
 

 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
 

P8_TA(2018)0068 
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Rezoluţia Parlamentului European din 13 martie 2018 referitoare la rolul regiunilor și 

al orașelor din UE în punerea în aplicare a Acordului de la Paris COP 21 privind 

schimbările climatice (2017/2006(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice 

(CCONUSC) și Protocolul de la Kyoto la aceasta, 

– având în vedere Acordul de la Paris, Decizia 1/CP.21 și cea de a 21-a Conferință a 

părților (COP 21) la CCONUSC și cea de a 11-a Conferință a părților care servește 

drept reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto (CMP 11), organizată la Paris, 

Franța, între 30 noiembrie și 11 decembrie 2015, 

– având în vedere articolul 7 alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2) din Acordul de la 

Paris, care recunosc dimensiunile locale, subnaționale și regionale ale schimbărilor 

climatice și ale acțiunilor în domeniul climei; 

– având în vedere poziția sa din 4 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie a 

Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris 

adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 6 octombrie 2016 referitoare la punerea în aplicare a 

Acordului de la Paris și Conferința ONU din 2016 de la Marrakesh, Maroc, privind 

schimbările climatice (COP 22)2, 

– având în vedere Rezoluția sa din 4 octombrie 2017 referitoare la Conferința ONU din 

2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP 23)3, 

– având în vedere noile obiective de dezvoltare durabilă, în special obiectivul nr. 11, 

dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA(2016)0363. 
2  Texte adoptate, P8_TA(2016)0383. 
3  Texte adoptate, P8_TA(2017)0380. 



 

 

reziliente și durabile, 

– având în vedere prevederile Pactului de la Amsterdam de stabilire a Agendei urbane a 

UE, 

– având în vedere Rezoluția sa din 9 septembrie 2015 referitoare la dimensiunea urbană a 

politicilor UE1, 

– având în vedere rapoartele Agenției Europene de Mediu (AEM) nr. 12/2016 „Adaptarea 

urbană la schimbările climatice în Europa în 2016” și nr. 1/2017 „Schimbările climatice, 

impactul și vulnerabilitatea în Europa în 2016”; 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 2 martie 2016 intitulată „Calea de urmat 

după Acordul de la Paris: evaluarea implicațiilor Acordului de la Paris” 

(COM(2016)0110), 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 16 aprilie 2013 intitulată „O strategie a UE 

privind adaptarea la schimbările climatice” (COM(2013)0216), 

– având în vedere avizul Comitetului European al Regiunilor din 8 februarie 2017 intitulat 

„Către o nouă strategie a UE de adaptare la schimbările climatice – o abordare 

integrată”2, 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 18 iulie 2014 intitulată „Dimensiunea urbană 

a politicilor UE - Principalele caracteristici ale unei agende urbane a UE” 

(COM(2014)0490), 

– având în vedere articolul 8 din Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) 

[Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 20133], care prevede că „obiectivele fondurilor ESI sunt urmărite în 

concordanță cu principiul dezvoltării durabile”, 

– având în vedere acordurile de parteneriat și programele în cadrul RDC, care, în temeiul 

articolului 8 din RDC, au scopul de a promova „utilizarea eficientă a resurselor, 

atenuarea și adaptarea la schimbările climatice”, 

– având în vedere obiectivele tematice specifice susținute de fiecare fond ESI, inclusiv 

dezvoltarea tehnologică și inovarea, trecerea la o economie cu emisii scăzute de dioxid 

de carbon, adaptarea la schimbările climatice și promovarea utilizării eficiente a 

resurselor, 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020: O 

strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” 

(COM(2010)2020), 

– având în vedere cel de Al cincilea raport de evaluare al Grupului interguvernamental 

privind schimbările climatice, 

                                                 
1  JO C 316, 22.9.2017, p. 124. 
2  JO C 207, 30.6.2017, p. 51. 
3  JO L 347, 20.12.2013, p. 320. 



 

 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru 

mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0045/2018), 

A. întrucât creșterea numărului de fenomene meteorologice extreme reprezintă o 

consecință directă a schimbărilor climatice provocate de om și va continua să aibă un 

impact negativ asupra multor părți ale Europei, cu o frecvență mai mare, făcând ca 

ecosistemele sale locuite să devină mai vulnerabile; întrucât, potrivit scenariilor 

Grupului interguvernamental privind schimbările climatice, temperatura planetei ar 

putea crește cu 0,9 - 5,8 ºC până în 2100; 

B. întrucât cel de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu (PAM), care va orienta 

politica europeană de mediu până în 2020, identifică o îmbunătățire în ceea ce privește 

sustenabilitatea orașelor Uniunii ca obiectiv prioritar, împreună cu cele trei obiective 

orizontale principale de a proteja, de a conserva și de a consolida capitalul natural al 

Uniunii, precum și de a transforma Uniunea într-o economie eficientă din punctul de 

vedere al utilizării resurselor, verde și competitivă, cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon, și de a proteja cetățenii Uniunii împotriva presiunilor legate de mediul 

înconjurător și a riscurilor pentru sănătate și bunăstare; 

C. întrucât schimbările climatice ar putea agrava schimbările societale dacă nu se iau 

măsuri suplimentare; întrucât ar trebui să se țină seama de fluxurile migratorii 

importante preconizate ca urmare a acestor schimbări climatice la nivel mondial și 

rezultate în urma mișcărilor populației care vor crea noi exigențe în ceea ce privește 

infrastructura orașelor; 

