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SUGESTII

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

1. subliniază importanța politicii de coeziune, a finanțării coeziunii și a strategiilor de 
mediu la nivel regional în lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru îndeplinirea 
angajamentelor noastre în temeiul Acordului de la Paris; subliniază că, fiind principala 
politică de investiții a Uniunii și una dintre principalele surse de sprijin din partea UE 
pentru multe state membre, politica de coeziune ar trebui să fie pe deplin aliniată la 
obiectivele Uniunii în materie de climă și mediu și să garanteze, în special, că toate 
proiectele finanțate de UE respectă principiul „de a nu provoca prejudicii 
semnificative”, așa cum este prevăzut în Regulamentul privind taxonomia; salută 
obiectivul de politică 2 (OP2) din noul regulament propus privind dispozițiile comune, 
astfel cum este prevăzut acesta la articolul 4 alineatul (1) litera (b), prin care se 
urmărește „o Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se 
îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea 
tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei 
circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, precum și a 
prevenirii și gestionării riscurilor”;

2. solicită crearea unor politici ambițioase în domeniul mediului, climei și dezvoltării la 
nivel regional, care să se bazeze pe Agenda 2030, Pactul verde european, Strategia UE 
în domeniul biodiversității pentru 2030 și cadrul privind clima și energia pentru 2030; 
consideră că politica de coeziune și în special OP2 ar trebui să contribuie pe deplin la 
realizarea obiectivului climatic mai ambițios al Uniunii pentru 2030 și a obiectivului de 
a atinge un nivel net de emisii de gaze cu efect de seră egal cu zero cât mai curând 
posibil și cel târziu până în 2050, astfel cum se prevede în poziția Parlamentului 
referitoare la Legea europeană a climei; subliniază importanța Fondului european pentru 
investiții strategice (FEIS) pentru a atinge obiectivul de 30 % din noile investiții pentru 
cheltuielile legate de climă și de 10 % pentru cheltuielile legate de biodiversitate, 
precum și rolul său în viitorul cadru financiar multianual (CFM) și al instrumentelor de 
fonduri de redresare; reamintește poziția sa că cel puțin 35 % din resursele Fondului 
european de dezvoltare regională (FEDR) și 40 % din Fondul de coeziune ar trebui să 
sprijine obiectivele climatice ale Uniunii; consideră că acordul la care a ajuns Consiliul 
European de a contribui cu cel puțin 30 % din FEDR la obiectivele politicii „O Europă 
mai ecologică” constituie un pas important; încurajează Comisia să stabilească 
indicatori comuni de realizare și de resurse pentru a se asigura că proiectele contribuie 
la obiectivele climatice ale UE, aplicând criteriile stabilite în Regulamentul privind 
taxonomia, după caz; subliniază că tranziția către o economie sustenabilă și neutră din 
punct de vedere climatic nu trebuie să lase pe nimeni în urmă și trebuie realizată prin 
măsuri care asigură compatibilitatea activităților economice cu protecția mediului și 
creează locuri de muncă de înaltă calitate pe termen lung;

3. subliniază rolul pe care îl poate juca politica de coeziune, printre altele, în a stimula o 
dublă tranziție digitală și ecologică spre o economie mai circulară care este neutră din 
punct de vedere climatic, sustenabilă din punctul de vedere al mediului, eficientă din 
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punct de vedere energetic și al utilizării resurselor și care oferă soluții sustenabile pentru 
reducerea deșeurilor, gestionarea apei, eficiența energetică, renovarea clădirilor, 
dezvoltarea energiei din surse regenerabile, reducerea emisiilor, tranziția către o 
mobilitate cu emisii zero, declinul biodiversității și degradarea ecosistemelor; solicită ca 
următoarea generație a politicii de coeziune să fie rezilientă la schimbările climatice și 
consideră că niciun program care are un impact negativ asupra eforturilor de a atinge 
țintele climatice ale UE nu ar trebui să fie finanțat și sprijinit în cadrul politicii de 
coeziune; salută introducerea unui instrument de imunizare la schimbările climatice în 
politica de coeziune pentru perioada 2021-2027;

