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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Cartea albă a Comisiei „Adaptarea la schimbările climatice: către un 
cadru de acţiune european” 
(2009/2152(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Cartea albă a Comisiei: „Adaptarea la schimbările climatice: Către un 
cadru de acţiune la nivel european” - COM(2009)0147),

– având în vedere Rezoluţia sa din 10 aprilie 2008, „Adaptarea la schimbările climatice -
posibilitățile de acțiune ale Uniunii Europene”1,

– având în vedere Rezoluţia sa din 4 februarie 2009 intitulată „2050: Viitorul începe azi –
recomandări privind viitoarea politică integrată a UE în domeniul schimbărilor climatice”2,

– având în vedere Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite referitoare la schimbările 
climatice (CCONUSC) şi Protocolul de la Kyoto la CCONUSC,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 
avizele Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, cel al Comisiei pentru transport şi 
turism, cel al Comisiei pentru dezvoltare regională, precum şi cel al Comisiei pentru pescuit 
(A7-0000/2009),

A. întrucât încălzirea globală şi schimbările climatice sunt recunoscute ca reprezentând o 
ameninţare gravă,

B. întrucât schimbările climatice vor avea un impact economic şi social semnificativ, 

C. întrucât, chiar dacă la nivel mondial se va atinge obiectivul de a limita şi de a reduce gazele 
cu efect de seră, pentru a face faţă unor efecte inevitabile vor fi necesare eforturi importante 
de adaptare, 

D. întrucât efectele schimbărilor climatice vor afecta regiunile europene în mod diferit şi într-
un grad diferit de gravitate;

1. salută cartea albă menţionată mai sus;

2. îşi exprimă acordul în legătură cu obiectivul cadrului de adaptare UE propus, acela de 
îmbunătăţire a capacităţii de rezistenţă la efectele schimbărilor climatice;

3. subliniază importanţa de a lua în considerare introducerea adaptării în toate politicile UE; 

Dezvoltarea unei baze de cunoştinţe
                                               
1 JO C 247 E, 15.10.2009, p. 41.
2 Texte adoptate, P6_TA(2009)0042.
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4. împărtăşeşte opinia Comisiei potrivit căreia este necesară acumularea mai multor cunoştinţe 
referitoare la efectele schimbărilor climatice, pentru ca informaţiile provenite din activitatea 
de cercetare să poată fi diseminate pe scară cât mai largă şi pentru ca, în consecinţă, să 
poată fi elaborate măsuri corespunzătoare de adaptare; 

5. subliniază faptul că eforturile de cercetare ar trebui îmbunătăţite, în contextul celui de-al 7-
lea program-cadru actual şi al viitoarelor programe-cadru de cercetare, pentru reducerea 
decalajului existent în ceea ce priveşte cunoştinţele deţinute şi crearea de modalităţi şi 
tehnici de adaptare la efectele schimbărilor climatice; 

6. subliniază necesitatea continuării activităţii de cercetare a modelelor corespunzătoare 
adaptate la nivel regional şi local, precum şi necesitatea de a defini capacitatea de adaptare 
pe întreg teritoriu UE;  

7. consideră că Comisia ar trebui să se asigure că Mecanismul de schimb de informaţii nu este 
redundant, având în vedere existenţa altor sisteme, precum Sistemul partajat de informaţii 
referitoare la mediu (SEIS) şi Monitorizarea globală pentru mediu şi securitate (GMES), şi 
că acesta ar trebui să aducă o valoare adăugată în procesul de pregătire a UE pentru 
dezvoltarea, finanţarea şi implementarea planurilor de adaptare; 

Integrarea adaptării în politicile UE

Apa

8. îşi exprimă deosebita preocupare cu privire la apă, dat fiind faptul că schimbările climatice 
vor avea un impact semnificativ asupra cantităţii şi calităţii apei;

9. subliniază faptul că, printr-un sistem mai eficient de gestionare a apei, în UE ar putea fi 
economisite cantităţi considerabile de apă;  

10. subliniază importanţa integrării depline a adaptării în planurile de gestionare a bazinelor 
hidrografice, în conformitate cu orientările emise la 30 noiembrie 2009;

11. subliniază importanţa punerii în aplicare a directivei privind inundaţiile3, prin care se 
creează un mecanism cuprinzător de evaluare şi monitorizare a zonelor care prezintă un risc 
crescut de inundaţii cauzate de schimbările climatice, precum şi de dezvoltare a unor 
acţiuni de adaptare;  

Agricultura

12. subliniază necesitatea de a consolida rezistenţa ecosistemelor agricole prin utilizarea mai 
durabilă a resurselor naturale, în special a apei şi a solului; 

