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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la analiza opțiunilor pentru depășirea obiectivului de reducere cu 20 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră și evaluarea riscului de relocare a emisiilor de dioxid 
de carbon
(2011/2012(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 26 mai 2010 intitulată „Analiză a opțiunilor 
pentru depășirea obiectivului de reducere cu 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră și 
evaluare a riscului de relocare a emisiilor de carbon” (COM(2010)0265) și documentul 
însoțitor (SEC(2010)0650),

– având în vedere pachetul „climă și energie” al UE,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind schimbările climatice, îndeosebi 
Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la pregătirile pentru Conferința de la 
Cancun privind schimbările climatice (COP16)1,

– având în vedere articolul 48 și articolul 50 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0000/2011),

A. întrucât obiectivul UE privind clima este de a menține creșterea temperaturii medii 
globale sub 2°C în comparație cu nivelurile perioadei preindustriale; întrucât pachetul 
legislativ privind clima, adoptat în decembrie 2008, reprezintă un prim pas în vederea 
garantării acțiunilor UE în conformitate cu acest obiectiv; întrucât statele răspunzătoare 
pentru aproximativ 80 % din cantitatea de emisii globale și-au luat angajamentul de a 
reduce emisiile, deși părțile la convenția CCONUSC au admis în cadrul conferinței de la 
Cancun că actualele angajamente nu sunt suficiente pentru a duce la îndeplinire obiectivul 
referitor la cele 2°C;

B. întrucât, conform Agenției Europene de Mediu, în 2009, în cadrul UE, s-au înregistrat 
emisii de gaze cu efect de seră cu 17,3 % mai scăzute decât în 1990;

C. întrucât bugetul emisiilor de carbon la nivel global care ar putea îndeplini obiectivul 
privind cele 2°C este de aproximativ 800 de miliarde de tone de CO2 între 2005 și 2050; 
întrucât se estimează că partea UE din populația globală în 2050 va fi de 5,7 %;

D. întrucât, în urma crizei economice, emisiile provenite din sectoarele incluse în sistemul 
european de comercializare a cotelor de emisii (ETS) au fost considerabil mai scăzute 
decât se estimase inițial și sub nivelul alocărilor inițiale;

E. întrucât prețul mai scăzut al carbonului va avea un impact semnificativ asupra deciziilor 
privind investițiile și va reduce veniturile din vânzarea la licitație a certificatelor pentru 
finanțarea acțiunii privind schimbările climatice în cadrul UE și în cadrul statelor în curs 

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2010)0442.
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de dezvoltare;
F. întrucât, conform Comisiei, creșterea efortului UE la 30%, în timp ce celelalte state rămân 

la angajamentele lor mai reduse, ar avea un impact incremental limitat asupra industriei 
mari consumatoare de energie din UE, atât timp cât se mențin măsurile speciale pentru 
industrie,

1. salută Comunicarea Comisiei care demonstrează faptul că sporirea la 30 % reprezintă un 
obiectiv fezabil din punct de vedere tehnic și acceptabil din punct de vedere economic;

2. solicită Comisiei să prezinte propuneri în vederea sporirii până la 30 % a obiectivului 
pentru 2020 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cât mai curând posibil, 
cel târziu până la sfârșitul anului 2011;

Analiza actualului obiectiv de 20 %

3. subliniază faptul că, potrivit cercetărilor climatice, limitarea schimbărilor climatice la o 
medie de 2°C nu garantează evitarea efectelor climatice adverse semnificative, însă este 
posibil ca depășirea limitei de 2°C să sporească efectele adverse și posibilitatea de a atinge 
puncte critice în care nivelurile de temperatură încep să forțeze eliminarea de carbon 
captat în mod natural din absorbanți precum păduri și permafrost și să limiteze capacitatea 
naturii de a absorbi carbon în oceane; 

4. reamintește că, potrivit IPCC 4AR, pentru a avea o șansă de 50 % de a limita schimbările 
climatice la 2°C, statele industrializate trebuie să își reducă emisiile cu până la 25-40 % 
până în 2020; subliniază faptul că actualul obiectiv al UE nu se află în conformitate cu 
obiectivul acesteia privind limita de 2°C; 

5. constată că Consiliul European a recunoscut faptul că, până în 2050, sunt necesare 
reduceri suplimentare de 80-95 % față de 1990; subliniază faptul că o traiectorie lineară 
între 2009 și 2050 ar determina un obiectiv pentru 2020 cuprins între 34 % și 38 % în 
comparație cu 1990; 

