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Bună,  

În anul 2019, Adunarea Statelor 
(Parlamentul din Jersey) a declarat o 
stare de urgență climatică și a cerut 
Guvernului să elaboreze o Strategie 
de neutralitate privind emisiile de 
dioxid de carbon. Această strategie 
a determinat formarea unei Adunări 
cetățenești privind schimbările 
climatice.

Ce înseamnă neutru din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon? 

Cea mai importantă parte din a fi neutri din punct de vedere al emisiilor de dioxid de 
carbon reprezintă reducerea cât de mult posibil a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Orice emisii rămase, produse pe insulă (plus cele produse în electricitatea pe care 
o utilizăm) care nu pot fi reduse, trebuie apoi echilibrate sau compensate cu orice 
activitate care absoarbe sau reduce emisiile globale, pentru a egala aceste valori.

 Obiectivul de a deveni 
neutri din punct de 

vedere al emisiilor de 
dioxid de carbon.

Deja putem vedea că clima noastră 
se modifică, iar acest lucru va avea 
impact asupra tuturor vieților noastre. 
Jersey trebuie să răspundă la

 urgența climatică 
globală.

A fi neutru din punct de vedere al emisiilor 
de dioxid de carbon înseamnă

 reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră cât 

mai mult posibil...

...și obținerea de compensări 
pentru a echilibra ceea ce nu 
poate fi redus.
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Adunarea 
cetățenilor  

Adunarea cetățenilor a fost un grup de 
45 de persoane de vârste diferite, genuri 
diferite, istoric și locuri diferite din Jersey, 
cu perspective diferite asupra schimbărilor 
climatice.

Cum au fost aleși? 
9000 de gospodării au fost selectate aleatoriu, 
primind o invitație de a participa la Adunarea 
cetățenilor. Orice persoană în vârstă de 16 ani sau 
mai mult, care locuia la adresa respectivă, și era 
eligibilă să voteze putea candida pentru a participa. 
Aceste persoane nu aveau nicio calificare sau 
abilități legate de schimbările climatice. 

Din persoanele care au ales să se înregistreze, a 
existat în continuare un proces de selecție aleatoriu, 
prin care s-a format grupul final de 45 de persoane. 

La sfârșitul acestor sesiuni, grupul a fost rugat să: 

 ● voteze data la care Jersey ar trebui să devină 
neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid 
de carbon

 ● lucreze împreună și realiza recomandări privind 
modul în care vom deveni neutri din punct de 
vedere al emisiilor de dioxid de carbon 

 ● decidă care recomandări sunt prioritare.  

Grupul a votat  

2030 
ca dată la care Jersey 
ar trebui să fie neutră 
din punct de vedere al 
emisiilor de dioxid de 

carbon.

Grupul a participat la 15 întâlniri virtuale între lunile 
martie și mai 2021. A existat o prezentare privind 
schimbările climatice și problemele cu care se 
confruntă Jersey. Ei au vorbit cu experți, au citit 
informații și au luat parte la discuții. Ca grup, ei au 
venit cu idei și au luat în considerare costurile și 
implicațiile pentru a putea face recomandări.

S-au subliniat cele mai mari două surse de gaze cu 
efect de seră de pe Insulă: 

 ● transport 
 ● încălzire, răcire și gătit.

Cum s-au implicat? 
Rolul Adunării cetățenilor a fost de a face 
recomandări Adunării Statelor care a 
răspuns la întrebarea: 

 „Cum ar trebui să lucrăm 
împreună pentru a deveni neutri 
din punct de vedere al emisiilor 

de dioxid de carbon 
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Transportului public
Decarbonizarea transportului public curent în Jersey până 
în 2025, precum și ca acesta să devină mai accesibil 
și ieftin, pentru ca mai multe persoane să folosească 
transportul public ca mod principal de transport pe insulă. 

Recomandările
Pentru reducerea emisiilor produse de transport, grupul a decis să se concentreze asupra:

Deplasarea pe bicicletă și mers pe jos
Încurajarea deplasării pe bicicletă și a mersului pe jos, 
prin asigurarea că Jersey este un mediu sigur și plăcut 
pentru bicicliști și pietoni, prin investiții în infrastructură și 
educație. Ne dorim legislație care să asigure un model de 
transport în care mersul pe jos și deplasarea cu bicicleta 
sunt puse pe primul loc. 

