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B9-0045/2020

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

Parlamentul European,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 intitulată „Pactul 
ecologic european” (COM(2019)0640),

– având în vedere Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU și obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale ONU (ODD),

– având în vedere Convenția privind diversitatea biologică (CDB),

– având în vedere acordul adoptat la cea de a 21-a Conferință a părților la CCONUSC 
(COP21) de la Paris din 12 decembrie 2015 (Acordul de la Paris),

– având în vedere Raportul special al Grupului interguvernamental privind schimbările 
climatice (IPCC) intitulat „Încălzirea globală cu 1,5 °C”, cel de-al cincilea raport de 
evaluare al IPCC 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 Raportul de evaluare globală privind biodiversitatea și serviciile 
ecosistemice al Platformei interguvernamentale științifico-politice privind 
biodiversitatea și serviciile ecosistemice (IPBES) din 31 mai 2019,

– având în vedere Rezoluția sa din 28 noiembrie 2019 referitoare la urgența climatică și 
de mediu1,

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

1. salută comunicarea Comisiei privind Pactul ecologic european și sprijină obiectivul său 
de a transforma UE într-o economie mai sustenabilă și o societate mai dreaptă și mai 
prosperă, eliminând treptat combustibilii fosili cât mai curând posibil și ajungând la 
neutralitate climatică în Europa până în 2050;

2. subliniază cu fermitate că Pactul ecologic european și modelul pe care îl prezintă pentru 
societățile noastre ar trebui să se bazeze pe trei piloni interdependenți și care se 
consolidează reciproc: un pilon „verde” în vederea atingerii obiectivelor în materie de 
climă, a conservării naturii și a unui mediu sănătos; un pilon „roșu” pentru a asigura o 
dimensiune socială puternică a Pactului ecologic; și un pilon financiar, prin care ar 
trebui să se aloce suficiente resurse financiare pentru a atinge aceste obiective;

3. subliniază faptul că Europa are urgent nevoie de un nou model economic sustenabil, 
care să combine progresul social și protecția mediului, să reducă inegalitățile și să 

1 Texte adoptate, P9_TA(2019)0078.
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îmbunătățească bunăstarea tuturor, protejând deopotrivă oameni și ecosisteme;

4. reamintește și reafirmă obiectivele Acordului de la Paris, Convenția privind diversitatea 
biologică, obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, precum 
și Pilonul european al drepturilor sociale; reiterează faptul că Pactul ecologic european 
ar trebui să plaseze Europa pe calea creșterii durabile pe termen lung, a prosperității și 
bunăstării, asigurând faptul că politicile noastre sociale, economice și de mediu sunt 
dezvoltate pentru a asigura o tranziție echitabilă și pentru a deschide calea pentru o 
schimbare socială, industrială și economică pozitivă și durabilă, pentru a crea și a 
menține locuri de muncă de înaltă calitate, pentru a reduce inegalitățile sociale, pentru a 
reduce dezechilibrele dintre statele membre și disparitățile dintre nivelurile lor de 
dezvoltare economică, eliminând disparitățile geografice și disparitățile dintre femei și 
bărbați și între generații;

5. reamintește că urgențele climatice și de mediu reprezintă una dintre cele mai importante 
provocări pentru umanitate și că toate statele și toți actorii la nivel mondial trebuie să 
facă tot posibilul pentru a le combate; subliniază rolul UE de lider mondial în acțiunile 
de combatere a schimbărilor climatice, în special având în vedere retragerea Statelor 
Unite din Acordul de la Paris, precum și eșecul negocierilor din cadrul Conferinței 
ONU privind schimbările climatice (COP25) de la Madrid;

6. reiterează faptul că obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU trebuie să ghideze 
această transformare, astfel încât UE să depășească actualul model economic care 
promovează risipa și epuizarea resurselor și să favorizeze, în schimb, un model de 
dezvoltare umană compatibil cu conservarea planetei; în acest sens, subliniază că Pactul 
ecologic european trebuie să aducă o nouă revoluție industrială, care să combine cele 
mai puternice drepturi sociale, protecția mediului, coeziunea regională, durabilitatea și o 
industrie adaptată viitorului și competitivă la nivel mondial, în beneficiul celor mulți, nu 
al celor puțini;

7. reiterează faptul că tranziția la o economie cu impact neutru asupra climei și la o 
societate durabilă trebuie realizată în paralel cu punerea în aplicare a Pilonului european 
al drepturilor sociale, pentru a crea o Europă bazată pe coeziune socială, în care 
salariile, condițiile de muncă și drepturile sociale sunt îmbunătățite și nu erodate, o 
Europă care concurează la nivel mondial pe baza cunoștințelor, a durabilității și a 
inovării, și nu pe baza unor salarii mai mici, a unor drepturi reduse și a unor condiții de 
muncă mai precare; solicită ca toate inițiativele luate în cadrul Pactului ecologic 
european să fie pe deplin compatibile cu Pilonul european al drepturilor sociale, măsurat 
cu indicatori de mediu și sociali cuprinzători;

Creșterea nivelului obiectivelor climatice ale UE pentru 2030 și 2050

8. solicită elaborarea unui ambițios act european cu putere de lege în domeniul 
schimbărilor climatice, care să aibă ca obiectiv obligatoriu din punct de vedere juridic 
atingerea unui nivel net nul de emisii de gaze cu efect de seră până cel târziu în 2050, cu 
o țintă intermediară de cel puțin 55 % pentru 2030 și stabilind un obiectiv pentru 2040; 
solicită Comisiei să introducă toate propunerile legislative și nelegislative necesare în 
următorii doi ani, asigurându-se că toate sectoarele contribuie la atingerea obiectivelor 
de reducere a emisiilor; solicită Consiliului să adopte obiectivul pentru 2030 în 
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conformitate cu Acordul de la Paris înainte de iunie 2020; se așteaptă ca dezbaterile 
privind toate chestiunile nesoluționate la Paris, inclusiv articolul 6, să fie finalizate la 
COP26 de la Glasgow;

9. consideră că, pentru ca aceste ținte să aibă un efect semnificativ asupra prețului 
carbonului, schema UE de comercializare a certificatelor de emisii trebuie să fie 
revizuită în consecință, în special prin creșterea factorului linear de reducere și prin 
scăderea alocării cu titlu gratuit a certificatelor pentru a reflecta progresul tehnic;

10. consideră că impozitarea are și ea un rol în realizarea noilor obiective; în special, 
solicită Comisiei și Consiliului să revizuiască Directiva privind impozitarea energiei2 și 
să pună capăt scutirilor fiscale pentru sectorul aviatic și cel maritim; solicită Comisiei să 
se asigure că această revizuire evită agravarea inegalităților și a costurilor suplimentare 
pentru categoriile cele mai sărace din societate;

11. reiterează faptul că toate instrumentele de politică relevante legate de climă trebuie să 
fie revizuite și aliniate, cât mai curând posibil, la nivelul mai ridicat de ambiție a UE în 
domeniul climei pentru a realiza reducerile suplimentare de emisii de gaze cu efect de 
seră;

