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B9-0044/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Pactul ecologic european
(2019/2956(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor 
climatice (CCONUSC) și Protocolul de la Kyoto la aceasta,

– având în vedere acordul adoptat la cea de a 21-a Conferință a părților la CCONUSC 
(COP 21) de la Paris, din 12 decembrie 2015 (Acordul de la Paris),

– având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind diversitatea biologică 
(CBD),

– având în vedere cele mai recente și mai cuprinzătoare dovezi științifice privind efectele 
dăunătoare ale schimbărilor climatice, prezentate în Raportul special al Grupului 
interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) și intitulat „Încălzirea globală 
cu 1,5°C”, cel de-al cincilea raport de evaluare al IPCC (AR5) și raportul de sinteză la 
acesta, Raportul special al IPCC privind schimbările climatice și terenurile și Raportul 
special al IPCC privind oceanele și criosfera într-un climat în schimbare,

– având în vedere studiul Agenției Europene de Mediu intitulat „Mediul european - 
situație și perspective în 2020 - Cunoștințe pentru tranziția către o Europă sustenabilă 
(SOER 2020),

– având în vedere Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă 
și obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), precum și documentul de reflecție al 
Comisiei din 30 ianuarie 2019 intitulat „Către o Europă durabilă până în 2030” 
(COM(2019)0022),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 23 iulie 2019 intitulată „Intensificarea 
acțiunii UE pentru protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial” 
(COM(2019)0352) și Comunicarea Comisiei din 20 septembrie 2013 intitulată „O nouă 
strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier” (COM(2013)0659),

– având în vedere amenințarea uriașă de pierdere a biodiversității, descrisă în Raportul de 
evaluare globală privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice, publicat de Platforma 
interguvernamentală științifico-politică pentru biodiversitate și serviciile ecosistemice, 
la 31 mai 2019,

– având în vedere cea de-a 25-a Conferință a părților la CCONUSC (COP 25), care a avut 
loc la Madrid, Spania, între 2 și 13 decembrie 2019,

– având în vedere cea de-a 26-a Conferință a părților la CCONUSC, care va avea loc în 
decembrie 2020, precum și faptul că toate părțile la CCONUSC trebuie să își crească 
contribuțiile stabilite la nivel național, în conformitate cu obiectivele Acordului de la 
Paris,
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– având în vedere cea de-a 15-a Conferință a părților la Convenția privind diversitatea 
biologică (COP 15), care va avea loc în Kunming, China, în octombrie 2020, în cadrul 
căreia părțile trebuie să decidă asupra cadrului global post-2020 pentru oprirea pierderii 
biodiversității,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2019 referitoare la schimbările climatice – o 
viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, 
competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei, în conformitate 
cu Acordul de la Paris1,

– având în vedere Rezoluția sa din 28 noiembrie 2019 referitoare la urgența climatică și 
de mediu2,

– având în vedere Rezoluția sa din 28 noiembrie 2019 referitoare la Conferința ONU din 
2019 privind schimbările climatice, de la Madrid, Spania (COP 25)3,

– având în vedere articolul 153 din TFUE privind protecția socială a lucrătorilor,

– având în vedere articolul 9 din TFUE, care impune UE obligația să promoveze un nivel 
ridicat al ocupării forței de muncă, să garanteze o protecție socială corespunzătoare, să 
combată excluziunea socială și să asigure un nivel ridicat de educație, de formare 
profesională și de protecție a sănătății umane,

– având în vedere propunerea de regulament privind Fondul social european Plus (FSE +),

– având în vedere convențiile și recomandările Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM),

– având în vedere Rezoluția sa din 14 septembrie 2016 referitoare la dumpingul social în 
Uniunea Europeană4,

– având în vedere Carta socială europeană revizuită a Consiliului Europei,

– având în vedere studiul realizat în 2019 de Universitatea din Boston intitulat 
„Combustibilul utilizat de Pentagon, schimbările climatice și costul războiului”,

– având în vedere raportul din 2019 privind dezvoltarea umană elaborat de Programul 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât o acțiune imediată și ambițioasă este esențială pentru limitarea încălzirii globale 
la 1,5 °C, pentru a evita pierderea masivă a biodiversității, degradarea ecosistemelor, 
penuria de resurse, poluarea și creșterea riscurilor pentru sănătate; întrucât efectele 
crizei climatice se fac deja simțite în întreaga lume și continuă să se agraveze într-un 

1 Texte adoptate, P8_TA(2019)0217.
2 Texte adoptate, P9_TA(2019)0078.
3 Texte adoptate, P9_TA(2019)0079.
4 JO C 204, 13.6.2018, p. 111.
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ritm alarmant;

B. întrucât în raportul din 2019 privind dezvoltarea umană elaborat de Programul 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare se constată că disparitățile în ceea ce privește 
dezvoltarea umană rămân larg răspândite și că apar noi generații de inegalități; întrucât 
aceste inegalități sociale și economice din ce în ce mai mari trebuie abordate de urgență 
și în sincronizare cu toate măsurile de combatere a schimbărilor climatice;

C. întrucât crizele climatice și de mediu necesită măsuri prin care să se renunțe la obsesia 
față de creșterea economică, care este principala cauză a celor două crize, și întrucât 
Pactul ecologic european trebuie să reprezinte începutul sfârșitului acestei dogme 
distructive;

D. întrucât numai companiile mari de petrol și gaze au cheltuit 250 de milioane de euro 
pentru activități de lobby în UE începând din 2010; întrucât protestul mondial față de 
schimbările climatice aduce laolaltă sute de milioane de oameni de pe întreaga planetă, 
care cer să se pună capăt supremației intereselor legate de combustibilii fosili;

E. întrucât acum avem oportunitatea de a elabora un plan de investiții și de transformare 
ambițios, holistic și cuprinzător, care să se bazeze pe democrație, reglementare și 
control public; întrucât nu ne putem permite să lăsăm în sarcina forțelor de pe piață 
rezolvarea problemelor pe care ele le-au creat; prin urmare, termenul de „pact ecologic” 
nu este suficient pentru a reflecta evoluția necesară, date fiind studiile științifice de vârf;

F. întrucât mai avem doar o singură șansă pentru a rezolva aceste crize de mediu și sociale; 
întrucât nu putem face față cu succes acestor provocări comune decât dacă abordăm 
toate aceste crize în comun; întrucât Comisia este ultima instituție care poate să facă 
propuneri pentru a rezolva aceste crize și nu își poate permite să eșueze în această 
sarcină;

G. întrucât Pactul ecologic trebuie să conducă la o revoluție radicală, sistematică și globală 
a modurilor noastre de producție, de consum și de distribuție, îmbunătățindu-ne viața și 
totodată contribuind la decarbonizarea societăților noastre; întrucât Pactul ecologic 
trebuie să fie echitabil și în beneficiul tuturor; întrucât aceste crize dovedesc că este 
necesar să conlucrăm pentru o altă Europă, care să acorde prioritate planetei și 
oamenilor, și nu profitului,

1. reamintește că crizele legate de climă și biodiversitate, precum și inegalitățile sociale și 
economice tot mai mari sunt cele mai importante provocări cu care se confruntă 
umanitatea și că Pactul ecologic european reprezintă o oportunitate de a le aborda toate 
aceste provocări în mod eficace; subliniază că o schimbare fundamentală de politică, o 
cooperare internațională realizată la timp, solidaritatea și angajamentele ambițioase sunt 
singura modalitate de a menține încălzirea globală sub 1,5 °C și de a combate 
inegalitatea; consideră că Pactul ecologic european trebuie să fie transformator și să 
conducă la o revoluție radicală, sistematică și globală a modurilor noastre de producție, 
consum și distribuție;

2. ia act de propunerea Comisiei privind un Pact ecologic european; subliniază că este 
necesar ca Pactul ecologic european să sprijine obiectivul dezvoltării durabile, să 
protejeze și să consolideze ecosistemele UE, să le garanteze conservarea și să protejeze 
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sănătatea și bunăstarea oamenilor împotriva riscurilor și a efectelor legate de mediu; 
subliniază că Pactul ecologic european nu este doar o serie de politici consolidate 
privind clima, ci reprezintă un plan de investiții care ar trebui să transforme pe deplin 
economia și societatea și să le plaseze pe o traiectorie ecologică fermă, care să respecte 
drepturile sociale și să îmbunătățească viața tuturor de pe această planetă; subliniază că 
ODD-urile ar trebui să constituie cadrul general pentru elaborarea și punerea în aplicare 
a politicilor;

3. consideră că solidaritatea trebuie să ocupe un loc central în cadrul Pactului ecologic 
european, care trebuie să fie un pact orientat spre exterior; subliniază că Pactul ecologic 
european trebuie să vizeze justiția socială și să abordeze simultan inegalitățile sociale și 
economice și încălzirea globală; subliniază importanța respectării și consolidării 
dialogului social la toate nivelurile și în toate sectoarele, în special cu sindicatele, pentru 
a asigura o tranziție justă; reiterează, în acest sens, obligația Uniunii de a recunoaște și 
de a promova rolul partenerilor sociali; consideră că Pactul ecologic european trebuie să 
fie ancorat în principiile justiției climatice, să se sprijine pe informații științifice și să fie 
pe deplin compatibil cu știința de vârf;

