
Titlu Descriere 

Pactul Verde European  
 

Pactul verde european este un set de inițiative politice prezentate de Comisia Europeană cu scopul general de a face 
Europa neutră din punct de vedere climatic în 2050. Pactul verde este o parte integrantă a acestei strategii a 
Comisiei de implementare a Agendei 2030 a Națiunilor Unite și a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Este o foaie de 
parcurs pentru a face economia UE durabilă. Acesta prezintă investițiile necesare și instrumentele de finanțare 
disponibile și explică modul de asigurare a unei tranziții corecte și incluzive. Acesta include planuri de acțiune pentru 
economia circulară, renovarea clădirilor, mediul fără poluare, ecosistem și biodiversitate, strategii de transport și 
strategie ” De la fermă la consumator” pentru o agricultură verde și mai sănătoasă. Mai mult, acesta stabilește 
mecanisme pentru sprijinirea acestor acțiuni pentru toate regiunile, cum ar fi Mecanismul de tranziție echitabilă, 
care vizează sprijinirea acelor emisii de carbon în zonele miniere de cărbune în care trecerea la neutralitatea climei 
va fi mai complexă. În cele din urmă, cercetarea și dezvoltarea și inovarea și relațiile externe sunt, de asemenea, 
acțiuni care sunt analizate în Pactul verde european. 

Acordul de la Paris   UE participă la Acordul de la Paris care stabilește un cadru global pentru a evita fenomenele semnificative ale 
schimbărilor climatice prin limitarea încălzirii globale. De asemenea, își propune să consolideze capacitatea țărilor 
de a face față impactului schimbărilor climatice și să le sprijine în eforturile lor. În conformitate cu Acordul de la 
Paris, fiecare țară trebuie să stabilească, să planifice și să raporteze periodic contribuția pe care o angajează pentru 
a atenua încălzirea globală. Este de fapt o punte între politicile de astăzi și neutralitatea climatică înainte de sfârșitul 
secolului. 

Cadrul Climatic și de 
Energie 2030  

Acest raport include obiective la nivel european și obiective politice pentru perioada 2021-2030. Cadrul 2030 
propune noi obiective și măsuri pentru a face economia și sistemul energetic al UE mai competitive, mai sigure și 
mai durabile. Acesta include obiective pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea utilizării 
surselor regenerabile de energie și a eficienței energetice a sistemelor și propune un nou sistem de guvernanță și 
indicatori de performanță. 

O planetă curată pentru 
toți – Climat neutru până în 
2050 
 

Acest raport este viziunea strategică pe termen lung de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), arătând 
cum Europa poate conduce calea către neutralitatea climatică - o economie cu emisii zero-net  de gaze cu efect de 
seră GES, prin examinarea tuturor sectoarelor economice cheie, inclusiv energie,  transporturi, industrie și 
agricultură. Scopul acestei strategii pe termen lung este de a confirma angajamentul Europei de a și un lider în 
acțiuni climatice globale și de a prezenta o viziune care poate duce la realizarea unor emisii  zero-net de gaze cu 
efect de seră până în 2050 printr-o tranziție socială corectă într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor. 

Legea Europeană privind 
Clima 

Raportul este o propunere de reglementare și include într-o lege obiectivul stabilit în Pactul verde european - ca 
economia și societatea Europei să devină neutre din punct de vedere climatic până în 2050. Legea privind clima 
include măsuri pentru a ține evidența progreselor și a ajusta acțiunile în concordanță, pe baza sistemelor existente, 
cum ar fi procesul de guvernanță pentru planurile naționale de energie și climă ale statelor membre, rapoarte 
periodice ale Agenției Europene de Mediu și cele mai recente dovezi științifice privind schimbările climatice și 
impactul acestora. Progresele vor fi revizuite la fiecare cinci ani, în conformitate cu exercițiul global de evaluare în 
cadrul Acordului de la Paris. 



Strategia de Adaptare a EU  Strategia își propune să facă Europa mai rezistentă la schimbările climatice. Adoptând o abordare coerentă și 
asigurând o coordonare îmbunătățită, acesta își propune să consolideze pregătirea și capacitatea tuturor nivelurilor 
de guvernanță pentru a răspunde la impactul schimbărilor climatice. Se concentrează pe trei obiective cheie: 
• Promovarea acțiunii statelor membre 
• Acțiune de prevenire a schimbărilor climatice la nivelul UE 
• O mai bună informare pentru luarea deciziilor  

Reducerea impactului 
anumitor produse din 
plastic asupra mediului 

CE a adoptat o directivă care introduce noi restricții asupra anumitor produse din plastic de unică folosință. Unul 
dintre principalele scopuri ale acestei directive este de a reduce cantitatea de deșeuri de plastic pe care o creăm. În 
conformitate cu noile reguli, farfuriile de plastic de unică folosință, tacâmurile, paiele, bastoanele de baloane și 
bețigașele de bumbac pentru curățarea urechilor  vor fi interzise până în 2021. 

Managementul și 
reciclarea deșeurilor 
 

Pachetul privind deșeurile stabilește noi reguli pentru gestionarea deșeurilor și stabilește obiective obligatorii din 
punct de vedere juridic pentru reciclare. Legislația conține un obiectiv de reducere a depozitelor de deșeuri și 
stabilește cerințe minime pentru toate sistemele extinse de responsabilitate a producătorului. Pachetul de deșeuri 
va duce la o mai mare reciclare a deșeurilor și va contribui astfel la crearea unei economii circulare. Acesta va 
încuraja utilizarea ambalajelor reciclabile și a ambalajelor reutilizabile și va îmbunătăți modul de gestionare a 
deșeurilor. 

O strategie europeană 
pentru mobilitate cu emisii 
reduse 
 

Acest raport stabilește cursul dezvoltării măsurilor la nivelul UE privind vehiculele cu emisii reduse și zero și 
combustibili alternativi cu emisii reduse. Principalele elemente ale strategiei sunt: 
• Creșterea eficienței sistemului de transport. 
• Accelerarea implementării energiei alternative cu emisii reduse pentru transport. 
• Deplasarea către vehicule cu emisii zero. 
În cele din urmă, această strategie reiterează angajamentul Europei de a continua eforturile globale de control al 
emisiilor provenite de la aviația internațională și transportul maritim. 

Sistemul UE de 
comercializare a emisiilor 

Acest raport este un pas semnificativ în direcția realizării de către UE a obiectivului său de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până în 2030, așa cum s-a convenit în Cadrul European 2030 privind clima și 
energia și îndeplinirea angajamentelor sale în cadrul Acordului de la Paris. Este prima piață importantă de carbon 
din lume și rămâne cea mai mare. Stabilește un plafon în ceea ce privește cantitatea de emisii de CO2 pe care 
industria grea o poate emite. Volumul total al emisiilor permise este distribuit companiilor ca autorizații care pot fi 
tranzacționate. 

 


