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1. CONTEXT: 

 

 Comisia Europeană a anunțat Pactul climatic european în cadrul Orientărilor politice 

ale Comisiei von der Leyen, publicate în iulie 2019.  

 În decembrie 2019 în Comunicarea privind Pactul ecologic european COM(2019)640 

și în Planul de acțiune al acesteia a fost  anunțată lansarea Pactului climatic european în 

martie 2020. Pactul ecologic european  prezintă o nouă strategie de creștere care are drept 

scop transformarea UE într-o  societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, 

competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe 

emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de 

utilizarea resurselor.  

https://translate.google.com/translate?hl=ro&sl=en&u=https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/timmermans_en&prev=search&pto=aue
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0788&qid=1612000017578&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0788&qid=1612000017578&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020DC0788&qid=1612000017578&rid=1
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_788_RO_ACTE_f.docx
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cont/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/peti/home.html
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640


2 

 

 Rezultatele unei consultări publice deschise desfășurate în perioada martie-iunie 2020, 

au contribuit la elaborarea comunicării privind Pactul climatic european publicată la 

9.12.2020; 

 Potrivit planului de acțiune, care este parte integrantă a propunerii privind Pactul 

ecologic european, Comisia Europeană a prezentat: 

o la 14 ianuarie 2020 - Planul de investiții din cadrul Pactului ecologic european, 

COM(2020)21 și o Propunere de regulament de instituire a Fondului pentru o tranziție justă, 

COM(2020)22, 2020/0006(COD); 

o la 4 martie 2020 - Legea europeană a climei, care conferă pactului un caracter 

obligatoriu din punct de vedere juridic; 

o la 10 martie 2020 - Noua strategie industrială europeană, [COM(2020)102], - un plan 

pentru o economie pregătită pentru viitor; 

o la 11 martie 2020 - Un plan de acțiune pentru economia circulară [COM(2020)98]; 

o la 20 mai 2020 – Strategia de la fermă la consumator [COM(2020)381]; 

o la 20 mai 2020 - Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 [COM(2020)380]; 

o la 8 iulie - Strategia UE privind integrarea sistemului energetic [COM(2020)299] și 

Strategie pentru hidrogen [COM(2020)301]. 

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII: 

Pactul climatic european vizează implicarea cetățenilor și a comunităților în acțiuni benefice 

pentru climă și mediu. 

Tranziția către o societate neutră din punct de vedere climatic nu este doar o provocare, ci și o 

oportunitate de a construi un viitor mai bun pentru toți.  

Pe lângă reglementări și politici guvernamentale și cetățenii, comunitățile și organizațiile din 

toate sectoarele societății și economiei contribuie la punerea în aplicare a activităților 

existente și la amplificarea lor, la lansarea și la derularea unor acțiuni noi, oferind oportunități 

de învățare, de schimb, de creare în comun și de colaborare. Pactul climatic european va 

încuraja un angajament societal amplu în domeniul climei și al mediului printr-o serie de 

activități: 

 Încurajarea participării: prin promovarea dialogurilor și adunărilor cetățenești  care 

vor facilita implicarea directă a oamenilor în discuții importante și asumarea în comun a 

responsabilității optimizând procesul decizional. În special, pactul va invita tinerii să aducă în 

continuare pe prima pagină a agendei mondiale problemele legate de climă și de mediu. 

 Valorificarea la maximum a instrumentelor digitale: Pentru a stimula participarea 

 pactul va utiliza tehnologia informației pentru a oferi modalități inovatoare de a atrage 

oamenii și de a pune în aplicare măsurile, ținând seama de necesitatea de a asigura acces 

universal tuturor. De asemenea, Pactul va promova utilizarea celor mai noi tehnologii și 

servicii digitale disponibile (precum senzori, inteligență artificială, date) și va utiliza 

platforma sa online și alte instrumente digitale (de ex. sistemele informatice integrate), pentru 

a le permite oamenilor să inoveze și să exploreze soluții pentru schimbări sustenabile de 

comportament la nivel individual și colectiv. În plus, vor fi sprijinite dialogurile online 

interactive cu cetățenii pentru a identifica ce înseamnă o Europă cu emisii zero și poluare 

zero.  

 Valorificarea și sprijinirea inițiativelor existente: Pactul climatic european va 

sprijini și valorifica multitudinea de inițiative care apar sau există deja. În acest scop, Comisia 

va înființa un centru de cunoștințe, care va reuni informații și expertize relevante pe care le va 

pune la dispoziție prin intermediul platformei online a pactului. 

