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SUGESTII

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

A. întrucât echitatea este un principiu director al Convenției-cadru a Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) și al Acordului de la Paris;

B. întrucât schimbările climatice constituie unul dintre principalii factori determinanți ai 
degradării mediului, având un impact negativ asupra securității alimentare și a 
aprovizionării cu apă, a accesului la resursele naturale, a sănătății umane și a migrației; 
întrucât aceste fenomene amenință direct sau indirect și exercitarea deplină a drepturilor 
omului, inclusiv a drepturilor la viață, apă și salubritate, alimente, sănătate și locuință; 
întrucât capacitatea populației de a se adapta la schimbările climatice este strâns legată 
de accesul său la drepturile de bază ale omului și de sănătatea ecosistemelor de care 
depinde pentru subzistență și bunăstare; întrucât schimbările climatice ar putea inversa 
dezvoltarea umană prin reducerea productivității agricole, creșterea insecurității 
alimentare și a aprovizionării cu apă, expunerea crescută la dezastre naturale extreme, 
colapsul ecosistemelor și creșterea riscurilor pentru sănătate; întrucât Uniunea s-a 
angajat să pună în aplicare obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), atât în cadrul 
politicilor sale interne, cât și al celor externe;

C. întrucât, potrivit Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC), 
schimbările climatice prezintă riscuri disproporționate și asimetrice la adresa sistemelor 
umane și naturale din cauza vulnerabilității și expunerii diferite; întrucât schimbările 
climatice agravează inegalitățile sociale existente și fac ca grupurile vulnerabile să 
sufere în mod disproporționat din cauza efectelor lor negative, ceea ce creează un cerc 
vicios al unor inegalități ulterioare și mai accentuate; întrucât în raportul Raportorului 
special al ONU privind sărăcia și drepturile omului se afirmă că schimbările climatice 
vor agrava sărăcia și inegalitatea existente, având impactul cel mai puternic în țările și 
regiunile sărace, iar locurile unde trăiesc și muncesc oamenii săraci și țările în curs de 
dezvoltare vor suporta, estimativ, 75-80 % din costurile schimbărilor climatice;

D. întrucât țările cel mai puțin dezvoltate, țările fragile și statele insulare mici în curs de 
dezvoltare sunt cele mai afectate de efectele schimbărilor climatice și, prin urmare, 
trebuie să li se acorde prioritate; întrucât schimbările climatice au consecințe dramatice 
asupra dezvoltării economice pe termen lung a țărilor în curs de dezvoltare, în special a 
țărilor cel mai puțin dezvoltate; întrucât, potrivit OCDE, țările cel mai puțin dezvoltate 
se confruntă cu obstacole semnificative în combaterea schimbărilor climatice, din cauza 
nivelurilor lor ridicate de sărăcie, a nivelurilor scăzute de educație și a capacității 
umane, instituționale, economice, tehnice și financiare limitate;

E. întrucât, potrivit OCDE, progresul socio-economic al țărilor cel mai puțin dezvoltate 
este foarte dependent de sectoarele sensibile la schimbările climatice; întrucât adaptarea 
ecosistemică îmbunătățește reziliența și reduce vulnerabilitatea populației și a mediului 
în fața schimbărilor climatice; întrucât teritoriile celor 370 de milioane de popoare 
indigene din lume acoperă 24 % din terenurile din întreaga lume și conțin 80 % din 
biodiversitatea mondială;
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F. întrucât, potrivit previziunilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), începând 
cu 2030, schimbările climatice ar urma să ducă în fiecare an la aproximativ 250 000 de 
decese suplimentare, din cauza malnutriției, malariei, diareii și stresului termic; întrucât, 
potrivit UNICEF, aproape 160 de milioane de copii trăiesc în zone foarte afectate de 
secetă și peste 500 de milioane trăiesc în zone cu inundații foarte frecvente; întrucât s-a 
dovedit științific că există o interdependență între crizele de sănătate și cele de mediu și 
climă, așa cum a demonstrat pandemia de COVID-19; întrucât, din cauza schimbărilor 
climatice și a pierderii biodiversității, astfel de crize s-ar putea înmulți în următoarele 
decenii;

