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SUGESTII

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

1. consideră că schimbările climatice constituie o provocare decisivă a timpurilor noastre; 
acestea au consecințe de acum evidente în ceea ce privește mediul, sănătatea umană și 
amenajarea teritoriului și compromit capacitatea tuturor țărilor de a înainta pe calea 
dezvoltării durabile;

2. salută publicarea de către Comisia Europeană a Cărții albe intitulate „Adaptarea la 
schimbările climatice: către un cadru de acțiune la nivel european”; subliniază că 
schimbările climatice reprezintă o provocare cu un puternic impact regional, care impune 
o strategie coordonată la nivelul Uniunii Europene care să cuprindă diversele politici și 
niveluri de intervenție ale UE: european, național, regional și local.

3. consideră că impactul schimbărilor climatice variază între sectoarele și regiunile 
europene, astfel cum este demonstrat în studiul Comisiei „Regions 2020”1: regiunile care 
sunt cele mai afectate de schimbările climatice sunt cele din sudul și estul Europei, în 
special în regiunile insulare sau de coastă, regiunile ultraperiferice și zonele în care există 
riscuri ridicate de penurie de apă, existând pericolul ca disparitățile la nivel regional să 
crească în consecință, chiar și între regiunile din aceeași țară;

4. regretă faptul că în cadrul actualei perioade de programare (2007-2013) statele membre 
alocă doar 3% (9 miliarde EUR) din finanțările totale pentru măsurile de promovare a 
eficienței energetice și a energiilor regenerabile în cadrul programelor operaționale și că 
investițiile realizate în noile state membre sunt chiar mai scăzute, ridicându-se la 2,4%; 

5. recunoaște necesitatea presantă de a reacționa fără întârziere la încălzirea globală, atât 
prin luarea de măsuri obligatorii din punct de vedere juridic de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, cât și prin introducerea unor planuri de adaptare regionale și măsuri 
de adaptare proactive, cum ar fi inițiativele de reîmpădurire la scară largă la nivel 
european, național, regional, local, precum și prin cooperarea transfrontalieră, în scopul 
limitării efectelor dăunătoare;

6. este ferm convins că Uniunea Europeană trebuie să-și mențină și să-și consolideze rolul 
de lider în lupta internațională împotriva încălzirii globale și consideră că orice întârziere 
în ceea ce privește implementarea acestor acțiuni ar mări riscurile producerii unor efecte 
negative de natură ecologică, economică și socială și ar duce, probabil, la creșterea 
costurilor;

7. consideră că, prin politici în domeniul energiei inteligente, prin care să se promoveze 
activ sursele regenerabile de energie, descentralizarea furnizării de energie și eficiența 
energetică pe teritoriul lor, regiunile nu numai că contribuie la combaterea efectelor 
schimbărilor climatice, ci deschid și noi oportunități și perspective economice pentru 

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (noiembrie 2008).
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cetățenii lor;

8. ia act de faptul că sectoarele de importanță strategică pentru regiunile periferice din punct 
de vedere geografic, precum agricultura, nu ar trebui împovărate cu sarcini excesive în 
cadrul măsurilor de adaptare la schimbările climatice, periclitând astfel viitorul unor 
comunități rurale durabile;

9. consideră că doar o cooperare strânsă la toate nivelurile de guvernanță (Uniunea 
Europeană, statele membre și autoritățile locale și regionale), însoțite de cooperarea cu 
țările din vecinătatea UE, precum și de un schimb permanent de informații cu acestea, va 
permite Uniunii Europene să pună în aplicare o strategie de transformare într-o societate 
cu emisii reduse de dioxid de carbon;

10. recunoaște necesitatea armonizării diferitelor sectoare de intervenție, pe de o parte 
implicând organismele regionale și locale în fazele de concepere, dezvoltare și punere în 
practică a strategiilor și planurilor de acțiune naționale de combatere a schimbărilor 
climatice, iar pe de altă parte aplicând cu succes planificarea strategică regională și 
integrând toate aspectele legate de schimbările climatice; 

11. recunoaște, în consecință, pe de o parte, necesitatea de a integra strategia de adaptare la 
politicile Uniunii Europene, acordând o atenție specială coordonării acțiunilor și 
măsurilor din domeniile de politică agricolă, regională și de mediu ale UE și, pe de altă 
parte, necesitatea ca aceste politici să fie coerente cu strategia de adaptare; subliniază 
rolul-cheie jucat de autoritățile locale și regionale, precum și necesitatea unei abordări de 
jos în sus, care să țină seama de diferențele dintre habitatele naturale din Europa, 
respectând pe deplin de principiul subsidiarității; este convins că autoritățile locale sunt 
capabile în mai mare măsură să găsească răspunsuri politice la propriile nevoi;