D. întrucât, potrivit principalelor constatări din raportul AEM nr. 12/2016, realitatea 

schimbărilor climatice afectează deja UE sub forma fenomenelor meteorologice 

extreme și a unor efecte treptate pe termen lung precum uragane, furtuni, deșertificare, 

secete, coroziunea solurilor și a țărmurilor, ploi abundente, valuri de căldură, inundații, 

creșterea nivelului mării, penuria de apă, incendii forestiere și răspândirea bolilor 

tropicale; 

E. întrucât, ca urmare a schimbărilor climatice, crește riscul de dispariție a unor specii de 

plante și animale și de incidență a bolilor infecțioase cauzate de factori climatici; 

întrucât anumite teritorii, precum regiunile ultraperiferice și alte regiuni ale UE care ar 

putea fi vulnerabile din punct de vedere topografic, sunt afectate mai puternic de 

efectele schimbărilor climatice; 

F. întrucât, mai mult decât atât, studii recente arată că diverse schimbări observate în 

mediu și în societate, cum ar fi schimbările legate de speciile forestiere, stabilirea unor 

specii alogene invazive și focarele de boală, au fost cauzate sau amplificate de 

schimbările climatice globale, ceea ce va accentua vulnerabilitatea oamenilor, naturii și 

ecosistemelor în care aceștia locuiesc, dacă nu se iau măsuri concrete; întrucât un sprijin 

integrat al UE pentru a îmbunătăți solidaritatea și schimbul de bune practici între statele 

membre ar contribui la asigurarea faptului că regiunile cele mai afectate de schimbările 

climatice sunt capabile să ia măsurile necesare pentru a se adapta; 

G. întrucât schimbările climatice influențează disparitățile sociale, care deja erau în 

creștere în ultimul deceniu în UE, sporind vulnerabilitatea păturilor cele mai 



 

 

defavorizate ale societății care dispun de mai puține capacități și resurse pentru a face 

față efectelor acestora; întrucât vulnerabilitatea persoanelor individuale la efectele 

schimbărilor climatice este determinată în mare măsură de capacitatea acestora de a 

accesa resurse de bază și întrucât autoritățile publice ar trebui să garanteze accesul la 

aceste resurse de bază; 

H. întrucât aproape 72,5 % din populația UE, aproximativ 359 de milioane de persoane, 

locuiește în orașe; întrucât, în plus, UE este responsabilă de producerea a 9 % din 

emisiile globale, iar zonelor urbane le revine 60-80 % din consumul global de energie și 

aproximativ același procentaj de emisii de CO2; 

I. întrucât opțiunile de infrastructură urbană vor avea un impact asupra capacității orașelor 

de a rezista la schimbările climatice; întrucât orașele, întreprinderile și alți actori 

nestatali au un potențial de atenuare cuprins între 2,5 și 4 miliarde de tone de CO2 până 

în 2020; întrucât regiunile și orașele pot reduce cu 5 % emisiile globale, pentru a 

respecta obiectivele din Acordul de la Paris, și întrucât ele au potențialul de a reduce 

semnificativ emisiile globale; 

J. întrucât obiectivul de dezvoltare durabilă (ODD) nr. 11, dezvoltarea orașelor și a 

așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile, 

prevede creșterea substanțială, până în 2020, a numărului de orașe și de așezări umane 

care adoptă și pun în aplicare politici și planuri integrate pentru incluziune, eficiența 

utilizării resurselor, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea și reziliența 

la dezastre, precum și dezvoltarea și implementarea, în conformitate cu Cadrul de 

Acțiune de la Sendai pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre 2015-2030, a unei 

gestionări holistice a riscului de dezastre, la toate nivelurile; 

K. întrucât autoritățile municipale sunt printre principalii beneficiari ai finanțărilor 

europene; 

L. întrucât articolul 7 alineatul (2) din Acordul de la Paris recunoaște că „adaptarea este o 

problemă globală cu care se confruntă toți, care are dimensiuni locale, subnaționale, 

naționale, regionale și internaționale”; întrucât acțiunile autorităților locale și ale 

actorilor nestatali sunt esențiale pentru a le permite guvernelor să își îndeplinească 

angajamentele în cadrul unei acțiuni în domeniul climei la nivel mondial; 

M. întrucât strategia UE de adaptare la schimbările climatice (COM(2013)0216), precum și 

regulamentele respective ale UE privind fondurile structurale și de investiții europene 

(ESI) identifică obiective principale și acțiuni de politică aferente, în special prin 

introducerea unor mecanisme precum condiționalitățile ex ante și obiectivele tematice 

relevante pentru climă în cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020, ca de 

exemplu obiectivul tematic (OT) 4: „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele”, OT 5: „Promovarea adaptării la 

schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor” și OT6: „Conservarea și 

protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor”, care au condus la o 

finanțare mai importantă și mai bine direcționată către acțiunile în domeniul climei, cel 

puțin în cadrul unora dintre fondurile ESI; 

N. întrucât regiunile și orașele și-au dovedit angajamentul față de procesul CCONUSC prin 

implicarea în inițiativele Agenda de acțiune Lima-Paris (LPAA) și Zona actorilor 

nestatali pentru politici climatice (NAZCA), 



 

 

Contextul general 

1. salută rolul jucat de UE în cadrul Acordului de la Paris/COP 21 și rolul său de lider 

mondial în lupta împotriva schimbărilor climatice; subliniază că Europa are unul dintre 

cele mai ambițioase obiective la nivel mondial în ceea ce privește combaterea 

schimbărilor climatice; îndeamnă ca atenuarea schimbărilor climatice să fie considerată 

o prioritate importantă în politicile de coeziune ale UE pentru a îndeplini și a menține 

angajamentele din Acordul de la Paris/COP 21, promovând inovarea în domeniul 

energiei curate, economia circulară, energia din surse regenerabile și eficiența 

energetică, fără a aduce atingere măsurilor de adaptare necesare, menținând, în același 

timp, rolul și obiectivele de bază ale politicii de coeziune, în conformitate cu articolul 