 Lansarea de acțiuni: Pactul va încuraja cetățenii și organizațiile să își asume 

angajamentul de a întreprinde acțiuni concrete, menite să reducă emisiile de gaze cu efect de 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2019_640_RO_ACTE_f2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_21_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_22_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_80_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_102_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_98_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_381_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_380_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_299_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_301_RO_ACTE_f.pdf
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seră pe care le generează și/sau să se adapteze la efectele inevitabile ale schimbărilor 

climatice. 

Comisia va promova angajamente publice și va sprijini inițiativele relevante asigurând 

transmiterea de cunoștințe/consolidarea capacităților, pentru a le spori impactul și pentru a 

inspira alte acțiuni în întreaga Europă și la nivel mondial. În anumite domenii, Comisia ar 

putea oferi sprijin specific. La început, aceste domenii ar putea acoperi: 

 clădirile, prin stimularea serviciilor de consiliere, prin facilitarea finanțării inteligente 

și prin acordarea de asistență autorităților locale pentru locuințe eficiente din punct de vedere 

energetic; 

 mobilitatea, prin sprijinirea metropolelor și a orașelor cu ajutorul informării și al 

acțiunilor de sensibilizare și, eventual, prin sprijin financiar specific pentru planuri de 

mobilitate urbană durabilă; 

 plantarea de copaci, regenerarea naturii și ecologizarea zonelor urbane. 

 Lucrăm împreună: Pactul va oferi oportunități de comunicare, învățare și creare de 

rețele, online și offline. Va contribui la reunirea persoanelor și a organizațiilor în vederea 

colaborării și a schimbului de idei și de experiență. Consultările directe cu cetățenii ar putea fi 

organizate utilizând formate precum dialogurile cetățenești, adunările publice și altele. După 

caz, aceste platforme vor face legătura cu inițiativele existente, cum ar fi Convenția primarilor 

pentru climă și energie sau dialogurile CITIZENV cu tineri din întreaga Europă. 

 

3. POZIȚII EXPRIMATE 

 

     3.1 Comitetul Economic și Social European: a adoptat la 15 iulie avizul privind 

Pactul climatic european NAT/785 în cadrul căruia au fost exprimate următoarele concluzii și 

recomandări: 

- În contextul situației de urgență din punct de vedere climatic și a crizei sanitare 

globale provocată de pandemia de COVID-19 UE trebuie să își reafirme angajamentul față de 

tranziția către o economie a bunăstării, durabilă, rezilientă, neutră din punctul de vedere al 

impactului asupra climei și cu un consum eficient de resurse; 

- Sunt necesare transformări profunde în ceea ce privește cultura, infrastructura, 

comportamentul, participarea și mijloacele de subzistență, care să aibă impact asupra 

cetățenilor, dar care să îi și capaciteze în numeroase moduri; 

- Având în vedere faptul că schimbările climatice au cele mai dăunătoare efecte asupra 

celor mai vulnerabile și marginalizate persoane este esențial ca acest proces de tranziție să nu 

lase pe nimeni în urmă; 

- CESE subliniază că participarea activă a tuturor membrilor societății – întreprinderi, 

lucrători, cercetători, consumatori, comunități și cetățeni și organizațiile acestora – este 

fundamentală pentru accelerarea tranziției către neutralitatea climatică; 

- CESE sprijină solicitarea ca Uniunea Europeană să se angajeze să atingă neutralitatea 

emisiilor de dioxid de carbon până în 2050 și, în consecință, să își ajusteze obiectivul de 

reducere a gazelor cu efect de seră pentru 2030; 

- Este necesară trecerea la un model participativ la toate nivelurile și, în procesul de 

punere în aplicare a Pactului climatic; 

- Europa trebuie să catalizeze schimbarea sistemică în direcția acțiunilor climatice prin 

inovare (tehnologică și socială).Transformarea digitală ar trebui să fie ghidată de obiectivele 

de dezvoltare durabilă (ODD), pentru a evita riscurile, inclusiv cele legate de drepturile 

lucrătorilor; 