6. reiterează faptul că emisiile cumulative sunt decisive pentru sistemul climatic; constată că, 
în ciuda unor reduceri cu 30 % în 2020, cu 55 % în 2030, cu 75 % în 2040 și cu 90 % în 
2050, UE încă ar mai fi răspunzătoare pentru o cotă aproximativ dublă pe cap de locuitor 
al UE din bugetul emisiilor de carbon corespunzător unei creșteri de 2˚C la nivel global și 
că reducerea cu întârziere a emisiilor sporește semnificativ cota cumulativă;

7. subliniază faptul că adoptarea cu întârziere a măsurilor climatice va determina costuri 
sporite în vederea atingerii obiectivului pentru anul 2050 din cauza investițiilor eșuate în 
stocul mare de carbon și a procesului mai lent de învățare tehnologică; 

8. subliniază faptul că, potrivit analizei Comisiei, surplusul de certificate în cadrul ETS va fi 
în 2020 de aproximativ 2,4 miliarde de certificate din rezervă și de credite internaționale 
neutilizate;

9. recunoaște că investițiile în tehnologii ecologice depind în mare măsură de prețul dictat de 
piața carbonului și concluzionează, prin urmare, că, în temeiul actualului obiectiv de 
20 %, ETS va deține un rol foarte limitat în cadrul procesului de reducere a emisiilor de 



PR\858607RO.doc 5/9 PE460.597v01-00

RO

carbon și în implementarea tehnologiilor cu emisii reduse în cadrul sectoarelor pe care le 
acoperă; 

10. constată că, din cauza surplusului și al prețului scăzut al carbonului, nici licitația 
certificatelor nu va mobiliza resurse pentru investiții în domeniul climatic după cum 
fusese prevăzut;

Opțiuni și instrumente în vederea depășirii obiectivului de 20 %

11. reamintește că, în conformitate cu analiza Comisiei, trecerea la obiectivul de reducere a 
emisiilor cu 30 %, cu un efort național de 25 %, reprezintă o creștere cu 11 miliarde de 
euro în comparație cu estimările din 2008 privind costurile absolute ale pachetului „climă 
și energie” în 2020; ia act de evaluarea Comisiei privind faptul că această măsură va spori 
prețul carbonului în cadrul ETS al UE la aproximativ 30 de euro/tonă de CO2, un preț
similar nivelului estimat ca necesar în vederea obiectivului de reducere cu 20 % în 2008;

12. sprijină analiza Comisiei conform căreia partajarea rentabilă a eforturilor suplimentare 
între sectoarele ETS și non-ETS rămâne aceeași ca în cadrul pachetului de măsuri privind 
clima;

13. este de acord cu analiza Comisiei privind faptul că trecerea la un obiectiv de reducere de 
30 % cu o partajare rentabilă a eforturilor între sectoarele ETS și cele non-ETS și cu un 
efort național de 25 % (restul prin compensații), ar corespunde unei reduceri limită în 
cadrul ETS de 1,4 miliarde de certificate; 

14. ia act de opțiunea de a implementa schimbarea în cadrul ETS prin anularea certificatelor 
desemnate în vederea vânzării la licitație; totuși, consideră că toate sectoarele ar trebui să 
contribuie; 

15. recunoaște că o parte din potențialul de reducere cel mai eficient din punct de vedere al 
costurilor se regăsește în acele state membre care la momentul actual se află sub media 
UE privind PIB-ul pe cap de locuitor și că este posibil să fie necesare intervenții publice în 
vederea facilitării finanțării unor investiții inițiale pentru a obține reduceri în cadrul 
sectoarelor non-ETS; subliniază necesitatea revizuirii mecanismelor financiare ale UE în 
vederea unei reduceri rentabile, în cadrul UE, a gazelor cu efect de seră; 

16. regretă lipsa unor măsuri de captare a potențialului de reducere a gazelor cu efect de seră 
cu costuri negative în eficiență energetică și eficiență a resurselor; solicită aplicarea strictă 
a principiului privind cele mai reduse costuri ale ciclurilor de viață în punerea în aplicare a 
măsurilor din cadrul Directivei privind proiectarea ecologică și în revizuirea de către 
Comisie a metodologiei în vederea alinierii la o abordare pentru activitățile de pionierat; 

17. solicită obiective specifice pentru utilizarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor 
și silvicultură (LULUCF) în cadrul UE, asigurând permanența și integritatea ecologică a 
contribuției sectorului la reducerea emisiilor, precum și o monitorizare și o raportare 
exactă; 

