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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. consideră că efectele schimbărilor climatice diferă de la un sector la altul și de la o regiune 
europeană la alta, afectând în mod deosebit regiunile montane, zonele de coastă, zona 
mediteraneană și regiunile arctice; este evident că repercusiunile unei creșteri globale a 
temperaturii vor fi mai importante în acele regiuni care depind în mai mare măsură de 
dinamica naturii (de exemplu, zonele glaciale, zonele de coastă, regiunile montane) și 
pentru populațiile vulnerabile, implicând riscul adâncirii disparităților regionale;

3. recunoaște necesitatea presantă de a reacționa fără întârziere la încălzirea globală, nu 
numai prin măsuri care comportă o reducere majoră a emisiilor de gaz cu efect de seră, ci 
și prin măsuri proactive de adaptare la nivel european, național, regional și local, în scopul 
limitării efectelor ei dăunătoare;

4. este ferm convins că Uniunea Europeană trebuie să-și mențină și să-și consolideze rolul 
diriguitor în lupta internațională împotriva supraîncălzirii globale și consideră că 
eventualele întârzieri în desfășurarea acestor acțiuni ar mări riscurile producerii unor 
efecte negative de natură ecologică, economică și socială, precum și pe acelea ale creșterii 
costurilor;

5. reține că implementarea unei strategii articulate de adaptare, cu începere din 2013, nu va fi 
posibilă decât printr-o strânsă cooperare între toate nivelurile de guvernanță ale Uniunii 
Europene;

6. recunoaște, în consecință, că integrarea, coerența strategiei măsurilor de adaptare la toate 
politicile Uniunii Europene trebuie să fie garantate; subliniază, de asemenea, rolul cheie al 
autorităților regionale și locale și importanța unei acțiuni de jos în sus, care să țină seama 
de diferențele dintre habitatele naturale europene cu respectarea deplină a principiului 
subsidiarității, din momentul în care există convingerea că autoritățile locale sunt în mai 
mare măsură capabile să găsească răspunsuri politice la propriile exigențe;

7. 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, precum 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, administrare a deșeurilor și dezvoltare a unor 
infrastructuri de transport cu emisii reduse;
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8. consideră că este indispensabilă orientarea politicilor astfel ca acestea să fie în măsură să 
condiționeze 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 împiedice investițiile în infrastructuri nesustenabile;

9. salută inițiativa Comisiei de a înființa un grup de coordonare privind impactul 
schimbărilor climatice și adaptarea (IASG) și își exprimă speranța că autoritățile regionale 
și locale se vor implica activ și pe deplin;

10. relevă că lupta cu schimbările climatice se poate dovedi o oportunitate care să favorizeze 
un model de creștere sustenabilă;

11. solicită Comisiei să prevadă în viitoarele perspective financiare o finanțare adecvată, care 
să permită realizarea unor politici eficace de adaptare la schimbările climatice, la toate 
nivelurile de guvernanță. 