174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE); 

2. salută abordarea combaterii schimbărilor climatice din obiectivele de dezvoltare 

durabilă (ale ONU) și Pactul de la Amsterdam (Agenda urbană a UE); subliniază că 

Europa trebuie să devină un adevărat lider mondial în domeniul energiei din surse 

regenerabile astfel cum a propus Comisia și reamintește că Agenda urbană a UE 

contribuie la implementarea Agendei de dezvoltare durabilă 2030 a ONU, prin 

intermediul obiectivului orașe deschise tuturor, sigure și durabile; ține seama, în acest 

context, de numeroasele diferențe dintre autoritățile locale europene și de potențialul 

diferit al acestora; solicită o abordare flexibilă și adaptată în aplicarea Agendei urbane, 

care să furnizeze stimulente și orientări pentru a se exploata complet potențialul 

orașelor; 

3. reamintește că în Rezoluția sa din 14 octombrie 2015 referitoare la un nou acord 

internațional de la Paris privind schimbările climatice1 statele membre sunt invitate să ia 

în considerare posibilitatea de a-și asuma angajamente complementare privind 

reducerea gazelor cu efect de seră (GES); subliniază necesitatea unui grad maxim de 

transparență și control al procesului COP 21; 

4. invită Comisia și statele membre să pună în aplicare obiective ambițioase în materie de 

atenuare și adaptare, în conformitate cu legislația UE în vigoare privind acțiunile în 

domeniul climei și ca urmare a solicitării Comitetului Regiunilor din avizul său din 9 

februarie 2017 intitulat „Către o nouă strategie a UE de adaptare la schimbările 

climatice o abordare integrată”; 

5. regretă strategiile iresponsabile care pun în pericol mediul, cum ar fi anumite activități 

economice și sectoare industriale specifice care generează niveluri ridicate de poluare, și 

subliniază responsabilitatea tuturor categoriilor sociale de a contribui la măsuri care sunt 

esențiale pentru a inversa o tendință care pune în pericol viața pe Pământ; subliniază 

faptul că există o lipsă de informații cu privire la măsurile întreprinse de unele sectoare 

industriale pentru a combate efectele poluării și pentru a găsi soluții mai puțin poluante; 

regretă, însă, că anumiți lideri de opinie în domeniul științei, mass-mediei și cel politic 

continuă să nege evidența schimbărilor climatice; 

6. își exprimă regretul față de intenția declarată a SUA de a se retrage din Acordul de la 

Paris și salută numărul mare de actori non-federali, în special state și orașe din SUA, 

care și-au reafirmat angajamentul de a îndeplini obiectivele stabilite de Acordul de la 

Paris; încurajează autoritățile locale și regionale din Statele Unite ale Americii care 

                                                 
1  JO C 349, 17.10.2017, p. 67. 



 

 

doresc să se implice în combaterea schimbărilor climatice să colaboreze și să coopereze 

cu alți parteneri publici și privați în proiectele lor și să facă schimb de bune practici în 

acest sens; solicită o nouă guvernanță care ar putea asigura fonduri pentru acțiuni în 

domeniul climei și o mai bună integrare a regiunilor și orașelor și a organismelor lor 

reprezentative; 

7. subliniază faptul că orașele trebuie să joace un rol decisiv în lupta împotriva 

schimbărilor climatice, într-o interdependență coordonată cu autoritățile naționale și cu 

regiunile din care fac parte; încurajează implicarea în continuare a liderilor subnaționali 

și a guvernelor naționale la nivel internațional prin intermediul unor platforme precum 

Prietenii Orașelor; este de opinie că în cazul specific al dezvoltării urbane sustenabile 

integrate, autoritățile locale ar trebui să fie împuternicite nu doar să selecteze proiecte, 

ci și să pregătească, să conceapă și să implementeze programe de dezvoltare locală; 

subliniază posibilele aspecte pozitive pentru creștere și locurile de muncă verzi; 

8. observă că autoritățile locale sunt responsabile de punerea în aplicare a majorității 

măsurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice și a majorității legislației UE 

din acest domeniu; subliniază necesitatea de a acționa în ceea ce privește planificarea 

urbană, mobilitatea, transportul public și infrastructura, performanța energetică a 

clădirilor, campaniile educaționale, orașele inteligente, rețelele inteligente și subvențiile 

regionale pentru punerea în aplicare a Acordului de la Paris; 

9. constată că primarii orașelor sunt direct responsabili față de alegătorii lor pentru 

deciziile pe care le iau și pot acționa mai eficace și mai rapid și adesea cu rezultate 

imediate, care au un impact major; 

10. solicită guvernelor naționale să ajute orașele și regiunile să pună în aplicare 

angajamentele internaționale de sprijinire a inițiativelor în materie de climă și energie la 

nivel local și regional; 

11. reamintește că schimbările climatice interacționează cu factori sociali și economici și, 

prin urmare, este nevoie de o viziune integratoare, care va fi mai eficace la nivel local și 

regional; 