12. solicită adoptarea rapidă a unui mecanism ambițios de ajustare a emisiilor de carbon, 
compatibil cu normele OMC, pentru intensificarea acțiunilor climatice la nivel mondial 
și crearea unor condiții de concurență echitabile pentru industriile europene, asigurând 
totodată repartizarea sarcinilor între marile economii mondiale și ținând seama de 
impactul unor astfel de măsuri asupra țărilor în curs de dezvoltare; salută opinia 
Comisiei că un astfel de mecanism ar fi o alternativă la măsurile privind relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon care sunt luate în prezent în EU ETS; invită Comisia să 
asigure coerența tuturor mecanismelor de protecție împotriva pierderilor de carbon 
pentru a evita o protecție dublă, ineficientă sau insuficientă;

13. solicită o strategie UE nouă și mai ambițioasă privind adaptarea la schimbările 
climatice, care să răspundă în mod adecvat situațiilor de urgență climatică la nivel 
mondial; subliniază că actuala strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice 
a contribuit la concentrarea factorilor de decizie asupra necesității de a se pregăti pentru 
pericolele legate de schimbările climatice și a contribuit la integrarea unor aspecte 
legate de schimbările climatice în politicile și bugetele la nivelul UE; reamintește, cu 
toate acestea, că este nevoie de mai multe eforturi pentru contracararea schimbărilor 
climatice, consolidarea rezilienței, prevenirea și pregătirea în UE și în statele sale 
membre;

14. subliniază că Pactul european pentru climă trebuie să reunească cetățeni, regiuni, 
comunități locale, societatea civilă, sindicatele și sectoarele industriale ca actori în 
evoluția către neutralitatea climatică, pe baza unui dialog real și a unui proces 
participativ, inclusiv în ceea ce privește elaborarea și punerea în aplicare a politicilor, în 
cadrul cărora toate părțile implicate vor avea un cuvânt de spus la nivel local, regional 
sau național; consideră că este importantă cooperarea cu părțile interesate din sectoarele 
energofage și cu partenerii sociali relevanți, în special cu lucrătorii, cu ONG-urile și cu 

2 JO L 283, 31.10.2003, p. 51.
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mediul academic, în vederea instituirii unor pacte pentru climă pentru fiecare sector în 
parte care să poată contribui la găsirea unor soluții durabile pentru tranziția către 
economii neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon;

15. reiterează faptul că este esențial să se asigure cetățenilor UE accesul efectiv la justiție 
garantat de Convenția de la Aarhus, permițând publicului să conteste în fața instanțelor 
UE legalitatea deciziilor cu efecte asupra mediului luate de instituțiile UE; consideră, 
prin urmare, că Regulamentul Aarhus ar trebui revizuit și că nerespectarea convenției de 
către UE trebuie corectată;

Consolidarea dimensiunii sociale a Pactului ecologic european

16. subliniază că Pactul ecologic european ar trebui să contribuie în mod activ la realizarea 
ODD, în conformitate cu obiectivele Uniunii Europene, inclusiv bunăstarea populației, 
dezvoltarea durabilă, egalitatea între femei și bărbați, precum și solidaritatea între 
generații; subliniază că Pactul ecologic trebuie să fie un pact în folosul cetățenilor, 
asigurând o tranziție echitabilă, precum și utilizarea durabilă și distribuirea echitabilă a 
resurselor;

17. în acest context, solicită adoptarea unui pact de dezvoltare durabilă care să introducă 
obiective sociale și de mediu la același nivel cu obiectivele economice; consideră că 
noul pact ar trebui să completeze Pactul de stabilitate și de creștere, soluționând astfel 
contradicțiile semnificative ale acestuia în ceea ce privește justiția socială și de mediu;

18. subliniază necesitatea de a reforma procesul semestrului european și de a îl transforma 
într-un semestru european al sustenabilității, coordonând politicile economice, sociale și 
de mediu pentru a realiza astfel obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD); subliniază că 
această reformă trebuie să pună pe picior de egalitate indicatorii de mediu, sociali și 
economici;

19. este conștient de faptul că tranziția către neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon va 
aduce schimbări substanțiale în modelele de producție, consum și muncă în Europa; 
solicită, prin urmare, un plan de acțiune cuprinzător pentru punerea în aplicare a 
principiilor Pilonului european al drepturilor sociale la nivelul UE, inclusiv introducerea 
unei garanții europene pentru copii, salarii care să asigure un trai decent, consolidarea 
negocierilor colective, o inițiativă pentru locuințe la prețuri accesibile, combaterea 
sărăciei energetice și introducerea unei directive privind condițiile de muncă decente și 
un cadru juridic pentru drepturile de muncă digitale, cum ar fi dreptul de a se deconecta; 
îndeamnă totodată statele membre să pună în aplicare la nivel național Pilonul european 
al drepturilor sociale, pentru a garanta egalitatea de șanse și accesul la piața muncii, la 
condiții de muncă echitabile, la protecție și incluziune socială într-o lume aflată în 
schimbare rapidă;

20. solicită introducerea responsabilității sociale obligatorie a întreprinderilor în vederea 
îmbunătățirii prezenței acestora în domeniu; subliniază necesitatea unei consolidări 
semnificative a democrației la locul de muncă, pentru a îmbunătăți condițiile de muncă 
și pentru a asigura implicarea adecvată a lucrătorilor în procesele de restructurare; 
subliniază faptul că punerea în aplicare a Pactului ecologic european trebuie să implice 
partenerii sociali și societatea civilă pentru a realiza neutralitatea emisiilor de dioxid de 
carbon într-un mod echitabil, incluziv și sustenabil din punct de vedere social;
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Aprovizionarea cu energie curată, sigură și la prețuri accesibile

21. reamintește că principiul „eficiența energetică pe primul loc” este esențial pentru 
reducerea dependenței energetice a UE și a emisiilor generate de producția de energie, 
oferind totodată locuri de muncă la nivel local în renovarea vizând eficiența energetică 
și reducând facturile la energie ale cetățenilor; solicită revizuirea Directivei privind 
eficiența energetică3 și a Directivei privind performanța energetică a clădirilor4 și 
consolidarea punerii lor în aplicare, acordând o atenție deosebită cetățenilor vulnerabili;

22. reamintește că Strategia europeană pentru securitate energetică ar trebui să fie pe deplin 
conformă cu obiectivul de atingere a neutralității climatice până în 2050, asigurând, în 
același timp, securitatea aprovizionării; invită Comisia să abordeze riscurile legate de 
întreruperile în aprovizionare și să reducă utilizarea combustibililor lichizi importați, 
expunerea la șocuri ale prețurilor și creșterile sistemice ale prețurilor; invită, de 
asemenea, Comisia să adapteze strategia pentru a ține seama de nevoia tot mai mare de 
energie electrică generată de eforturile de decarbonizare, cum ar fi electrificarea 
proceselor industriale și a transporturilor, precum și de creșterea consumului de energie 
în contextul dezvoltării internetului obiectelor;