12. salută inițiativa Cărții albe de instituire a unui mecanism de schimb de informații; își 
exprimă speranța că acesta va deveni operativ până la finele anului 2011, și că vor fi puse 
la punct modele și instrumente de previzionare; invită statele membre și autoritățile 
regionale și locale să promoveze și facă schimb de practici privind toate aspectele 
referitoare la politicile de adaptare la schimbările climatice, în special în ceea ce privește 
măsurile de eficientizare energetică, gestionare a deșeurilor și dezvoltare a unor 
infrastructuri de transport cu emisii reduse;

13. recomandă instituirea unei platforme de supraveghere a schimbărilor climatice care să 
permită entităților regionale și locale să dobândească și să facă schimb de cunoștințe și de 
bune practici locale în materie de climă;

14. consideră că regiunile ultraperiferice, ținând cont de situația lor specială, menționată la 
articolul 349 din Tratatul de Lisabona, și de faptul că sunt situate în zonele tropicale, sunt 
deosebit de sensibile la consecințele schimbărilor climatice și ar trebui să beneficieze, din 
acest motiv, de o atenție deosebită din partea Comisiei Europene; face apel la Comisie, în 
acest context, să elaboreze un studiu de impact și un plan de acțiune specific pentru 
regiunile ultraperiferice și să sprijine schimburile de informații și de bune practici între 
autoritățile locale ale acestor regiuni și cele din țările terțe aflate în vecinătatea lor 
geografică;
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15. consideră că este indispensabilă aplicarea unor politici, în special la nivel regional și 
local, care condiționează atât investițiile publice și private, cât și unele acte 
administrative (de exemplu, autorizațiile de construire și planurile urbanistice) de 
realizarea unei evaluări a impactului climatic, astfel încât să se stimuleze investițiile UE 
în infrastructuri de înaltă calitate ecologică; solicită să se acorde o atenție deosebită 
includerii unei evaluări a efectelor schimbărilor climatice în procesul de aprobare a 
propunerilor de proiecte cu finanțare europeană care privesc eficiența energetică, 
gestionarea deșeurilor și construcția de infrastructuri;

16. ia act de faptul că regiunile periferice din punct de vedere geografic, în special regiunile 
de coastă, pot constitui o sursă abundentă de energie regenerabilă, care poate contribui la 
adaptarea lor la schimbările climatice; 

17. consideră că, din punctul de vedere al microclimatului, trebuie să se evite creșterea 
gradului de impermeabilizare a solurilor în zonele și orașele cu o mare densitate a 
populației;

18. îndeamnă Comisia să utilizeze politica de coeziune pentru a promova dezvoltarea 
resurselor regenerabile, îmbunătățind sinergia dintre domeniile de cercetare și dezvoltare 
și politica de dezvoltare regională, și pentru a elimina toate barierele administrative din 
calea eficientizării unor astfel de resurse;

19. salută inițiativa Comisiei de a înființa un grup de coordonare privind impactul 
schimbărilor climatice și adaptarea (IASG) și solicită autorităților regionale și locale să se 
implice activ și pe deplin în cadrul acestui grup și al lucrărilor sale, în conformitate cu 
principiul subsidiarității;

20. reiterează că măsurile de atenuare a efectelor schimbărilor climatice se pot dovedi o 
oportunitate care să favorizeze un model de creștere durabilă, care ar putea fi ulterior 
adaptat la alte țări în afara UE, și că trecerea la o economie fără emisii de dioxid de 
carbon ar putea reprezenta un important pas înainte pentru crearea de noi locuri de 
muncă; 

21. solicită Comisiei să prevadă în viitoarele perspective financiare o finanțare adecvată, care 
să permită punerea în aplicare a unor politici eficace de adaptare la schimbările climatice, 
la toate nivelurile de guvernanță; recomandă, de asemenea, ca statele membre și regiunile 
să ia în considerare posibilitatea utilizării mecanismelor furnizate de fondurile structurale 
pentru dezvoltarea unor proiecte durabile pe termen mai lung; subliniază existența 
Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a face față nevoilor urgente 
și pentru a exprima solidaritatea UE cu regiunile afectate;

22. subliniază faptul că obiectivele de protecție a mediului și cele referitoare la schimbările 
climatice ar trebui să fie integrate în obiectivele de convergență și de creștere ale politicii 
de coeziune a UE, fără ca acestea să se substituie, totuși, obiectivelor tradiționale ale 
politicii structurale.
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