12. avertizează cu privire la costurile pe care trebuie să le suporte societatea și la impactul 

economic cauzat de emisiile de GES, care afectează în prezent infrastructura urbană și 

sistemele publice de sănătate și de asistență socială care - în anumite momente și în 

anumite orașe și regiuni - sunt suprasolicitate și se confruntă cu o situație economică 

precară; constată că aceste sisteme vor fi astfel supuse unor presiuni suplimentare și vor 

fi trebui să satisfacă nevoi din ce în ce mai mari și mai complexe; salută potențialele 

avantaje economice ale orașelor care sunt pionieri în materie de infrastructură cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și investesc în acestea, printre care se numără costuri reduse 

ale energiei electrice, costuri reduse de întreținere și cheltuieli reduse pentru sănătatea 

publică, îmbunătățită prin reducerea poluanților; 

13. recunoaște că atenuarea și adaptarea schimbărilor climatice sunt procese pe termen lung, 

care depășesc atât ciclurile electorale, cât și deciziile de la nivel local și regional și 

solicită ca atenuarea și adaptarea să fie considerate surse de oportunități în fața altor 

provocări, cum ar fi ocuparea forței de muncă și acțiunile vizând îmbunătățirea 

sănătății, a calității vieții și a serviciilor publice; observă că Acordul de la Paris prevede 

implicarea activă a părților interesate care nu sunt părți prin intermediul proceselor de 



 

 

examinare tehnică privind atenuarea și adaptarea; 

14. recunoaște rolul esențial al regiunilor și orașelor în ceea ce privește promovarea 

asumării responsabilității pentru tranziția energetică și insistarea asupra unor obiective 

climatice sau energetice de jos în sus; constată că regiunile și zonele urbane sunt cele 

mai potrivite pentru testarea și aplicarea unor soluții integrate în domeniul energiei, în 

cooperare directă cu cetățenii; subliniază că este necesar să se stimuleze tranziția 

energetică și investițiile locale în măsuri de atenuare a schimbărilor climatice și de 

adaptare la acestea; subliniază faptul că inovațiile în domeniul energiei curate și 

proiectele la scară mică de energie din surse regenerabile ar putea juca un rol major în 

atingerea obiectivelor Acordului de la Paris; îndeamnă Comisia și statele membre să 

demareze un proces pentru a permite accesul la măsuri financiare care să țină seama de 

caracteristicile specifice și de valoarea pe termen lung a comunităților energetice locale 

pentru piața energiei, mediu și sănătate și să promoveze rolul prosumatorilor individuali 

în legătură cu sursele regenerabile de energie, în vederea unei autonomii și a unei 

producții proprii sporite; invită orașele și regiunile să își asume rolul de lider în 

promovarea eficienței energetice și a producției de energie din surse regenerabile pentru 

a reduce emisiile de GES și poluarea aerului; 

15. reiterează că este necesar ca regiunile să pună în aplicare Directiva 2010/31/UE privind 

performanța energetică a clădirilor și Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică 

și solicită orientarea sau consolidarea fondurilor structurale pentru promovarea 

eficienței energetice a clădirilor publice și a autonomiei energetice a localităților prin 

intermediul energiei regenerabile; solicită ca proiectele de cooperare în materie de 

energie cetățenească să fie sprijinite din fondurile structurale și prin reducerea sarcinilor 

administrative la nivel național și regional; 

16. observă că, potrivit celor mai recente statistici, UE generează aproximativ 10 % din 

emisiile globale de GES și că, prin urmare, fără acțiuni la nivel global, tendințele 

climatice negative nu pot fi inversate; subliniază, însă, că UE ar putea avea un rol de 

lider în acest sens, în special prin promovarea de soluții și tehnologii în domeniul 

energiei curate; 

17. reamintește că Agenda urbană a UE promovează o nouă metodă de lucru, prin care 

potențialul orașelor este pe deplin utilizat pentru a răspunde provocărilor legate de 

schimbările climatice la nivel mondial, și aceasta presupune să se acorde o atenție 

deosebită unei mai bune reglementări, accesului la finanțare și schimbului de 

cunoștințe; 

UE și politica de coeziune 

18. consideră că viitorul cadru financiar multianual (CFM) ar trebui să își crească, acolo 

unde este cazul, nivelul ambiției de a atinge obiectivele climatice și că ar trebui să se 

mărească proporția cheltuielilor destinate acestui scop; 

19. reamintește angajamentul de a aloca cel puțin 20 % din bugetul UE pentru perioada 

2014-2020 (aproximativ 212 miliarde EUR) acțiunilor în domeniul climei; solicită 

Comisiei și statelor membre să țină seama în mod corespunzător de Raportul special nr. 

31 din 2016 al Curții de Conturi Europene, care avertizează că există un risc 

semnificativ ca obiectivul de 20 % să nu fie atins dacă nu se iau măsuri suplimentare și 

solicită Comisiei să țină la curent Parlamentul în legătură cu progresele din acest 



 

 

domeniu important; subliniază că în ceea ce privește Fondul social european, precum și 

în domeniul agriculturii, al dezvoltării rurale și al pescuitului nu s-a înregistrat nicio 

tranziție semnificativă către acțiunile în domeniul climei și că nu au fost explorate pe 

deplin toate posibilitățile de finanțare a acțiunilor în domeniul climei; 

20. subliniază rolul esențial al politicii de coeziune în ceea ce privește abordarea 

provocărilor legate de schimbările climatice la nivel local și regional; reiterează 

necesitatea de a majora bugetul politicii de coeziune post-2020; insistă asupra faptului 

că politica de coeziune ar trebui să acorde o atenție deosebită investițiilor în mediul 

urban în calitatea aerului, economia circulară, adaptarea climatică, soluțiile pentru 

dezvoltarea infrastructurii verzi și tranziția energetică și digitală; 

21. sprijină crearea unui instrument costuri-beneficii care să permită administrațiilor publice 

locale să înțeleagă impactul proiectelor în ceea ce privește reducerea emisiilor de carbon 