23. subliniază faptul că viitorul sistem energetic al UE ar trebui să se bazeze pe surse de 
energie regenerabile, cu o eliminare treptată a combustibililor fosili, ținând seama de 
diferențele dintre statele membre, începând cu eliminarea treptată a subvențiilor pentru 
combustibilii fosili până în 2020; subliniază faptul că, pentru a îndeplini obiectivele UE 
în materie de climă și durabilitate, toate sectoarele trebuie să își sporească utilizarea 
energiei din surse regenerabile;

24. salută angajamentul Comisiei de a aborda problema sărăciei energetice prin elaborarea 
de orientări pentru statele membre în 2020; solicită acțiuni specifice, în strânsă 
cooperare cu statele membre, și schimbul de bune practici, cu scopul de a reduce sărăcia 
energetică, sprijinind, în același timp, accesul egal la instrumentele de finanțare pentru 
renovarea vizând eficiența energetică;

25. ia act de intenția Comisiei de a propune o nouă inițiativă privind renovarea și de a 
promova renovarea în masă a clădirilor publice și private; salută, în special, accentul 
pus pe renovarea locuințelor sociale pentru a ajuta gospodăriile care se confruntă cu 
sărăcia energetică și pe renovarea școlilor și a spitalelor; solicită accesul egal la 
instrumentele de finanțare pentru renovările vizând eficiența energetică;

26. își exprimă rezervele cu privire la posibila includere a emisiilor clădirilor în EU ETS; 
subliniază că, în orice caz, includerea potențială a emisiilor clădirilor în EU ETS nu ar 
trebui să ducă la o reorientare a sarcinii de decarbonizare către cetățeni;

27. invită Comisia să revizuiască de urgență cadrul de reglementare pentru infrastructura 
energetică, inclusiv Regulamentul TEN-E5, având în vedere obiectivul de realizare a 
neutralității climatice până în 2050; subliniază că Regulamentul TEN-E ar trebui să fie 

3 JO L 315, 14.11.2012, p. 1.
4 JO L 153, 18.6.2010, p. 13.
5 JO L 115, 25.4.2013, p. 39.
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revizuit înainte de finalizarea noului CFM 2021-2027; subliniază importanța finalizării 
pieței europene a energiei din surse regenerabile și a creșterii eficienței prin 
consolidarea interconexiunilor;

Mobilizarea industriei pentru o economie curată și circulară

28. salută accentul pus de Comisie pe economia circulară și așteaptă cu interes noul plan de 
acțiune pentru economia circulară; subliniază necesitatea unei abordări cuprinzătoare și 
a unor acțiuni care să transforme economia europeană într-un model circular cu adevărat 
sustenabil, cu circularitate integrată în toate sectoarele de politică;

29. este de acord că sunt necesare acțiuni rapide, în special în sectoarele cele mai intensive 
din punctul de vedere al utilizării resurselor, cum ar fi sectorul textil și cel al 
construcțiilor; solicită propuneri ambițioase pentru a restricționa și mai mult utilizarea 
materialelor plastice și a microplasticelor, inclusiv a microplasticelor neintenționate și a 
ambalajelor din plastic; sprijină abordarea cu privire la proiectarea circulară și stabilirea 
de cerințe minime pentru a preveni introducerea pe piața UE a produselor dăunătoare 
mediului, dar subliniază că aceste cerințe trebuie să fie solide și conforme cu ambițiile 
UE în materie de climă și mediu; invită Comisia să asigure cicluri de materiale netoxice, 
intensificând înlocuirea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită, 
facilitând circularitatea și reducând la minimum impactul substanțelor chimice asupra 
sănătății umane și a mediului;

30. subliniază importanța respectării ierarhiei deșeurilor; solicită obiective ambițioase 
privind prevenirea generării de deșeuri și reutilizarea acestora, inclusiv privind 
reducerea la jumătate a deșeurilor alimentare până în 2030; sprijină intenția Comisiei de 
a pune capăt exporturilor de deșeuri din UE;

31. salută intenția de a prezenta o nouă propunere legislativă pentru a asigura un lanț valoric 
al bateriilor sigur, circular și sustenabil pentru toate bateriile; subliniază necesitatea de a 
crea în Europa un pol solid și durabil de baterii și de stocare a energiei, având în vedere 
că stocarea energiei are un mare potențial de reducere a emisiilor generate de transportul 
rutier și maritim, precum și de sistemele electrice și de încălzire; subliniază că utilizarea 
energiei legate de producerea și utilizarea bateriilor ar trebui să fie în concordanță cu 
obiectivele de reducere a emisiilor de CO2 și cu utilizarea sporită a surselor 
regenerabile de energie;

32. invită Comisia să instituie un cadru juridic pentru a stimula consumul durabil, în special 
în vederea creșterii duratei de viață a produselor, introducerea unui drept la reparații 
pentru consumatori și interzicerea obsolescenței programate a dispozitivelor; subliniază, 
de asemenea, că consumatorii ar trebui să aibă acces la informații fiabile și clare privind 
amprenta ecologică și socială a produselor;

33. îndeamnă Comisia să propună o nouă strategie industrială europeană pentru industria 
neutră climatic, menținând și dezvoltând, în același timp, competitivitatea internațională 
și evitând delocalizarea industriilor europene; subliniază că această strategie ar trebui să 
se concentreze pe dezvoltarea și crearea de lanțuri valorice pentru produse, procese și 
modele de afaceri viabile din punct de vedere economic, care să implice o transformare 
reală a producției industriale, cu scopul de a realiza neutralitatea climatică și 
circularitatea, de a mobiliza investițiile private și publice;
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34. consideră că strategia industrială ar trebui să integreze, așa cum s-a propus, 
transformările ecologice și digitale, inclusiv luarea în considerare în mod corespunzător 
a tranziției energetice și a impactului asupra forței de muncă, precum și recalificarea și 
perfecționarea competențelor lucrătorilor; invită Comisia să analizeze îndeaproape 
dimensiunea regională a acestei strategii și așa-numita strategie de „specializare 
inteligentă”, urmate până în prezent; insistă asupra faptului că strategia trebuie să 
includă dialogul social reînnoit și consolidat, cu implicarea deplină a lucrătorilor în 
elaborarea și definirea strategiei;

35. invită Comisia să încurajeze și să sensibilizeze publicul cu privire la noile modele 
economice durabile, bazate pe comportamente în schimbare, orientate spre închiriere și 
folosirea în comun de bunuri și servicii, menținând în același timp un preț accesibil și 
garantând un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a lucrătorilor; subliniază 
potențialul achizițiilor publice ecologice și sociale în tranziția către o economie 
durabilă; salută, în acest sens, angajamentele Comisiei de a propune noi acte legislative 
și orientări privind achizițiile publice ecologice, dar subliniază importanța aplicării 
depline a criteriilor sociale și de inovare;