4. subliniază rolul strategic al energiei regenerabile, sustenabile și descentralizate în 
dezvoltarea teritoriilor și a întreprinderilor din acestea, în special a IMM-urilor; 
subliniază potențialul regiunilor periferice și ultraperiferice în domeniul energiei din 
surse regenerabile, având în vedere caracteristicile lor geografice și climatice; subliniază 
rolul politicii de coeziune pentru a spori utilizarea energiei din surse regenerabile și 
disponibilitatea surselor de energie curată și în special pentru a sprijini implementarea 
surselor alternative de energie, cum ar fi hidrogenul curat;

5. insistă asupra creării unei dezvoltări echilibrate, sustenabile și incluzive a Uniunii prin 
intermediul politicii de coeziune, care să ia în considerare caracteristicile specifice și 
nevoile tuturor statelor membre, ale regiunilor și cetățenilor acestora; solicită ca politicii 
de coeziune, în coordonare cu alte politici ale UE și în cooperare cu autoritățile 
naționale sau regionale de protecție civilă, să i se atribuie un rol mai important în 
sprijinirea eforturilor de prevenire a riscurilor în vederea adaptării la impacturile actuale 
și viitoare ale schimbărilor climatice, acordând o atenție deosebită celor mai vulnerabile 
zone, cum ar fi insulele, zonele de coastă și regiunile ultraperiferice, care întâmpină 
dificultăți mai mari din cauza poziției lor geografice, prin abordări bazate pe ecosisteme, 
prin dezvoltarea de noi infrastructuri sau modernizarea infrastructurilor existente și prin 
adoptarea de măsuri de reziliență la dezastre la nivel regional și local, ținând seama pe 
deplin de obiectivele legate de biodiversitate și contribuind la realizarea lor; solicită 
instituirea unor mecanisme eficace de cooperare regională și interregională în domeniul 
prevenirii dezastrelor naturale, și anume o capacitate de răspuns, gestionare și asistență 
reciprocă în caz de dezastre; solicită teste de rezistență privind adaptarea la schimbările 
climatice pentru proiectele finanțate de UE care sunt considerate deosebit de vulnerabile 
la impactul schimbărilor climatice;

6. recunoaște rolul esențial pe care îl au autoritățile regionale în gestionarea cu succes a 
politicilor de mediu și de dezvoltare; recunoaște importanța inițiativelor sectoriale 
locale pentru a realiza sustenabilitatea și reziliența socială și de mediu în toate locurile 
prin intermediul unor combinări personalizate ale politicilor și încurajează utilizarea 
instrumentelor, cum ar fi proiectele de dezvoltare locală conduse de comunități și 
investițiile teritoriale integrate, pentru a promova o guvernanță pe mai multe niveluri a 
inițiativelor de combatere a schimbărilor climatice; subliniază că alocarea specifică a 
fondurilor pentru măsurile adaptate la nivel local și regional nu numai că ar avea un 
impact puternic asupra economiei, dar ar avea și un efect mobilizator asupra implicării 
comunității în structurile de participare; încurajează parteneriatele de tip public-privat și 
finanțarea mixtă între fondurile structurale și de investiții europene (ESI) și alte 
programe, cum ar fi Orizont Europa, pentru a dezvolta soluții inovatoare de combatere a 
schimbărilor climatice și a crea o economie europeană mai rezilientă și mai sustenabilă; 



AD\1219323RO.docx 5/8 PE653.872v02-00

RO

invită Comisia și autoritățile de management să simplifice procedurile asociate politicii 
de coeziune pentru a se asigura că actorii privați, în special IMM-urile, pot accesa 
fonduri UE în cadrul politicii de coeziune; reamintește și salută, în acest context, 
ambiția Comisiei de a lansa Pactul climatic european;