G. întrucât în Rezoluția sa din 16 ianuarie 2018 referitoare la femei, egalitatea de gen și 
justiția climatică1, Parlamentul recunoaște că femeile sunt deosebit de vulnerabile la 
schimbările climatice și sunt afectate de acestea în mod disproporționat din cauza 
rolurilor lor sociale,

1. consideră că UE are o responsabilitate istorică de a fi cel mai ambițios semnatar al 
Acordului de la Paris, atât prin propriile sale angajamente, cât și prin asistența acordată 
altora, și ar trebui să își recunoască responsabilitățile legate de climă și de mediu și să 
acționeze în consecință, oferind un exemplu credibil; subliniază că forma cea mai bună 
de diplomație în domeniul climei constă în asumarea unui rol de lider mondial, în acord 
cu angajamentele din Pactul verde european, aplicând efectiv în UE obiectivele 
Acordului de la Paris, precum și politici și obiective conforme cu acest acord, precum și 
a rolului de lider în domeniul biodiversității, prin intermediul Convenției privind 
diversitatea biologică; reamintește principiul „responsabilităților comune, dar 
diferențiate și al capacităților aferente”, care conferă Uniunii și statelor membre o 
responsabilitate deosebită și capacitatea de a acționa;

2. reamintește că țările în curs de dezvoltare și populațiile acestora sunt afectate în mod 
deosebit de efectele negative ale schimbărilor climatice, cum ar fi catastrofele naturale 
și fenomenele meteorologice extreme, inclusiv cicloanele, furtunile, inundațiile, 
secetele, eroziunea, nivelul în creștere al apei, valurile de căldură și incendiile; solicită, 
prin urmare, UE să își consolideze sprijinul, ca parte a acțiunii sale externe, acordat 
pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea și pentru protecția și 
refacerea biodiversității, precum și să își intensifice asistența tehnică și schimburile de 
bune practici cu țările în curs de dezvoltare; reamintește poziția sa potrivit căreia cel 
puțin 45 % din fondurile din Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională (IVCDCI) propus pentru perioada 2021-2027 ar trebui să 
sprijine obiective de climă și mediu și nu ar trebui să cauzeze prejudicii; observă că ar 
trebui alocate mai multe fonduri de dezvoltare pentru obiectivele legate de climă și 
eforturile de consolidare a rezilienței la schimbările climatice în țările în curs de 
dezvoltare; reafirmă necesitatea de a include și generaliza într-o mai mare măsură 
abordările în materie de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea în 
politicile și programele oficiale mai largi de asistență pentru dezvoltare;

3. subliniază că schimbările climatice au un impact considerabil asupra sănătății umane, de 
exemplu, prin inundații, secetă, valuri de căldură și incendii; reamintește că țările în 
curs de dezvoltare sunt cele mai vulnerabile și adesea cel mai puțin în măsură să 
atenueze acest impact asupra sănătății; subliniază, prin urmare, importanța sănătății în 

                                               
1 Texte adoptate, P8_TA(2018)0005.
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cadrul asistenței pentru dezvoltare legate de climă în aceste țări; invită Comisia și statele 
membre să protejeze copii afectați de consecințele schimbărilor climatice;

4. reamintește importanța implicării tuturor țărilor în procesele decizionale din cadrul 
CCONUSC; subliniază că actualul proces decizional în cadrul CCONUSC nu permite în 
totalitate participarea țărilor cel mai puțin dezvoltate și trebuie îmbunătățit pentru a 
implica în mai mare măsură delegații țărilor sărace și vulnerabile; invită președinția 
COP26 și viitoarele președinții să exploreze modalitățile prin care să se asigure faptul că 
delegații din țările cel mai puțin dezvoltate și statele insulare mici în curs de dezvoltare, 
care dispun de mai puține resurse pentru a participa în condiții de egalitate cu delegații 
țărilor dezvoltate, nu sunt dezavantajați în mod structural; invită delegația UE la COP să 
intensifice colaborarea cu delegații țărilor vulnerabile; reamintește contribuția valoroasă 
a tinerilor din țările în curs de dezvoltare la sensibilizarea la nivel mondial cu privire la 
schimbările climatice și, în acest sens, subliniază că este important să se consolideze 
influența lor, în special asigurând faptul că contribuția lor este tratată și luată în 
considerare în mod egal;

