
 

Eurobarometru: majoritatea europenilor consideră că UE ar trebui să propună măsuri suplimentare pentru 

soluționarea problemelor legate de calitatea aerului 
 

 

 Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru, din 27 noiembrie 2019, peste două treimi din cetățenii europeni 

consideră că Uniunea Europeană ar trebui să propună măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea calității aerului. Din cei 

peste 27.000 de cetățeni intervievați în toate statele membre ale UE, peste jumătate din respondenți consideră că 

gospodăriile, producătorii de automobile, producătorii de energie, fermierii și autoritățile publice nu depun suficiente 

eforturi pentru a promova o calitate bună a aerului. 

 Comisarul pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Karmenu Vella, a declarat: „Mă încurajează faptul că 

atât de mulți cetățeni europeni sprijină acțiunile legate de calitatea aerului. În UE, poluarea aerului provoacă peste 

400.000 de decese premature pe an, iar societatea plătește un preț imens, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală, 

zilele de lucru pierdute și daunele aduse culturilor și clădirilor. Comisia pune la dispoziția statelor membre și a 

întreprinderilor expertiză, schimburi de bune practici și orientări, precum și sprijin pentru investiții și finanțare, astfel  

încât toată lumea să se bucure de o calitate a aerului mai bună. Dar în același timp, dacă legislația UE nu este respectată, 

introducem acțiuni în justiție împotriva statelor membre.” 

 Sondajul indică, de asemenea, că este necesară o comunicare mai bună, în special la nivel național, cu privire 

la calitatea aerului. Majoritatea respondenților nu se consideră bine informați cu privire la problemele legate de calitatea 

aerului din țara lor. În comparație cu un sondaj realizat în 2017, respondenții tind mai degrabă să creadă că în ultimii 

zece ani calitatea aerului s-a deteriorat - chiar dacă datele raportate privind calitatea aerului arată că în această perioadă 

s-au înregistrat de fapt îmbunătățiri semnificative. 

 În mai 2018, Comisia Juncker a adoptat comunicarea „O Europă care protejează: aer curat pentru toți” în care 

sunt prezentate măsurile care trebuie luate de actorii de la nivel național, regional și local pentru a îmbunătăți calitatea 

aerului în Europa. Mai mult decât atât, pentru a-i proteja pe cetățeni împotriva poluării aerului, Comisia a introdus 

acțiuni înaintea Curții de Justiție a Uniunii Europene împotriva statelor membre care nu respectă legislația UE privind 

calitatea aerului. Comisia intensifică, de asemenea, cooperarea cu statele membre prin organizarea unor noi „dialoguri 

privind aerul curat” cu autoritățile relevante. În următoarele două zile, la 28 și 29 noiembrie 2019, va avea loc la 

Bratislava Forumul UE pentru aer curat, care le va oferi factorilor de decizie și părților interesate ocazia să facă schimb 

de cunoștințe și să contribuie la punerea în aplicare a politicilor europene, naționale și locale privind calitatea aerului. 

Printre principalele rezultate ale noului sondaj Eurobarometru special privind atitudinea europenilor față de calitatea 

aerului se numără: 

Majoritatea respondenților doresc ca UE să propună măsuri suplimentare 

Peste două treimi din respondenți (71%) consideră că UE ar trebui să propună măsuri suplimentare pentru soluționarea 

problemelor legate de calitatea aerului în Europa, iar 38% din aceștia ar dori să își exprime opiniile cu privire la astfel 

de măsuri. 

Majoritatea respondenților din toate statele membre susțin această idee. 

Cei mai mulți respondenți afirmă că problemele legate de calitatea aerului ar trebui abordate mai întâi la nivel 

internațional 

Peste șapte din zece respondenți declară că poluarea aerului ar trebui abordată la nivel internațional (72%). Jumătate din 

respondenți afirmă că acest aspect ar trebui abordat la nivel european, în timp ce tot atâția respondenți consideră că ar 

trebui abordat la nivel național. 

Cea mai mare parte din respondenți (44%) consideră că cea mai eficace modalitate de a soluționa problemele legate de 

calitatea aerului constă în controale mai stricte în materie de poluare aplicate activităților industriale și de producere a 

energiei. Aceasta este măsura menționată cel mai frecvent în 25 de state membre. 

Respondenții consideră că diferiții actori, printre care și gospodăriile, ar trebui să facă mai mult pentru 

soluționarea problemelor legate de calitatea aerului 

Peste 50 % din respondenții din toate țările consideră că gospodăriile, producătorii de automobile, producătorii de 

energie, fermierii și autoritățile publice nu depun suficiente eforturi pentru a promova o calitate bună a aerului. 