13. consideră că politica agricolă comună deţine un rol central în ceea ce priveşte contribuţia la 
adaptare; 

                                               
3 Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 
evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii (JO L 288, 6.7.2007, p. 27).
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Solul 

14. consideră că o directivă privind solul ar reprezenta un instrument esenţial pentru adaptare, în 
special ca reacţie la riscul de degradare a solului şi de deşertificare; îndemnă, în consecinţă, 
statele membre să avanseze în direcţia adoptării unei directive privind solul;  

Politicile de sănătate şi de asistenţă socială

15. salută propunerile Comisiei referitoare la elaborarea, până în 2011, a unor orientări şi 
mecanisme de supraveghere privind efectele schimbărilor climatice asupra sănătăţii; 
subliniază riscul crescând de propagare a bolilor infecţioase; 

16. constată că efectele schimbărilor climatice asupra sănătăţii vor afecta probabil într-o mai 
mare măsură comunităţile defavorizate şi segmentele cele mai sărace ale populaţiei; 
consideră că este esenţial ca analizarea măsurilor de adaptare să aibă loc în contextul 
inegalităţilor existente în domeniul sănătăţii; 

17. invită Comisia să stabilească o abordare cuprinzătoare în ceea ce priveşte implicarea 
sectorului asigurărilor în direcţia sensibilizării faţă de riscuri şi a asumării comune de 
riscuri; 

Infrastructura

18. subliniază că investiţiile pe termen mediu şi lung în proiectele de infrastructură ar trebui să 
ţină seama în mod corespunzător de viitoarele condiţii climatice prognozate, menţinând, în 
acelaşi timp, un anumit grad de flexibilitate; 

19. subliniază că, în cadrul evaluării impactului asupra mediului, este necesar să se asigure că 
toate autorizaţiile de construcţie şi toate planurile urbanistice respectă diferitele scenarii de 
adaptare; 

20. invită Comisia să elaboreze, în cel mai scurt timp posibil, metodologii pentru imunizarea 
proiectelor de infrastructură la schimbările climatice;

Biodiversitatea

21. având în vedere că NATURA 2000 constituie pilonul central al eforturilor politice ale UE de 
a menţine ecosisteme în condiţii de schimbare a climei, solicită gestionarea activă a 
siturilor NATURA 2000, dotată de către statele membre cu mijloacele financiare necesare, 
pentru a permite speciilor să migreze şi să supravieţuiască în condiţii create de schimbările 
climatice;

Patrimoniul cultural 

22. subliniază importanţa dezvoltării unor măsuri de adaptare în care să fie înglobate ansamblul 
aspectelor legate de patrimoniul cultural european;

Structură şi guvernare
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23. subliniază că este necesar ca autorităţile locale şi regionale să fie recunoscute ca actori 
principali în combaterea efectelor negative ale schimbărilor climatice; 

24. subliniază că este important ca intervenţiile să se desfăşoare la nivelul corespunzător în 
scopul obţinerii unei eficienţe maxime a măsurilor implementate; 

25. invită Comisia şi statele membre să încurajeze o abordare coordonată în contextul adaptării, 
pentru garantarea coeziunii teritoriale în UE; 

Finanţare

26. subliniază faptul că următorul cadru financiar multianual ar trebui, în raport cu cadrul actual, 
să acorde o importanţă mai mare schimbărilor climatice, în special măsurilor de adaptare, 
garantând disponibilitatea fondurilor necesare; 

27. solicită ca viitoarea reformă a fondurilor structurale să aibă ca prioritate schimbările 
climatice şi în special adaptarea; 

28. îndeamnă Consiliul şi Comisia să reactiveze procesul de revizuire a regulamentului privind 
Fondul de Solidaritate (EUSF)4, pentru a permite iniţierea mai eficientă, mai flexibilă şi
mai promptă a acţiunilor de remediere a daunelor cauzate de dezastre sau provocate de om; 

29. subliniază că o mare parte a veniturilor generate în urma licitaţiilor din cadrul sistemului UE 
de comercializare a cotelor de emisie, inclusiv a licitaţiilor în domeniul transporturilor 
aeriene şi maritime, ar trebui alocată măsurilor care permit statelor membre şi ţărilor în curs 
de dezvoltare să se adapteze la schimbările climatice; 

Grupul director pentru impact şi adaptare 

30. sprijină propunerea Comisiei de instituire a unui grup director pentru impact şi adaptare; 
solicită Comisiei să se asigure că acest grup cuprinde reprezentanţi ai Parlamentului în 
calitate de observatori; 

Raportul Comisiei privind progresele înregistrate

31. invită Comisia să prezinte Parlamentului European, până în 2012, un raport cu privire la 
progresele înregistrate în implementarea Cărţii albe menţionate mai sus; 

0

0      0

32. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei, 
                                               
4 Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de 
solidaritate al Uniunii Europene (JO L 311, 14.11.2002, p. 3).
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precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Efectele principale ale schimbărilor climatice se vor manifesta, în sinteză, printr-un 
număr mai mic de zile ploioase, dar prin precipitaţii mai intense, cantităţi scăzute de 
zăpadă şi perioade mai lungi de secetă.

