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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000039/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, 
Idoia Villanueva Ruiz
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

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

„Anul european al orașelor mai verzi 2022” este o inițiativă a unei platforme de ONG-uri europene 
alcătuite din organizații care acoperă diverse domenii, de la drepturile copilului, ale persoanelor cu 
dizabilități și ale persoanelor în vârstă la persoanele care suferă de alergii și de astm, organizații 
sportive, grupuri de mediu și organizații ale cetățenilor. Scopul său este să evidențieze faptul că 
aducerea naturii în orașe și înverzirea cartierelor noastre reprezintă una dintre cele mai mari 
posibilități insuficient exploatate de creștere a calității vieții cetățenilor europeni; să crească cantitatea 
și calitatea studiilor și numărul noilor inovații; să încurajeze cetățenii să acționeze pentru a-și 
îmbunătăți cartierele; să creeze o cultură a aprecierii spațiilor verzi; să crească numărul proiectelor de 
infrastructură verde; să creeze o foaie de parcurs pentru ecologizarea orașelor europene până în 
2030; și, în cele din urmă, să conecteze toate inițiativele existente în domeniul infrastructurii verzi, să 
facă schimb de bune practici și să impulsioneze agenda generală la nivel local, național și la nivelul 
UE.

Infrastructura verde ar putea oferi soluția la multe dintre provocările cu care se confruntă mediul 
urban, cum ar fi fenomenele meteorologice extreme, pierderea biodiversității, retenția de CO  2 , 
poluarea și riscurile pentru sănătate, într-un mod simplu și eficient din punctul de vedere al costurilor.

1. Are Comisia în vedere să creeze sau să sprijine crearea unui an tematic privind orașele mai verzi 
în 2022, care ar atrage atenția asupra importanței infrastructurii verzi în mediul urban?

2. Cum facilitează în prezent Comisia schimbul de bune practici inovatoare între statele membre și 
între orașe în ceea ce privește ecologizarea spațiilor urbane? Totodată, ținând cont de raportul 
privind analiza progreselor realizate în punerea în aplicare a Strategiei UE privind infrastructurile 
ecologice, ce măsuri va lua Comisia pentru a extinde implementarea infrastructurilor verzi și 
pentru a soluționa problemele aduse în discuție?
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