Accelerarea tranziției către o mobilitate durabilă și inteligentă

36. consideră că este esențial să se realizeze o tranziție globală a sectorului transporturilor 
către o mobilitate cu emisii zero și durabilă, protejând în același timp drepturile 
lucrătorilor, condițiile lor sociale și asigurând o mobilitate abordabilă pentru toți; 
subliniază că ar trebui respectat principiul „poluatorul plătește”, în special în ceea ce 
privește măsuri precum taxarea rutieră;

37. invită Comisia să elaboreze o strategie globală de transport pe termen lung pentru a-i 
permite UE să își atingă obiectivele în materie de climă, asigurând în același timp o 
piață internă funcțională; insistă asupra faptului că este necesar să se ia mai multe 
măsuri pentru a aborda problema emisiilor generate de transporturi, în special în 
sectorul aviației și cel maritim; sprijină, în acest sens, reducerea alocării cu titlu gratuit a 
certificatelor de emisii pentru companiile aeriene în cadrul EU ETS; solicită, de 
asemenea, includerea rapidă a sectorului maritim în cadrul ETS, însoțită de propuneri 
ambițioase de ecologizare a porturilor; subliniază că orice acțiune sau inacțiune la nivel 
mondial nu ar trebui să împiedice capacitatea UE de a lua măsuri mai ambițioase în 
cadrul său; recunoaște potențialul pe care îl au combustibilii durabili pentru aviație în 
ceea ce privește reducerea emisiilor generate de aviație și solicită adoptarea unor măsuri 
legislative care să sprijine utilizarea soluțiilor existente și viitoare;

38. insistă, de asemenea, asupra faptului că standardele privind combustibilii trebuie să 
contribuie la o tranziție care nu poate fi determinată exclusiv de un sistem bazat pe 
piață; îndeamnă, prin urmare, Comisia să propună alte măsuri, inclusiv îmbunătățirea 
calității carburanților în sectorul transporturilor maritime prin interzicerea utilizării 
păcurii grele în apele UE și interzicerea evacuării în apele deschise a reziduurilor 
provenite de la instalațiile de epurare;

39. se opune cu fermitate extinderii ETS la transportul rutier; consideră că ar trebui 
consolidată legislația specifică privind standardele de performanță în materie de emisii 
de CO2 pentru autoturisme și camionete, precum și standardele privind emisiile de CO2 
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aplicabile camioanelor care nu au fost menționate în comunicarea Comisiei; salută, de 
asemenea, intenția de a revizui standardele privind emisiile de poluanți atmosferici care 
provin de la vehicule; subliniază că este necesar să se aplice în mod urgent standarde 
Euro 7 stricte pentru autoturisme, camionete și vehicule grele pentru a reduce impactul 
poluării atmosferice asupra sănătății umane și a mediului;

40. solicită Comisiei să prezinte obiective obligatorii și care pot fi puse în aplicare pentru a 
pregăti electrificarea transportului rutier; subliniază că nicio inițiativă menită să 
accelereze producția și utilizarea combustibililor alternativi durabili nu ar trebui să se 
bazeze pe utilizarea unor biocombustibili nesustenabili și nu ar trebui să contribuie la 
efectul de dependență de carbon;

41. subliniază necesitatea unei revizuiri urgente a Directivei privind instalarea 
infrastructurii pentru combustibili alternativi6 și necesitatea unor obiective obligatorii 
pentru statele membre; consideră că este esențial să se asigure investiții suficiente 
pentru a dezvolta infrastructura necesară unei mobilități cu emisii zero, inclusiv 
platforme intermodale; subliniază rolul Mecanismului pentru interconectarea Europei 
(MIE) în sprijinirea tranziției către o mobilitate inteligentă, durabilă și sigură în UE;

42. invită Comisia să își intensifice eforturile de îmbunătățire a conectivității rețelei 
feroviare europene, în special a conexiunilor internaționale, pentru a face transportul 
feroviar de pasageri mai atractiv pentru călătoriile pe distanțe medii și lungi; solicită, de 
asemenea, îmbunătățirea capacității de transport de marfă pe cale feroviară și pe căi 
navigabile interioare;

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

43. invită Comisia să utilizeze strategia „de la fermă la consumator” pentru a construi o 
viziune cu adevărat pe termen lung pentru un sistem alimentar durabil și competitiv al 
Europei, capabil să garanteze accesul la produse sănătoase și de înaltă calitate prin 
intermediul unor obiective obligatorii pentru agricultură în ceea ce privește 
biodiversitatea, clima, poluarea aerului, poluarea apei, utilizarea pesticidelor și 
degradarea terenurilor, abordând aspectele legate de durabilitate în domeniul 
consumului, sănătății și comerțului, asigurând un nivel ridicat de sănătate și bunăstare a 
animalelor și, în același timp, promovând reciprocitatea standardelor de producție ale 
UE cu toți partenerii comerciali;

44. subliniază importanța fermierilor și a pescarilor europeni în ceea ce privește gestionarea 
tranziției către un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic, care să asigure, în 
același timp, mijloace de subzistență și venituri echitabile pentru fermieri și pescari;

45. reamintește că, deși produce aproximativ 10 % din emisiile de gaze cu efect de seră ale 
UE, agricultura are potențialul de a ajuta Uniunea să își reducă emisiile printr-o bună 
gestionare a solului, agrosilvicultură, protejarea biodiversității și alte tehnici de 
gestionare a terenurilor; recunoaște că agricultura are un potențial de reducere anuală a 
emisiilor de aproximativ 3,9 gigatone de echivalent CO2 până în 2050, ceea ce 

6 JO L 307, 28.10.2014, p. 1.
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reprezintă aproximativ 8 % din emisiile mondiale actuale de gaze cu efect de seră;

46. subliniază că politica agricolă comună (PAC) și strategia de la fermă la consumator 
trebuie stabilite împreună la nivel european, astfel încât să se completeze reciproc și să 
asigure un echilibru echitabil între producție, sănătatea consumatorilor și mediu, precum 
și că trebuie să li se aloce resurse adecvate pentru a consolida poziția fermierilor în 
cadrul lanțului de aprovizionare agroalimentar;

47. sprijină o PAC durabilă și eficientă, care să încurajeze în mod activ fermierii să producă 
mai multe beneficii de mediu și climatice, inclusiv prin consolidarea standardelor 
comune și a cerințelor obligatorii, în special pentru programele ecologice, și care să 
ofere o gamă largă de instrumente pentru fermieri adaptate la condițiile naturale 
specifice pentru a utiliza mai eficient resursele și factorii de producție esențiali în 
producția de alimente, a îmbunătăți biodiversitatea și solurile, a spori sechestrarea 
carbonului, a conserva habitatele sensibile, a contribui la economia circulară, a reduce 
deșeurile în ciclul de producție și a elimina subvențiile care dăunează climei;

48. reafirmă că reducerea utilizării pesticidelor reprezintă unul dintre obiectivele prioritare 
ale unei agriculturi durabile pentru a opri contaminarea generalizată a alimentelor, a 
solului și a resurselor de apă, declinul biodiversității și efectele negative asupra sănătății 
umane; invită, prin urmare, Comisia să introducă un obiectiv obligatoriu pe termen 
scurt, mediu și lung la nivelul întregii Uniuni pentru a reduce frecvența utilizării 
pesticidelor;