- Provocările generale identificate de majoritatea actorilor societății civile implicați în 

acțiuni climatice sunt lipsa accesului la finanțare, lipsa de expertiză, lipsa personalului și lipsa 

recunoașterii, precum și lipsa unui discurs consecvent din partea UE și a guvernelor naționale; 

https://www.covenantofmayors.eu/
https://www.covenantofmayors.eu/
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-climate-pact-exploratory-opinion
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- Bugetul Pactului ecologic european (fonduri publice și private) și cele 750 de miliarde 

EUR ale instrumentului de redresare Next Generation EU, inclusiv fondurile alocate pentru 

procesul semestrului european, ar trebui să se axeze pe redresarea durabilă și pe acțiunile 

climatice; 

- Planurile de redresare post-COVID în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare 

durabilă a ONU și cu Acordul de la Paris ar trebui să prevadă obligația ca finanțarea să fie 

condiționată de adoptarea unor practici durabile în toate sectoarele; 

- Consolidarea capacităților și asistența tehnică sunt necesare pentru ca toate părțile 

interesate să facă tranziția la un viitor mai rezilient și mai durabil; 

- CESE propune o platformă a părților interesate în cadrul Pactului climatic european, 

bazată pe principiile incluziunii, transparenței, participării și asumării veritabile de către 

actorii din domeniul climei de la toate nivelurile. 

 

 

3.2 Comitetul Regiunilor:  

În cadrul sesiunii plenare din  12-14 octombrie 2020 a fost adoptat avizul privind Pactul 

climatic european, care evidențiază următoarele recomandări: 

- Pactul climatic ar trebui să fie în primul rând un cadru favorabil de cooperare între 

autoritățile locale și regionale și instituțiile europene. El ar trebui să servească ca instrument 

inovator de guvernanță pentru lansarea de idei, direcționarea informațiilor de pe teren către 

factorii decizionali de la nivelul UE, îmbunătățirea implementării politicilor UE și 

coordonarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice; 

- Pactul climatic ar trebui să acționeze, de asemenea, ca o inițiativă-umbrelă, cu propria 

strategie de marcă pentru pactele climatice locale actuale și viitoare
1
 sau pentru parteneriatele 

create la nivel local, vizând obiective clare în materie de climă împreună cu societatea civilă, 

întreprinderile și alte părți interesate relevante. El ar trebui să contribuie la asigurarea 

sprijinului cetățenilor pentru politicile în domeniul climei, să faciliteze schimburile de bune 

practici, preluarea și extinderea celor mai reușite inițiative europene și să stimuleze crearea 

unor pacte climatice locale în întreaga UE;  

- salută comunicările Comisiei „Un buget al UE care capacitează puterea de acțiune a 

planului de redresare pentru Europa” și „Acum este momentul Europei: să reparăm 

prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul pentru noua generație”. În contextul actual al 

pandemiei, politica privind neutralitatea climatică și reziliența teritorială trebuie să devină 

axul central al unei strategii de redresare neutre din punct de vedere climatic; 

- evidențiază că abordarea transversală inovatoare a Pactului ecologic și redresarea 

economică necesită o abordare complet nouă pentru consolidarea capacităților în cadrul 

autorităților locale și regionale, cu includerea tuturor sectoarelor și încurajarea unui 

management mai integrat; 

- subliniază că autoritățile locale și regionale ar trebui să aibă acces direct la fondurile 

europene (de la bugetul european, precum și de la alte instituții financiare, cum ar fi BEI), atât 

pentru redresarea în urma crizei economice cauzate de pandemia de COVID-19, cât și pentru 

combaterea crizei climatice; 

- s-a exprimat intenția de a lansa proiectul CoR4Climate pentru a sprijini în continuare 

această inițiativă importantă. 

 

3.3. Consiliul European:  

În cadrul reuniunii din 12 decembrie 2019 a adoptat concluzii prin care: 

                                                 
1 

 A se vedea, de exemplu, pactele climatice locale din orașe precum Stockholm, Rotterdam, Amsterdam și Nantes. 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-01360-00-00-ac-tra-en.docx/content
https://www.consilium.europa.eu/media/41789/12-euco-final-conclusions-ro.pdf
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- și-a exprimat susținerea pentru obiectivul creării, până în 2050, a unei Uniuni 

Europene neutre din punct de vedere climatic, în conformitate cu obiectivele Acordului de la 

Paris.  

- a luat act de Comunicarea Comisiei privind Pactul ecologic european solicitând 

Consiliului să continue lucrările în vederea îndeplinirii obiectivului de neutralitate climatică. 