și să le permită să profite pe deplin de oportunitățile de finanțare disponibile la nivelul 

UE; 

22. consideră că politica de coeziune ar trebui să încorporeze abordările privind atât 

atenuarea, cât și adaptarea, făcând o diferențiere între acestea, dar ținând seama de 

faptul că ele trebuie să fie coordonate, și introducând mecanisme de finanțare clare 

pentru a stimula și încuraja politici și măsuri în fiecare domeniu; consideră că aceste 

mecanisme ar putea fi puse în aplicare prin planuri de investiții clare și măsurabile cu 

participarea orașelor și regiunilor (inclusiv a autorităților publice, industriei, părților 

interesate și a societății civile) și că această participare ar trebui să cuprindă și etapele 

de implementare și evaluare; 

23. constată că numai 15 state membre au adoptat un plan de acțiune și o strategie de 

adaptare, cu puține măsuri concrete în practică; consideră că planificarea viitoare a 

fondurilor ESI ar trebui să fie mai bine integrată în planurile naționale privind energia și 

clima pentru 2030; insistă asupra faptului că, în viitorul cadru financiar multianual, 

integrarea obiectivelor climatice ar trebui să fie îmbunătățită în continuare, de exemplu 

prin corelarea în mai mare măsură a investițiilor politicii de coeziune cu planurile 

generale ale statelor membre în vederea atingerii obiectivului pentru 2030; subliniază că 

va trebui, prin urmare, să se țină seama de obiectivele climatice ale UE la evaluarea 

acordurilor de parteneriat, în timp ce programele operaționale vor trebui să mențină o 

legătură strânsă cu strategiile și planurile de adaptare ale fiecărui stat membru, cu 

scopul de a obține coordonare și coerență la toate nivelurile de planificare și gestionare, 

în special atunci când fondurile UE constituie o proporție ridicată din cheltuielile 

publice disponibile; observă că, drept urmare, evaluarea programelor operaționale va 

trebui să ia în considerare cât de eficace contribuie acestea la reducerea emisiilor de 

GES, urmărind totodată o metodă de măsurare a rezultatelor și un proces de 

monitorizare comune pentru a evita dezinformarea ecologică; 

24. solicită ca investițiile din cadrul politicii de coeziune să fie în concordanță cu o politică 

eficace în domeniul climei pentru a garanta sustenabilitatea din punctul de vedere al 

mediului; 

25. subliniază că politica în domeniul inovării și dimensiunea urbană constituie fundamente 

adecvate pentru sinergiile dintre obiectivele climatice și obiectivele economice mai 

ample ale politicii de coeziune; solicită, prin urmare, elaborarea unor dispoziții specifice 

care să vizeze dezvoltarea urbană sustenabilă și inovarea urbană, consolidând aceste 



 

 

domenii în mod semnificativ din punct de vedere financiar în cadrul politicii de 

coeziune de după 2020; 

26. invită diversele parteneriate care abordează probleme legate de atenuarea schimbărilor 

climatice în cadrul Agendei urbane a UE să adopte și să-și prezinte rapid planurile de 

acțiune; invită, de asemenea, Comisia ca, în viitoarele propuneri legislative, să țină 

seama de propunerile incluse în aceasta, în special în ceea ce privește o mai bună 

reglementare, finanțarea și cunoașterea; 

27. subliniază că, pentru a îndeplini obiectivele pe termen mai lung ale Acordului de la 

Paris, este necesară o mai mare coerență a investițiilor cu o traiectorie de decarbonizare 

pe termen lung pentru piața regională / a statului / a UE în ansamblu și solicită măsuri 

prin care să se faciliteze accesul la finanțare pentru a le permite regiunilor și orașelor 

mai mici să acceseze fonduri; subliniază, în plus, că ar trebui să se pună la dispoziție o 

finanțare prioritară pentru regiunile dependente de carbon pentru a permite o tranziție 

lină către o economie cu emisii reduse de carbon și că ar trebui să se acorde prioritate 

trecerii la locuri de muncă alternative a muncitorilor din industriile cu emisii ridicate de 

carbon; invită Comisia să propună ca, în cadrul politicii de coeziune post-2020, 

reducerea emisiilor (împreună cu alte acțiuni, cum ar fi lucrările de recuperare sau 

activitățile care vizează regenerarea și decontaminarea siturilor dezafectate) să 

reprezinte un element important în evaluarea performanțelor programelor operaționale; 

28. subliniază importanța utilizării unor instrumente și politici financiare suplimentare, cum 

ar fi Fondul european pentru investiții strategice, Mecanismul pentru interconectarea 

Europei și Orizont 2020, pentru a finanța proiecte care vor contribui la atenuarea 

schimbărilor climatice sau la adaptarea la acestea; 

29. insistă asupra faptului că subvențiile acordate regiunilor și orașelor ar trebui să rămână 

principala formă de finanțare din partea UE în cadrul politicii de coeziune, în special în 

ceea ce privește acțiunile în domeniul climei; subliniază, totuși, că, în pofida 

îmbunătățirii coerenței și a preciziei indicatorilor de impact și de rezultat relevanți 

pentru climă, aceștia nu sunt suficienți pentru a stabili nivelul contribuției politicii de 

coeziune la îndeplinirea obiectivelor globale ale UE în materie de climă și consideră că 

este necesar să se îmbunătățească sistemul de supraveghere și de monitorizare a 

cheltuielilor în domeniul climei pentru a asigura faptul că cheltuielile UE au o 

contribuție specifică și măsurabilă la atingerea obiectivelor UE; solicită o foaie de 

parcurs privind adaptarea care să monitorizeze acțiunile climatice la nivel regional și 

local și invită Comisia să examineze procentul fondurilor cheltuite de statele membre la 

nivel local pentru reducerea emisiilor de GES și pentru a asigura adaptarea teritoriului la 

schimbările climatice; 