49. subliniază că, pentru a asigura o cantitate suficientă de alimente de înaltă calitate și 
hrănitoare pentru o populație în creștere, precum și pentru a reduce pierderile și risipa 
de alimente, sunt necesare investiții în inovare, tehnici agricole inteligente și metode de 
producție agroecologice, cum ar fi captarea metanului din gunoiul de grajd și utilizarea 
mai eficientă a îngrășămintelor, care să conducă la un sistem agricol al UE neutru din 
punctul de vedere al emisiilor de carbon;

50. subliniază că, din procentul de 30 % din bugetul Fondului european pentru pescuit și 
afaceri maritime (FEPAM) pentru perioada 2021-2027 rezervat acțiunilor în domeniul 
climei, minimum 25 % ar trebui utilizat pentru protecția mediului marin; recunoaște 
potențialul sectorului pescuitului de a contribui la o alimentație mai sănătoasă și mai 
favorabilă climei; subliniază cu fermitate necesitatea ca acest sector să respecte 
obiectivele UE în materie de mediu, climă și sustenabilitate, care asigură protecția 
ecosistemelor marine și sustenabilitatea stocurilor de pește; subliniază importanța de a li 
se garanta pescarilor europeni un sprijin adecvat în cadrul tranziției lor către activități de 
pescuit sustenabile;

51. solicită o revizuire a Regulamentului privind informarea consumatorilor cu privire la 
produsele alimentare7, cu scopul de a introduce, la nivelul întregii UE, un sistem de 
etichetare nutrițională pe partea din față a ambalajelor pentru a evita fragmentarea pieței 
unice și pentru a oferi o etichetare nutrițională obiectivă, transparentă, ușor de utilizat de 
către consumatori și vizibilă imediat în cazul tuturor produselor, pe baza cercetării în 
domeniul protecției consumatorilor; solicită o mai bună etichetare obligatorie a țării de 

7 JO L 304, 22.11.2011, p. 18.
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origine și informații clare privind amprenta ecologică a alimentelor, pentru a le permite 
consumatorilor să facă alegeri mai ecologice; solicită, de asemenea, etichetarea metodei 
de producție; reamintește importanța unei etichetări transparente și ușor de înțeles de 
către consumator direct pe produsele alimentare și consideră că mijloacele digitale de 
furnizare a informațiilor pot completa informațiile de pe etichetă, dar nu le înlocuiesc;

52. invită Comisia să se ocupe în continuare de problema standardelor de calitate 
diferențiată a produselor alimentare pe piața internă, pentru a se asigura că toți europenii 
au acces la aceeași calitate a produselor alimentare; subliniază rolul fundamental al 
educației și al sensibilizării pentru promovarea unui consum de alimente sănătoase și 
durabile;

Conservarea și refacerea ecosistemelor și a biodiversității

53. salută angajamentele de a prezenta o nouă strategie privind biodiversitatea pentru 2030 
înainte de cea de a 15-a Conferință a părților la Convenția privind diversitatea biologică; 
subliniază că UE ar trebui să militeze pentru un acord ambițios privind cadrul post-2020 
privind biodiversitatea, care să conțină obiective și ținte clare; consideră că este esențial 
să se stopeze și să se inverseze tendința de pierdere a biodiversității până în 2030, atât în 
interiorul UE, cât și la nivel mondial;

54. regretă profund faptul că UE nu își îndeplinește angajamentele existente privind 
biodiversitatea, astfel cum sunt prevăzute în obiectivele de la Aichi sau în actuala 
strategie privind biodiversitatea; subliniază că strategia UE privind biodiversitatea 
pentru 2030 trebuie să conțină obiective obligatorii din punct de vedere juridic pentru 
UE și statele membre și trebuie să fie însoțită de resurse și de instrumente suficiente 
pentru a garanta că aceste obiective vor fi îndeplinite și că situația biodiversității și a 
mediului va fi îmbunătățită în mod semnificativ;

55. subliniază importanța de a extinde zonele protejate și de a îmbunătăți conectivitatea și 
gestionarea acestora pe uscat și pe mare; ia act de planurile Comisiei de a identifica 
măsuri pentru îmbunătățirea și refacerea ecosistemelor deteriorate și de a propune un 
plan de restaurare a naturii; subliniază că este important ca, în acest plan, să se aibă în 
vedere toate ecosistemele și să se prevadă instrumente și obiective obligatorii din punct 
de vedere juridic pentru restaurarea naturii;

56. reamintește că pădurile sunt indispensabile pentru planeta noastră și pentru 
biodiversitate; salută intenția Comisiei de a elabora o nouă strategie pentru păduri și de 
a aborda problema defrișărilor la nivel mondial; solicită o nouă strategie pentru păduri și 
măsuri de împădurire ambițioase, care trebuie să se bazeze pe durabilitate și să protejeze 
și să restabilească biodiversitatea, în plus față de obiectivul de atenuare a schimbărilor 
climatice; subliniază, de asemenea, necesitatea de a pune în practică acțiuni și măsuri de 
prevenire a incendiilor forestiere;

57. subliniază că sunt necesare măsuri de reglementare solide, bazate pe obligația de 
diligență, pentru a garanta că niciun produs care intră pe piața UE nu contribuie la 
despăduriri, la pierderea biodiversității, la degradarea mediului sau la încălcări ale 
drepturilor omului în nicio fază a lanțului de aprovizionare; este de părere că acțiunile 
UE împotriva defrișărilor ar trebui să combată principalii săi factori, inclusiv producția 
de ulei de palmier, soia, carne de vită și cacao; solicită Comisiei să elimine, treptat și cât 
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mai curând posibil, toți biocombustibilii utilizați în Europa care prezintă un risc ridicat 
de schimbare indirectă a utilizării terenurilor;

58. subliniază că cel de Al 8-lea program de acțiune pentru mediu trebuie să reflecte ambiția 
prezentată în Pactul ecologic european, să fie pe deplin aliniat la ODD și să contribuie 
la punerea în aplicare a acestora;

O strategie de reducere a poluării la zero pentru un mediu fără substanțe toxice

59. subliniază că „Planul de acțiune pentru o poluare zero a aerului, a apei și a solului” 
trebuie să constituie o strategie cuprinzătoare și transversală pentru a proteja sănătatea 
cetățenilor împotriva poluării și a degradării mediului; subliniază că o astfel de strategie 
ar trebui să treacă de la reducerea poluării la prevenirea poluării și, în cele din urmă, la o 
poluare netă egală cu zero, precum și să abordeze poluarea cauzată de o gamă largă de 
activități umane, cum ar fi activitățile industriale, casnice, de transport, turistice și 
agricole;

60. reafirmă că UE trebuie să alinieze pe deplin standardele de calitate a aerului la 
consensul internațional științific cel mai recent în domeniu și la recomandările OMS; 
consideră că obiectivele stabilite în cadrul Directivei privind plafoanele naționale de 
emisie8 trebuie consolidate prin stabilirea unor obiective de reducere a emisiilor de 
metan, de negru de fum și de mercur pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a 
sănătății umane și a mediului; reafirmă că, între timp, legislația orizontală în vigoare 
privind calitatea aerului trebuie pusă în aplicare pe deplin;