4. respinge utilizarea unor cuvinte și a unor sloganuri pompoase pentru a masca nivelul 
scăzut de ambiție și acțiunile climatice ineficiente și reprobabile orientate spre piață, 
care în cele din urmă favorizează întreprinderile mari și industria combustibililor fosili; 
interpretează Pactul ecologic european ca pe o oportunitate de a ieși din cadrul 
neoliberal și drept o ocazie pentru UE de a-și recunoaște, în cele din urmă, datoria în 
materie de climă și responsabilitatea istorică de a face mai mult; consideră că acțiunea 
treptată într-o perioadă de urgență climatică este, din păcate, insuficientă și că Pactul 
ecologic european trebuie să fie un program radical și transformator, care să conducă la 
schimbări rapide, ample și fără precedent în economia și societatea noastră; respinge 
integrarea pieței ca modalitate de a crea condiții de concurență echitabile în funcție de 
interesele companiilor mari și solicită un sector public puternic în domenii strategice 
precum energia și industria, care să fie în măsură să îndeplinească obiectivele de mediu 
și să reducă totodată inegalitățile sociale și teritoriale;

5. subliniază că accentul unilateral pe creșterea economică a dus la o situație de urgență în 
materie de climă și biodiversitate; ia act de faptul că problemele nu pot fi rezolvate cu 
aceeași mentalitate care le-a cauzat; regretă faptul că Comisia încadrează proiectul 
Pactului ecologic european ca pe o nouă strategie pentru creștere economică; subliniază 
necesitatea de a pune în aplicare modele economice care să țină seama de limitele 
planetei, de nevoile sociale și de drepturile omului, și nu de o preocupare oarbă față de 
creșterea economică;

6. insistă asupra integrării unei perspective de gen cuprinzătoare și semnificative în toate 
domeniile de politică și în special în politicile sociale și în domeniul climei, având în 
vedere că femeile și persoanele care aparțin unor genuri marginalizate sunt afectate cel 
mai puternic de austeritate, excluziune socială și schimbările climatice; afirmă că Pactul 
ecologic european trebuie să includă o perspectivă de gen pentru a fi eficace și a reuși în 
obiectivele sale; invită UE și statele membre să pună în aplicare pe deplin noul Plan de 
acțiune pentru egalitatea de gen, astfel cum a fost convenit la COP 25;

7. consideră că capitalismul nu este ecologic și nici nu poate fi ecologizat; consideră că 
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sistemul socioeconomic dominant este în mod intrinsec nesustenabil și că acumularea 
capitalistă este complet în contradicție cu limitele fizice ale planetei, perturbând 
echilibrele pe care se bazează toate formele de viață; deplânge instrumentalizarea 
preocupărilor ecologice ale oamenilor cu scopul a proceda la acumularea capitalistă, 
care este extinsă la noi domenii de acumulare, creându-se noi forme de apropriere 
privată a naturii (așa-numitul „capital natural”), cu scopul de a face afaceri exploatând 
preocupările reale de mediu, fără a rezolva într-adevăr problemele care stau la baza 
acestor preocupări; afirmă că lupta împotriva schimbărilor climatice este inseparabilă de 
lupta împotriva inegalităților sociale și economice și de lupta pentru pace;

Obiective climatice mai ambițioase ale UE pentru 2030 și 2050 

8. subliniază că UE, având în vedere principiul responsabilității comune, dar diferențiate, 
trebuie să conducă prin puterea exemplului și să prezinte o contribuție revizuită stabilită 
la nivel național (CSN) de cel puțin 70 % înainte de COP 26 de la Glasgow, acordând 
celorlalte părți timp suficient pentru a reacționa la acest semnal ambițios prin revizuirea 
propriilor obiective; subliniază că obiectivele ambițioase în materie de decarbonizare nu 
ar trebui considerate o povară pentru economie; consideră că, dimpotrivă, ele vor crea 
condițiile necesare pentru implementarea unor politicile ambițioase de decarbonizare la 
nivel intersectorial;

9. regretă faptul că UE a sprijinit în mod constant obiective care nu sunt în conformitate cu 
obiectivul de 1,5 °C al Acordului de la Paris și că statele membre nu au exprimat 
obiective ambițioase în cadrul Consiliului; regretă faptul că politicile actuale ale UE vor 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră doar cu 60 % până în 2050; ia act, în special, de 
faptul că Directiva privind energia din surse regenerabile și Directiva privind eficiența 
energetică, care prevăd ținte de 32 % și, respectiv, 32,5 % până în 2030, sunt departe de 
ceea ce este necesar pentru a menține încălzirea globală sub 1,5 °C și că nu reflectă 
obiective suficient de ambițioase;

10. ia act cu îngrijorare de rolul negativ pe care activitățile de lobby ale industriei 
combustibililor fosili și ale altora îl joacă în procesul de elaborare a politicilor UE și 
deplânge lipsa de transparență din cadrul Consiliului, în special;

11. respinge noțiunea de monetizare a naturii și comercializarea dreptului de a polua; 
solicită o abordare normativă pentru reglementarea emisiilor de gaze cu efect de seră; 
solicită o politică de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră bazată pe un 
regulament specific, definit și monitorizat de ONU;

12. consideră imperativ ca Comisia să acționeze fără întârziere pentru implementarea 
Pactului ecologic european și să evite efectuarea de evaluări suplimentare acolo unde 
datele științifice sunt clare; consideră că astfel de tentative sunt tactici de amânare, care 
încetinesc tranziția; reiterează faptul că Parlamentul a declarat că există o stare de 
urgență în ceea ce privește clima și mediul și că UE trebuie să acționeze în consecință 
prin stabilirea și punerea în aplicare a unor obiective ambițioase în materie de 
decarbonizare, care ar trebui realizate până cel târziu în 2040;

13. ia act cu îngrijorare de căile de acțiune ale strategiei UE pe termen lung pentru 
decarbonizare și de dependența excesivă de soluțiile tehnice, dintre care majoritatea nu 
sunt încă elaborate la scară semnificativă; insistă asupra faptului că transformarea 
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energetică a UE trebuie să se bazeze pe tranziția către un sistem energetic bazat în 
totalitate pe surse regenerabile, cel târziu până în 2050;

14. consideră că abordarea în două etape, propusă în comunicarea privind Pactul ecologic 
european, privind revizuirea contribuțiilor UE stabilite la nivel național (CSN) 
reprezintă o invitație adresată industriei combustibililor fosili de a desfășura activități de 
lobby și mai bine orientate și consideră că această abordare este un semnal mixt față de 
restul părților la Acordul de la Paris privind locul în care se află UE în raport cu 
obiectivele sale ambițioase pentru 2030; subliniază că exagerarea dificultăților în ceea 
ce privește decarbonizarea în proporție de 50% - 55% nu este demnă de o poziție de 
lider pe scena internațională, ci creează spațiu pentru și mai multe justificări ale unor 
CSN modeste;

15. își menține o opinie critică față de conceptul de neutralitate climatică, astfel cum a fost 
propus de Comisie, care exclude emisiile de gaze cu efect de seră provenite din 
sectoarele transnaționale, cum ar fi emisiile generate de aviație, transportul maritim și 
de-a lungul lanțurilor valorice ale întreprinderilor multinaționale, promovând în același 
timp măsuri de compensare și utilizarea piețelor de carbon false, care monetizează 
poluarea și bunurile naturale; consideră că prin punerea accentului pe „neutralitatea 
climatică” se distrage atenția de la necesitatea de a elimina treptat combustibilii fosili și 
de a reglementa sustenabilitatea; este ferm convins că atenția trebuie îndreptată către 
decarbonizarea radicală, făcută în mod responsabil și echitabil, ceea ce implică faptul că 
este nevoie să facem un salt către energiile regenerabile și să preconizăm un viitor fără 
combustibili fosili; avertizează asupra pericolului de a ne baza pe tehnologii viitoare de 
captare și stocare a carbonului la scară largă pentru a obține neutralitatea emisiilor de 
carbon, când în prezent nu există nicio dovadă că astfel de tehnologii pot fi proiectate și 
implementate la o scară semnificativă; avertizează asupra pericolului de a ne baza pe 
absorbanții de carbon naturali, cum ar fi oceanele, pădurile și solurile, ale căror 
funcționare și dinamică complexă nu sunt încă pe deplin înțelese;

16. invită Comisia să prezinte o legislație ambițioasă în materie de schimbări climatice, care 
să cuprindă obiective obligatorii responsabile și să ia în considerare emisiile indirecte;

17. așteaptă cu interes noua strategie mai ambițioasă a UE privind adaptarea la schimbările 
climatice și se așteaptă ca UE să încurajeze un echilibru între finanțarea măsurilor de 
atenuare și de adaptare, precum și să acorde mai multe atenție adaptării la schimbările 
climatice;

Furnizarea unei energii sigure, ecologice și la prețuri accesibile

18. reiterează faptul că politica energetică se referă la oameni și trebuie, în primul rând, să 
vizeze accesul echitabil la energie, garantând dreptul la energie; consideră că sărăcia 
energetică este profund ancorată în criza climatică și subliniază potențialul Pactului 
ecologic european de a combate inegalitatea și criza climatică prin politica socială care 
conduce tranziția ecologică; reamintește dreptul oamenilor la a avea locuință și 
subliniază modul în care Pactul ecologic european poate garanta acest drept, poate 
elimina sărăcia energetică și poate realiza decarbonizarea, totodată prin politici 
ambițioase și finanțate corespunzător;