Consiliul European a recunoscut necesitatea instituirii unui cadru favorabil, care să aducă 

beneficii tuturor statelor membre și care să includă instrumente, stimulente, sprijin și investiții 

adecvate pentru a asigura o tranziție eficientă din punctul de vedere al costurilor, justă, și 

echitabilă din punct de vedere social. 

În cadrul reuniunii din 10-11 decembrie 2020 au fost adoptate concluzii care au vizat 

accelerarea îndeplinirii obiectivul UE de realizare a neutralității climatice până în 2050.S-a 

hotărât  creșterea nivelului de ambiție pentru următorul deceniu, respectiv: reducere internă 

netă a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030 în comparație cu 

1990. 

 

3.4. Președinția portugheză a Consiliului UE 

Își  propune să își structureze acțiunile pe 3 priorități majore: promovarea procesului de 

relansare economică, acompaniat de tranziția climatică și digitală, implementarea Pilonului 

social al UE, întărirea autonomiei strategice a Europei. Implementarea celor trei priorități va fi 

urmărită prin 5 linii de acțiune: O Europă rezilientă, O Europă „verde”, O Europă digitală, O 

Europă socială, O Europă globală. 

 

Linia de acțiune O Europă „verde ” va promova rolul UE de lider în combaterea schimbărilor 

climatice, consolidarea capacității UE de a se adapta la efectele schimbărilor climatice și 

promovarea avantajelor competitive generate de un model economic bazat pe decarbonizare; 

în acest sens președinția Consiliului UE va acționa pentru: prioritizarea implementării 

pactului ecologic european; aprobarea legii europene a climei și sprijinirea eforturilor în 

direcția asigurării neutralității climatice până în 2050 și a asigurării trecerii la ținta de 

reduceri a gazelor cu efect de seră de cel puțin 55 % până în 2030; promovarea creșterii 

sustenabile, a economiei circulare, precum și a inovării și securității surselor energetice. 

 

 3.5. Parlamentul european  
- Rezoluția Parlamentului European din 17 aprilie 2020 referitoare la acțiunea coordonată a 

UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale subliniază că acest 

pachet de redresare și de reconstrucție ar trebui să aibă în centrul său Pactul ecologic european 

și transformarea digitală pentru a relansa economia, a îmbunătăți reziliența sa și a crea locuri 

de muncă, susținând, în același timp, tranziția ecologică, încurajând dezvoltarea economică și 

socială sustenabilă. 

- Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2020 subliniază că Pactul ecologic ar 

trebui să se afle în centrul strategiei europene pentru o nouă creștere sustenabilă, și pentru 

crearea de oportunități economice, stimularea investițiilor și asigurarea de locuri de muncă de 

calitate; sunt făcute propuneri pentru revizuirea legislației UE și sunt sugerate noi inițiative 

cum ar fi o piață unică a UE a produselor ecologice care să garanteze consumatorilor 

informații transparente, comparabile și armonizate despre produse, inclusiv etichetarea 

produselor, pe baza unor date solide, pentru a-i ajuta să facă alegeri mai sănătoase și mai 

durabile. 

-În cadrul audierilor din Parlamentul european Frans Timmermans vice președinte executiv al 

Comisiei europene responsabil cu punerea în aplicare a Pactului ecologic european și-a 

asumat o serie de angajamente care se referă la portofoliul său: Pactul ecologic european;  

Acțiunea climatică. S-a evidențiat faptul că Pactul ecologic european va contribui la 

https://www.consilium.europa.eu/media/47339/1011-12-20-euco-conclusions-ro.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638437/IPOL_BRI(2019)638437_EN.pdf
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îndeplinirea angajamentului privind neutralitatea climatică a Europei până în 2050 precum și 

necesitatea unui fond pentru o tranziția justă- Mecanismul pentru o tranziție justă care să 

asigure sprijin persoanelor și comunităților cele mai afectate inclusiv celor din regiunile 

carbonifere cu emisii ridicate de dioxid de carbon. De asemenea a fost menționat Pactul 

european privind clima care va reuni inițiative și angajamente din partea  comunităților și 

companiilor facilitând schimbul de cunoștințe, date și de bune practici în vederea îndeplinirii 

obiectivelor privind mediul și schimbările climatice. 

 

Linkuri consultate: 

 

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_ro 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0788&qid=1613123463947 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-

green-deal 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN 

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_ro 
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