61. subliniază că revizuirea Directivei privind emisiile industriale9 ar trebui să pună 
accentul pe prevenirea poluării, pe coerența cu politicile privind economia circulară și 
pe decarbonizare; atrage atenția, în acest sens, asupra faptului că normele privind 
emisiile industriale trebuie regândite pentru a acorda prioritate producției de energie 
curată, calității apei și aprovizionării cu apă, gestionării resurselor și substituirii 
substanțelor chimice care prezintă motive de îngrijorare; reafirmă că trebuie acordată 
atenție surselor de poluare care nu sunt încă abordate la nivelul UE, cum ar fi emisiile 
poluante provenite de la nave în porturi și de la avioane în aeroporturi;

62. se așteaptă ca noua strategie pentru durabilitate privind substanțele chimice să ofere un 
cadru cuprinzător pe termen lung pentru politica privind substanțele chimice, care să 
abordeze orizontal diverse acte legislative și politici relevante, inclusiv identificarea, 
controlul și eliminarea treptată a substanțelor chimice care prezintă motive de 
îngrijorare, în special, perturbatorii endocrini, substanțele cancerigene, mutagene sau 
toxice pentru reproducere (CMR), substanțele chimice persistente, substanțele 
neurotoxice și substanțele imunotoxice în toate produsele de consum, în special în cazul 
în care există alternative mai sigure, asigurând în același timp un mediu netoxic pentru 
generațiile actuale și viitoare, mai ales pentru populațiile vulnerabile;

63. subliniază că adoptarea criteriilor orizontale pentru identificarea perturbatorilor 
endocrini în toate sectoarele și reducerea efectivă a expunerii generale a oamenilor și a 

8 JO L 344, 17.12.2016, p. 1.
9 JO L 334, 17.12.2010, p. 17.
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mediului la perturbatorii endocrini sunt de importanță majoră; solicită, prin urmare, 
Comisiei să revizuiască legislația UE privind jucăriile și produsele cosmetice pentru a 
trata perturbatorii endocrini în același mod ca și CMR și să revizuiască legislația privind 
materialele care intră în contact cu alimentele, pentru a înlocui perturbatorii endocrini 
care sunt încă utilizați; subliniază, în plus, că noul cadru cuprinzător privind 
perturbatorii endocrini trebuie să asigure că sunt luate în considerare efectele 
amestecurilor și ale expunerilor combinate;

64. invită Comisia să ia măsuri legislative clare pentru a aborda problema produselor 
farmaceutice în mediu, atât ca urmare a procesului de fabricație, cât și ca urmare a 
utilizării și eliminării medicamentelor;

Finanțarea Pactului ecologic european și asigurarea unei tranziții echitabile 

65. subliniază că noile inițiative trebuie finanțate cu fonduri suplimentare; consideră că 
numai un plan de finanțare cuprinzător, bazat pe un set coerent de propuneri care 
vizează stimularea investițiilor publice și private la toate nivelurile (european, național, 
regional, local), ar putea asigura investițiile suplimentare necesare pentru a pune în 
aplicare Pactul ecologic european; este ferm convins că principiul unei tranziții 
echitabile și favorabile incluziunii ar trebui să se afle în centrul acestui plan pentru a 
aborda problemele economice, sociale și de mediu într-un mod coerent și integrat; 
consideră că Planul de investiții pentru o Europă durabilă ar trebui să contribuie la 
finanțarea tranziției către o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid 
de carbon, sprijinind, în același timp, lucrătorii, comunitățile și autoritățile locale și 
reducând inegalitățile tot mai mari dintre oameni și dintre locuri;

66. subliniază că sunt necesare investiții publice și private suplimentare în valoare de 260 
de miliarde EUR pe an pentru a îndeplini obiectivele convenite în prezent privind clima 
și energia pentru 2030, această cifră reprezentând, potrivit Comisiei, un obiectiv 
moderat; subliniază că, conform estimărilor Curții de Conturi, ar fi necesare investiții în 
valoare totală de 1 115 miliarde EUR anual pentru a îndeplini obiectivele convenite în 
prezent privind clima și energia pentru 2030 și, prin urmare, obiectivul Comisiei ar 
trebui revizuit pentru a fi mai ambițios;

67. solicită să se revizuiască actualul cadru bugetar european, astfel încât să asigure o 
finanțare adecvată a Pactului ecologic european; salută intenția Comisiei de a lucra 
împreună cu statele membre pentru ca bugetele naționale să devină mai favorabile 
ecologiei, dar se teme că acest lucru nu va fi la înălțimea așteptărilor și nevoilor 
cetățenilor europeni și ale teritoriilor europene; solicită să se revizuiască clauza actuală 
privind investițiile din Pactul de stabilitate și de creștere și să se introducă o regulă de 
aur în cadrul bugetar european care să excludă din calculul deficitelor publice ale 
statelor membre orice investiție publică pentru atenuarea schimbărilor climatice sau 
adaptarea la acestea într-un mod echitabil și incluziv;

68. salută adoptarea de către Consiliul de administrație al BEI, la 14 noiembrie 2019, a unei 
noi politici de creditare în domeniul energiei, ca o contribuție pozitivă la realizarea 
Pactului ecologic european; solicită să se revizuiască și mai mult politica de investiții a 
BEI, pentru a furniza în mod prioritar finanțare specifică inițiativelor Pactului ecologic 
european, ținând seama, în același timp, de adiționalitatea pe care o pot oferi finanțările 
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BEI în combinație cu alte surse; subliniază că coordonarea cu alte instrumente de 
finanțare este esențială, dat fiind că Grupul BEI nu poate finanța singur toate inițiativele 
Pactului ecologic european; cere să se revizuiască cadrul de guvernanță al BEI pentru a 
consolida responsabilitatea democratică a acesteia;

69. subliniază că trebuie să se încerce corectarea actualului dezechilibru dintre oferta redusă 
și cererea mare de produse financiare durabile de pe piață; în acest sens, salută acordul 
la care au ajuns Parlamentul și Consiliul privind taxonomia, care oferă garanția că 
investițiile durabile sunt cu adevărat durabile și oferă posibilitatea de a încuraja 
investițiile private în aceste activități; insistă asupra faptului că nu este de așteptat ca 
sectorul privat să atingă masa critică necesară și că sectorul public ar trebui să își 
consolideze rolul pe piețele financiare durabile;

70. consideră că revizuirea planificată a normelor privind ajutoarele de stat ar trebui să 
urmărească să consolideze și să simplifice capacitatea de investiție în soluții durabile și 
în instrumente concrete destinate autorităților naționale, regionale și locale, al căror rol 
va fi esențial în punerea în aplicare eficace și inovatoare a Pactului ecologic european; 
avertizează totuși că această revizuire nu ar trebui să fie folosită pentru a slăbi 
ansamblul solid de norme ale UE în domeniul concurenței, ci pentru a permite luarea 
unor măsuri legitime în punerea în aplicare a Pactului ecologic și a tranziției juste;