19. denunță privatizarea sectoarelor energetice, care duce la creșterea prețurilor și mărește 
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sărăcia energetică; subliniază că energia este un bun public, iar accesul la energie din 
surse regenerabile și la prețuri accesibile este un drept fundamental; insistă ca sistemele 
energetice să fie aduse în proprietate și gestiune publică, să fie democratizate și 
descentralizate și ca proiecte energetice de la nivel comunitar să fie extinse și mai bine 
orientate către obiective sociale și de mediu; este profund îngrijorat de numărul 
alarmant al gospodăriilor aflate sau afectate de sărăcie energetică în UE și reiterează 
faptul că accesul egal la energie sustenabilă și la prețuri accesibile este un drept 
fundamental și că, prin urmare, deconectarea de la rețeaua electrică și/sau de energie 
termică ar trebui interzisă; consideră, de asemenea, că măsurile de eficiență energetică 
din clădiri pot îmbunătăți starea locuințelor și pot contribui la reducerea sărăciei 
energetice; subliniază, cu toate acestea, că costurile de renovare nu ar trebui să fie 
suportate de chiriași;

20. regretă utilizarea conceptului de „neutralitate tehnologică” ca un eufemism pentru a 
ascunde faptul că accentul real se pune pe tehnologiile cu utilizare intensivă a 
capitalului, care asigură hegemonia marilor companii energetice, în scenariul propus de 
Pactul ecologic european; denunță numărul de proiecte legate de combustibili fosili din 
cea de-a patra listă de proiecte de interes comun, ceea ce adâncește blocajul în economia 
bazată pe combustibili fosili;

21. invită Comisia să crească rata de renovare a clădirilor publice și să extindă domeniul de 
aplicare al Directivei privind performanța energetică a clădirilor; solicită Comisiei să 
propună obiective mai ambițioase în temeiul Directivei privind energia din surse 
regenerabile și al Directivei privind eficiența energetică; consideră că inițiativa privind 
„valul de renovări” ar trebui să includă acțiuni și măsuri concrete de sprijinire a 
renovării clădirilor, atât publice, cât și private, pentru ca acestea să devină clădiri cu 
consum de energie aproape egal cu zero până în 2050; solicită Comisiei și statelor 
membre să aibă în vedere creșterea ratei de renovare a clădirilor publice și să ofere 
finanțare publică adecvată, creând totodată locuri de muncă echitabile;

22. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că Comisia și unele state membre 
promovează energia nucleară ca soluție la criza climatică, în pofida chestiunii 
nerezolvate a gestionării deșeurilor nucleare și a provocărilor în materie de securitate și 
siguranță pe care le presupune;

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la interesul Comisiei față de „decarbonizarea gazelor” 
și la utilizarea justificărilor privind securitatea energetică și accesibilitatea financiară 
pentru clienți pentru a plasa gazul în cadrul strategiei de decarbonizare a UE; solicită 
Comisiei să prezinte fără întârziere revizuirea Regulamentului TEN-E pentru a se 
asigura că următoarea și cea de-a cincea de proiecte de interes comun va urma noi 
criterii, conforme cu Acordul de la Paris;

Mobilizarea industriei pentru o economie curată și circulară

24. subliniază că este urgent necesar să se asigure faptul că în toate actele legislative și 
procesele se aplică adevărata semnificație a principiilor economiei circulare, deoarece 
statisticile privind fluxurile de materiale și generarea de deșeuri arată că economia 
circulară este încă la început, iar o economie cu adevărat circulară poate reduce la 
minimum deșeurile și extracția de resurse, poate îmbunătăți utilizarea eficientă a 
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resurselor, poate reduce emisiile de gaze cu efect de seră și poate contribui la 
conservarea biodiversității; consideră că investițiile, legislația suplimentară și 
monitorizarea progreselor sunt esențiale;

25. subliniază necesitatea de a promova consumul și producția locale pe baza principiilor de 
refuz, reducere, reutilizare, reciclare și reparare pentru a opri strategiile comerciale de 
obsolescență programată, prin care produsele sunt concepute astfel încât să aibă o durată 
de viață scurtă și să trebuiască înlocuite și pentru a adapta consumul la limitele planetei; 
consideră că dreptul la reparație și sprijinul continuu pentru serviciile IT sunt absolut 
necesare pentru a se ajunge la un consum sustenabil; solicită ca aceste drepturi să fie 
incluse în legislația UE;

26. invită Comisia să prezinte propuneri pentru a pune capăt comerțului cu deșeuri, care 
este deosebit de dăunător pentru persoanele vulnerabile și pentru mediu în țările terțe și 
să sprijine consolidarea capacităților pentru a ne ocupa de propriile noastre deșeuri în 
interiorul UE;

27. solicită tuturor instituțiilor UE, statelor membre și autorităților locale să se asigure că 
toate achizițiile lor publice, inclusiv cele de tehnologii digitale, respectă standarde înalte 
în materie de mediu și de drepturi ale omului; invită Comisia să investigheze dacă 
legislațiile și practicile europene și naționale în vigoare privind achizițiile publice sunt 
în conformitate cu obligațiile în materie de mediu și drepturile omului asumate de UE și 
statele sale membre; invită Comisia să modifice directivele UE privind achizițiile 
publice pentru a se asigura că marii achizitori publici concep, publică și aplică planuri 
privind obligația de diligență pentru a garanta că Principiile directoare privind afacerile 
și drepturile omului ale ONU, Liniile directoare ale OECD privind societățile 
multinaționale și convențiile fundamentale ale OIM sunt respectate pe parcursul 
întregului lanț de aprovizionare; solicită instituțiilor UE să conducă prin puterea 
exemplului, respectând orientările privind achizițiile publice responsabile din punct de 
vedere social și bunele practici existente în rândul achizitorilor publici în cadrul 
propriilor lor proceduri de achiziții;

28. subliniază că materialele plastice biodegradabile și bioplasticele contravin principiilor 
economiei circulare și că trebuie să se pună accentul pe reducerea plasticului și pe 
crearea unei economii cu circuit închis a materialelor plastice; invită Comisia să 
promoveze o economie pe deplin circulară a materialelor plastice, care să excludă 
materialele plastice biodegradabile și bioplasticele și să adopte legislație în acest sens; 
consideră că nicio societate nu ar trebui să aibă dreptul de a polua; invită Comisia să 
pună în aplicare măsuri mai ferme privind materialele plastice de unică folosință, 
inclusiv scheme de răspundere mai extinsă a producătorilor; reamintește că asigurarea 
aprovizionării cu materii prime sau cu resurse energetice nu ar trebui să genereze 
dispute geopolitice, daune ecologice în regiunile cu întârzieri sau orice formă de 
neocolonialism;

29. invită Comisia să prezinte un nou plan de acțiune pentru economia circulară cu adevărat 
transformator, care să conțină măsuri solide care să consolideze răspunderea extinsă a 
producătorilor și să reglementeze proiectarea produselor pentru utilizare sustenabilă; 
subliniază necesitatea de a extinde regulamentele privind proiectarea ecologică și 
etichetarea energetică pentru a include toate categoriile principale de produse; 
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subliniază că este necesar ca implementarea tehnologiilor digitale să fie însoțită de 
măsuri de reglementare care vor contribui la sustenabilitatea socială și ecologică a 
lanțurilor valorice TIC și ca măsurile privind digitalizarea să fie conforme cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă și cu obiectivele politicilor în domeniul climei, al 
energiei și al mediului;

30. recunoaște că politicile industriale și cele din domeniul muncii necesită schimbări 
structurale care rezultă din decarbonizarea profundă a industriilor europene, în special a 
sectoarelor mari consumatoare de energie; subliniază și că aceste politici trebuie să 
asigure crearea de locuri de muncă, condiții de muncă mai bune, drepturi și salarii mai 
mari și sunt necesare garanții pentru menținerea numărului de locuri de muncă în 
industrie; evidențiază, în această privință, importanța respectării și consolidării 
dialogului social la toate nivelurile și în toate sectoarele, în special cu sindicatele; 
subliniază că investițiile publice sunt esențiale pentru a inversa tendința de dezvoltare 
inegală impusă de logica pieței, asigurând astfel locuri de muncă de calitate și politici de 
coeziune puternice în Uniunea Europeană;

31. invită Comisia să prezinte urgent o strategie industrială a UE care să orienteze 
industriile din UE către o decarbonizare profundă printr-o abordare normativă, în 
special industriile mari consumatoare de energie; solicită investiții suficiente în 
formarea și educarea forței de muncă pentru a se adapta la aceste schimbări, asigurând 
astfel faptul că nicio persoană și nicio regiune nu sunt lăsate în urmă; subliniază că o 
economie cu adevărat circulară va crea noi locuri de muncă de calitate în domeniul 
reciclării, întreținerii, reparațiilor, reutilizării și refabricării;

32. invită Comisia să își modifice normele privind ajutoarele de stat pentru a se asigura că 
energia din surse regenerabile, transportul feroviar și renovarea clădirilor, de exemplu, 
pot beneficia de ajutor de stat; regretă că normele actuale privind ajutoarele de stat 
favorizează energia electrică pe bază de cărbune și energia nucleară (astfel cum arată 
decizia privind Hinkley Point C, Paks II și mecanismele de asigurare a capacității pentru 
centralele pe cărbune);

