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Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În concluziile Consiliului 

European din 23 și 24 octombrie 2014 

referitoare la cadrul de politici privind 

clima și energia pentru 2030 a fost 

aprobat un obiectiv obligatoriu de 

reducere cu cel puțin 40 % pe plan intern 

a emisiilor de gaze cu efect de seră la 

nivelul întregii economii, până în 2030 

față de nivelul din 1990, acest fapt fiind 

reconfirmat în cadrul reuniunii sale din 

martie 2016. Reuniunea Consiliului 

Mediu din 6 martie 2015 a aprobat în mod 

oficial această contribuție a Uniunii și a 

statelor sale membre ca fiind contribuția 

preconizată stabilită la nivel național. 

eliminat 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Concluziile Consiliului European 

din octombrie 2014 au prevăzut faptul că 

obiectivul ar trebui să fie îndeplinit în 

mod colectiv de către UE în cel mai 

eficient mod posibil din punctul de vedere 

al costurilor, cu reduceri în schema de 

comercializare a certificatelor de emisii 

(ETS) și în sectoarele care nu fac obiectul 

ETS care se ridică la 43 % și, respectiv, 30 

% până în 2030 față de anul 2005, 

eforturile fiind repartizate pe baza 

produsului intern brut (PIB) relativ pe 

cap de locuitor. Toate sectoarele 

economice ar trebui să contribuie la 

realizarea acestor reduceri ale emisiilor și 

toate statele membre ar trebui să se 

implice în aceste eforturi, stabilind un 

echilibru între considerațiile privind 

caracterul echitabil și cele privind 

solidaritatea, iar obiectivele naționale din 

cadrul grupului de state membre având 

un PIB pe cap de locuitor peste media 

Uniunii ar trebui ajustate relativ pentru a 

reflecta eficiența din punctul de vedere al 

costurilor într-un mod echitabil și 

echilibrat. Realizarea acestor reduceri ale 

emisiilor de gaze cu efect de seră ar trebui 

să sporească eficiența și inovația în 

economia europeană și, în mod specific, 

să promoveze îmbunătățiri, în special în 

domeniul imobiliar, agricultură, 

eliminat 
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gestionarea deșeurilor și transporturi, în 

măsura în care acestea intră sub 

incidența prezentului regulament. 
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Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) La data de 10 iunie 2016, Comisia 

a prezentat propunerea ca UE să ratifice 

Acordul de la Paris. Această propunere 

legislativă face parte din procesul de 

punere în aplicare a angajamentului UE 

din cadrul Acordului de la Paris. 

Angajamentul Uniunii cu privire la 

reducerea emisiilor la nivelul întregii 

economii a fost confirmat în contribuția 

preconizată a Uniunii și a statelor sale 

membre, stabilită la nivel național, care a 

fost prezentată Secretariatului CCONUSC 

la 6 martie 2015. 

eliminat 

Or. en 
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angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Acordul de la Paris înlocuiește 

abordarea adoptată în conformitate cu 

Protocolul de la Kyoto din 1997 care nu 

va fi continuat după 2020. 

(4) Este demn de remarcat faptul că 

politicile UE în domeniul climei și al 

energiei continuă să meargă pe aceeași 

cale greșită. În timp ce lumea întreagă, în 

frunte cu SUA, acționează în favoarea 

progresului și a prosperității, UE 

continuă să fie liderul izolat în lupta 

inutilă împotriva schimbărilor climatice. 

Or. en 



 

AM\1128114RO.docx  PE605.516v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

13.6.2017 A8-0208/54 

Amendamentul  54 

Julia Reid 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării 

angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Tranziția către o energie curată 

presupune schimbarea conduitei de 

afaceri și asigurarea de stimulente la 

nivelul întregului spectru politic. O 

prioritate esențială a Uniunii o constituie 

crearea unei uniuni energetice reziliente, 

care să le furnizeze cetățenilor săi o 

energie sigură, sustenabilă, competitivă și 

la prețuri abordabile. Îndeplinirea acestui 

obiectiv presupune continuarea măsurilor 

ambițioase în domeniul climei prin 

prezentul regulament, precum și 

înregistrarea de progrese în legătură cu 

celelalte aspecte ale uniunii energetice, 
care sunt prevăzute în Strategia-cadru 

pentru o uniune energetică rezilientă cu o 

politică prospectivă în domeniul 

schimbărilor climatice.16 

(5) Este important de subliniat faptul 

că singurul efect pe care îl va avea imensa 

povară a reglementării în domeniul 

schimbărilor climatice este o remarcabilă 

criză a industriilor europene care vor fi 

obligate să se deplaseze offshore, luând cu 

ele locurile de muncă și emisiile. 

_________________  

16 COM(2015)80  
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