71. prevede o revizuire treptată a semestrului european care să integreze ODD, pentru a face 
din procesul semestrului european un motor puternic al schimbării în direcția unei 
bunăstări durabile pentru toți în Europa; solicită, prin urmare, să se abordeze mai global 
măsurarea impactului politicilor în direcția realizării ODD dincolo de PIB, deplasând 
accentul îndeosebi pe bunăstarea cetățenilor; solicită, prin urmare, ca obiectivele și 
indicatorii de bunăstare să fie integrați în întregul ciclu al semestrului european, și 
anume în analiza anuală a creșterii (AAC), în Raportul privind mecanismul de alertă 
(RMA), în raportul comun privind ocuparea forței de muncă și în recomandările 
specifice fiecărei țări;

72. salută cu entuziasm angajamentul Comisiei față de Mecanismul pentru o tranziție justă 
în urma cererilor repetate formulate de Parlament privind un astfel de mecanism, care să 
asigure faptul că nimeni nu este lăsat în urmă; reliefează că este important să existe o 
tranziție justă către o economie neutră din punct de vedere climatic și că este nevoie de 
o abordare anticipativă și participativă, pentru a se asigura că toate segmentele societății 
beneficiază de pe urma tranziției și pentru a sprijini unele regiuni, cum ar fi regiunile 
miniere carbonifere și regiunile mari consumatoare de carbon, comunitățile și forța de 
muncă din toate sectoarele cele mai afectate de decarbonizare, inclusiv prin promovarea 
de noi proiecte și tehnologii pentru aceste comunități; recunoaște că numai fondurile de 
despăgubire nu sunt o garanție pentru o tranziție justă și că în miezul oricărei politici de 
tranziție ar trebui să stea o strategie europeană cuprinzătoare de dezvoltare și 
modernizare a acestor regiuni, bazată pe un dialog real cu persoanele și comunitățile 
interesate, alături de reconversia siturilor, crearea de locuri de muncă de calitate și 
durabile și măsuri sociale, inclusiv recalificare și perfecționare; insistă ca Fondul pentru 
o tranziție justă să fie finanțat din noi fonduri suplimentare și să fie complementar, iar 
nu detrimentul altor politici pe termen lung ale Uniunii;

73. își reafirmă sprijinul neechivoc față de principiul integrării aspectelor legate de 
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schimbările climatice în CFM, fapt ce impune depășirea nivelurilor de cheltuieli 
specifice prevăzute de raportul intermediar privind CFM și de Comisie; subliniază, de 
asemenea, că este important să se integreze dimensiunea climatică și cea socială în 
procesul decizional referitor la toate programele principale ale CFM și pe parcursul 
întregului ciclu de elaborare a politicilor; în plus, în acest context, solicită o 
metodologie mai transparentă, mai strictă și mai cuprinzătoare, inclusiv indicatori de 
performanță revizuiți, pentru definirea și monitorizarea cheltuielilor importante pentru 
climă și biodiversitate, preîntâmpinarea sprijinului financiar pentru măsuri dăunătoare și 
monitorizarea impactului pe termen mediu și lung al integrării aspectelor climatice 
asupra atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea;

74. reamintește că pentru bugetul UE este important să se introducă noi resurse proprii, mai 
ales unele generate de punerea în aplicare a inițiativelor de protejare a mediului ale UE, 
astfel cum a subliniat Parlamentul în mai multe rânduri, fără a compromite principiul 
universalității; salută, ca punct de plecare pentru negocieri, propunerea din 2018 a 
Comisiei de introducere a unor resurse proprii bazate pe veniturile din licitațiile 
desfășurate în cadrul EU ETS și pe o taxă pe ambalajele din plastic care nu sunt 
reciclate; consideră că orice mecanism nou de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon ar trebui să contribuie la finanțarea bugetului UE;

75. cere ca politicii de coeziune să i se aloce un pachet financiar ambițios, axat clar pe 
provocările de mediu, din care cel puțin 30 % să fie alocat obiectivului de politică 
privind tranziția de la o economie mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon, către o 
economie cu zero emisii nete de dioxid de carbon și o Europă rezilientă; subliniază că 
este nevoie să se pună pe deplin în practică, în cadrul politicii de coeziune, conceptele 
de creștere durabilă și de reziliență la efectele schimbărilor climatice în întreaga 
perioadă de după 2020 și, în acest sens, să se urmărească să nu se folosească fondurile 
de coeziune pentru investițiile legate de producția, prelucrarea, transportul, distribuția, 
depozitarea sau arderea combustibililor fosili; reamintește importanța investițiilor 
publice în politica de coeziune;

Mobilizarea cercetării și stimularea inovării

76. subliniază că este necesar să se mențină un buget ambițios pentru Orizont Europa, în 
valoare de 120 de miliarde EUR în prețuri curente, pentru a face față provocărilor 
considerabile în materie de inovare ale unei tranziții digitale și industriale la 
neutralitatea climatică, ținând seama de faptul că cel puțin 35 % din bugetul 
programului Orizont Europa ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor climatice; 
solicită Comisiei să valorifice la maximum oportunitățile oferite de mediul de inovare 
mai larg, bazat pe știință și cunoștințe, având în vedere că unele noi tehnologii generice 
esențiale, cum ar fi învățarea automată, tehnologia registrelor distribuite, tehnologiile cu 
emisii scăzute de carbon și cele favorabile economiei circulare, tehnologia redusă, 
rețelele 5G și informatica cuantică, vor fi esențiale pentru atingerea neutralității 
climatice până în 2050;

77. solicită să se finanțeze corespunzător cercetarea și să se intensifice colaborarea 
interdisciplinară pentru înlocuirea substanțelor chimice care prezintă motive de 
îngrijorare – inclusiv a celor utilizate în materiale, procese sau tehnologii – și crearea 
unor alternative mai sigure, în funcție de pericolele pe care le prezintă, de performanța 
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și de viabilitatea lor economică, pentru a nu se înlocui o substanță chimică toxică cu o 
alta care prezintă motive de îngrijorare egale sau mai mari; solicită Comisiei și statelor 
membre să faciliteze parteneriate transparente de investiții public-privat, pentru a 
sprijini cercetarea în domeniul alternativelor mai sigure și pentru a acorda asistență 
tehnică IMM-urilor, în special în ceea ce privește fezabilitatea tehnică a alternativelor;

78. evidențiază că este important ca între fonduri și alte instrumente ale UE să existe 
complementaritate și sinergii și să se consolideze cercetarea, inovarea și transferul 
tehnologic al rezultatelor în domenii precum atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea 
la acestea, protejarea și refacerea biodiversității, utilizarea eficientă și circularitatea 
resurselor și tehnologiile cu emisii scăzute de carbon și cele cu emisii zero, precum și 
colectarea de date pentru a sprijini realizarea obiectivelor Pactului ecologic european; 
reliefează că tehnologiile inovatoare existente care sunt favorabile mediului și climei 
trebuie să fie sprijinite în vederea introducerii pe piață, în special în ceea ce privește 
extinderea, dezvoltarea infrastructurilor și sistemele de stabilire a prețurilor;