18. reiterează faptul că obiectivele UE privind reducerile de emisii trebuie să fie îndeplinite în 
primul rând în cadrul UE; reamintește că utilizarea de compensații internaționale 
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înlocuiește investițiile în economia UE și întârzie reducerile naționale din cadrul UE; 

Beneficii și efecte colaterale

19. este convins că avantajul de a acționa mai devreme contribuie la obținerea de beneficii pe 
termen lung în privința competitivității Europei, prin menținerea unei poziții solide pe o 
piață globală a tehnologiilor curate aflată într-o creștere rapidă; 

20. consideră că o trecere la un obiectiv climatic de 30 % pentru 2020 ar reface stimulentele 
pentru inovare care au fost pierdute din cauza relaxării obiectivului de 20 %;

21. consideră că industriile ecologice europene oferă aproximativ 3,4 milioane de locuri de 
muncă (ENI), ceea ce reprezintă de zece ori cifra de angajare directă în cadrul sectorului 
oțelului al UE în 2007; subliniază faptul că, potrivit unor studii recente, sporirea 
obiectivului climatic al UE la 30 % poate stimula crearea a până la 6 milioane de locuri de 
muncă suplimentare în Europa;

22. consideră că, deși trecerea la un obiectiv climatic mai ambițios are în primul rând un 
impact pozitiv asupra creării de locuri de muncă, trebuie adoptate măsuri în vederea 
facilitării schimbărilor structurale și a reeducării forței de muncă în cadrul comunităților 
care înregistrează pierderi pe scară largă a locurilor de muncă cu emisii mari de carbon și, 
de asemenea, în vederea asigurării faptului că noile sectoare de creștere economică au 
suficient acces la mână de lucru calificată corespunzător;

23. subliniază dimensiunea beneficiilor colaterale legate de o calitate îmbunătățită a aerului, 
care, conform estimărilor Comisiei, în 2020 se vor situa între 6,3 miliarde de euro și 
22 miliarde de euro pe an, fără a include și avantajele asociate privind reducerea costurilor 
medicale; constată că, potrivit unor analize suplimentare, beneficiile colaterale privind 
sănătatea și poluarea aerului determinate de trecerea la un obiectiv de reducere cu 30 % 
sporesc beneficiile totale de la 6,3 miliarde de euro până la 35,8 miliarde de euro, gradul 
maxim fiind atins prin eforturi de reducere depuse pe plan național; 

24. ia act de analiza Comisiei potrivit căreia atingerea unui obiectiv de reducere cu 30 % a 
emisiilor de carbon va diminua importurile de petrol și gaz cu aproximativ 40 de miliarde 
de euro în 2020, presupunând că în 2020 prețul petrolului va fi de 88 de dolari americani 
pe baril; consideră că este posibil ca această estimare a prețului petrolului să fie foarte 
conservatoare, deoarece Agenția Internațională a Energiei (2010) prevede un preț al 
petrolului de 108 dolari americani până în 2020, care ar spori cu peste 20 % beneficiile 
estimate ale importurilor mai scăzute de energie; 

25. subliniază faptul că beneficiile colaterale determinate de reducerea emisiilor apar numai în 
cazul reducerii de emisii înregistrate în cadrul UE și în regiunile în care se pune un accent 
puternic pe investiții sporite în vederea eficienței energetice; 

26. concluzionează că trecerea la un obiectiv de reducere cu 30 % atrage după sine mai multe 
beneficii decât costuri pentru cetățenii UE, iar o atingere, pe plan național, a obiectivelor 
de reducere ar determina cel mai mare beneficiu global;

Evaluarea riscului de relocare a emisiilor de carbon
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27. constată că este posibil ca sectoarele cu consum energetic sporit să rămână la sfârșitul 
celei de-a doua perioade ETS, în 2012, cu un număr considerabil de certificate alocate în 
mod gratuit neutilizate, care pot fi reportate în faza 2013-2020, plasându-le într-o poziție 
comparativ mai bună, față de estimările din 2008, în contextul concurenței internaționale; 

28. constată că instalațiilor răspunzătoare pentru o foarte mare parte a emisiilor din cadrul 
sectoarelor non-energetice acoperite de ETS li s-au alocat certificate cu titlu gratuit până 
la un punct de referință specific produselor pe baza unor niveluri de producție sporite 
înregistrate înainte de recesiune pentru întreaga perioadă până în 2020; 