Accelerarea tranziției către o mobilitate sustenabilă și inteligentă

33. așteaptă cu interes strategia Comisiei pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă din 
2020 și se așteaptă ca aceasta să schimbe radical sistemele de transport din întreaga 
Europă, prin intensificarea transferului modal de la transportul multimodal de mărfuri 
către transportul feroviar și pe căile navigabile interioare și prin promovarea logisticii 
ecologice și a reducerii volumului transportului de mărfuri;

34. subliniază că menținerea proprietății publice asupra transportului public este 
modalitatea cea mai eficientă de orientare și de realizare a unei decarbonizări efective a 
sectorului transporturilor, precum și de garantare a dreptului populației la mobilitate; 
solicită inversarea liberalizării în curs de desfășurare sau deja finalizate din sectorul 
transporturilor, care duce, în general, la degradarea infrastructurii, a echipamentelor și a 
serviciilor furnizate; subliniază că drepturile lucrătorilor sunt subminate de privatizarea 
serviciilor publice, cum ar fi transportul;

35. face apel la statele membre să implementeze sisteme de transport public gratuit, 
integrând sistemele de emitere a biletelor unice și multimodale în diferitele sisteme de 
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transport, precum și sisteme publice de co-voiajare, asigurând accesibilitatea universală 
și descurajând totodată utilizarea autoturismelor personale;

36. subliniază că dezvoltarea urbană sustenabilă reduce nevoia de transport individual prin 
crearea de locuri de muncă de calitate în comunitățile locale și evitarea fenomenului 
comunităților de navetiști; subliniază că orașele mai ecologice și transportul public 
decarbonizat constituie elemente esențiale pentru o mobilitate inteligentă și sustenabilă 
în zonele urbane; îndeamnă orașele și municipalitățile să acorde prioritate infrastructurii 
pentru mersul pe bicicletă și pe jos în raport cu șosele, precum și să investească în 
dezvoltarea unor rețele adecvate de infrastructuri pentru combustibilii alternativi; invită 
Comisia și statele membre să promoveze planuri de mobilitate urbană și rurală care să 
fie în beneficiul populației și să integreze toate noile moduri de transport pentru a crește 
calitatea serviciilor pentru cetățeni și a reduce costurile legate de mediu pentru orașe; 
invită Comisia, statele membre și părțile interesate să promoveze producția locală;

37. subliniază că este nevoie de un transport public eficient și incluziv, care să acopere 
zonele urbane, periurbane și rurale, care să fie accesibil persoanelor cu mobilitate 
redusă; atrage atenția că este nevoie de o rețea feroviară rapidă, la preț accesibil și 
fiabilă între toate marile orașe europene, pentru a se reduce și evita nevoia de a recurge 
la zboruri intraeuropene; invită Comisia și statele membre să își sporească substanțial 
eforturile și investițiile pentru a atinge acest obiectiv, eliminând totodată treptat orice 
stimulent existent care contravine acestui obiectiv; atrage atenția asupra importanței 
finanțării proiectelor de infrastructură de transport pentru a contribui la atingerea 
obiectivelor climatice și asupra importanței cooperării transfrontaliere între statele 
membre; consideră, în ceea ce privește finanțarea UE pentru sectorul transporturilor, că 
unul dintre criteriile de eligibilitate pentru proiecte ar trebui să fie caracterul adecvat 
pentru atingerea obiectivelor climatice;

38. respinge extinderea în continuare a sistemelor de comercializare a certificatelor de 
emisii la alte sectoare, precum cel al transportului maritim, și insistă că sunt necesare 
abordări normative în ceea ce privește decarbonizarea în toate sectoarele; solicită 
obiective ambițioase de reducere a emisiilor de CO2, SOx, particule în suspensie și NOx 
pentru transportul maritim, incluzând o reducere maximă a poluării cauzate de 
transporturi în obiectivele politicii sale comerciale internaționale;

39. invită Comisia să fie ambițioasă în încercarea de a reduce emisiile generate de sectorul 
aviației și să propună imediat eliminarea tuturor alocărilor cu titlu gratuit pentru 
companiile aeriene în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS) și să solicite coerența deplină a Schemei de compensare și de reducere a emisiilor 
de carbon pentru aviația internațională (CORSIA) cu legislația UE existentă și cu 
angajamentele programate de reducere a emisiilor;

40. regretă că se acordă subvenții masive industriilor celor mai poluante, cum ar fi aviația, 
prin scutirea fiscală pentru kerosen, subvenții pentru combustibilii fosili și lipsa de 
armonizare în ceea ce privește taxa pentru biletele de avion la nivelul UE; atrage atenția 
că astfel de subvenții nu garantează condiții de concurență echitabile pentru un mod de 
transport mai sustenabil care funcționează în aceleași circumstanțe; subliniază că atât 
Comisia, cât și statele membre au responsabilitatea aplicării principiului „poluatorul 
plătește” în domeniul aviației; constată că statele membre au acceptat în trecut 
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eliminarea treptată a ajutoarelor de exploatare pentru centralele pe cărbune 
neprofitabile, dar că ajutoarele de exploatare pentru aeroporturile neprofitabile continuă; 
solicită ca principiul „poluatorul plătește” să se aplice și în cazul modurilor de transport 
de lux, cum ar fi SUV-urile și ambarcațiunile de lux și solicită interzicerea avioanelor 
private;

41. subliniază că dezvoltarea autovehiculelor conectate și automatizate a fost stimulată în 
mare măsură de tehnologie; solicită, prin urmare, să se investigheze impactul social și 
compatibilitatea unei astfel de tehnologii cu valorile și obiectivele umane și de mediu; 
consideră că introducerea unor noi servicii de transport, cum ar fi co-voiajarea și 
„mobilitatea ca serviciu” (Maas), completate de sisteme de taxare rutieră, nu ar trebui 
încetinită de obstacole legislative, deoarece acestea sunt preferabile utilizării private a 
autovehiculelor;

42. subliniază importanța oferirii de orientări pentru un transfer modal în ceea ce privește 
mobilitatea, prin încurajarea oamenilor să adopte comportamente sustenabile cu ajutorul 
stimulentelor economice, prin sensibilizarea cu privire la efectele pe care le au asupra 
mediului modurile de transport individuale și prin coordonarea și dezvoltarea unor 
servicii de transport cu emisii reduse de dioxid de carbon, cum ar fi transportul public; 
subliniază că automobilul electric în sine nu va rezolva problemele de mediu cauzate de 
transport, dacă nu se are loc o schimbare de paradigmă care să conteste prevalența 
transportului individual; subliniază necesitatea de a partaja în mod echitabil costurile 
acestei tranziții, asigurând faptul că mobilitatea nu devine un lux pentru persoanele cele 
mai vulnerabile și contrabalansând măsurile cu alte mijloace, cum ar fi reducerea 
impozitării; subliniază, în plus, că trebuie să se țină seama de nevoile în materie de 
mobilitate ale regiunilor îndepărtate și insulare, în special pentru a evita un impact 
negativ asupra condițiilor demografice și de viață deja grele din acestor regiuni;

„De la fermă la consumator”: conceperea unui sistem alimentar echitabil, sănătos și 
ecologic

43. constată cu îngrijorare că agricultura, pescuitul și producția de alimente sunt în 
continuare principala cauză a pierderii biodiversității terestre și marine; atrage atenția că 
intensificarea agriculturii și abandonarea sistemelor agricole de mică intensitate, bogate 
în biodiversitate se numără printre principalele presiuni legate de agricultură care 
contribuie la această tendință negativă; subliniază că eutrofizarea, cauzată de levigarea 
azotului provenit de la fermele de animale și utilizarea îngrășămintelor sintetice, 
reprezintă un alt factor major care contribuie la această pierdere a biodiversității; 
consideră că declinul polenizatorilor, inclusiv al albinelor, este deosebit de îngrijorător 
din punctul de vedere al securității alimentare, deoarece culturile care depind de 
polenizatori joacă un rol important în alimentația noastră; consideră, de asemenea, că 
agrobiodiversitatea reprezintă una din marile provocări ale epocii noastre, deoarece, 
potrivit Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO), am pierdut 75 % din 
diversitatea genetică a plantelor din anii 1900 încoace, iar astăzi alimentația umană se 
bazează în principal pe 12 specii de plante și 14 specii de animale;

44. regretă că politica agricolă a UE a ajuns să trateze alimentele ca pe o marfă; crede cu 
tărie că produsele alimentare sunt un drept fundamental al omului; subliniază că este 
necesară o transformare radicală a întregului sistem alimentar pentru a stopa pierderea 
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biodiversității și schimbările climatice, a promova o alimentație sănătoasă, hrănitoare, 
sustenabilă și bogată în plante, precum și pentru a asigura securitatea și suveranitatea 
alimentară în întreaga lume;

45. consideră că pesticidele chimice, îngrășămintele artificiale, ingineria genetică în toate 
formele sale, agricultura industrială intensivă și pescuitul excesiv, importurile masive de 
culturi proteice și energetice și globalizarea care are loc în prezent în lanțul alimentar 
amenință viitorul planetei și al producției de alimente și nu ar trebui subvenționate sub 
nicio formă, ci ar trebui să fie oprite cât mai curând posibil; observă că această 
globalizare a lanțului de aprovizionare cu alimente nu a fost în beneficiul producătorilor 
din sectorul primar, un sector caracterizat de prețuri sub costul de producție, 
rentabilitate scăzută și expunerea la practici comerciale neloiale din cauza caracterului 
său fragmentat; reamintește Comisiei apelul Parlamentului de a prezenta o propunere 
legislativă care să conțină un angajament obligatoriu la nivelul UE privind reducerea 
utilizării pesticidelor prin contribuții naționale obligatorii; solicită revizuirea acordurilor 
comerciale internaționale ale UE pentru a atinge aceste obiective, precum și revizuirea 
noilor acorduri de liber schimb, în special a acordului UE-MERCOSUR;