5. ia act de faptul că UE, statele sale membre și Banca Europeană de Investiții reprezintă 
împreună cel mai important contribuitor la finanțarea publică a combaterii schimbărilor 
climatice în țările în curs de dezvoltare, oferind 21,7 miliarde EUR numai în 2018; 
observă că numai câteva state membre asigură finanțarea combaterii schimbărilor 
climatice în plus față de angajamentele lor oficiale în materie de asistență pentru 
dezvoltare (AOD); reiterează faptul că finanțarea combaterii schimbărilor climatice ar 
trebui să fie suplimentară, după cum prevede CCONUSC; reamintește sprijinul acordat 
prin Rezoluția sa din 25 octombrie 2018 referitoare la Conferința ONU din 2018 privind 
schimbările climatice de la Katowice, Polonia (COP24)2 pentru crearea unui mecanism 
dedicat și automat al UE de finanțe publice care să ofere un sprijin suplimentar și 
adecvat pentru ca UE să își onoreze cota echitabilă din suma de 100 de miliarde USD 
pentru finanțarea internațională a măsurilor legate de climă până în 2020 și cel puțin 
până în 2025 din diferite surse în contextul unor acțiuni semnificative de atenuare; 
îndeamnă toate statele membre ale UE să își onoreze angajamentele de finanțare a 
măsurilor legate de climă, să majoreze finanțarea acordată pentru combaterea 
schimbărilor climatice, inclusiv prin finanțare bazată pe granturi, în special în favoarea 
țărilor cel mai puțin dezvoltate și a statelor insulare mici în curs de dezvoltare, și să aibă 
în vedere sporirea sprijinului financiar în perioada 2020-2025, ca parte a unui program 
internațional mai amplu; subliniază importanța investițiilor private în acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice și consideră că ar trebui mobilizate surse de 
finanțare noi și suplimentare pentru a asigura implementarea efectivă a contribuțiilor 
stabilite la nivel național (CSN);

6. salută angajamentele statelor membre ale UE în legătură cu Fondul verde pentru climă 
și crearea platformei internaționale privind finanțarea sustenabilă pentru o mobilizare 
mai bună a capitalului privat pentru investiții sustenabile din punctul de vedere al 
mediului; subliniază în special importanța Fondului verde pentru climă în a cataliza 
fluxurile financiare publice și private către dezvoltarea cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și rezistentă la schimbările climatice, în beneficiul țărilor în curs de dezvoltare; 
solicită ca Fondul verde pentru climă să simplifice procedurile de acces la finanțare în 
cadrul programului, astfel încât țările care sunt extrem de vulnerabile la efectele 

                                               
2 Texte adoptate, P8_TA(2019)0079.
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schimbărilor climatice, în special țările cel mai puțin dezvoltate și statele insulare mici 
în curs de dezvoltare, să poată trece rapid la pregătirea planurilor lor naționale de 
adaptare; salută activitatea desfășurată în acest context de Programul de sprijinire a 
pregătirii și disponibilității Fondului verde pentru climă;

7. solicită ca obiectivul pentru perioada de după 2025 în ceea ce privește finanțarea 
combaterii schimbărilor climatice să asigure faptul că nevoile țărilor celor mai 
vulnerabile sunt acoperite, în special prin majorarea resurselor pentru sub-obiective 
specifice și cantitative, inclusiv un sub-obiectiv pentru finanțarea adaptării, în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Acordul de la Paris, un sub-obiectiv pentru 
finanțarea atenuării, inclusiv a măsurilor ecosistemice, un sub-obiectiv pentru finanțarea 
pierderilor și a daunelor și pentru finanțarea bazată pe granturi, precum și obiective 
calitative, cum ar fi planificarea și aplicarea semnificativă, incluzivă și participativă a 
adaptării, și eliminarea barierelor din calea accesului la finanțarea disponibilă; consideră 
că, la stabilirea contribuțiilor UE, viitoarele obiective în materie de finanțare ar trebui să 
țină seama de nevoile țărilor în curs de dezvoltare, precum și de principiul echității 
înscris în Acordul de la Paris; recunoaște importanța unei mobilizări mai bune a 
resurselor pentru a sprijini eforturile de prevenire, reducere la minimum și remediere a 
pierderilor și daunelor asociate efectelor negative ale schimbărilor climatice în țările 
deosebit de vulnerabile;

