
	  

 

 

Cum repornim și relansăm economia pentru un viitor durabil  

Apel pan-european de mobilizare  

 

Criza coronavirusului zguduie întreaga lume, având consecințe devastatoare în 
toată Europa. Suntem supuși unei încercări. Suferim și ne jelim pierderile, în timp 
ce această criză testează limitele sistemului actual. Este testată, de asemenea, 
solidaritatea europenă, la fel și instituțiile care au acționat rapid încă de la 
începutul crizei pentru a implementa măsuri care să ne protejeze. Criza este încă 
în desfășurare, dar vom vedea lumina de la capătul tunelului și, luptând 
împreună, vom învinge virusul.  

Nu ne-am confruntat niciodată cu o situație atât de provocatoare pe timp de 
pace. Lupta împotriva pandemiei este prioritatea noastră și trebuie făcut tot ce e 
necesar pentru a opri și a eradica virusul. Salutăm și susținem toate acțiunile 
dezvoltate de guverne, instituțiile UE, autoritățile locale,  de oamenii de știință, 
personalul medical, voluntarii, cetățenii și actorii economici.  

În această situație extrem de dificilă, ne confruntăm însă și cu o altă criză: un șoc 
economic mai dur decât criza din 2008. Șocul major pentru economie și angajați 
creat de pandemie necesită un răspuns economic coordonat, puternic. Prin 
urmare, salutăm declarația liderilor europeni care afirmă că vor face „tot ce e 
necesar” pentru a aborda consecințele sociale și economice ale acestei crize. Cu 
toate acestea, ce a funcționat pentru criza financiară din 2008 s-ar putea să nu 
fie suficient pentru a o depăși pe cea actuală. Recuperarea economică va putea 
fi realizată doar prin investiții majore pentru protejarea și crearea de locuri de 
muncă și pentru a sprijini toate companiile, zonele și sectoarele care au suferit 
din cauza încetinirii bruște a economiei.  

După criză, va veni timpul să construim din nou. Aceasta va fi oportunitatea 
noastră să regândim societatea și să dezvoltăm un nou model de prosperitate, 
care să răspundă nevoilor si priorităților noastre.  

Aceste investiții majore trebuie să stea la baza unui nou model economic 
european: mai rezistent, mai protector, mai independent și mai inclusiv. Toate 
aceste cerințe se regăsesc într-o economie construită pe baza unor criterii de 
sustenabilitate. Într-adevăr, trecerea la o economie neutră din punctul de vedere 
al impactului asupra climei, tranziția către protejarea biodiversitatii și 
transformarea sistemelor agroalimentare au potențialul de a furniza rapid locuri 
de muncă, de a crește și de a îmbunătăți modul de viață al tuturor cetățenilor,  
precum și de a contribui la construirea unei societăți mai reziliente.  



	  

 

 

Aceasta nu înseamă să creăm de la zero o nouă economie. Avem deja toate 
instrumentele și multe tehnologii noi. În ultimii 10 ani s-au înregistrat progrese 
extraordinare în majoritatea sectoarelor de tranziție, dezvoltarea de noi tehnologii 
și a unui lanț valoric și reducerea drstică a costul tranziției (inclusiv, printre altele: 
energie regenerabilă, mobilitate cu emisii zero, agroecologie, eficiență 
energetică). În urmă cu 10 ani, vehiculele cu emisii zero erau doar un prototip. 
Acum 10 ani, energia eoliană era de trei ori mai scumpă decât este astăzi, iar 
energia solară de șapte ori. Acum 10 ani nu realizasem retehnologizarea unor 
clădiri, demonstrând că astfel de lucrări pot fi profitabile. 

Voința politică exista. Avem deja planurile și strategia. Proiecte precum Pactul 
Verde European (European Green Deal) și alte planuri naționale privind 
atingerea pragului zero emisii de carbon au un potențial imens nu doar de a 
reface economia, ci și de dezvolta un nou model de prosperitate. 

Prin urmare, noi considerăm că trebuie să pregătim Europa pentru viitor și să 
proiectăm planuri de refacere a economiei, atât la nivel local, național, cât și la 
nivelul UE, având lupta împotriva schimbărilor climatice ca nucleu al strategiei 
economice. A sosit momentul să transformăm aceste planuri în acțiuni și investiții 
care vor schimba viața cetățenilor și vor contribui la refacerea rapidă a 
economiilor și societăților noastre.  

De asemenea, recunoaștem că impactul social al epidemiei COVID-19 este deja 
uriaș și rezistența la investiții suplimentare pentru tranziția către economie neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra climei nu reprezintă un pas înainte. 
Pentru ca inițiative ca Pactul Verde European să continue să fie acceptate pe 
scară largă, ele trebuie mai mult ca niciodată să răspundă nevoilor sociale ale 
societății. Au fost făcute progrese în identificarea potentialelor provocări sociale 
ale tranzitiei și au fost dezvoltate instrumentele, și încă mai pot fi dezvoltate, 
pentru a asigura o tranziție corectă și justă.  

Facem apel pentru o alianță globală a factorilor de decizie indiferent de culoarea 
politică, oameni de afaceri, sindicate, ONG-uri, think tank-uri, părți interesate, 
pentru a susține implementarea Green Recovery Investment Packages care au 
rolul de a accelera tranziția către neutralitate climatică și ecosisteme sănătoase. 
Noi ne angajăm să lucrăm împreună, să împărtășim cunoștințe, să facem schimb 
de expertize și să creăm sinergii pentru a livra deciziile de investiții de care avem 
nevoie.  

COVID-19 nu va face ca schimbările climatice și degradarea naturii să dispară. 
Nu vom câștiga lupta împotriva COVID-19 fără un răspuns economic puternic. 
Să nu dezbatem care bătălie e mai importantă, ci hai să luptăm și să le câștigăm 
pe amândouă în același timp. Astfel, vom fi mai puternici împreună.  