7. subliniază propunerea prezentată de Comisie în cadrul Strategiei UE în domeniul 
biodiversității pentru 2030 ca orașele cu cel puțin 20 000 de locuitori să pregătească 
planuri de înverzire urbană pentru a crea păduri, parcuri și grădini urbane bogate în 
biodiversitate și accesibile, ferme urbane, acoperișuri și ziduri verzi și străzi pe care sunt 
plantați copaci; reiterează impactul pozitiv al unei astfel de măsuri asupra 
microclimatului urban și a sănătății, în special pentru grupurile vulnerabile; încurajează 
această acțiune și solicită mobilizarea instrumentelor de politică, de reglementare și a 
celor financiare pentru punerea sa în aplicare;

8. reamintește importanța implicării autorităților locale și regionale în elaborarea 
planurilor naționale privind energia și clima și a planurilor teritoriale pentru o tranziție 
justă în vederea îndeplinirii priorităților UE în materie de climă și energie, onorarea 
angajamentelor internaționale asumate în cadrul Acordului de la Paris și luarea în 
considerare a aspectelor sociale ale tranziției; subliniază rolul autorităților locale și 
regionale și al actorilor privați, cum ar fi IMM-urile, în atenuarea schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea; invită Comisia să consolideze guvernanța eficace pe mai multe 
niveluri în planificarea și punerea în aplicare a acțiunilor, garantând un dialog structurat 
cu autoritățile locale și regionale, și să asigure alinierea și complementaritatea planurilor 
de acțiune și ale măsurilor în domeniul climei și al energiei la toate nivelurile de 
guvernare, să îmbunătățească coordonarea dintre statele membre și transparența în ceea 
ce privește acțiunile legate de climă și de energie, să monitorizeze progresele acestora în 
ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice și să ofere asistență tehnică și sprijin 
pentru mobilizarea fondurilor și consolidarea capacităților;

9. solicită strategii holistice de integrare regională pentru a garanta dezvoltarea 
sustenabilă, a atenua consecințele schimbărilor climatice și a contribui pe deplin la 
atingerea obiectivelor din Acordul de la Paris; subliniază că este important să ne putem 
baza pe strategiile de specializare inteligentă pentru a dezvolta avantaje concurențiale 
solide și a stabili sinergii între diferitele regiuni și state membre ale UE prin obiectivul 
de cooperare teritorială europeană, cu scopul de a dezvolta răspunsuri europene la 
dificultățile legate de schimbările climatice;

10. recunoaște faptul că politica de coeziune afectează în mod direct calitatea vieții 
cetățenilor UE și îi ajută să facă față noilor provocări, cum ar fi schimbările 
demografice, tranziția industrială și schimbările climatice;

11. subliniază că UE se confruntă cu provocări serioase, în special în domeniul redresării 
economice, și că rolul politicii de coeziune în acest context va fi esențial;

12. insistă asupra creării unei dezvoltări echilibrate, sustenabile și incluzive a Uniunii prin 
intermediul politicii de coeziune, care să ia în considerare caracteristicile specifice și 
nevoile tuturor statelor membre, ale regiunilor și cetățenilor acestora;

13. subliniază faptul că politicile regionale de mediu trebuie să conțină măsuri de adaptare 
la daunele provocate de consecințele negative inevitabile ale schimbărilor climatice, ale 
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căror dispoziții ar trebui integrate în toate celelalte domenii de politică relevante;

14. reamintește că îmbunătățirea calității vieții cetățenilor UE necesită dezvoltarea în 
continuare a unor politici care să creeze condiții de muncă și de viață mai bune și să 
contribuie la protecția mediului și la combaterea schimbărilor climatice;

15. reamintește că politica de coeziune urmărește să reducă inegalitățile teritoriale în 
întreaga Uniune și să stimuleze dezvoltarea economică a regiunilor sale cel mai puțin 
dezvoltate; consideră, prin urmare, că este nevoie de cheltuieli eficace și concentrate ale 
Fondului de coeziune în regiunile în care economiile au o intensitate mai mare a 
emisiilor de CO2;

16. subliniază că este extrem de important ca fondurile pentru coeziune să ajute regiunile cu 
o intensitate mai mare a emisiilor de CO2 să avanseze mai rapid către o infrastructură cu 
energie curată și cu emisii zero de dioxid de carbon, care nu este încă garantată în ciuda 
evoluțiilor pozitive din ultimii ani.
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