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• Toate țările G20 ar trebui să fie neutre din punct de vedere climatic până în 2050

• Cel puțin 100 de miliarde USD pe an pentru finanțarea combaterii schimbărilor climatice
pentru țările în curs de dezvoltare

• Este necesar un calendar pe cinci ani pentru accelerarea ritmului acțiunilor în domeniul climei

PE a subliniat caracterul urgent al accelerării ritmului acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în cadrul COP26 ©UKCOP26.ORG
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Parlamentul pledează pentru accelerarea acțiunilor climatice la nivel mondial și pentru ca
UE să rămână un lider mondial în combaterea schimbărilor climatice.
 
Parlamentul și-a adoptat poziția cu privire la Conferința ONU privind schimbările climatice
COP26 de la Glasgow, care va avea loc în perioada 31 octombrie – 12 noiembrie, cu 527 voturi
pentru, 134 voturi împotrivă și 35 abțineri.
 
În rezoluție, eurodeputații își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că obiectivele naționale
anunțate  la  Paris  în  2015  ar  duce  la  o  încălzire  cu  mult  peste  trei  grade  până  în  2100,
comparativ cu nivelurile preindustriale. Aceștia afirmă că UE trebuie să rămână un lider mondial
în lupta împotriva schimbărilor climatice și că eurodeputații vor depune eforturi pentru a se
asigura că pachetul UE „Pregătiți pentru 55 în 2030” este în deplină conformitate cu Acordul de
la Paris.
 
Pentru a accelera ritmul acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice, eurodeputații doresc
ca UE să înlocuiască actualul plan pe 10 ani cu un calendar pe cinci ani pentru toate țările.
Aceștia afirmă, de asemenea, că toate subvențiile directe și indirecte pentru combustibilii fosili
ar trebui eliminate treptat în UE până în 2025 și solicită tuturor celorlalte țări  să ia măsuri
similare.
 
Eurodeputații reamintesc că biodiversitatea joacă un rol esențial în a permite oamenilor să
combată încălzirea globală și să se adapteze la aceasta, și subliniază că soluțiile bazate pe
natură sunt reciproc avantajoase, implicând protejarea, refacerea și gestionarea durabilă a
ecosistemelor fragile.
 
G20 trebuie să fie un exemplu de urmat
 
Potrivit eurodeputaților, toate țările G20 ar trebui să dea un exemplu la nivel mondial mondial și
să se angajeze în realizarea neutralității  climatice până cel  târziu în 2050. De asemenea,
aceștia solicită Comisiei să creeze un club climatic internațional cu alți emițători principali de
gaze cu efect de seră (GES), cu scopul de a stabili standarde comune și de a crește nivelul de
ambiție în întreaga lume, inclusiv prin intermediul unui mecanism comun de ajustare la frontieră
a emisiilor de dioxid de carbon.
 
PE salută revenirea SUA în Acordul de la Paris și angajamentul președintelui Biden de a reduce
la jumătate emisiile de GES ale SUA până în 2030, comparativ cu 2005. Deputații așteaptă
măsuri politice concrete și finanțare pentru atingerea acestui obiectiv.
 
Deși recunosc dorința Chinei de a fi  un partener constructiv în negocierile globale privind
schimbările climatice, eurodeputații sunt preocupați de dependența țării de cărbune. Aceștia
subliniază poziția lor potrivit  căreia China ar trebui să își sporească nivelul de ambiție, iar
obiectivele sale climatice ar trebui să acopere toate emisiile de GES, nu numai emisiile de
dioxid de carbon.
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https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.g20.org/about-the-g20.html
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210304IPR99208/pe-solicita-stabilirea-unui-pret-al-carbonului-pentru-anumite-importuri-ale-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210304IPR99208/pe-solicita-stabilirea-unui-pret-al-carbonului-pentru-anumite-importuri-ale-ue


Mai multe fonduri pentru combaterea schimbărilor climatice pentru țările în curs de dezvoltare
 
Eurodeputații în Parlamentul European afirmă că țările dezvoltate trebuie să își îndeplinească
promisiunea de a strânge anual cel puțin 100 de miliarde USD pentru finanțarea combaterii
schimbărilor climatice pentru țările în curs de dezvoltare, crescând această sumă începând cu
2025, când economiile emergente ar trebui, de asemenea, să înceapă să contribuie. Ar trebui
convenită o foaie de parcurs care să prezinte contribuția echitabilă a fiecărei țări dezvoltate la
acest plan de finanțare. De asemenea, PE dorește să se asigure că toate țările în curs de
dezvoltare pot participa la COP26 în pofida restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19.
 
Următoarele etape
 
O delegație a Parlamentului condusă de Pascal Canfin (Renew, FR) se va deplasa la Glasgow
în perioada 8-13 noiembrie.
 
Context
 
Parlamentul  a insistat  asupra unei  legislații  mai  ambițioase a UE în domeniul  climei  și  al
biodiversității și a declarat situația de urgență privind clima la 28 noiembrie 2019. În iunie 2021,
Legea europeană a climei a fost adoptată de Parlament. Aceasta transformă angajamentul
politic al  Pactului verde european față de neutralitatea climatică a UE până în 2050 într-o
prevedere obligatorie pentru UE și statele membre. De asemenea, legea mărește obiectivul UE
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 de la 40% la cel puțin 55%,
comparativ cu nivelul din 1990. În iulie 2021, Comisia a prezentat pachetul „Pregătiți pentru 55
în 2030” pentru a permite UE să atingă obiectivul mai ambițios pentru 2030.
 
Mai multe informaţii
Textul adoptat va fi disponibil aici (21.10.2021)
Fișă de procedură (COP26)
Studiul PE: Conferința COP26 privind schimbările climatice - Stadiul negocierilor privind clima
și chestiunile aflate în joc (octombrie 2021) (EN)
Înregistrarea ezbaterii în plen
Interviu cu Pascal Canfin, șeful delegației oficiale a Parlamentului European la COP26
(20.20.2021)
Delegația oficială a Parlamentului European la COP26 (EN)
Reacția UE la schimbările climatice (24.06.2021)
EP Research: Politica UE în domeniul schimbărilor climatice: răspunsul la situația de urgență
mondială (18.03.2021) (EN)
EP Research: Valorificarea noului impuls în relațiile transatlantice: potențiale domenii de
acțiune comună în timpul președinției Biden (10.06.2021) (EN)
Site-ul internet al COP26
Materiale foto, video şi audio gratuite: COP26
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https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211011RES14630/20211011RES14630.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96711/PASCAL_CANFIN/home
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191121IPR67110/parlamentul-european-declara-situatia-de-urgenta-privind-clima
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210621IPR06627/eurodeputatii-confirma-acordul-privind-neutralitatea-climatica-pana-in-2050
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_3541
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-adopted.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2667(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695459/IPOL_STU(2021)695459_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695459/IPOL_STU(2021)695459_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=5ead54bb-6510-9fee-45ad-01394ede6318&date=20211020
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/-un-climate-change-conference-in-glasgow-the-uk-cop26-statement-by-pascal-canfin-renew-fr-envi-chair-and-extract-from-the-final-vote_I212476-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/-un-climate-change-conference-in-glasgow-the-uk-cop26-statement-by-pascal-canfin-renew-fr-envi-chair-and-extract-from-the-final-vote_I212476-V_v
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211011RES14630/20211011RES14630.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20180703STO07129/reactia-ue-la-schimbarile-climatice
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU (2021) 689378
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU (2021) 689378
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA (2021) 690660
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA (2021) 690660
https://ukcop26.org/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-26-in-glasgow_20202_pk
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https://twitter.com/EP_Environment