8. reamintește că în cadrul revizuirii din 2019 a Mecanismului internațional de la Varșovia 
s-a recunoscut importanța punerii în aplicare a acestui mecanism, în special în cazul 
populațiilor vulnerabile; încurajează ferm UE să susțină țările cel mai puțin dezvoltate, 
care au solicitat un mecanism specific de finanțare a pierderilor și daunelor asociate 
efectelor negative ale schimbărilor climatice în cadrul CCONUSC; solicită surse noi și 
surse suplimentare de finanțare a pierderilor și daunelor; consideră că statele membre ar 
putea să recurgă în mai mare măsură la posibilitatea de a suspenda, a reduce sau a anula, 
de la caz la caz, datoriile țărilor cel mai puțin dezvoltate și ale statelor insulare mici în 
curs de dezvoltare cele mai vulnerabile, cu scopul specific de a contribui la combaterea 
schimbărilor climatice și ca parte a unui cadru internațional mai larg;

9. consideră că mecanismele pieței internaționale a carbonului ar trebui concepute astfel 
încât să se evite efectele negative asupra comunităților locale; invită UE și statele 
membre să pledeze pentru garanții sociale și de mediu solide și bazate pe drepturi, 
inclusiv consimțământul prealabil și în cunoștință de cauză și principiul „nu cauza 
prejudicii”, precum și mecanisme de soluționare a reclamațiilor reglementate de un 
organism independent și organisme de supraveghere independente care nu prezintă 
niciun conflict de interese în cazul tuturor acestor mecanisme ale pieței internaționale a 
carbonului și să asigure în special că toate mecanismele prevăzute la articolul 6 respectă 
pe deplin și protejează drepturile comunităților locale; își reiterează sprijinul pentru 
stabilirea unei cote de venituri pentru a oferi sprijin financiar populațiilor celor mai 
vulnerabile la efectele negative ale schimbărilor climatice;

10. reamintește principiul „nu cauza prejudicii” din cadrul Pactului verde european și 
îndeamnă Comisia să asigure rapid o coerență deplină a acordurilor comerciale și de 
investiții existente și viitoare și a altor reglementări globale cu obiectivele internaționale 
în materie de mediu și climă, în special cu Acordul de la Paris și Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă; de asemenea, își reiterează apelul adresat Comisiei să prezinte o 
propunere de cadru legislativ european bazat pe obligația de diligență, pentru a garanta 
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existența unor lanțuri de aprovizionare sustenabile, care nu provoacă defrișări, pentru 
produsele introduse pe piața UE; își reiterează sprijinul pentru stoparea exporturilor de 
resurse reziduale de către UE, pentru o economie circulară consolidată la nivel mondial 
și pentru introducerea unei interdicții mondiale a utilizării de materiale plastice de unică 
folosință; de asemenea, subliniază că obiectivele noastre în domeniul climei nu ar trebui 
îndeplinite niciodată în detrimentul biodiversității; consideră că politica în domeniul 
bioenergiei necesită criterii ecologice și sociale stricte, cu scopul de a preveni 
acapararea terenurilor și defrișările; invită Uniunea și statele membre să sprijine, în 
cadrul următoarei Adunări Generale a ONU, recunoașterea mondială a dreptului la un 
mediu sănătos;