46. subliniază că mecanismele voluntare și bazate pe piață nu vor fi suficiente pentru a 
asigura o tranziție echitabilă către un sistem alimentar sustenabil; recunoaște nevoia de 
mecanisme și obiective ambițioase și obligatorii din punct de vedere juridic; regretă că 
politica agricolă comună și politica comună în domeniul pescuitului actuale și propuse 
nu reușesc sub nicio formă să răspundă provocărilor sociale și de mediu din agricultură, 
pescuit și producția de alimente; constată că demararea politicii agricole comune 
revizuite va fi probabil amânată până la începutul anului 2022; invită Comisia să 
colaboreze cu statele membre și cu părțile interesate pentru a se asigura că, de la bun 
început, planurile strategice naționale pentru agricultură reflectă pe deplin obiectivele 
ambițioase ale Pactului ecologic european și ale strategiei „de la fermă la consumator”; 
este de părere că, atunci când flexibilitatea crește, trebuie instituit un sistem ferm și 
solid de responsabilitate, guvernanță și monitorizare, precum și norme stricte privind 
transparența în legătură cu elaborarea planurilor la nivel național, pentru a atinge 
obiectivele; subliniază că Comisia trebuie să se asigure că aceste planuri strategice sunt 
evaluate pe baza unor criterii solide în materie de climă și mediu; subliniază că aceste 
planuri ar trebui să ducă la utilizarea unor practici sustenabile, cum ar fi agricultura 
ecologică, agroecologia, agrosilvicultura și standardele mai stricte în materie de calitate 
a vieții animalelor;

47. invită Comisia să propună o strategie holistică și ambițioasă „de la fermă la 
consumator” pentru a transforma cu adevărat sectoarele alimentar, pescăresc și agricol 
europene; evidențiază că această strategie ar trebui să aibă ca punct de pornire limitele 
planetei și sănătatea și calitatea vieții umane și animale și să se bazeze pe conceptul de 
agroecologie și sustenabilitate;

48. subliniază necesitatea de a promova lanțuri scurte de aprovizionare cu alimente și 
sisteme alimentare locale, printre avantajele cărora se numără prețuri mai echitabile 
pentru fermieri, accesul la produse proaspete și de sezon pentru consumatori, un impact 
redus asupra mediului și o mai mare coeziune socială la nivel local; consideră că acest 
obiectiv necesită o transformare profundă a politicii agricole comune pentru a 
contracara și a inversa tendința de creștere a liberalizării și pentru a consolida 
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instrumentele de reglementare a producției și a pieței;

49. subliniază că strategia „de la fermă la consumator” ar trebui să includă obiective de 
reducere obligatorii și ambițioase în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră 
din agricultură și degradarea terenurilor, precum și utilizarea pesticidelor chimice, a 
îngrășămintelor artificiale și a antibioticelor, inclusiv eliminarea treptată rapidă a 
pesticidelor sintetice și a utilizării microplasticelor în îngrășăminte și ar trebui să 
includă și obiective obligatorii de extindere pentru producția ecologică; subliniază că 
această strategie ar trebui să promoveze agrosilvicultura, ar trebui să introducă măsuri 
legislative și de asigurare a respectării suplimentare pentru a proteja calitatea vieții 
tuturor animalelor utilizate în lanțul alimentar și a asigura faptul că se ține seama de 
sensibilitatea animalelor în toate politicile relevante; ar trebui, de asemenea, să conțină 
un plan de eliminare a importurilor masive de produse care au legătură cu defrișările, 
cum ar fi soia, uleiul de palmier și porumbul, precum și angajamentul de a opri importul 
și cultivarea tuturor OMG-urilor în UE; consideră că brevetarea semințelor și a 
proceselor biologice esențiale este inacceptabilă;

50. subliniază că este nevoie de o tranziție socială și echitabilă în agricultură; atrage atenția 
că politicile comerciale agricole și internaționale ale UE trebuie reorientate dinspre 
modelul industrializat actual bazat pe exporturile către țări terțe, care expun producătorii 
primari la evenimente geopolitice aflate în afara controlului lor, către un model în care 
obiectivele principale sunt suveranitatea alimentară, incluzând produse alimentare de 
înaltă calitate, veniturile echitabile pentru producători, protecția mediului și standardele 
înalte privind calitatea vieții animalelor, acordându-se o atenție deosebită lucrătorilor 
din lanțul alimentar;

Conservarea și refacerea ecosistemelor și a biodiversității

51. subliniază că biodiversitatea și natura nu ar trebui să fie considerate doar „capital 
natural” care poate fi folosit, ci ar trebui recunoscute ca fiind patrimoniu comun pentru 
întreaga omenire, și solicită o abordare diferită a naturii în cadrul Pactului ecologic 
european; este ferm convins că natura are o valoare intrinsecă care trebuie respectată și 
respinge orice încercare de monetizare sau de cuantificare a naturii în raport cu o 
valoare de utilizare;

52. regretă profund continuarea pierderii biodiversității într-un ritm alarmant în Europa și 
incapacitatea acesteia de a atinge oricare dintre obiectivele stabilite anterior pentru 
stoparea pierderii biodiversității; solicită să se depună eforturi semnificative de 
conservare pentru inversarea tendințelor actuale și scăderea presiunilor asupra mediului 
natural; solicită punerea urgentă în aplicare pe deplin a unei serii de măsuri de politică 
necesare pentru realizarea de îmbunătățiri, care să se bazeze pe obiective obligatorii din 
punct de vedere juridic pentru UE și statele sale membre, inclusiv politici sectoriale;

53. salută inițiativa Comisiei de a prezenta o strategie privind biodiversitatea până în martie 
2020; își reiterează poziția exprimată în Rezoluția sa din 2 februarie 2016 referitoare la 
evaluarea la jumătatea perioadei a Strategiei UE în domeniul biodiversității, conform 
căreia distrugerea habitatelor reprezintă cel mai important factor care duce la declinul 
biodiversității și aceasta este o prioritate deosebită atunci când este abordat acest declin, 
și anume prin reducerea degradării și a fragmentării;
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54. este de acord că factorii determinanți ai schimbărilor climatice și ai declinului 
biodiversității sunt aceiași la nivel mondial și nu se limitează la frontierele naționale; 
sprijină, prin urmare, propunerea Comisiei privind un obiectiv global de protejare a 
biodiversității, care urmează să fie stabilit la Conferința ONU privind biodiversitatea 
din octombrie 2020;

55. subliniază că măsurile voluntare și mecanismele bazate pe piață, cum ar fi etichetarea și 
„mesele rotunde”, nu sunt deloc suficiente pentru a opri defrișările legate de produsele 
importate, precum uleiul de palmier și soia; solicită obiective obligatorii din punct de 
vedere juridic și măsuri de reglementare pentru a opri defrișările asociate produselor 
importate în UE;

56. consideră că zonele bogate în biodiversitate din infrastructura verde urbană contribuie la 
combaterea poluării aerului, a zgomotului, a efectelor schimbărilor climatice, a valurilor 
de căldură, a inundațiilor și a problemelor de sănătate publică; ia act de faptul că 
Comisia va prezenta propuneri pentru ca orașele europene să devină mai verzi și pentru 
a crește biodiversitatea în spațiile urbane și solicită ca aceste propuneri să fie prezentate 
urgent și să fie ambițioase; salută toate inițiativele care sprijină agricultura urbană;

57. subliniază că pădurile reprezintă un rezervor esențial de biodiversitate; subliniază că 
zonele forestiere sunt esențiale pentru regularizarea ciclului apei, absorbția de CO2 și 
oferirea de posibilități de recreere în apropierea naturii; salută noua Strategie a UE 
pentru păduri prezentată de Comisie, privind plantarea de noi arbori și refacerea 
pădurilor deteriorate sau sărăcite, precum și eforturile sale de a încuraja importurile care 
nu generează defrișări în alte părți ale lumii, pentru a reduce la minimum riscul pentru 
păduri în întreaga lume; evidențiază că toate eforturile de împădurire și de reîmpădurire 
ar trebui să vizeze protejarea și creșterea biodiversității, precum și stocarea carbonului;

58. recunoaște rolul economiei albastre în combaterea schimbărilor climatice; subliniază că 
economia albastră trebuie să fie cu adevărat sustenabilă, întrucât utilizarea resurselor 
marine depinde direct sau indirect de calitatea și reziliența pe termen lung a oceanelor; 
solicită elaborarea împreună cu țările vecine a unei strategii comune pentru prevenirea și 
reducerea poluării, crearea unei zone de control al emisiilor și consolidarea rețelei de 
zone marine protejate și a interconectării acestora în Marea Mediterană; salută 
obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului care vizează reducerea efectelor 
negative pe care le poate avea pescuitul asupra ecosistemelor, în special în zonele 
sensibile, precum și promisiunea Comisiei de a sprijini zone marine protejate mai 
conectate și bine gestionate; îndeamnă statele membre să respecte pe deplin 
recomandările științifice privind limitele de captură și denunță orice subvenționare a 
creșterii flotelor;