30. recunoaște rolul instrumentelor de dezvoltare teritorială integrată, precum investițiile 

teritoriale integrate (ITI) și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 

(CLLD), care pot fi utilizate de orașe ca instrumente suplimentare pentru finanțarea 

strategiilor de dezvoltare urbană sustenabilă sau a zonelor funcționale; solicită abordări 

și strategii locale integrate ascendente care să asigure o utilizare mai eficientă a 

resurselor, crearea unei rezistențe sporite și adaptarea la impactul schimbărilor climatice 

în zonele cele mai afectate; 

31. recunoaște că în orașele din UE se află cea mai mare parte a industriei de cercetare și 

dezvoltare din Europa axată pe schimbările climatice; invită Comisia să acorde un 



 

 

sprijin sporit orașelor și regiunilor în domeniul formării și sensibilizării, orientării 

financiare, cunoașterii, comunicării, cercetării și dezvoltării, educației în domeniul 

protecției climei și al consilierii atât în materie de atenuare, cât și de adaptare, în special 

prin consolidarea instrumentelor existente, cum ar fi platforma dedicată consilierii în 

materie de investiții urbane URBIS, URBACT și inițiativa Acțiuni Urbane Inovatoare 

(UIA); invită Comisia să se asigure că aceste industrii beneficiază pe deplin de 

cooperarea globală în materie de cercetare și să consolideze aceste instrumente pentru a 

ajuta administrațiile publice locale să furnizeze proiecte adecvate scopului, precum și să 

acceseze opțiunile de finanțare pentru a testa soluții inovatoare în ceea ce privește 

strategiile de dezvoltare urbană; solicită autorităților subnaționale din afara UE să fie în 

măsură să participe în mod voluntar la inițiativele europene în domeniul științei, al 

cercetării și al tehnologiei, cum ar fi Orizont 2020, atât în mod formal, cât și informal, 

pentru a atinge obiectivele colective; consideră că facilitățile financiare, cum ar fi 

fondurile globale pentru climă, ar trebui să fie accesibile în mod direct autorităților 

locale; consideră că sinergiile dintre politica de coeziune și politicile în materie de 

cercetare și inovare ar trebui consolidate pentru a asigura implementarea rapidă a noilor 

tehnologii cu emisii reduse de carbon; 

32. invită Comisia să se asigure că programul Orizont 2020 acordă o mai mare atenție, 

precum și finanțare sporită, proiectelor de inovare și cercetare în domeniul economiei 

circulare și al orașelor sustenabile; încurajează statele membre ca, cu sprijinul Comisiei 

și al Băncii Europene de Investiții (BEI), să consolideze capacitatea administrativă a 

regiunilor și orașelor pentru ca acestea să poată profita pe deplin de posibilitățile de 

finanțare publice și private disponibile la nivelul UE; 

33. invită autoritățile competente să abordeze problema deșeurilor în vederea realizării 

economiei circulare și a promovării altor modalități de eliminare a deșeurilor care nu 

pot fi reutilizate sau reciclate decât incinerarea; 

34. consideră că, în perioada de programare următoare, schimbările climatice vor trebui 

integrate în programarea cooperării teritoriale; subliniază rolul important al cooperării 

teritoriale, al cooperării transfrontaliere și al strategiilor macroregionale în acțiunile 

regiunilor și orașelor, atât în interiorul, cât și în afara granițelor UE, și reafirmă 

necesitatea de a consolida acest instrument din punct de vedere politic și financiar, atât 

în ceea ce privește atenuarea, cât și în ceea ce privește adaptarea; subliniază că un cadru 

pentru punerea în aplicare a acțiunilor comune și a schimburilor de politici între actorii 

naționali, regionali și locali din diferite state membre, precum Interreg, este deosebit de 

adecvat pentru a aborda schimbările climatice și pentru a întreprinde acțiuni 

corespunzătoare menite să atenueze efectele acestora; salută, în acest sens, faptul că 

șapte dintre cele 15 programe transnaționale Interreg din întreaga Europă finanțează 

strategii, acțiuni-pilot, formarea profesională și instrumente, pentru a ajuta orașele să își 

consolideze capacitățile pentru a reduce emisiile de CO2 și pentru a atenua schimbările 

climatice, în vederea atingerii obiectivelor UE; 

Orașele și regiunile 

35. salută inițiative precum Convenția globală a primarilor pentru climă și energie rolul 

jucat de numeroase orașe și regiuni în ceea ce privește combaterea schimbărilor 

climatice și protecția mediului; îndeamnă orașele și regiunile să coopereze și să includă 

lupta împotriva schimbărilor climatice în agenda instituțională în măsură și mai mare și 

de urgență; recomandă autorităților urbane să pună în practică strategii inteligente de 



 

 

planificare urbană pe termen lung și abordări inovatoare, precum inițiativa orașelor 

inteligente, și să actualizeze acestea periodic; subliniază că este nevoie de proiecte 

pentru locuințe sustenabile și eficiente din punct de vedere energetic și de clădiri 

inteligente care să economisească energie, de investiții în energie din surse regenerabile, 

de sisteme ecologice de transport public, de sprijin suplimentar pentru proiecte care 

promovează orașe și regiuni cu emisii scăzute de dioxid de carbon și de alianțe de orașe 