79. insistă că este important să se sprijine lansarea pe piață, care este un factor-cheie în 
transformarea consistentului capital de cunoaștere al Uniunii în inovare;

80. evidențiază, de asemenea, că este important să se creeze un mediu favorabil cercetării și 
inovării, precum și un ecosistem al cercetării și inovării care să încurajeze dezvoltarea 
de tehnologii revoluționare și care să facă posibilă testarea tehnologiilor și a produselor, 
de exemplu, cu ajutorul unor zone de testare și/sau al unor laboratoare de testare mai 
puțin reglementate, grație unei acceptări în mai mare măsură a eșecului în cercetare și 
inovare și unui sprijin financiar raționalizat;

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

81. cere insistent o abordare comună a punerii în aplicare a Acordului de la Paris, a 
Convenției privind diversitatea biologică și a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, 
atât în politicile interne, cât și în politicile externe; evidențiază că este important să se 
recurgă la soluții naturale, care contribuie atât la protejarea biodiversității, cât și la 
atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea; subliniază că principiul 
precauției ar trebui să îndrume acțiunile UE în toate domeniile de politică, împreună cu 
principiul „nu cauza prejudicii”, acordând o atenție maximă principiului coerenței 
politicilor pentru dezvoltare, în special în ceea ce privește dezvoltarea, comerțul, 
agricultura, energia și clima;

82. scoate în evidență ideea că obiectivele climatice și ecologia trebuie integrate în toate 
politicile UE, inclusiv în politica comercială; invită Comisia să se asigure că toate noile 
acorduri comerciale și de investiții semnate de UE sunt pe deplin compatibile cu 
Acordul de la Paris și cu ODD și că dispozițiile privind mediul și clima sunt obligatorii 
din punct de vedere juridic și aplicabile; solicită Comisiei să realizeze și să publice o 
evaluare cuprinzătoare a coerenței acordurilor existente și viitoare cu Acordul de la 
Paris;

83. solicită Comisiei să pună în practică scenariul nr. 1 din documentul de reflecție intitulat 
„Către o Europă durabilă până în 2030”, așa cum a solicitat Parlamentul în rezoluția sa 
din 14 martie 2019 intitulată „Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și 
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realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD)”10, care impune, printre altele, ca 
principiul „durabilitatea în primul rând” să fie integrat în agendele pentru o mai bună 
reglementare ale UE și ale statelor sale membre;

84. subliniază că capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă (TSD) din acordurile 
comerciale ale UE trebuie să conțină angajamentul fiecărei părți de a ratifica și a pune 
în aplicare cele opt convenții fundamentale și cele patru convenții prioritare ale OIM, 
precum și acordurile internaționale multilaterale în domeniul mediului, prin furnizarea 
unei foi de parcurs pentru ratificare înainte de încheierea negocierilor; evidențiază că 
capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă (TSD) trebuie să includă măsuri 
disuasive eficace, inclusiv sancțiuni comerciale, în cazul unor încălcări grave și 
dovedite ale angajamentelor în materie de mediu și trebuie să fie reglementate de 
mecanismele generale de soluționare a litigiilor, pe picior de egalitate cu celelalte părți 
ale acordului;

85. salută intenția Comisiei de a promova lanțurile de aprovizionare durabile pentru a mări 
beneficiile economiei circulare pe plan intern și la nivel mondial; reliefează că acest 
lucru poate fi realizat numai prin impunerea unor obligații de diligență conforme cu 
orientările OCDE și care să respecte pe deplin standardele sociale, de mediu și de 
siguranță, precum și prin punerea deplină în aplicare a Principiilor directoare ale ONU 
privind afacerile și drepturile omului; așteaptă din partea Comisiei să prezinte o 
inițiativă legislativă privind obligația de diligență, care să prevadă introducerea, de-a 
lungul întregului lanț de producție, a unui sistem de trasabilitate socială și de mediu 
obligatoriu, transparent și funcțional;

UE ca lider mondial

86. sprijină ferm continuarea și consolidarea în continuare a politicii de sensibilizare a UE 
bazate pe „diplomația Pactului ecologic”, care este esențială pentru stimularea acțiunilor 
de combatere a schimbărilor climatice și protejarea mediului în țările partenere și pentru 
influențarea opiniei publice la nivel mondial; încurajează Comisia și statele membre să 
abordeze diplomația UE în domeniul climei și al mediului într-un mod global, creând 
conexiuni între schimbările climatice, protejarea biodiversității, dezvoltarea durabilă, 
agricultură, soluționarea conflictelor, migrație și preocupările umanitare, pentru a 
facilita tranziția globală către zero emisii nete, reziliență la schimbările climatice, 
dezvoltare durabilă și securitate alimentară și a aprovizionării cu apă;

87. subliniază că toate instrumentele de politică externă ar trebui să fie pe deplin în 
conformitate cu obiectivele UE în materie de climă, biodiversitate și mediu; reamintește 
poziția Parlamentului potrivit căreia, în următoarea perioadă de programare financiară, 
acțiunile ce țin de Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) ar trebui să 
contribuie cu cel puțin 16 % din pachetul lor financiar global la obiectivele climatice, 
iar acțiunile aferente Regulamentului privind Instrumentul de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI) ar trebui să contribuie cu 45 % 
din pachetul lor financiar global la obiectivele climatice, la gestionarea și protejarea 
mediului, la biodiversitate și la combaterea deșertificării, un procent de 30 % din 
pachetul financiar global al IVDCI fiind destinat atenuării schimbărilor climatice și 

10 Texte adoptate, P9_TA(2019)0220.
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adaptării la acestea;

88. reafirmă că trebuie să se încerce reducerea consecințelor dramatice pe care schimbările 
climatice le au asupra dezvoltării economice pe termen lung a țărilor în curs de 
dezvoltare, în special a țărilor cel mai puțin dezvoltate și a statelor insulare mici în curs 
de dezvoltare (SIDS); solicită, prin urmare, să se mărească investițiile în infrastructuri 
reziliente în țările în curs de dezvoltare, ca reacție la intensificarea catastrofelor 
naturale;

89. evidențiază că, potrivit IPCC, cunoștințele indigene și tradiționale reprezintă o resursă 
importantă pentru prevenirea schimbărilor climatice, datorită mai ales faptului că 
teritoriile popoarelor indigene adăpostesc aproximativ 80 % din biodiversitatea rămasă 
la nivel mondial; subliniază că este necesar să se abordeze interdependența dintre climă, 
mediu, dimensiunea economică și cea socială și, în special, efectele directe ale 
schimbărilor climatice asupra comunităților indigene și amenințarea existențială gravă 
cu care se confruntă multe dintre ele, inclusiv comunitățile cu care nu s-a intrat în 
contact până acum;

°

° °

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