59. solicită o finanțare mai mare a măsurilor de mediu și climatice, prin intermediul 
programului LIFE, care să reprezinte cel puțin 1 % din întregul buget al UE pe termen 
scurt, precum și al politicii agricole comune, care ar trebui să acorde sprijin financiar 
fermierilor pentru captarea carbonului și servicii ecosistemice, cu respectarea speciilor 
și ecosistemelor indigene; invită Comisia să propună o nouă directivă-cadru privind 
solurile și să protejeze în mod adecvat solurile din UE; invită Comisia să prezintă o 
propunere privind creșterea numărului siturilor Natura 2000 pentru ca acestea să 
acopere cel puțin 30 % din suprafața terestră, de apă dulce și marină a UE; subliniază că 
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este necesar un instrument financiar care să sprijine gestionarea zonelor Natura 2000;

60. constată că este de așteptat ca cererea de biomasă pentru producția de energie să crească 
în majoritatea scenariilor de decarbonizare; reamintește că utilizările biomasei și 
creșterea consumului de alimente și furaje necesită creșterea producției agricole și 
forestiere, ceea ce are un impact inacceptabil asupra mediului și climei; este profund 
îngrijorat că importul de biomasă solidă, de biocombustibili și de biolichide pentru a 
răspunde nevoilor energetice ale Europei este asociat cu un impact semnificativ asupra 
biodiversității; invită Comisia și statele membre să înceteze utilizarea biomasei și să 
evite o nouă dependență nocivă de surse nesustenabile de energie;

Ambiția de a reduce poluarea la zero pentru un mediu fără substanțe toxice

61. observă cu îngrijorare că poluarea provocată de substanțele chimice sintetice reprezintă 
o amenințare majoră și crescândă la adresa persoanelor și a animalelor sălbatice și că 
substanțele chimice noi sau deja existente continuă să fie eliberate în mediul 
înconjurător al Europei, contribuind la efectele nocive ale tuturor substanțelor chimice 
asupra cetățenilor și ecosistemelor Europei și ducând la costuri sociale și economice 
ridicate, punând în pericol femeile însărcinate în special, deformând copiii în uter, 
afectându-le negativ creierul în dezvoltare și reducându-ne inteligența; subliniază, de 
asemenea, că aceste substanțe chimice sunt legate de probleme de infertilitate și de 
creșterea numărului de cazuri de boli precum cancerul, amenințând cu colapsul 
ecosistemelor Europei;

62. subliniază dreptul la un mediu lipsit de toxine; salută anunțarea unui Plan de acțiune 
„fără poluare” pentru aer, apă și sol, dar observă cu îngrijorare că Comisia nu a inițiat 
strategia privind un mediu lipsit de toxine, deja promisă în cel de al șaptelea plan 
privind acțiunea de mediu în 2013; observă că e nevoie urgent de această strategie 
pentru a reduce dramatic expunerea cetățenilor europeni la perturbatorii endocrini și la 
alte substanțe periculoase; invită Comisia să prezinte în 2020 strategia promisă pentru 
un mediu lipsit de toxine și să includă și produsele pentru consumatori;

63. invită Comisia să acorde prioritate eliminării expunerii persoanelor la substanțele toxice 
și să reducă impactul asupra sănătății până în 2030, prezentând un calendar clar, 
indicatori și obiective obligatorii; subliniază necesitatea unor propuneri legislative 
pentru a asigura coordonarea și coerența diferitelor acte legislative europene privind 
substanțele chimice într-un mod care să protejeze cât mai mult sănătatea pentru a 
elimina expunerea la substanțe toxice pe parcursul întregului lor ciclu de viață, la 
perturbatorii endocrini, substanțele per- și polifluoralchilice (PFAS), microplastice și 
substanțele care prezintă un risc foarte ridicat, indiferent de modul lor de utilizare, de 
exemplu în materialele în contact cu alimentele, jucăriile, produsele medicale, 
cosmeticele, produsele biocide și pesticide, produsele de curățare, substanțele ignifuge 
și alte produse; subliniază că e nevoie urgentă de măsuri legislative, care nu mai pot fi 
amânate;

64. subliniază că luarea unor acțiuni preventive de gestionare a riscurilor în cazul grupurilor 
de produse chimice care sunt sigure și sunt proiectate din perspectiva economiei 
circulare ar putea limita poluarea viitoare; consideră că materialele ar trebui să nu 
conțină componente toxice din etapa proiectării și că fluxurile de materiale care conțin 
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substanțe chimice moștenite ar trebui detoxificate astfel încât să fie reutilizate în mod 
sigur și să fie reciclate într-o economie circulară; respinge orice încercare de a renunța 
la principiul precauției din legislația UE sau de a-l submina;

65. subliniază nevoia unui angajament clar pentru a obține fonduri pentru o cercetare și 
metode de testare mai bune și pentru a sprijini organizațiile care oferă și cercetează 
alternative mai sigure, precum și pentru a promova înlocuirea substanțelor chimice 
dăunătoare, a producției nepoluante și a inovării sustenabile; evidențiază nevoia de a 
reduce testarea pe animale în evaluările riscurilor și solicită eforturi mai intense și 
fonduri în acest scop; pledează pentru conceperea unui sistem de avertizare timpurie 
pentru a identifica noile riscuri chimice;

66. consideră că obiectivul „fără poluare” ar trebui să se bazeze pe ultimele descoperiri 
științifice și să nu ofere o protecție mai scăzută decât cea recomandată de Organizația 
Mondială a Sănătății; invită Comisia să ajusteze standardele de calitate a aerului din UE 
pentru a corespunde cel puțin recomandărilor OMS;

67. consideră că consumatorii au dreptul să fie informați pe deplin; solicită coordonarea 
sistemelor obligatorii de informare la nivel european privind substanțele chimice în 
produsele pentru consumatori, materiale și deșeuri, precum și pentru informarea 
publicului și campaniile de sensibilizare; solicită o transparență deplină și activă pe 
perioada procedurilor de evaluare a riscurilor și de gestiune a riscurilor;

Finanțarea Pactului ecologic european și asigurarea unei tranziții echitabile 

68. consideră că propunerii Comisiei îi lipsește în mod dramatic un plan de finanțare clar și 
ambițios; așteaptă Comisia să elaboreze un astfel de plan care să indice atât sursele 
publice și private ale fondurilor care urmează să fie utilizate, de unde provin aceste 
resurse și cum pot fi alocate; invită statele membre implicate în negocierile pentru o 
procedură consolidată de cooperare privind o taxă financiară pe tranzacții pentru a se 
ajunge la un acord privind acest instrument; consideră că un astfel de instrument ar 
putea constitui una dintre sursele fondurilor pe care UE ar putea să le mobilizeze pentru 
a finanța Pactul ecologic european;

69. consideră că o tranziție echitabilă reprezintă mai mult decât un fond sau o sursă de 
finanțare, fiind o abordare politică globală sprijinită de investiții care trebuie să asigure 
beneficiile tuturor în urma tranziției susținând drepturile socioeconomice garantând 
standarde mai bune de viață și implementând principiile coeziunii economice, sociale și 
teritoriale; invită Comisia și Consiliul să consolideze fondurile sociale existente, mai 
curând decât să le priveze de fonduri, așa cum se propune în cazul Fondului de 
coeziune, și să se asigure că Fondul pentru o tranziție echitabilă ajută regiunile 
vulnerabile, comunitățile și lucrătorii și le oferă protecție împotriva deprecierii activelor 
în prezent și în viitor; evidențiază necesitatea de a asigura o alocare justă a resurselor 
Fondului pentru o tranziție echitabilă, ținând cont de criteriile de coeziune; consideră că 
Mecanismul pentru o tranziție echitabilă ar trebui să respecte și să susțină principiul 
parteneriatului, integrând toate părțile relevante în proces, și că Fondul pentru o tranziție 
echitabilă ar trebui să fie finanțat printr-o creștere semnificativă a cheltuielilor publice, 
precum și prin mobilizarea mecanismelor existente de finanțare;

70. consideră că plafonul UE asupra împrumuturilor naționale de 3 % din PIB, prescris în 
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Pactul de stabilitate și de creștere, precum și deficitul structural egal cu zero impus de 
Pactul fiscal îngreunează mult tranziția ecologică, interzicând statelor membre să 
lanseze investiții publice masive în infrastructură pentru a ajunge la o economie fără 
emisii de carbon; subliniază că costurile unei reduceri masive a emisiilor de carbon sunt 
mult inferioare costurilor provocate de efectele schimbărilor climatice; solicită 
abrogarea Pactului fiscal și invită Comisia și Consiliul să înlocuiască Pactul de 
stabilitate și de creștere și noul pact fiscal cu un pact privind ocuparea forței de muncă 
și sustenabilitatea sau cel puțin să excludă investițiile publice de mediu și sociale de la 
această regulă de 3 %; face apel la reformarea normelor privind ajutoarele de stat pentru 
a permite investiții publice fără precedent în tranziția ecologică, serviciile publice și 
protecția socială;

71. salută propunerea ca BEI să fie transformată într-o nouă bancă a UE pentru climă și 
decizia BEI de a renunța la investițiile în majoritatea combustibililor fosili; invită BEI 
să renunțe la investițiile în toți combustibilii fosili, inclusiv în gaze; cere noii bănci 
pentru climă să sprijine tranziția cu împrumuturi fără dobândă și invită Comisia și 
Consiliul să adopte reglementări care interzic investițiile în sectoarele poluante;