și administrații publice locale și regionale care să coopereze pentru combaterea 

încălzirii globale; 

36. ia act de importanța punerii în aplicare a unui cadru de raportare bazat pe parametri 

obiectivi și pe metodologii verificate și a monitorizării acțiunilor în domeniul climei 

întreprinse de orașe și regiuni pentru a partaja datele privind angajamentele legate de 

climă și pentru a spori transparența în rândul actorilor în vederea atingerii obiectivelor 

climatice; 

37. reamintește că sectorul transporturilor este, de asemenea, responsabil atât pentru 

emisiile de GES, cât și pentru poluanții atmosferici care sunt periculoși pentru sănătate 

și a căror concentrație în aerul urban este reglementată prin Directiva (UE) 2016/2284 

privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici; este de opinie că 

regiunile și orașele au un potențial enorm de a reduce emisiile de GES cauzate de 

transport și scoate în evidență necesitatea finanțării inițiativelor care facilitează 

mobilitatea locală și regională cu emisii reduse de carbon; subliniază că este important 

ca orașele să își asume un rol însemnat în promovarea utilizării transportului public și în 

promovarea electrificării transportului public și privat și solicită să fie promovate o serie 

de regiuni-model în scopul cercetării legate de sisteme de transport inteligente și 

interconectate între zonele urbane și cele rurale; 

38. salută inițiativele orașelor, precum orașele inteligente și rețelele inteligente, care 

urmăresc reducerea emisiilor de GES și sporirea eficienței în utilizarea resurselor; 

subliniază că regiunile trebuie să îmbunătățească dispozițiile privind orașele verzi prin 

promovarea transformării energetice și digitale și că soluțiile precum rețelele inteligente 

oferă potențialul de furnizare mai eficientă a energiei către locuințe și clădiri; recunoaște 

că colaborarea dintre întreprinderi și orașe ajută la crearea unor soluții inovatoare și 

favorabile incluziunii și solicită promovarea acesteia; subliniază necesitatea de a majora 

investițiile în alte soluții sustenabile, cum ar fi infrastructura verde, și, în special, în 

înmulțirea suprafețelor cu vegetație lemnoasă în orașe; reamintește că nu doar emisiile 

trebuie reduse, ci și capacitatea de absorbție a CO2 în sol trebuie sporită și solicită 

îmbunătățirea protecției pădurilor urbane existente și a celor nou create din regiunile 

UE; 

39. subliniază că alimentele de sezon produse pe plan local pot reduce emisiile de GES 

generate de transport, reducând astfel amprenta totală de carbon a alimentelor; invită 

Comisia să lucreze împreună cu sectorul alimentar pentru a crește producția sustenabilă 

de alimente pe plan local și regional și salută măsurile voluntare (precum sistemul de 

etichetare de tip „semafor”) care asigură vizibilitatea impactului asupra climei și a 

amprentei de carbon în cazul alimentelor și al altor produse; solicită stabilirea unor 

indicatori comuni la nivelul UE care să permită etichetarea voluntară, dar comparabilă 

și invită autoritățile locale să desfășoare campanii de informare pentru a sensibiliza 

publicul cu privire la amprenta de carbon a alimentelor; 

40. subliniază că măsurile de atenuare trebuie să fie planificate pe baza unei distribuiri 



 

 

echitabile a eforturilor și beneficiilor între diferiții actori și că măsurile de adaptare 

trebuie să se axeze pe protecția celor mai vulnerabile categorii ale populației în 

ansamblu; 

41. recunoaște diversitatea și specificitatea vulnerabilităților și potențialului regional și 

subliniază că provocările, resursele și cele mai eficace măsuri pot fi diferite în fiecare 

teritoriu; reamintește, prin urmare, angajamentul său de a respecta principiul 

subsidiarității și subliniază că orașele și regiunile trebuie să aibă competența necesară și 

suficientă autonomie politică, administrativă și financiară pentru planificarea și punerea 

în aplicare a acțiunilor individuale; subliniază necesitatea ca orașele să-și adapteze 

planificarea urbană prin investiții în infrastructura verde, mobilitate, transport public și 

rețele inteligente pentru a îndeplini obiectivele stabilite în Acordul de la Paris; 

reiterează că autoritățile locale și regionale, care reprezintă nivelurile de guvernanță cele 

mai apropiate de fiecare cetățean, precum și de impactul asociat provocărilor legate de 

schimbările climatice, au viziunea cea mai completă asupra multor probleme și 

subliniază, prin urmare, că este important ca acesta să dispună de capacitatea 

administrativă și instrumentele financiare necesare pentru a dezvolta soluții 

individualizate pentru atenuarea schimbărilor climatice; 

42. solicită o guvernanță pe mai multe niveluri care să fie mai eficace și deplin transparentă 

și care ar putea implica mai bine administrația locală, regiunile și orașele, precum și 

organele reprezentative ale acestora în procesul decizional al UE și în procesul 

CCONUSC; solicită să se promoveze și să se garanteze coordonarea tuturor autorităților 

publice și să se încurajeze participarea cetățenilor, a actorilor sociali și a actorilor 

economici și invită Comisia să promoveze coordonarea și schimbul de informații și de 

bune practici între statele membre, regiuni, comunități locale și orașe; subliniază că ar 

trebui încurajate modelele participative de guvernanță locală; 

