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Nr.150/13.04.2020
Către: Domnul Costel Alexe, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
Subiect: Recuperare economică bazată pe Pactul Verde European; Solicitare de
aderare a României la scrisoarea comună a unor lideri UE
Stimate Domnule Ministru,
Pe măsură ce Pandemia COVID-19 continuă să se răspândească, cetățeni își fac griji pentru
sănătatea lor și a celor dragi, precum și pentru impactul pe care această pandemie îl are asupra
locurilor de muncă și a mijloacelor de trai. În această perioadă de criză, care pune în pericol
mijloacele de subzistență pentru multe persoane, este esențial ca liderii noștrii să aibă un
răspuns ferm, contribuind la atenuarea incertitudinii, în special pentru cei mai vulnerabili. Acest
răspuns trebuie să abordeze urgența imediată în materie de sănătate, socială și economică, întrun mod care să îmbunătățească rezistența economiei noastre la gestionarea crizei și bunăstarea
oamenilor și a naturii.
Guvernele oferă deja sprijin urgent pentru a rezolva criza de sănătate și vor fi necesare în
continuare măsuri urgente pentru a evita o posibilă prăbușire bruscă a economiei.
Dincolo de astfel de măsuri imediate, se pregătesc pachete de stimulare pentru relansarea
economiei și vor trebui luate decizii cruciale pentru a vedea către ce tipuri de investiții ar trebui
direcționate aceste fluxuri financiare substanțiale. Solicităm guvernului României, să
demonstreze abilități de leadership și viziune, continuând și consolidând
traiectoria către o economie rezistentă și durabilă, în conformitate cu Pactul
Verde European.
Acesta este momentul pentru a înainta și pentru a accelera trecerea către o economie neutră din
punct de vedere climatic, care protejează și restabilește lumea noastră naturală, sănătatea și
bunăstarea, fără risipe - într-un mod corect și care nu lasă pe nimeni în urmă. Comisia
Europeană a făcut deja pași importanți în această direcție prin prezentarea Strategiei industriale
și Planul de acțiune pentru economia circulară, precum și prin Mecanismul pentru o tranziție
justă, iar pentru a da curs acestei provocări, ar trebui să se urmeze și la nivel național această
direcție de implementarea de măsuri de sprijin și finanțări. România are oportunități imense de
a dezvolta inițiative durabile pe scară largă pentru redresarea economică, care să răspundă
nevoilor extinse de forță de muncă, asigurând în același timp faptul că țările continuă calea de
decarbonizare și de tranziție.
De la bun început, fondurile publice trebuie investite într-un mod transparent, viabil și durabil,
inclusiv fondurile obținute prin intermediul Politicii de Coeziune a UE. Abordarea „business as

usual” nu reprezintă o opţiune, iar măsurile aferente acestei abordări ar risca să încurajeze
industrii și tehnologii învechite și poluante care nu corespund cerințelor economiei din viitor. În
schimb, pachetele de stimulare trebuie să sprijine companiile/activitățile sustenabile, care țin
seama de evoluțiile viitoare (”future-proofing”) printr-o schimbare rapidă a modelelor lor de
afaceri către sustenabilitate, asigurând astfel că investițiile publice vor susține și generațiile
viitoare. În special pentru companiile mari, sprijinul public ar trebui să fie condiționat de o
aliniere completă la Acordul de la Paris și de criterii stricte de mediu.
Canalizarea investițiilor de stimulare în acest fel va crea locuri de muncă de lungă durată în
sectoarele curate/nepoluante, ajutând redresarea economică și va face economiile noastre mai
reziliente la viitoare șocuri. Pe termen lung, acest lucru ne va ajuta să facem față situațiilor de
urgență în materie de climă și biodiversitate, care, dacă sunt lăsate necontrolate, vor prezenta
amenințări tot mai mari la adresa sănătății, a mijloacelor de viață și a bunăstării noastre.
În mod concret, considerăm că România (alături de celelalte state UE) ar trebui să actioneze
pentru:
1.Distribuirea fondurilor de stimulare și să aplice măsuri de salvare condiționate
de concordanța cu Pactul Verde European și Acordul de la Paris. Pe măsură ce
planurile de recuperare masivă sunt puse în aplicare, Guvernul trebuie să se asigure că aceste
investiții vor oferi beneficii pe termen lung pentru societatea noastră și vor contribui la creșterea
rezistenței economiei noastre față de șocurile tot mai mari. În special, aceste investiții trebuie să
fie complet aliniate la obiectivele și propunerile Pactului Verde European, precum și la
obiectivul de limitare a încălzirii globale la 1,5° C al Acordului de la Paris pentru a evita
consecințele catastrofale ale schimbărilor climatice.
