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Subiect: Importanța infrastructurii urbane și ecologice – Anul european al orașelor mai verzi 2022

„Anul european al orașelor mai verzi 2022” este o inițiativă a unei platforme de ONG-uri europene 
formată din organizații care se ocupă de o gamă vastă de domenii, de la drepturile copiilor, 
persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă, la alergici și astmatici, organizații sportive, grupuri 
de mediu și organizații civice. Scopul său este să evidențieze faptul că aducerea naturii în orașe și 
înverzirea cartierelor noastre reprezintă una dintre marile idei insuficient valorificate de a îmbunătăți 
calitatea vieții cetățenilor europeni și cantitatea și calitatea cercetării și a sprijini dezvoltarea 
inovațiilor; a încuraja cetățenii să acționeze pentru a-și îmbunătăți cartierele; a construi o cultură a 
iubirii față de natură; a mări numărul de proiecte de infrastructuri verzi; a crea o foaie de parcurs 
pentru ecologizarea orașelor europene până în 2030 și, în cele din urmă, a conecta toate inițiativele 
existente în domeniul infrastructurii ecologice, a face schimb de bune practici și a impulsiona agenda 
generală la nivel local, național și la nivelul UE.

Infrastructura ecologică ar putea soluționa numeroase probleme ale spațiilor urbane, cum ar fi 
condițiile meteorologice extreme, biodiversitatea, retenția de CO2, poluarea și riscurile pentru 
sănătate, într-un mod simplu și necostisitor:

Are Comisia de gând să creeze sau să sprijine crearea unui an tematic al orașelor mai verzi în 2022, 
care să atragă atenția asupra importanței infrastructurii ecologice în mediul urban?

Cum facilitează în prezent Comisia schimbul de bune practici inovatoare între statele membre și 
orașe în ceea ce privește ecologizarea spațiilor urbane? Având în vedere, de asemenea, raportul 
recent al Comisiei privind analiza progreselor realizate în implementarea Strategiei UE privind 
infrastructurile ecologice, ce măsuri va lua Comisia pentru a intensifica implementarea infrastructurii 
verzi și pentru a rezolva problemele ridicate?
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