea beneficiarilor de finanțare pentru proiectele de renovare de 
realizarea unor economii de scară; subliniază că, în loc să stimuleze tranziția către 
emisii scăzute de CO 2 și eficiență energetică, ambele dispoziții vor însemna că 
proprietatea ar fi în mare parte în mâinile unui oligopol privat capabil să funcționeze pe 
piețele financiare de CO2 și să aibă acces la instrumentele financiare complicate ale UE, 
ceea ce va favoriza formarea de bule imobiliare și va accelera fenomenul, care există 
deja, de expulzare a clasei de mijloc din centrul orașelor mari;

Accelerarea tranziției către o mobilitate sustenabilă și inteligentă

21. reamintește că electrificarea forțată nu ține seama în mod corespunzător de impactul 
ecologic, socioeconomic și geopolitic; subliniază faptul că, atât timp cât bateriile nu au 
o densitate energetică (în MJ/kg) comparabilă cu cea a combustibililor fosili de astăzi, 
mobilitatea electrică va fi doar un experiment public sau o operațiune de prezentare a 
unei fațade ecologice de către cei bogați; invită Comisia să realizeze o reexaminare 
completă a pachetului „Europa în mișcare” pentru a garanta neutralitatea tehnologică, 
astfel încât toate tehnologiile cu cel mai bun raport costuri-beneficii să poată fi utilizate 
în mod liber în condiții echitabile;

22. reiterează faptul că obiectivele restrictive de reducere a emisiilor de CO2 ar avea efecte 
negative grave asupra competitivității întreprinderilor din UE care se confruntă cu 
creșterea concurenței din partea țărilor terțe care nu aplică aceleași standarde de mediu;

23. ia act de faptul că creșterea circulației mărfurilor și a persoanelor care rezultă din 
politicile de piață promovate de UE în anii precedenți a contribuit în mod considerabil 
la creșterea poluării și că este necesar să se adopte un model economic diferit și să se 
favorizeze moduri de transport mai eficiente, în special pe distanțe lungi;

24. regretă orice creștere a impozitării pentru cetățenii UE care intenționează să abandoneze 
și să elimine treptat utilizarea vehiculelor actuale pentru a le înlocui cu vehicule mai 
recente, mai puțin poluante, deoarece acest lucru ar însemna transformarea în deșeuri a 
capitalului și bunurilor de consum perfect utilizabile; reamintește că atât cetățenii, cât și 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) nu sunt adesea în măsură să își renoveze 
flotele de automobile din cauza capacității financiare reduse și că nu ar trebui să suporte 
sarcini suplimentare care ar pune în pericol situația lor economică; reiterează faptul că 
mecanismele de stimulare ar trebui preferate celor de sancționare;

25. reamintește că, în ceea ce privește sectorul rutier și în cadrul obiectivelor foarte 
restrictive de reducere a emisiilor de CO2 cu 30 % pentru noile vehicule grele de marfă 

4 JO L 315, 14.11.2012, p. 1.
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până în 2030, cu un obiectiv intermediar de 15 % până în 2025, tranziția planificată spre 
„e-mobilitate” nu poate fi realizată fără a se lua în considerare actualele deficiențe ale 
rețelei rutiere europene în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii sale pentru 
reîncărcarea vehiculelor care utilizează forme alternative de energie;

26. subliniază faptul că Comisia ar trebui să țină seama de nevoile statelor membre în ceea 
ce privește reexaminarea Directivei 92/106/CEE a Consiliului din 7 decembrie 1992 
privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de 
mărfuri între statele membre5 (Directiva privind transportul combinat), având în vedere 
că cele trei încercări anterioare de elaborare a unei noi legislații nu au produs rezultatele 
preconizate din cauza obligațiilor financiare și legislative excesive pentru statele 
membre, precum și din cauza necesității unei protecții sporite a drepturilor sociale și a 
competitivității în acest domeniu;

27. regretă lipsa progreselor înregistrate în ceea ce privește cerul unic european și 
incapacitatea de a pune în aplicare blocurile funcționale de spațiu aerian (FAB), ceea ce 
a dus la o eficiență redusă și la costuri mai mari pentru sectorul aviației;

28. subliniază importanța de a garanta securitatea, locurile de muncă, datele, răspunderea și 
aspectele etice în domeniul mobilității multimodale automatizate și conectate;