Cu toate acestea, europenii tind să întreprindă mai multe acțiuni, față de 2017, pentru a reduce emisiile nocive 

Șapte din zece respondenți au întreprins cel puțin o acțiune pentru a reduce emisiile nocive în aer. Această cifră 

reprezintă o creștere cu opt puncte procentuale în comparație cu răspunsurile la sondajul din 2017. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/spacial/surveyky/2239
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0330&from=FR
https://ec.europa.eu/info/events/eu-clean-air-forum-2019-nov-28_en


Principala acțiune pusă în practică de către respondenți este înlocuirea echipamentelor mari consumatoare de energie cu 

echipamente noi cu o performanță energetică mai bună (41%). 

Nivelul de informare cu privire la problemele de calitate a aerului este destul de scăzut 

Majoritatea respondenților (54%) nu se consideră bine informați cu privire la problemele legate de calitatea aerului din 

țara lor. 

Majoritatea respondenților consideră că în ultimii zece ani calitatea aerului s-a deteriorat, percepție negativă 

care a înregistrat o tendință de creștere începând cu 2017 

În ceea ce privește calitatea aerului, respondenții tind să considere că, în ultimii zece ani, aceasta s-a deteriorat (58 %) 

mai degrabă decât că a rămas aceeași (28 %) sau că s-a îmbunătățit (10 %). 

În comparație cu 2017, numărul respondenților care consideră că s-a deteriorat calitatea aerului a crescut cu 11 puncte 

procentuale. 

Standardele UE privind calitatea aerului sunt încă puțin cunoscute 

Doar aproximativ o treime din respondenți au auzit de standardele UE privind calitatea aerului (31%). Majoritatea celor 

care au auzit de aceste standarde consideră că ele ar trebui consolidate (63%). 

Majoritatea respondenților consideră că problemele legate de calitatea aerului menționate în sondaj sunt grave 

Peste 50% dintre respondenți sunt de părere că afecțiunile respiratorii, bolile cardiovasculare, astmul și alergiile sunt 

probleme foarte grave în țările lor. 

Context 

Sondajul a fost realizat în cele 28 de state membre ale UE în perioada 11-29 septembrie 2019. Aproximativ 27565 de 

respondenți din diferite grupuri sociale și demografice au fost intervievați direct la locuința lor, în limba lor maternă. 

Acest sondaj Eurobarometru special vine în continuarea unui sondaj Eurobarometru Flash realizat în septembrie 2012 

pe aceeași temă. Multe din întrebările cuprinse în sondajul Eurobarometru Flash au fost repetate în acest Eurobarometru 

special. Unele întrebări din sondajul Eurobarometru Flash din 2012 au fost, de asemenea, adresate în cadrul sondajului 

Eurobarometru special privind atitudinile europenilor față de mediu, realizat în octombrie 2017. 

Acest sondaj a fost conceput în scopul analizării percepțiilor cu privire la: nivelul de cunoaștere a problemelor legate de 

calitatea aerului, schimbările percepute în ceea ce privește calitatea aerului în ultimii zece ani, rolul diferiților actori în 

promovarea unei calități bune a aerului, cele mai eficace modalități de soluționare a problemelor legate de calitatea 

aerului, nivelul la care se preferă să se ia măsuri pentru soluționarea problemelor legate de calitatea aerului, nivelul de 

cunoaștere a standardelor UE de calitate a aerului și opiniile cu privire la aceste standarde, precum și sprijinul pentru 

luarea de măsuri suplimentare la nivelul UE în vederea soluționării acestor probleme. 

Rezultatele sondajului Eurobarometru sunt prezentate chiar înainte de deschiderea Forumului UE pentru aer curat care 

va avea loc la Bratislava în perioada 28-29 noiembrie 2019. Forumul se va concentra pe patru domenii: sănătate și 

calitatea aerului; energie și calitatea aerului; agricultură și calitatea aerului; mecanisme de finanțare pentru un aer curat. 

Peste 30 de vorbitori din partea administrațiilor publice, a industriei și a organizațiilor neguvernamentale își vor 

împărtăși opiniile cu privire la îmbunătățirea calității aerului și vor reflecta asupra elaborării și punerii în aplicare a unor 

politici, proiecte și programe eficace privind calitatea aerului la nivel european, național și local. 

 

https://ec.europa.eu/environment/eurobarometers_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/eurobarometers_en.htm

