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Dragi membri, dragi prieteni,
Dezbaterea plenară de astăzi a reiterat angajamentul nostru comun de a aborda situația de
urgență climatică, de a păstra prețiosul nostru mediu natural și de a asigura o creștere
durabilă. În cadrul Pactului ecologic european, strategia UE pentru biodiversitate a propus
plantarea a 3 miliarde de copaci suplimentari până în 2030, dublu față de rata actuală de
plantare estimată.
Pentru a atinge acest obiectiv, avem nevoie de angajamentul dumneavoastră – liderii locali și
regionali ai Europei. Prin urmare, facem apel la dumneavoastră și cetățenii din satele,
orașele sau regiunile dumneavoastră să vă demarați planul de reîmpădurire prin plantarea
„Primului copac pentru viață” până în iunie 2022.
Această ambiție va spori reziliența pădurilor noastre, va inversa pierderea biodiversității,
atenuând și ajutându-ne în același timp să ne adaptăm la schimbările climatice, urmând
foaia de parcurs dedicată prezentată în noua strategie forestieră a UE pentru 2030. De fapt,
se estimează1 că un copac poate absorbi până la 150 kg de CO2 pe an, contribuind la
combaterea schimbărilor climatice. Copacii ne răcoresc orașele, contribuie la conservarea
biodiversității și la bunăstarea populației. În zonele noastre rurale, ei susțin producția de
alimente și îmbunătățesc calitatea apei și sănătatea solului prin agrosilvicultură, contribuind
în același timp la prevenirea incendiilor în pădurile gestionate în mod durabil.
Autoritățile locale și regionale dețin competențe atât în planificarea urbană, cât și în
managementul forestier. Implicarea dumneavoastră este fundamentală pentru ca acest
angajament să devină realitate. Prin participare puteți contribui la demonstrarea
importanței conducerii locale și regionale în realizarea Pactului Verde al UE și în asigurarea
unui viitor durabil. Plantarea acestui „Prim copac pentru viață” va crește în mod simbolic
conștientizarea schimbărilor fundamentale pe care trebuie să le facem pentru a ne proteja
planeta și a răspândi o nouă cultură despre cum, unde și ce specii să plantăm.
Aceasta este una dintre cele zece acțiuni propuse stabilite în propria campanie Green Deal:
Going Local a Comitetului European al Regiunilor și își propune în mod special să se asigure
că liderii locali și regionali plantează un milion de copaci reprezentând un milion de
politicieni locali ai UE.
Prin urmare, de Ziua Internațională a Reducerii Riscului de Dezastre, suntem încântați să
anunțăm că Comitetul European al Regiunilor și Comisia Europeană vor lucra împreună
pentru realizarea acestui obiectiv comun. Vă invităm să participați și să vă angajați. Serviciile
noastre (greendeal@cor.europa.eu) vă vor sprijini și vor fi în contact cu dumneavoastră cu
privire la pașii practici despre cum să contribuiți.
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http://www.fao.org/3/c0024e/c0024e.pdf

Acesta este un pas mic, dar important, către un salt uriaș pentru planeta noastră. Împreună
trebuie să continuăm să construim un viitor mai verde, mai echitabil și mai durabil pentru
copiii noștri și planeta noastră.
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