2.Lansarea inițiativelor sustenabile la scară largă, în conformitate cu interesul
public. Prin lansarea inițiativelor sustenabile la scară largă, susținute de investiții publice și
private, Guvernul poate oferi locuri de muncă direct celor afectați de criza economică și poate
ajuta la relansarea economiei. Aceste proiecte trebuie să fie în interesul public, garantând
reduceri directe de emisii, beneficii pentru sănătate și refacerea ecosistemelor, de exemplu
inițiativa pe scară largă pentru decarbonizarea transportului, îmbunătățiri ale infrastructurii
care să permită moduri de transport cu emisii zero, renovarea clădirilor în așa fel încât acestea
să devină eficiente din punct de vedere energetic, accelerarea implementării/dezvoltării energiei
din surse regenerabile și proiecte de refacere a naturii pe scară largă.
Oportunitatea programării naționale a fondurilor UE, inclusiv dezvoltarea planurilor strategice
pentru Politica Agricolă Comună (CAP), poate fi utilizată pentru a proiecta în continuare măsuri
și instrumente care sprijină implementarea Pactului Verde European, oferind în același timp o
bază pentru dezvoltarea unor inițiative durabile importante pentru a sprijini relansarea
economiei.
3.Reformarea regulilor fiscale pentru a asigura continuitatea investițiilor publice
în decarbonizarea economiei. Ca răspuns imediat la această situație, Guvernul face
investiții semnificative și aplică scutiri de taxe pentru a evita falimentele și pierderile de locuri
de muncă și pentru a se asigura că sectorul medical este sprijinit în aceste circumstanțe dificile.

Aceste investiții vor suprasolicita bugetul național și vor forța Guvernul să intre în datorii, ceea
ce poate duce la mai puține investiții durabile. Pentru a contracara aceste riscuri, Guvernul ar
trebui să excludă investițiile publice în decarbonizarea economiei din calculul deficitului
național, cel puțin temporar.
4.Accelerarea punerii în aplicare a politicilor financiare sustenabile, permițând
instituțiilor financiare să identifice expunerea la riscurile de mediu și climă.
Dezvăluirea standardizată a sustenabilității corporative ar trebui introdusă pentru a asigura
comparabilitatea între companii. În plus, marile corporații și instituțiile financiare ar trebui să
stabilească strategii și ținte de durabilitate în conformitate cu obiectivul UE de neutralitate
climatică și Acordul de la Paris.
5.Limitarea viitoarelor crize de sănătate, acționând la nivel global împotriva
schimbărilor climatice și a pierderilor de biodiversitate. Schimbările climatice și
pierderea biodiversității agravează din ce în ce mai mult răspândirea bolilor infecțioase, potrivit
Organizației Mondiale a Sănătății. Aceste efecte pot fi limitate doar acționând la nivel global.
Solicităm, de asemenea, României, ca alături de UE, să își asume un rol de lider global în
forurile internaționale, cum ar fi UNFCCC COP26 și CBD COP15. Încurajăm guvernul României
să sprijine deciziile UE care arată că Uniunea își va lua în serios responsabilitatea și va stabili un
obiectiv pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 65% până în 2030 și
pentru a atinge emisiile net zero până în 2040. De asemenea, trebuie să adopte ținte și
angajamente ambițioase, obligatorii din punct de vedere juridic pentru a aborda pierderea
alarmantă a biodiversității.
În această perioadă de îngrijorare și incertitudine pentru mulți, recunoaștem eforturile depuse
de Guvernul României pentru a depăși criza imediată de sănătate și pentru a oferi sprijin celor
mai vulnerabili. Organizația noastră își exprimă disponibilitatea de a colabora cu instituțiile
statului și cu factorii de decizie pentru a se asigura că, în pofida acestor provocări, continuăm pe
calea către o tranziție justă și corectă și către o economie cu adevărat durabilă, în care nimeni nu
este lăsat în urmă.
Nu în ultimul rând, vă solicităm să vă alăturați, în numele României la scrisoarea comună a
miniștrilor de mediu din 13 state UE, respectiv Austria, Danemarca, Finlanda, Italia, Letonia,
Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Franța, Germania, Grecia, prin care se declară
susținerea pentru o recuperare sustenabilă din criza COVID19 (transmisă în atașament).
Vă mulțumim și vă stăm la dispoziție.
Cu deosebită considerație,
Orieta Hulea
Director WWF Romania