Această evoluţie va avea un impact direct asupra geografiei terenurilor, accelerând 
procesul de eroziune a solului şi crescând riscurile de inundaţii, cu reducerea 
concomitentă a cantităţii de zăpadă, ceea ce va împiedica, la rândul său, capacitatea 
acviferelor din subteran de a se reface în mod independent. Practicile curente de 
gestionare a apei arată clar motivele pentru care modul actual de  gestionare a apei 
trebuie adaptat. 
Ploile trebuie reţinute cât mai mult timp în locurile în care cad, iar corpurile de apă ar 
trebui, ca urmare a riscurilor legate de viiturile în creştere, să fie adaptate pentru a mări 
timpii de retenţie. Albiile râurilor trebuie să fie gestionate în mod corect, cantităţile de 
apă rezultate dintr-o astfel de gestionare fiind utilizate în generarea de energie electrică. 
Perioade îndelungate de secetă vor duce la creşterea riscului de incendii forestiere. În 
astfel de situaţii, adaptarea va consta în măsuri de scădere a sarcinii calorice prin rărirea 
pădurilor, ceea ce va duce la scăderea numărului de incendii şi a vitezei de răspândire a 
acestora. O contribuţie importantă la capacitatea de adaptare o va aduce exploatarea 
reziduurilor biomasei forestiere şi agricole. Măsurile de adaptare sunt fundamentale în 
soluţionarea provocărilor dinamice legate de schimbările climatice şi în îmbunătăţirea 
capacităţilor de siguranţă şi de asigurarea serviciilor în Uniunea Europeană. Adaptarea 
pe scară largă reprezintă un proiect fundamental, care ar permite îmbunătăţirea 
sistemelor actuale de gestionare în situaţii de urgenţă, prin combinarea observaţiilor 
terestre şi a celor prin satelit, pentru prognozele pe termen foarte scurt a unor situaţii 
grave, şi este legată de atenuare, fără a se identifica cu aceasta.
Această Carte albă este, totuşi, doar un document cu caracter pregătitor care are ca scop 
elaborarea unui cadru politic cuprinzător din care ulterior să poată fi elaborate planurile 
şi strategiile necesare. Prin urmare, raportul nostru de iniţiativă nu conţine trimiteri la 
detalii concrete referitoare la un anumit număr de domenii politice, ci schiţează o 
abordare strategică generală cu privire la creşterea capacităţii de rezistenţă a UE la 
impactul provocat de schimbările climatice. După elaborarea planurilor de strategie 
specifice, se vor găsi cu siguranţă condiţiile pentru o analiză amănunţită, în special în 
ceea ce priveşte aspectul financiar. Mijloacele de finanţare pot fi stabilite doar în 
momentul în care există o idee clară despre rezultatele care trebuie obţinute. O strategie
exhaustivă de adaptare ar trebui să cuprindă următoarele puncte principale: punerea 
accentului pe comunicare (colectarea şi distribuirea de date către reţelele locale şi 
naţionale competente), inclusiv acordul clar cu privire la modul în care eforturile de 
adaptare vor fi repartizate, în funcţie de capacităţile naţionale, regionale şi locale de 
adaptare şi de influenţa teritorială a acestora;  accentul pe o structură de guvernanţă 
responsabilă în vederea obţinerii unei veritabile eficienţe politice; introducerea politicii 
de adaptare la schimbările climatice în toate celelalte politici ale UE. În cadrul unei 
politici atât de importante precum politica de adaptare, dimensiunea teritorială nu ar 
trebui să mai reprezinte un obiectiv, ci o dimensiune operaţională; prin urmare, 
gestionarea solului şi planificarea coerentă a acesteia constituie un aspect fundamental. 
În câteva sugestii aduse Cărţii albe se indică necesitatea abordării relaţiei dintre 
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adaptarea la schimbările climatice şi sănătatea umană şi animală. În sfârşit, rolul 
sectorului asigurărilor trebuie reevaluat pentru a răspunde riscurilor actuale mai mari, 
prin propunerea de noi forme de parteneriat public-privat.


