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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât adaptarea la schimbările climatice ar putea avea un impact asupra tuturor 
politicilor UE, necesitând date fiabile cu privire la posibilitățile și amploarea modificărilor 
care se impun;

B. întrucât actuala legislație europeană care se referă n mod direct la chestiuni de mediu ar 
trebui să ofere o bază coerentă pentru a crește capacitatea UE de a face față impactului 
schimbărilor climatice;

C. întrucât măsurile luate la nivel european ar trebui să instituie și să respecte cele mai înalte 
standarde în materie de protecție a mediului, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung 
(incluzând adaptarea la schimbările climatice);

D. întrucât caracterul global al schimbărilor climatice și consecințele lor sociale și economice
ar trebui să determine Uniunea Europeană să sprijine țările cele mai vulnerabile și mai 
puțin dezvoltate,

E. întrucât la stabilirea obligațiilor viitoare trebuie să se țină seama de succesele de până 
acum ale unor state membre în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră,

1. subliniază necesitatea unor date ușor accesibile și inteligibile cu privire la schimbările 
climatice, la impactul acestora și la măsurile de adaptare posibile; este de acord cu 
propunerea Comisiei de a facilita schimbul de informații și de rezultate ale cercetării 
printr-un mecanism informatic și o bază de date adecvate;

2. subliniază că acquis-ul din domeniul mediului (Directiva privind păsările1, Directiva 
privind habitatele2, Directiva-cadru privind apa3 și Directiva privind inundațiile4) trebuie 
implementat complet și într-un mod coerent în întreaga UE; salută intenția Comisiei de a 
elabora cât mai curând o serie de orientări, pentru a include cerințele legate de adaptare în 
aplicarea acquis-ului; invită Comisia să își exercite pe deplin noile competențe care îi sunt 
conferite prin articolul 260 din Tratatul de la Lisabona, pentru a-și îndeplini rolul de 
gardian al tratatelor;

3. consideră că responsabilitatea pentru realizarea unor investiții sănătoase din punctul de 
vedere al mediului trebuie să revină tuturor statelor membre și tuturor actorilor; solicită 
Comisiei să aibă în vedere prezentarea unor propuneri adecvate pentru includerea 

                                               
1 Directiva 79/409/CEE a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice, JO L 103, 25.4.1979, p. 1-18.
2 Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică, JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
3 Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, JO L 327, 22.12.2000, 
p. 1.
4 Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații, JO L 288, 6.11.2007, p. 27.
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adaptării la schimbările climatice în Directiva privind evaluarea impactului asupra 
mediului1 și în Directiva privind evaluarea strategică a efectelor asupra mediului2;
sugerează că ar trebui integrată cât mai curând ca parte a proiectelor de infrastructură 
finanțate de UE o verificare din punctul de vedere al mediului;

4. consideră că, având în vedere eșecul relativ al Summit-ului de la Copenhaga privind 
schimbările climatice, se impune intensificarea eforturilor pentru a asigura acordarea 
sprijinului necesar pentru adaptare țărilor în curs de dezvoltare, în plus față ajutorul public 
pentru dezvoltare (APD) și obiectivul de 0,7%;

5. subliniază că veniturile generate în urma licitațiilor din cadrul sistemului european de 
comercializare a cotelor de emisie, inclusiv din urma licitațiilor în domeniul 
transporturilor aeriene și maritime, ar trebui alocate pentru a ajuta statele membre să se 
adapteze la schimbările climatice, conform principiului solidarității; 

6. consideră că cercetările și finanțarea dezvoltării tehnologice în statele expuse unor costuri 
ridicate aferente măsurilor de adaptare întreprinse ar trebui să se numere printre 
prioritățile celui de-al șaptelea program-cadru aflat în curs de derulare și ale programelor 
de cercetare viitoare;

7. subliniază că grupurile sau comunitățile cele mai defavorizate din punct de vedere social 
ar trebui să beneficieze de un sprijin suficient pentru a face față costurilor ridicate asociate 
cu măsurile de adaptare;

8. subliniază că investițiile într-o economie cu emisii scăzute, precum și promovarea 
eficienței energetice și a producției ecologice nu trebuie să aibă ca rezultat creșterea 
disparităților dintre statele membre în ceea ce privește dezvoltarea.

                                               
1 Directiva 85/337/CEE a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului, modificată prin Directiva 97/11/CE și Directiva 2003/35/CE.
2 Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului, JO L 197, 
21.7.2001, p. 30.
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