29. reamintește că ceea ce în prezent este prezentată de obicei ca „mobilitate sustenabilă” 
constituie, în cel mai bun caz, o delocalizare a emisiilor de la centru către periferie (și 
anume, din zone mai înstărite, spre cartiere mai puțin înstărite); subliniază că, în cel mai 
rău caz, aceasta poate duce efectiv la creșterea emisiilor poluante;

30. subliniază că stimulentele publice care încurajează utilizarea mijloacelor private de 
transport pentru închiriere sunt contrare obiectivelor de coeziune socială și teritorială, 
deoarece oferă un beneficiu suplimentar celor care locuiesc în orașe și beneficiază deja 
de o ofertă mai mare de mijloace de transport;

31. reafirmă rolul de neînlocuit pe care îl joacă transportul public local pentru coeziunea 
socială și teritorială; ia act de faptul că liberalizarea pieței transporturilor, împreună cu 
reducerea subvențiilor publice și a investițiilor în conformitate cu disciplina bugetară, a 
dus în mod inevitabil la concentrarea ofertei acolo unde există o cerere mai mare (și 
anume în zonele metropolitane); regretă faptul că, prin urmare, regiuni întregi au fost 
lăsate deconectate de centrele orașelor, forțând oamenii care trăiesc acolo să recurgă la 
transportul privat; consideră că este stupid să se conceapă „economia colaborativă” ca 
modalitate de soluționare a deficiențelor din transportul public local;

32. subliniază că reducerea mobilității forțate către orașe, determinată de urbanizare, ar fi o 
modalitate decisivă de reducere a emisiilor poluante și de CO2 ;

„De la fermă la consumator”: conceperea unui sistem alimentar echitabil, sănătos și 
ecologic

33. reamintește că politicile monetare și fiscale contraproductive și standardizarea 

5 JO L 368, 17.12.1992, p. 38.
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producției de alimente la nivel mondial sunt invers proporționale cu calitatea 
regimurilor alimentare; 

34. observă că „de la fermă la consumator” descrie o concepție inechitabilă pentru sectorul 
primar, în care fermierii și pescarii sunt reduși la rolul de paznici ai climei; observă, de 
asemenea, o dimensiune etică îngrijorătoare, în care acțiunile și stilurile de viață zilnice 
ale persoanelor sunt controlate cu meticulozitate;

35. invită Comisia să propună o revizuire a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea 
consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de 
abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a 
Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a 
Regulamentului (CE) nr. 608/20046 al Comisiei, astfel încât etichetarea produselor 
alimentare să se limiteze la prezentarea de informații pertinente, iar acestea să fie 
furnizate într-un mod care nu înșală consumatorul; subliniază că o astfel de etichetare ar 
trebui să includă informații privind ingredientele (inclusiv originea lor și prezența 
OMG-urilor), alergenii, valorile nutritive și unde a fost produs și ambalat produsul 
alimentar; invită, prin urmare, Comisia să se abțină de la a face obligatorie o etichetare 
ambiguă, care induce în eroare și este discriminatorie în mod arbitrar, cum ar fi 
semafoarele, Nutri-Score și amprenta CO2, în întreaga UE;

36. subliniază că sunt necesare mai multe eforturi pentru a gestiona mai bine lanțul de 
aprovizionare cu alimente pentru a realiza o schimbare de paradigmă culturală către o 
abordare mai locală; îndeamnă Comisia să sprijine în mod activ și să încurajeze un lanț 
alimentar al UE care își propune să conserve agricultura și pescuitul interne în loc să 
folosească alimentele ca monedă de schimb în acordurile comerciale;

Conservarea și refacerea ecosistemelor și a biodiversității 

37. reamintește necesitatea unei politici agricole comune (PAC) care să creeze un sistem de 
recompense pentru fermierii care implementează acțiuni menite să protejeze 
biodiversitatea, precum și necesitatea ca un astfel de sistem să fie simplu; reamintește că 
protecția peisajului rural și prevenirea eroziunii și a instabilității hidrogeologice trebuie 
incluse în lista acțiunilor de mediu finanțate de PAC;

38. îndeamnă Comisia și statele membre să pună în aplicare acțiuni mai concrete care să 
vizeze deșeurile marine și plasticul în mare;

O ambiție de zero poluare pentru un mediu fără substanțe toxice

39. subliniază că politicile privind clima nu au fost întotdeauna coerente cu obiectivul de 
reducere a poluării (de exemplu, „Dieselgate”, mobilitatea electrică, anumiți 
biocombustibili și anumite biomase); ia act de faptul că presupunând, în mod eronat, că 
trebuie combătute în primul rând emisiile de gaze cu efect de seră pentru a reduce 

