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SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru dezvoltare 
regională, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că politica de coeziune trebuie să sprijine o puternică integrare a aspectelor 
legate de schimbările climatice în agricultură și în sectoarele legate de produsele 
alimentare;

2. subliniază că, în vederea atingerii obiectivului de reducere cu 32 % a emisiilor de GES 
în 2030, alocările din fondurile ESI care sprijină tranziția către neutralitatea climatică în 
toate sectoarele eligibile ar trebui să fie cel puțin dublate, iar 40 % din resursele FEDR 
ar trebui alocate obiectivului vizând ecologizarea și emisii scăzute1;

3. subliniază că este important ca strategiile de mediu regionale să fie corelate cu obiective 
ambițioase privind clima, care să depășească obiectivul global de atingere a neutralității 
climatice a UE până în 2050, ținând seama de potențiala contribuție a sectoarelor 
agricol, alimentar și forestier;

4. subliniază că strategiile de mediu regionale ar trebui să sprijine producția de energie din 
surse regenerabile și utilizarea eficientă a resurselor în sectoarele agricol, alimentar și 
forestier; sugerează ca autoritățile relevante să acorde prioritate celor mai sustenabile 
opțiuni, cum ar fi energia eoliană sau solară, și să supună proiectele din domeniul 
bioenergiei unor criterii stricte în materie de sustenabilitate;

5. evidențiază că, în cadrul eforturilor de atenuare a schimbărilor climatice, este important 
ca producția de alimente și de furaje, în special producția de proteine vegetale, să fie 
readusă pe plan local, deoarece astfel se reduc distanțele de transport și se limitează 
despăduririle; subliniază oportunitățile pe care le oferă politica de coeziune și strategiile 
de mediu regionale pentru sprijinirea acestui proces de revenire la producția locală;

6. subliniază că strategiile macroregionale ale UE ar trebui să ajute la dezvoltarea 
cooperării pentru a soluționa probleme regionale legate de atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea în sectoarele agricol, alimentar și forestier, în domenii 
precum protecția împotriva inundațiilor și a incendiilor, gestionarea colectivă eficientă a 
deșeurilor, inclusiv în scopul producției de energie, și readucerea producției de alimente 
pe plan local.

1 https://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3599-funding-climate-and-energy-
transition-in-the-eu/file