11. subliniază că schimbările climatice și degradarea mediului interacționează din ce în ce 
mai mult cu factorii care determină mișcările refugiaților, întrucât populațiile sunt 
strămutate forțat din locuințele lor de efectele schimbărilor climatice și ale dezastrelor 
naturale; subliniază că, din cauza schimbărilor climatice și a pierderii biodiversității, 
astfel de crize s-ar putea înmulți în următoarele decenii; atrage atenția asupra faptului că 
principalii emițători de CO2, precum UE, au datoria morală de a ajuta țările în curs de 
dezvoltare să se adapteze la schimbările climatice și ar trebui să își reducă propriile 
emisii; subliniază că insuficiența capacităților de adaptare poate duce la conflicte 
armate, penurie de alimente, catastrofe naturale, strămutări cauzate de schimbările 
climatice și strămutarea forțată a populației; reamintește, de asemenea, că populațiile 
cele mai vulnerabile din țările în curs de dezvoltare riscă cel mai mult să fie forțate să 
migreze; își exprimă sprijinul pentru Grupul operativ privind strămutările înființat în 
cadrul Mecanismului internațional de la Varșovia și îi solicită acestuia să își intensifice 
activitățile și să includă într-o mai mare măsură țările cel mai puțin dezvoltate și statele 
insulare mici în curs de dezvoltare; îndeamnă UE și statele membre să solicite un raport 
special al IPCC privind chestiunea strămutărilor cauzate de schimbările climatice și 
solicită ca, în viitoarele COP, să se pună un accent mai mare pe strămutările cauzate de 
schimbările climatice;

12. subliniază că strategiile de adaptare ar trebui să încurajeze, de asemenea, soluții 
ecologice și bazate pe natură și să consolideze autonomia pentru a asigura condiții de 
trai mai bune, inclusiv o agricultură sustenabilă și locală, o gestionare sustenabilă a 
apei, energii regenerabile etc., în conformitate cu ODD; consideră, în acest context, că 
ar trebui să se acorde o atenție specifică insulelor, unde populația este cea mai 
vulnerabilă la schimbările climatice, pentru a stimula reziliența acestora și protejarea 
ecosistemelor lor; de asemenea, subliniază necesitatea de a înțelege mai bine costul 
potențial al lipsei de acțiune și eficacitatea și adecvarea măsurilor de adaptare, în special 
acolo unde există grupuri, comunități și ecosisteme vulnerabile; evidențiază că nu există 
un sistem unic, aplicabil la nivel mondial, de monitorizare și evaluare a adaptării la 
schimbările climatice, inclusiv a eficacității acesteia; invită, prin urmare, Comisia și 
statele sale membre să își intensifice eforturile de sprijinire a țărilor în curs de 
dezvoltare să instituie sisteme naționale adecvate de monitorizare și evaluare care să 
permită măsurarea continuă a progreselor în materie de adaptare;

13. salută hotărârea de referință a Comitetului pentru Drepturile Omului al ONU în cauza 
Teitiota c. Noua Zeelandă, care recunoaște că persoanele care fug din calea dezastrelor 
climatice și naturale au dreptul de a solicita protecție internațională în temeiul Pactului 
internațional cu privire la drepturile civile și politice; îndeamnă Comisia și statele 
membre să țină seama de această hotărâre și să ia toate măsurile necesare pentru a 
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asigura, în conformitate cu legislația UE, o protecție deplină a persoanelor strămutate 
din motive de mediu și pentru a oferi azil adecvat refugiaților climatici;

14. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la pierderea masivă a biodiversității și a 
impactului acesteia asupra nivelurilor de reziliență; reiterează apelul său de a se încheia 
un acord internațional cu caracter juridic obligatoriu privind un cadru global pentru 
biodiversitate pentru perioada de după 2020 și insistă asupra faptului că acesta ar trebui, 
în special, să implice populațiile vulnerabile și să le aducă beneficii acestora; este de 
acord cu poziția exprimată în Raportul de evaluare globală privind biodiversitatea și 
serviciile ecosistemice (Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem 
Services) al Platformei interguvernamentale științifico-politice privind biodiversitatea și 
serviciile ecosistemice (IPBES), conform căreia exporturile de culturi, defrișările și alte 
transferuri de resurse din țările în curs de dezvoltare au contribuit la deteriorarea naturii, 
în timp ce, în țările dezvoltate și în curs de dezvoltare rapidă care sunt importatoare, 
nivelul de degradare a naturii scade adeseori la nivel național; îndeamnă UE ca, în 
contextul dimensiunii externe a Strategiei în domeniul biodiversității, să acorde o 
atenție deosebită țărilor în curs de dezvoltare și populațiilor acestora, deoarece este 
vorba de teritorii cu un nivel înalt de biodiversitate; invită Comisia și statele membre să 
intensifice acțiunile și sinergiile în cadrul agendelor privind clima și biodiversitatea, în 
conformitate cu Pactul verde european;