29. rămâne preocupat de potențialul sporit de profituri excepționale care subminează 
acceptarea de către public a politicii UE privind clima și indică faptul că nu există dovezi 
privind vreo delocalizare;

30. este de acord cu analiza Comisiei privind faptul că adoptarea de măsuri de ajustare 
frontaliere sau includerea de importuri în cadrul ETS ar trebui combinate cu licitarea
integrală în sectoarele vizate; consideră că un astfel de sistem ar putea fi prevăzut 
îndeosebi pentru anumite mărfuri standardizate, precum oțelul sau cimentul, și pentru 
electricitate;

31. sprijină aplicarea unei abordări mai selective cu privire la orice utilizare a compensațiilor 
și restricționarea utilizării de credite MDC generate în sectoarele cu consum energetic 
sporit în alte țări cu excepția celor mai puțin dezvoltate, inițial prin măsuri precum 
aplicarea unui factor de multiplicare, de exemplu obligația restituirii a două credite MDC 
pentru fiecare tonă emisă în cadrul ETS; 

32. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere
Amenințarea schimbărilor climatice la adresa umanității nu se diminuează, iar efectele 
încălzirii globale cu 2°C sunt chiar mai catastrofale decât se estimase anterior. Cu toate că 
încălzirea globală nu poate fi considerată răspunzătoare de fenomenele meteorologice 
extreme, este foarte probabil ca schimbările climatice să intensifice frecvența și intensitatea 
acestora.

Incapacitatea comunității internaționale de a adopta, la Copenhaga, un tratat internațional 
cuprinzător și obligatoriu privind clima, nu înseamnă că statele nu adoptă nicio măsură în 
acest sens. Rezultatele la care s-a ajuns în urma reuniunii de la Cancun demonstrează că 
statele adoptă măsuri și că negocierile au căpătat un nou avânt. În Europa, la momentul actual, 
se înregistrează o cantitate de emisii de carbon cu 17,3 % mai redusă decât în 19901. Agenția 
Europeană de Mediu estimează stabilizarea cantității de emisii la un nivel inferior celui din 
2008, în ciuda unei redresări economice, și fără adoptarea unor măsuri suplimentare2.

Statele europene trebuie să facă alegeri critice pentru a-și menține prosperitatea și securitatea 
în viitor. Trecerea la un obiectiv național de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în 
conformitate cu obiectivele UE privind clima poate determina o economie mai sănătoasă, 
creșterea numărului locurilor de muncă ecologice și inovare.

Eficiența UE ETS
În absența unui plafon semnificativ mai strict, sistemul european de comercializare a cotelor 
de emisii (UE ETS) riscă să investească peste măsură în tehnologii ecologice și în inovare. 
Analiza Comisiei 3 a demonstrat că, în temeiul obiectivului climatic de 20 %, surplusul de 
certificate din ETS va corespunde în 2020 unui număr aproximativ de 2,4 miliarde de 
certificate din rezervă și de credite internaționale neutilizate. Acest surplus determină un 
semnal ineficient al prețului și, de asemenea, va reduce în mod semnificativ veniturile 
provenite din licitații care ar putea fi utilizate pentru stimularea tehnologiilor climatice și a 
investițiilor în economisirea de energie, creând prin urmare milioane de locuri de muncă 
suplimentare.

Propunerea raportorului
Având în vedere aceste aspecte, raportorul invită Comisia să prezinte cât mai curând posibil, 
cel târziu până la sfârșitul anului 2011, propuneri în vederea sporirii obiectivului climatic al 
Europei pentru 2020 la o reducere cu 30 % a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

În opinia raportorului, abordarea sugerată este mai degrabă moderată. Raportorul consideră că 
trecerea la o reducere cu 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră ar fi mai adecvată din punct 
de vedere științific, iar obiectivul privind menținerea schimbărilor climatice în limita de 2°C, 
fără a mai menționa limita de 1,5°C, este, de asemenea, un obiectiv recunoscut în cadrul 
CCONUSC. Raportorul s-a abținut, de asemenea, să solicite o realizare completă, pe plan 
                                               
1 AEM, octombrie 2010.
2 COM(2010) 569 final, Progrese înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor Protocolului de la Kyoto, p.5.
3 SEC(2010) 650, p. 34.



PR\858607RO.doc 9/9 PE460.597v01-00

RO

național, a obiectivului climatic al UE, deși acest fapt ar spori beneficiile cetățenilor europeni 
prin îmbunătățirea calității aerului în Europa și prin stimularea investițiilor în economia UE.


