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REZUMAT 

 

Teza reprezintă o evaluare critică a politicilor de combatere a schimbărilor climatice, 

cu o concentrare asupra politicilor economice europene cu impact regional. Schimbările 

climatice afectează dezvoltarea economică într-un mod profund și complex, care poate deveni 

din ce în ce mai advers în absența unor măsuri corespunzătoare. Pornind de la o imagine de 

ansamblu a impacturilor așteptate, a vulnerabilităților și a riscurilor pentru sistemele umane și 

naturale, lucrarea evaluează eficacitatea și perspectivele acordurilor politice internaționale ce 

vizează limitarea schimbărilor climatice. Ineficiențele constatate sunt explicate prin 

intermediul unor diferențiale principiale esențiale introduse în conținutul celor două acorduri 

principale: Protocolul de la Kyoto și Acordul de la Paris.  

Pe baza unei analize calitative, se constată un dezechilibru semnificativ la nivelul 

politicilor climatice europene între măsurile de atenuare, în special cele de reducere a emisiilor 

de gaze cu efect de seră, și măsurile de adaptare și  de sporire a rezistenței, în favoarea primelor. 

Acest lucru poate afecta în mod accentuat regiunile și sectoarele vulnerabile – cum ar fi zonele 

rurale sau regiunile cu un nivel de dezvoltare relativ mai redus – și poate spori disparitățile 

regionale la nivelul Uniunii Europene. Același dezechilibru este constatat și la nivelul național, 

a cărui marjă de acțiune este puternic influențată de cadrul de reglementare european.  

 