15. reamintește că consecințele negative ale schimbărilor climatice subminează 
perspectivele de dezvoltare ale unei țări, accentuând inegalitățile deja existente, cum ar
fi disparitățile de gen; subliniază că impactul schimbărilor climatice este mai nefast în 
cazul persoanelor vulnerabile cum sunt femeile și fetele și că 80 % dintre persoanele 
strămutate din cauza schimbărilor climatice sunt femei; salută angajamentele asumate 
de vicepreședintele Frans Timmermans de a elimina inegalitățile de gen care sunt 
exacerbate de schimbările climatice; îndeamnă Comisia să integreze egalitatea de gen și 
justiția climatică la elaborarea și punerea în aplicare a tuturor politicilor care au un 
impact asupra situației femeilor și fetelor și să promoveze, în cadrul CCONUSC, 
participarea femeilor indigene, a apărătorilor drepturilor femeilor și a tuturor 
comunităților de gen marginalizate; invită toate părțile la Acordul de la Paris să pună pe 
deplin în aplicare Programul de lucru consolidat de la Lima privind egalitatea de gen, cu 
o durată de 5 ani, precum și Planul de acțiune pentru egalitatea de gen; ia notă cu 
îngrijorare de rata ridicată a mortalității feminine în situații de dezastru; subliniază că 
este necesar să se promoveze măsuri de îmbunătățire a poziției femeilor și a participării 
lor semnificative în combaterea schimbărilor climatice la nivel (decizional) societal și 
guvernamental;

16. reamintește că popoarele indigene sunt agenți activi ai conservării mediului; reamintește 
că Raportul special al IPCC privind schimbările climatice și terenurile recunoaște faptul 
că popoarele indigene și comunitățile locale indigene joacă un rol esențial în 
gospodărirea și protejarea terenurilor și a pădurilor lumii și în prevenirea schimbărilor 
climatice, astfel că consolidarea drepturilor lor constituie o soluție indispensabilă în 
contextul crizei climatice; reamintește, de asemenea, afirmația din Raportul de evaluare 
globală al IPBES potrivit căreia declinul naturii este, în general, mai puțin accelerat în 
teritoriile populațiilor indigene decât în alte teritorii; scoate în evidență interdependența 
dintre climă, economie și societate și, în special, efectele directe ale schimbărilor 
climatice asupra comunităților indigene și amenințarea existențială acută cu care se 
confruntă multe din acestea; solicită să se acorde mai mult sprijin internațional pentru 
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drepturile colective ale popoarelor indigene asupra terenurilor, teritoriilor și resurselor,
ceea ce ar contribui la limitarea încălzirii globale și a pierderii biodiversității, având în 
vedere că teritoriile celor 370 de milioane de popoare indigene din lume acoperă 24 % 
din terenurile de pe tot mapamondul și conțin 80 % din biodiversitatea mondială; este 
de opinie că acest lucru va contribui, de asemenea, la combaterea degradării 
ecosistemelor și asigurarea mijloacelor de subzistență ale popoarelor indigene și la o 
mai mare echitate în cadrul acestor eforturi; reamintește în acest context importanța 
unor sisteme de protecție socială favorabile incluziunii pentru a face față viitoarelor 
șocuri climatice și invită UE și statele sale membre să promoveze crearea de locuri de 
muncă decente, ca parte a asistenței oficiale pentru dezvoltare în domeniul climei, 
pentru a contribui la creșterea rezilienței tuturor populațiilor la schimbările climatice; 
îndeamnă toate statele membre să ratifice fără întârziere Convenția OIM din 1989 
referitoare la populațiile indigene și tribale (Convenția OIM nr. 169);

17. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația din ce în ce mai periculoasă a 
apărătorilor drepturilor de mediu, în special în țările în curs de dezvoltare, și la cultura 
impunității, în special în ceea ce privește infracțiunile și amenințările la adresa celor mai 
marginalizate și mai vulnerabile persoane; condamnă orice încercare de a dereglementa 
protecția mediului și a drepturilor omului în contextul pandemiei de COVID-19 și al 
altor crize; de asemenea, își exprimă îngrijorarea cu privire la situația apărătorilor 
mediului și a avertizorilor din întreaga lume; reamintește că toată lumea ar trebui să se 
bucure de drepturile omului, protecția mediului și dezvoltarea sustenabilă și că nimeni 
nu ar trebui să fie penalizat, persecutat sau hărțuit pentru protejarea mediului; invită 
Comisia să sprijine apărătorii mediului din întreaga lume;

18. subliniază că schimbările climatice afectează grav producția de alimente și securitatea 
alimentară în țările în curs de dezvoltare, având efecte negative mai ales în țările cele 
mai vulnerabile; solicită sprijinirea practicilor sustenabile de utilizare a terenurilor în 
sectorul agricol, pentru a face față riscurilor legate de schimbările climatice care 
afectează securitatea alimentară, precum și pentru a asigura o mai bună protecție a 
mediului; reiterează faptul că viitoarea politică agricolă comună ar trebui să reflecte pe 
deplin ambițiile tot mai mari ale UE în domeniul climei și biodiversității și ar trebui să 
țină seama de obiectivul de reducere a amprentei globale a Uniunii, inclusiv reducerea 
utilizării nesustenabile a terenurilor și eliminarea acaparării terenurilor în țările terțe;

19. insistă asupra importanței unei mai bune comunicări cu privire la riscurile de dezastre și 
climatice, precum și cu privire la opțiunile de adaptare pentru populațiile vulnerabile; 
reamintește rolul important jucat de actorii nestatali și autoritățile locale în consolidarea 
rezilienței la nivel local.



PE650.533v02-00 10/11 AD\1208694RO.docx

RO

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării 6.7.2020

Rezultatul votului final +:
–:
0:

62
7
8

Membri titulari prezenți la votul final Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona 
Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, 
Monika Beňová, Sergio Berlato, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, 
Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian 
Doleschal, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick 
Federley, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte 
Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär 
Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, 
Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, 
César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly 
Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan 
Motreanu, Ville Niinistö, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav 
Polčák, Jessica Polfjärd, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine 
Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ștefănuță, Nils 
Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, 
Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, 
Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Membri supleanți prezenți la votul final Catherine Chabaud, Margarita de la Pisa Carrión, Cindy Franssen, 
Maria Spyraki, Nikolaj Villumsen, Lucia Vuolo



AD\1208694RO.docx 11/11 PE650.533v02-00

RO

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

62 +

PPE Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Nathalie Colinoesterlé, Christian Doleschal, 
Cindy Franssen, Ewa Kopacz, Esther De Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, 
Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ștefan Motreanu, Stanislav Polčák, Jessica 
Polfjärd, Christine Schneider, Maria Spyraki, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal 
Wiezik

S&D Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara 
Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Miriam Dalli, Jytte 
Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, 
Petar Vitanov, Tiemo Wölken

RENEW Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Martin Hojsík, Jan Huitema, 
Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ștefănuță, Linea Søgaard-
Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

ID Lucia Vuolo

Verts/ALE Margrete Auken, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville 
Niinistö, Grace O’sullivan, Jutta Paulus

GUE/NGL Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace

NI Eleonora Evi

7 -

ID Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia 
Limmer, Joëlle Mélin, Silvia Sardone

8 0

PPE Agnès Evren

ECR Sergio Berlato, Margarita De La Pisa Carrión, Pietro Fiocchi, Ryszard Antoni Legutko, 
Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Legenda simbolurilor utilizate: 
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri


	1208694RO.docx