Tranziție corectă
O tranziție imediată și corectă pentru transport cu emisii 
reduse de carbon până în 2030, care asigură sprijin financiar 
pentru gospodăriile cu venituri reduse și afacerile mici. 
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Vehicule cu combustibil fosil

Jersey va realiza o tranziție pe etape spre transport 
(complet) verde, fără înregistrări noi de vehicule cu 
combustibil fosil după 2025.

Mașini private
Eliminarea treptată a mașinilor private alimentate cu 
combustibili fosili și reducerea folosirii în general a mașinilor 
prin asigurarea mijloacelor de transport sigure, convenabile, 
ieftine, alternative pentru toți. 

Reducerea cererii pentru călătorii
O schimbare a mentalității și a culturii care determină o 
reducere a cererii de călătorii, în special naveta, folosirea 
mașinilor, călătorii aeriene și transport de marfă. 

Tehnologii noi
Guvernul ar trebui să introducă și să sprijine financiar 
imediat noile tehnologii de reducere a emisiilor de carbon 
disponibile în prezent pentru toate modurile de transport. 
Toate tehnologiile viitoare adecvate de reducere a emisiilor 
de carbon trebuie, de asemenea, introduse automat ce devin 
viabile. 
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Legea privind standardele de construire și 
planificare
Asigurarea că Legea privind standardele de construire și 
planificare specifică standardele pentru a fi neutri din punct de 
vedere al emisiilor de carbon pentru toate clădirile până în 2023. 

Pentru reducerea emisiilor produse de încălzire, răcire și gătit, 
grupul a decis să se concentreze asupra:

Amenajarea clădirilor rezidențiale
Guvernul va dezvolta o strategie de modernizare a clădirilor 
rezidențiale pentru a asigura o eficiență energetică optimă și 
va împărtăși recomandările sale locuitorilor insulei până la 
sfârșitul anului 2022. Aceasta va include opțiuni financiare, 
programe de educație și scheme de stimulare, înainte de 
punerea în aplicare în 2030. 

Energie
Numirea unui ministru al energiei cât mai curând posibil, dar 
nu mai târziu de 2022 (când este instalat un nou guvern), 
sfătuit de un grup de experți independent, să își asume 
responsabilitatea generală pentru tranziția la zero emisii de 
carbon până în 2045 sau mai devreme și cu biocombustibili 
care au un rol temporar până când vom putea realiza acest 
lucru cu ajutorul unei varietăți de surse locale de energie 
regenerabilă. 
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Proprietăți de închiriere
Reduceți emisiile de carbon din proprietățile de închiriere, 
atât rezidențiale, cât și comerciale, prin implementarea unui 
sistem de certificate de performanță energetică până la 1 
ianuarie 2025.

Proprietăți guvernamentale și comerciale
Toate proprietățile guvernamentale și comerciale noi și 
existente vor deveni neutre din punct de vedere al emisiilor de 
carbon până în 2030, iar guvernul va conduce imediat calea prin 
introducerea legislației, standardelor și asistenței practice. 

Realizarea schimbării
Pentru a educa și a sprijini consumatorii și furnizorii din 
insulă din Jersey să treacă la moduri de a studia, trăi și 
lucra neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon, 
astfel Jersey și mediul său sunt protejate și îmbunătățite 
până în 2030. 

Inițiative comunitare

Guvernul să permită și să sprijine comunitățile să devină 
neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon, prin 
crearea de politici și cadre de finanțare pentru generarea 
comună de energie și măsuri de eficiență energetică legate 
de încălzire, răcire și gătit. Acest lucru va fi susținut de 
un studiu de fezabilitate la nivel de insulă și de audituri 
energetice. 
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Ce urmează? 
 

Toate aceste recomandări au fost furnizate către:

 ● Guvernul din Jersey. Acesta va lua în 
considerare cu atenție recomandările și 
va stabili pașii necesari pentru a duce mai 
departe planurile ca Jersey să devină neutră 
din punct de vedere al carbonului. Acest lucru 
va fi publicat în Harta neutralității din punct de 
vedere al emisiilor de carbon, iar oamenii din 
Jersey vor putea să-și spună cuvântul înainte 
de dezbatere de Adunarea Statelor. 

 ● Adunarea Statelor. Statele membre vor avea 
o dezbatere inițială cu privire la recomandările 
Adunării cetățenilor în această vară. În 
primăvara anului 2022, ei vor dezbate Harta 
neutralității din punct de vedere al emisiilor de 
carbon și vor decide dacă o vor adopta sau nu.

 

Mulțumim
Dacă doriți să aflați mai multe 
despre Adunarea cetățenilor 
privind schimbările climatice, 
accesați:

www.climateconversation.je
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