6 JO L 304, 22.11.2011, p. 18.
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poluarea de pe planetă, problema salvării climei este în prezent mai importantă decât 
protecția mediului; subliniază că, din acest motiv, au fost alocate resurse financiare 
enorme pentru reducerea emisiilor de CO2, indiferent cât de neglijabile sunt rezultatele, 
pe când aceste resurse ar fi putut fi utilizate în mod mai eficient în beneficiul mediului, 
având în vedere că reducerea poluării este, de asemenea, benefică pentru climă;

40. reamintește că mediul nu poate fi protejat în mod eficient folosind o abordare legislativă 
universală care ignoră condițiile geografice, climatice și antropice ale fiecărui teritoriu;

Continuarea finanțării și a investițiilor „ecologice” și asigurarea unei tranziții echitabile

41. constată cu îngrijorare că Comisia intenționează să reproducă aceleași instrumente 
financiare care s-au dovedit deja a fi deficitare; subliniază că fondurile UE, datorită 
caracteristicilor lor intrinsece, nu sunt adecvate pentru a răspunde nevoilor de finanțare 
care au fost stabilite de Comisie; consideră că mecanismul de tranziție echitabilă a fost 
evidențiat ca o duplicare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG), care s-a 
dovedit a fi doar o soluție paliativă pentru epidemia de șomaj cauzată de 
dezindustrializare; constată, de asemenea, că, în ceea ce privește Planul de investiții 
pentru Europa sustenabilă, ingineria financiară va crește pe baza modelului planului 
Juncker ineficace;

42. consideră că băncile regionale, nesistemice, pe deplin constituite constituie instrumente 
decisive pentru finanțarea unei tranziții ecologice echitabile, în conformitate cu 
preferințele și particularitățile regionale;

Ecologizarea bugetelor naționale și trimiterea semnalelor de preț corecte

43. subliniază că, menținând aceleași restricții bugetare (care ar fi, de fapt, în contradicție cu 
presupusa situație de urgență în domeniul climei) și procedând la relaxarea specifică a 
orientărilor privind ajutoarele de stat, Pactul ecologic european va deveni în mod 
inevitabil o altă subvenție utilizată pentru transformarea sectoarelor industriale în unele 
state membre;

44. deplânge faptul că Comisia dictează în mod necuvenit ce politici fiscale, pe lângă alte 
tipuri de politici, statele membre pun în aplicare; subliniază, în acest sens, că Pactul 
ecologic european se confruntă cu riscul de a fi „un nou pact” doar cu numele și că 
acesta ar putea aminti de sloganul Democraților din SUA, ceea ce înseamnă că Pactul 
ecologic european ar putea fi perceput ca o operațiune de prezentare a unei fațade 
ecologice pentru imaginea UE;

45. subliniază faptul că sustenabilitatea este concepută ca o constrângere externă prin 
excelență a democrațiilor naționale; reamintește, în acest sens, că orice program de 
dezvoltare industrială și de creare de locuri de muncă supus constrângerii externe în 
materie de schimbări climatice a sfârșit sufocat chiar de această constrângere; solicită ca 
Pactul ecologic european să revină asupra naturii acestei constrângeri; subliniază, prin 
urmare, că, pentru a reduce poluarea și a crea mai multe locuri de muncă, Pactul 
ecologic european ar trebui să se concentreze în primul rând asupra dezvoltării 
industriale și a locurilor de muncă pentru a ameliora calitatea mediului înconjurător;

Mobilizarea cercetării și încurajarea inovării
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46. încurajează Comisia și statele membre să dezvolte și să promoveze în continuare 
cercetarea și dezvoltarea (C&D) în sectoarele esențiale, cum ar fi stocarea energiei, 
eficiența energetică și reciclarea materiilor prime;

47. reamintește că instrumentele UE pentru cercetare și inovare, cum ar fi Orizont Europa, 
trebuie să asigure o includere reală și nu doar nominală a microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici; își exprimă regretul cu privire la faptul că, până în prezent, o serie 
de microîntreprinderi și întreprinderi mici au fost excluse de la accesul la instrumentele 
financiare ale UE din cauza unor criterii de aplicare excesive și adesea nerealiste;

Activarea educației și formării

48. reamintește Comisiei că educația și formarea țin de competența exclusivă a statelor 
membre; invită statele membre să identifice și să pună în aplicare, în cadrul cursurilor 
școlare și de formare profesională pertinente din sectorul tehnico-științific, recompense 
pentru lansarea de proiecte inovatoare menite să protejeze mai bine mediul;