72. subliniază că BCE și politica monetară ar trebui să fie pe deplin implicate în finanțarea 
tranziției; salută declarația Președintei BCE conform căreia lupta împotriva schimbărilor 
climatice reprezintă o misiune de importanță critică a băncii; așteaptă BCE să renunțe 
complet, în programul de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul privat, la 
investițiile în toate tipurile de combustibili fosili, inclusiv gaze; invită BCE să 
mobilizeze instrumentele de gestionare prudențială pentru a da prioritate activelor verzi 
și să direcționeze investițiile către activitățile sustenabile, precum și să mobilizeze 
instrumentele de supraveghere cum ar fi testele de rezistență pentru a evalua și a reduce 
riscurile de mediu și financiare; cere ca standardele agențiilor de rating să fie reevaluate 
pentru a include criteriile de mediu, sociale și de guvernare în evaluările lor; consideră 
că BCE ar trebui să poată acorda fonduri cu dobândă zero direct statelor membre pentru 
a permite realizarea de investiții publice masive în tranziție; invită Consiliul și statele 
membre să reexamineze, așadar, mandatul BCE pentru a-i permite să contribuie pe 
deplin la finanțarea tranziției, inclusiv prin acordarea directă de împrumuturi statelor 
membre;

73. consideră că Tratatul privind Carta energiei este dăunător și învechit și invită Comisia și 
statele membre să se retragă din el cât mai curând;

74. subliniază că statele membre pierd venituri de miliarde în fiecare an din cauza evaziunii 
fiscale și că aceste sume ar putea fi investite în tranziția ecologică; invită Comisia și 
Consiliul să elaboreze o listă neagră credibilă și completă a tuturor paradisurilor fiscale 
și să adopte măsuri de transparență fiscală și rapoarte publice pe țări pentru a asigura că 
întreprinderile mari sunt taxate în locul unde se generează profitul; invită Comisia să 
abordeze practicile fiscale dăunătoare ale statelor membre și să stabilească un nivel 
minim efectiv al impozitului pe profit pentru a pune capăt uniformizării la un nivel 
inferior;

75. solicită elaborarea de noi stimulente fiscale pentru a descuraja activitățile dăunătoare 
mediului; consideră că veniturile din astfel de taxe ar trebui să fie dedicate complet 
finanțării tranziției; subliniază necesitatea de a desfășura o analiză distribuțională înainte 
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de a fixa astfel de stimulente fiscale pentru a se asigura faptul că nu generează 
inegalități;

76. consideră că nicio tranziție echitabilă efectivă nu este posibilă în cadrul economic 
neoliberal; invită Comisia să renunțe la acest cadru și să pună capăt măsurilor de 
austeritate și politicilor bazate pe austeritate și antisociale, de exemplu celor promovate 
în cadrul semestrului european; invită Comisia să recunoască Pactul ecologic european 
ca o șansă și o necesitate de a crește investițiile publice la nivel european;

77. reamintește rolul educației, al formării, al recalificării și al îmbunătățirii competențelor 
în tranziția ecologică și observă că locurile de muncă de calitate din sectoare cu emisii 
scăzute de carbon includ nu numai locurile de muncă din industrie și construcții, ci și 
locurile de muncă din sectoarele îngrijirii, sănătății și educației; subliniază, în acest 
sens, importanța consultării partenerilor sociali și a implicării acestora; insistă să se 
includă consolidarea capacităților regiunilor și localităților pentru ca aceste părți 
interesate să facă parte din soluție și pentru a facilita accesul la fondurile disponibile;

78. invită Comisia să prezinte un fond ambițios pentru o tranziție echitabilă pentru a sprijini 
regiunile, comunitățile și lucrătorii vulnerabili să finanțeze noi activități ecologice, 
astfel încât să creeze locuri de muncă sustenabile, să promoveze producția locală, să 
finanțeze reconversia tehnică a lucrătorilor și să acorde indemnizații și alocații 
lucrătorilor aflați în căutarea unor noi locuri de muncă de calitate; invită, de asemenea, 
Comisia să stabilească criterii adecvate pentru cheltuielile aferente tranziției echitabile, 
inclusiv să prevadă condiția de a elimina treptat combustibilii fosili; solicită ca rata 
șomajului să fie abordată prin programe de formare și de educație care să se concentreze 
asupra locurilor de muncă sustenabile și a locurilor de muncă de calitate orientate spre 
viitor;

Mobilizarea cercetării și stimularea inovării

79. ia act de importanța cercetării finanțate din fonduri publice pentru găsirea de noi soluții 
la criza climatică, care să producă bunuri publice; consideră că Pactul ecologic european 
ar trebui să accelereze investițiile în practicile sustenabile; subliniază, cu toate acestea, 
că există deja soluții la criza climatică și că principalul impas îl reprezintă lipsa voinței 
politice; ia act cu îngrijorare de interesele financiare ale industriei combustibililor fosili 
legate de promovarea soluțiilor de geoinginerie;

80. subliniază necesitatea de a investi în cercetarea privind combustibilii alternativi 
sustenabili, în special pentru sectorul aviației și al transportului maritim, și invită 
Comisia să utilizeze pe deplin programul Orizont Europa pentru a sprijini provocările 
tranziției ecologice, în special în sectorul digital și în cel industrial; ia act de rolul pe 
care noile tehnologii îl pot juca în adaptare și îndeamnă Comisia și statele membre să 
direcționeze eforturile de cercetare pe tehnologiile de adaptare;

Principiul „nu cauza prejudicii” – integrarea sustenabilității în toate politicile UE

81. salută obiectivul ecologist de a nu cauza prejudicii și insistă, într-adevăr, asupra faptului 
că toate acțiunile și politicile UE ar trebui să colaboreze pentru o tranziție echitabilă; 
subliniază că actualele politici agricole, de pescuit și comerciale ale UE dăunează, de 
fapt, tuturor ambițiilor în materie de climă, biodiversitate și tranziție echitabilă, astfel 
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cum se prevede în Pactul ecologic european; subliniază că sunt necesare schimbări 
radicale în toate aceste domenii, dacă se dorește realizarea vreuneia dintre aceste 
ambiții; solicită ca aceste fapte să fie recunoscute clar și să se prezinte propuneri 
curajoase pentru a pune capăt acestor controverse în politicile și legislația UE;

82. subliniază că schimburile comerciale trebuie să fie în concordanță cu obiectivul de 
tranziție ecologică; invită, prin urmare, Comisia și Consiliul să includă obiectivele 
Acordului de la Paris și obiectivele privind biodiversitatea sub forma unor dispoziții 
obligatorii în toate acordurile comerciale și de investiții, pentru a stimula partenerii să 
respecte obiectivul de 1,5 °C stabilit în Acordul de la Paris și obiectivul de a stopa 
pierderea biodiversității; invită, de asemenea, Comisia și Consiliul să revizuiască toate 
acordurile comerciale pentru a integra obligații climatice și în domeniul biodiversității 
ambițioase și obligatorii în aceste acorduri bilaterale, îmboldind astfel partenerii să 
adopte strategii climatice în conformitate cu Acordul de la Paris; cere să se pună capăt 
negocierilor comerciale UE-MERCOSUR și UE-Australia și să se pună capăt tuturor 
acordurilor de liber schimb;

83. consideră că Pactul ecologic european este o oportunitate de a promova un comerț 
echitabil și just la nivel internațional, care să fie reciproc avantajos pentru oameni, să se 
bazeze pe solidaritate și să fie în deplină concordanță cu obiectivele noastre sociale și în 
materie de climă; susține o schimbare fundamentală de paradigmă, trecând de la 
concurență la complementaritate în comerțul internațional, și recunoaște dreptul suveran 
al statelor membre de a-și elabora propriile politici comerciale în conformitate cu acest 
principiu; insistă asupra faptului că nu ar trebui să se permită importul în UE de bunuri 
produse cu încălcarea normelor de mediu ale UE și că întreprinderile chimice ale UE nu 
trebuie să fie autorizate să exporte pesticide a căror utilizare este interzisă în UE;

84. invită Comisia să efectueze o examinare completă a tuturor acordurilor sale bilaterale de 
liber schimb semnate sau în curs de negociere, pentru a le adapta la obiectivele privind 
schimbările climatice, dezvoltarea durabilă și securitatea alimentară; invită, de 
asemenea, Comisia să se implice activ în noua inițiativă a OMC privind schimbările 
climatice; își exprimă oroarea față de utilizarea mecanismelor de protecție a investițiilor 
sub toate formele, cum ar fi soluționarea litigiilor dintre investitori și stat (ISDS) și 
îndeamnă Comisia și toate statele membre să revizuiască toate acordurile existente 
pentru a elimina aceste mecanisme dăunătoare cât mai curând posibil și să nu includă 
niciunul dintre aceste instrumente în acordurile viitoare;

85. consideră că strategia de decarbonizare a UE trebuie să includă promovarea păcii și 
desființarea complexului militar-industrial; subliniază că complexul militar-industrial 
constituie o sursă majoră de poluare a mediului înconjurător al planetei, iar factura de 
energie a războiului o depășește cu mult pe cea a altor activități umane; solicită ca 
bugetele de securitate și apărare să fie redirecționate spre măsuri de combatere a 
schimbărilor climatice;