43. salută decizia Grupului interguvernamental privind schimbările climatice de a redacta 

un raport special privind orașele și clima în 2023, angajament care va duce la 

intensificarea activităților de cercetare privind importanța orașelor în combaterea 

schimbărilor climatice; consideră că orașele ar trebui să contribuie la Raportul privind 

clima mondială din 2018; consideră, de asemenea, că orașele și regiunile pot influența 

procesul de elaborare a politicilor în urma Acordului de la Paris, punând în aplicare o 

abordare strategică pentru a acționa împotriva încălzirii globale și pentru a sprijini 

acțiuni de atenuare și adaptare în zonele urbane, unde trăiește mai mult de jumătate din 

populația lumii; invită Comisia să promoveze o viziune pe mai multe niveluri a 

acțiunilor în domeniul climei în acest proces, pentru a încuraja un regim privind clima 

favorabil incluziunii, care să recunoască acțiunile întreprinse de autoritățile locale și 

subnaționale; 

44. solicită autorităților naționale să pună în aplicare descentralizarea și să aplice mai bine 

principiul subsidiarității, consolidând astfel rolul autorităților locale și regionale în ceea 

ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice; 

45. constată că numeroase elemente ale industriei investesc în transformarea ecologică și s-

au angajat într-o politică de decarbonizare; recunoaște că colaborarea dintre 

întreprinderi și orașe creează soluții inovatoare și favorabile incluziunii pentru acțiunile 

în domeniul climei și ajută UE să-și atingă obiectivele; reamintește că industria joacă un 

rol esențial în finanțare și în eliminarea decalajelor în materie de investiții în zonele 

urbane; solicită promovarea parteneriatelor dintre orașe și întreprinderi; 



 

 

46. subliniază faptul că o planificare inteligentă și investițiile în infrastructura urbană 

rezistentă la schimbările climatice și cu emisii scăzute de dioxid carbon pot îmbunătăți 

mediul și calitatea vieții cetățenilor, pot crea locuri de muncă și pot stimula economia 

locală și regională; 

47. invită orașele și regiunile să profite de inițiativele UE, cum ar fi Acțiunile Urbane 

Inovatoare, pentru desfășurarea de proiecte-pilot în domeniul dezvoltării urbane 

sustenabile; 

48. salută inițiativa „Women4Climate” și implicarea sectorului privat în această inițiativă, 

care ar trebui să contribuie la o mai mare implicare a femeilor cu funcții de conducere în 

combaterea schimbărilor climatice, pentru a-și consolida abilitățile de lider și pentru a 

încuraja următoarea generație de femei cu funcții de conducere să participe la 

combaterea schimbărilor climatice; 

49. recunoaște responsabilitatea specială a orașelor în ceea ce privește combaterea 

schimbărilor climatice, având în vedere că acestea generează 70 % din emisiile de CO2 

la nivel global, și reiterează angajamentul Parlamentului de a lansa cu succes la nivel 

mondial Convenția primarilor pentru climă și energie, inclusiv inițiativa privind 

adaptarea la schimbările climatice (Inițiativa „Primarii se adaptează”), Memorandumul 

de înțelegere „Sub 2 grade”, Pactul de la Amsterdam și inițiativa „Regiunile se 

adaptează”; consideră că angajamentele asumate în cadrul Declarației de la Primăria din 

Paris din 2015 vor fi îndeplinite numai prin participarea la Convenția globală a 

primarilor pentru climă și energie și încurajează toate orașele din UE și din afara UE să 

adere la Convenția primarilor fără a aduce atingere participării lor la alte rețele 

sectoriale sau instituționale care au aceleași obiective și să își asume angajamentul față 

de acțiuni ambițioase în domeniul climei și să organizeze schimburi de experiență 

privind bunele practici; ia act de faptul că o serie de planuri de acțiune prezentate de 

orașe conțin angajamente până în 2020 și, prin urmare, îndeamnă ca aceste orașe să 

întreprindă activități suplimentare până în 2030; consideră că UE ar trebui să continue 

să acorde autonomie orașelor cu privire la planificarea strategiilor lor de atenuare a 

schimbărilor climatice, deoarece acestea au adesea drept rezultat obiective mai 

ambițioase; 

50. subliniază necesitatea unei trimiteri clare la rolul administrațiilor publice locale și 

regionale în cadrul Acordului de la Paris pentru a asigura o reacție pe termen lung la 

schimbările climatice; subliniază că UE trebuie să lucreze pe teren cu orașele și 

regiunile pentru a le face mai bine conectate și mai sustenabile, pentru a crea 

municipalități eficiente din punct de vedere energetic și pentru a dezvolta rețele mai 

inteligente de transport urban; 

51. consideră că transferul de cunoștințe și expertiză ar trebui încurajat la nivel local și 

regional, având în vedere experiența bogată dobândită de orașele și regiunile 

individuale, precum și de anumite agenții regionale pentru protecția mediului sau pentru 

energie; 

52. consideră că organizațiile europene și internaționale sau mondiale și asociațiile sau 

rețelele de orașe, municipalități și regiuni ar trebui valorificate pentru a asigura o mai 

bună cooperare atunci când se abordează probleme legate de schimbările climatice la 

nivel local și regional; 



 

 

53. ia act de faptul că, în cadrul COP 22 de la Marrakesh, autoritățile locale și regionale au 

elaborat „Foaia de parcurs pentru acțiune de la Marrakesh”, care subliniază necesitatea 

unei implicări mai directe a autorităților locale și care ar trebui recunoscute formal ca 

parte a discuției oficiale privind schimbările climatice, în loc să fie considerate ca având 

același statut ca și alți actori nestatali, cum ar fi ONG-urile și sectorul privat; 

° 

° ° 

54. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Comitetului European al Regiunilor, Comitetului Economic și Social 

European, statelor membre și parlamentelor naționale și regionale ale statelor membre. 

 


