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PROIECT DE OPINIE 

asupra 

COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 

EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR – Calea către o planetă 

sănătoasă pentru toți. Plan de acțiune al UE: “Către reducerea la zero a 

poluării aerului, apei și solului” – COM(2021)400 

 

Comisia pentru sănătate și familie a fost sesizată, potrivit art. 171 alin.(1) din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, cu documentul 

nelegislativ privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Calea către o planetă 

sănătoasă pentru toți. Plan de acțiune al UE: “Către reducerea la zero a poluării aerului, 

apei și solului” – COM(2021)400. 

 

Sub coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Planul de acțiune al UE 

“Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și a solului” propune obiective ambițioase 

de reducere la zero a poluării în UE, coroborat cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 

a ONU și cu Viziunea pentru 2050. 

În conformitate cu legislația UE, cu obiectivele Pactului verde și în sinergie cu alte 

inițiative, până în 2030, conform Obiectivelor de reducere a poluării la zero pentru 2030, 

UE ar trebui să reducă: 

- cu peste 55% impactul poluării aerului asupra sănătății (decese premature); 

- cu 30% ponderea persoanelor afectate cronic de zgomotul emis de mijloacele de 

transport; 

- cu 25% ecosistemele UE în care poluarea aerului amenință biodiversitatea; 

- cu 50% pierderile de nutrienți, nivelul de utilizare și de risc al pesticidelor 

chimice, precum și utilizarea celor mai periculoase pesticide și vânzarea de 

substanțe antimicrobiene pentru animalele de fermă și pentru acvacultură; 

rozalia.bucur
conf cu originalul



   

Comisia pentru sănătate și familie 
Telefon: 021.414.1135, 021.414.1136; Fax:021.414.1137; e-mail:cp08@cdep.ro 

 

- cu 50% gunoaiele de plastic din mare și cu 30% microplasticele dispersate în 

mediu; 

- în mod semnificativ producția totală de deșeuri și cu 50% producția de deșeuri 

municipale reziduale. 

 

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și NextGenerationUE oferă oportunități 

bugetare fără precedent pentru a sprijini astfel de investiții și a combate schimbările 

climatice, declinul biodiversității, epuizarea resurselor și poluarea în UE la nivel mondial 

(Anexa VI la Fondul de redresare și reziliență arată în mod clar aceste sinergii). 

Numărul deceselor premature și a altor boli care pot fi atribuite poluării aerului 

rămâne ridicat, din cauza faptului că unele standarde ale UE privind calitatea aerului sunt în 

continuare mai puțin stricte decât standardele recomandate de OMS în 2005, iar modul în 

care sunt puse în aplicare directivele a fost doar parțial eficace. 

Este necesar să asigurăm o protecție mai bună a sănătății publice,  un sistem alimentar 

durabil, o aplicare mai strictă privind cadrele de reglementare existente ale UE care protejeză 

aerul, apele dulci, mările mai rapid și mai bine. 

 Planul de acțiune al UE: “Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului” 

prezintă viziunea unei lumi fără poluare și combină atât toate eforturile în curs cât și pe cele 

planificate într-o strategie integrată care plasează prevenirea poluării pe primul loc. Acesta 

trebuie să rămână componenta-cheie a obiectivelor Pactului verde european. 

 În cadrul discuțiilor preliminare la nivelul Consiliului, România a salutat publicarea 

Planului de acțiune și viziunea acestuia pe termen lung de reducere a poluării, menționând 

necesitatea integrarării tuturor aspectelor privind poluarea la zero în toate politicile și 

măsurile relevante.  

În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor despre . 

Planul de acțiune al UE: “Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului”, membrii 

Comisiei pentru sănătate și familie au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea 

prezentului Proiect de opinie, favorabil Comunicării. 
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