49. își exprimă regretul cu privire la faptul că nu a fost efectuată nicio evaluare a impactului 
pentru a stabili impactul social și profesional pe care Pactul ecologic european îl va 
avea asupra sectoarelor de producție ale UE; își exprimă, de asemenea, regretul cu 
privire la faptul că nu a fost identificată nicio strategie concretă de transfer și 
îmbunătățire a competențelor lucrătorilor din UE sau de definire a cadrelor juridice și 
economice ale presupusei piețe a locurilor de muncă ecologice; subliniază, în ceea ce 
privește recalificarea competențelor, că este dificil să se considere că un simplu curs de 
formare este suficient pentru a transforma un metalurgist într-o întreprindere nou-
înființată (ecologică);

Jurământul verde: „nu fă rău”

50. își exprimă interesul față de angajamentul Comisiei de a prezenta, la fiecare propunere 
legislativă și de acte delegate un raport care să ilustrează modul în care este asigurată 
respectarea principiului de „a nu face rău”; invită Comisia să efectueze evaluări 
aprofundate ex-ante și ex-post ale impactului ecologic și socioeconomic și să se abțină 
de la efectuarea lor cu scopul de a demonstra validitatea unei soluții prestabilite în mod 
implicit;

UE ca lider mondial

51. atrage atenția asupra faptului că a început o etapă de îndepărtare de globalizare; 
subliniază, în acest sens, că ar fi oportun ca UE să utilizeze Pactul ecologic european ca 
pe o oportunitate de a se pregăti înainte de acest nou scenariu economic și geopolitic, în 
loc să insiste în mod ideologic pe multilateralism, doar pentru a elimina ideea de 
suveranitate;

52. subliniază faptul că Pactul ecologic european ar trebui să fie considerat o oportunitate 
de a aborda rolul major pe care îl joacă comerțul mondial în privința poluării; solicită 
UE să elaboreze o strategie care să acorde prioritate producției interne, în loc să importe 
aceleași bunuri din țări terțe foarte îndepărtate; solicită, prin urmare, o revizuire atentă a 
strategiei comerciale a UE, în special în ceea ce privește comerțul cu țările terțe care au 
standarde mai puțin stricte, pentru a asigura condiții de concurență echitabile;
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53. subliniază că, de fapt, Africa nu are o bază industrială solidă și nici schimburi 
economice interne; subliniază că, din acest motiv, Africa este afectată de flagelul 
emigrării, în timp ce întreprinderile chineze fac progrese considerabile pe acest 
continent; regretă, în acest context, lipsa de viziune a UE;

54. ia act de consecințele naturale uneori dezastruoase provocate de schimbările climatice, 
în special de dezastrele naturale, de creșterea nivelului mărilor, de fenomenele 
meteorologice extreme, de deșertificare și de penuria de apă, care obligă oamenii să își 
abandoneze casele și mijloacele de subzistență; atrage atenția asupra faptului că aceste 
consecințe naturale contribuie la instabilitatea politică și la dificultăți economice care, la 
rândul lor, pot duce la crize ale refugiaților; subliniază că aceste crize destabilizează nu 
doar regiunile afectate, ci și UE; subliniază lipsa unei definiții universale a „refugiaților 
climatici” și solicită UE să reflecteze asupra acestei ambiguități și să promoveze și să 
sprijine operațiunile de sprijin la nivel local și regional care primesc refugiați afectați de 
schimbările climatice;

E momentul să acționăm - împreună: un pact european privind clima

55. ia act de similitudinea dintre Pactul european privind clima și marea dezbatere națională 
organizată de președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, ca un răspuns 
provizoriu la revoltele vestelor galbene cauzate de aplicarea experimentală a anumitor 
politici de tranziție ecologică; subliniază că aceleași politici sunt incluse, de asemenea, 
în Pactul ecologic european;

56. observă că înființarea de adunări cetățenești este o metodă care a fost deja utilizată pe 
scară largă pentru a se ajunge la un consens ascendent cu privire la politicile de tranziție 
ecologică; se teme că aceste adunări sunt adesea manipulate pentru a ajunge la un 
rezultat predeterminat, în care oamenii sunt determinați să creadă că au contribuit la 
rezultatul respectiv;

57. subliniază că este esențial să se combată infracțiunile împotriva mediului; subliniază, cu 
toate acestea, că fiecare stat membru ar trebui să își stabilească propriile norme privind 
accesul la justiție;

°

° °

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