86. reamintește că industria militară este una dintre principalele surse de poluare a planetei; 
denunță contradicțiile Comisiei, care adoptă o retorică ecologistă, promovând în același 
timp escaladarea militară în UE; îndeamnă Comisia și Consiliul să nu direcționeze 
resurse financiare către cheltuielile militare, să pună capăt imediat cursei înarmării în 
desfășurare și să aloce aceste resurse domeniului mediului și celui social;
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87. îndeamnă Comisia să se asigure că se obțin rezultate semnificative și măsurabile atunci 
când obiectivele de mediu sunt integrate în politicile sectoriale; solicită ca bugetele 
publice, investițiile private și piețele financiare să se reorienteze către promovarea 
tranzițiilor în favoarea sustenabilității; îndeamnă Comisia și statele membre să 
elaboreze și să adopte mijloace de măsurare a progresului societății către sustenabilitate, 
care să meargă dincolo de PIB și să țină seama de bunăstarea oamenilor, a animalelor și 
a planetei, folosind un tablou de bord cu indicatori;

88. invită Comisia să facă aceste diferite domenii de politică să conlucreze pentru a permite 
o schimbare transformatoare în întreaga Europă, necesară pentru punerea în aplicare a 
viziunii pe termen lung de a „trăi bine, în limitele planetei noastre”; speră că punerea în 
aplicare a Pactului ecologic european, care este atât de necesar, aduce cadre de politică 
sistemice cu obiective obligatorii, implicând, în același timp, toate părțile interesate;

89. denunță retorica referitoare la necesitatea de a „reduce birocrația” și de a „reduce 
sarcinile administrative” cu scopul de a împiedica schimbările legislative atât de 
necesare; respinge principiul numărului constant; subliniază că o reglementare cu 
adevărat mai bună poate fi realizată numai prin crearea unui echilibru echitabil și just 
între posibilitatea contribuțiilor și participării societății civile, științei și industriei; 
solicită o democrație și o transparență depline în toate etapele procesului de elaborare a 
politicilor, precum și de pregătire și negociere a politicilor și a legislației, inclusiv în 
Consiliu și pe parcursul întregului proces de comitologie; consideră că este nevoie 
urgentă ca toate nivelurile de guvernare și de guvernanță să acorde acces activ la 
documente; salută faptul că s-a luat în considerare revizuirea Regulamentului Aarhus; 
subliniază că accesul deplin la documente și la instanțe este esențial pentru a le permite 
cetățenilor să monitorizeze și să ajute la aplicarea politicilor și a legislației;

90. este de părere că legislația de punere în aplicare ar trebui să constituie piatra de temelie 
a politicilor UE și naționale; îndeamnă statele membre să consolideze punerea în 
aplicare a politicilor de mediu pentru a duce la beneficii maxime; subliniază că 
obiectivele climatice și de mediu nu vor fi atinse fără o punere în aplicare și o finanțare 
mai eficace a măsurilor existente în cadrul tuturor politicilor europene de mediu; invită 
Comisia să ia măsuri atunci când este necesar pentru a asigura punerea în aplicare 
deplină a legislației UE în domeniul mediului;

UE pe plan internațional

91. recunoaște că povara reprezentată de criza climatică este deja și va continua să fie 
suportată în cea mai mare parte de țările din sudul globului, că aceste țări sunt mai 
vulnerabile la efectele negative ale schimbărilor climatice decât nordul globului, că se 
confruntă deja cu pierderi și daune și că au, de asemenea, mai puține capacități de 
adaptare, și că țările din sudul globului au contribuit mult mai puțin decât cele din nord 
la criza climatică; solicită Comisiei și statelor membre să dea dovadă de o adevărată 
solidaritate față de țările din sudul globului și să recunoască responsabilitățile lor 
istorice și datoria în materie de climă, acționând în consecință;

92. consideră că Acordul de la Paris este amenințat din cauza impactului negativ al forțelor 
de dreapta la nivel mondial și consideră că COP26 este un moment crucial care va 
submina sau, dimpotrivă, va consolida integritatea Acordului de la Paris; consideră că 
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UE trebuie să depună toate eforturile pentru a asigura integritatea Acordului de la Paris 
și că aceasta trebuie să constituie o parte fundamentală a Pactului ecologic european;

93. regretă profund rezultatele COP25 de la Madrid, Spania, găzduite sub președinția 
chiliană, și ia act cu îngrijorare de lipsa progreselor la aceste discuții la nivel înalt; 
îndeamnă Consiliul și Comisia, precum și statele membre, să colaboreze activ cu alte 
părți la Acordul de la Paris pe tot parcursul anului, pentru a asigura rezultate pozitive și 
ambițioase la COP26 de la Glasgow și pentru a evita repetarea COP25;

94. este ferm convins că obiectivele de dezvoltare durabilă trebuie să facă parte integrantă 
din tranziția ecologică și că Pactul ecologic european trebuie să vizeze atingerea acestor 
obiective în întregime și să adopte o abordare bazată pe drepturi în ceea ce privește 
acțiunile de combatere a schimbărilor climatice;

95. consideră că relațiile economice internaționale trebuie să fie reciproc avantajoase, să 
respingă orice formă de neo-colonialism și să garanteze drepturi socioeconomice pentru 
toți; subliniază că UE și statele sale membre trebuie să colaboreze cu părțile terțe în 
mod activ și în spiritul parteneriatelor sincere; respinge orice formă de neo-colonialism, 
care supune țările din sudul globului controlului sau influenței altor țări și aduce 
atingere suveranității acestor state; îndeamnă UE și statele sale membre să plaseze criza 
climatică și cea a biodiversității în fruntea agendelor tuturor forumurilor internaționale, 
inclusiv G7 și G20;

96. salută călduros mișcările globale de combatere a schimbărilor climatice, cum ar fi 
„Fridays for Future”, care aduc criza climatică în prim-planul dezbaterii publice și în 
conștiința publicului; consideră că activismul și protestele constituie o parte esențială a 
acestei tranziții; insistă asupra necesității ca parlamentele naționale și regionale cu 
competențe legislative, sindicate, ONG-uri, societatea civilă și cetățenii să fie pe deplin 
implicați în elaborarea și punerea în aplicare a Pactului ecologic european;

97. constată cu profundă îngrijorare că 100 de întreprinderi din întreaga lume sunt 
responsabile de 71 % din totalul emisiilor la nivel mondial; reiterează responsabilitatea 
întreprinderilor de a-și decarboniza activitățile; invită Comisia să prezinte o propunere 
privind o obligație de vigilență a întreprinderilor, care să implice răspunderea 
societăților-mamă pentru daunele aduse mediului și pentru încălcările drepturilor 
lucrătorilor și ale drepturilor omului care apar în lanțurile lor valorice globale;

98. consideră că este extrem de important ca UE să recunoască datoria sa în domeniul 
climei și responsabilitatea sa istorică de a decarboniza mai rapid, recunoscând diferitele 
puncte de plecare ale statelor sale membre; solicită UE să realimenteze la nivel 
internațional fondurile destinate combaterii schimbărilor climatice și să își asume o 
poziție de lider mondial în ceea ce privește finanțarea; invită Comisia și Consiliul să 
sprijine țările în curs de dezvoltare în cererile lor de despăgubire pentru pierderi și 
daune și să sprijine în mod activ un sistem financiar de solidaritate internațională;

99. invită Comisia să prezinte un mecanism cuprinzător de ajustare la frontiere a emisiilor 
de dioxid de carbon, care să se bazeze doar pe criteriile climatice, de mediu și de 
bunăstare a animalelor, precum și pe condițiile de muncă evaluate de OIM, pentru a 
sprijini producția locală, prețurile echitabile și lanțurile scurte de aprovizionare și pentru 
a descuraja consumul de produse care au parcurs distanțe lungi; solicită includerea unei 
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obligații corporative de vigilență și a unor norme ecologice și sociale obligatorii în 
întregul lanț valoric; invită Comisia să facă din stoparea defrișărilor în afara UE o 
prioritate de prim rang, începând cu măsurile de reglementare care combat reducerea 
defrișărilor și până la lanțurile de aprovizionare și să utilizeze corespunzător 
mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon;

100. solicită UE să aprobe și să promoveze instituirea unui statut de „refugiat climatic”, 
inclusiv o definiție internațională a azilului climatic, și să promoveze recunoașterea 
criminalității internaționale și a unei convenții globale pentru eliminarea treptată a 
combustibililor fosili;

101. consideră că summitul UE-China de la Leipzig reprezintă o oportunitate-cheie pentru 
consolidarea unei poziții ambițioase de lider mondial în domeniul climei atât a Chinei, 
cât și a UE; așteaptă rezultate ambițioase de la Conferința pentru biodiversitate de la 
Kunming și se așteaptă ca aceasta să fie conectată cu strategii ambițioase de adaptare la 
schimbările climatice și de atenuare a efectelor acestora la nivel mondial;

102. încurajează cu fermitate alte economii importante să își sporească contribuțiile stabilite 
la nivel național (CSN) și să pună în aplicare măsuri concrete în conformitate cu CSN; 
consideră că cel mai bun semnal care poate fi trimis către comunitatea internațională 
este acela de a oferi un exemplu și de a adopta un CSN ambițios și, de asemenea, de a 
sprijini țările din sudul globului, astfel încât să poată atinge ținte ambițioase în materie 
de atenuare;

103. invită parlamentele naționale și regionale cu competențe legislative, sindicatele, ONG-
urile, societatea civilă și cetățenii să se asigure că Consiliul, Comisia și guvernele 
respectă obligațiile care le revin în temeiul Acordului de la Paris și să aplice integral 
Pactul ecologic european;

°

° °

104. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


