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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Statele membre ar trebui să 
compenseze parțial, în conformitate cu 
normele privind ajutoarele de stat, 
anumite instalații din sectoarele sau 
subsectoarele despre care s-a stabilit că 
sunt expuse la un risc semnificativ de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon din 
cauza costurilor legate de emisiile de gaze 
cu efect de seră transferate în prețul 
energiei electrice. Protocolul și deciziile 
însoțitoare adoptate de Conferința părților 
la Paris trebuie să prevadă mobilizarea 
dinamică a finanțării pentru combaterea 
schimbărilor climatice, transferul de 
tehnologie și consolidarea capacităților 
pentru părțile eligibile, în special cele cu 
capacitățile cele mai reduse. Sectorul 
public va avea în continuare un rol 
important în mobilizarea resurselor 
financiare pentru combaterea schimbărilor 
climatice după 2020. Prin urmare, 
veniturile obținute din licitații ar trebui 
utilizate și pentru finanțarea măsurilor de 
combatere a schimbărilor climatice în țările 
terțe vulnerabile, inclusiv a măsurilor de 
adaptare la efectele schimbărilor climatice. 
Cuantumul finanțării combaterii 
schimbărilor climatice care trebuie să fie 
mobilizat va depinde, de asemenea, de 
nivelul de ambiție și calitatea contribuțiilor 

(9) Pentru a realiza obiectivul de a 
asigura condiții de concurență echitabile, 
statele membre ar trebui să compenseze 
parțial, printr-un sistem centralizat la 
nivelul Uniunii, anumite instalații din 
sectoarele sau subsectoarele despre care s-a 
stabilit că sunt expuse la un risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon din cauza costurilor 
legate de emisiile de gaze cu efect de seră 
transferate în prețul energiei electrice. 
Sectorul public va avea în continuare un rol 
important în mobilizarea resurselor 
financiare pentru combaterea schimbărilor 
climatice după 2020. Prin urmare, 
veniturile obținute din licitații ar trebui 
utilizate și pentru finanțarea măsurilor de 
combatere a schimbărilor climatice în țările 
terțe vulnerabile, inclusiv a măsurilor de 
adaptare la efectele schimbărilor climatice. 
Cuantumul finanțării combaterii 
schimbărilor climatice care trebuie să fie 
mobilizat va depinde, de asemenea, de 
nivelul de ambiție și calitatea INDC, ale 
planurilor de investiții ulterioare și ale 
proceselor naționale de planificare a 
adaptării. Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să abordeze aspectele sociale 
ale decarbonizării economiilor lor și să 
utilizeze veniturile rezultate din licitații 
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preconizate stabilite la nivel național 
(INDC), ale planurilor de investiții 
ulterioare și ale proceselor naționale de 
planificare a adaptării. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să utilizeze veniturile 
rezultate din licitații pentru a promova 
formarea de competențe și redistribuirea 
forței de muncă afectate de tranziția 
locurilor de muncă într-o economie în curs 
de decarbonizare.

pentru a promova formarea de competențe 
și redistribuirea forței de muncă afectate de 
tranziția locurilor de muncă într-o 
economie în curs de decarbonizare. Ar 
trebui să fie posibil ca statele membre să 
contribuie la compensarea primită prin 
sistemul centralizat la nivelul Uniunii. 
Astfel de măsuri financiare nu ar trebui 
să depășească 100% din costuri și nu ar 
trebui să intre sub incidența normelor 
privind ajutoarele de stat și a Pactului de 
stabilitate și de creștere.

Or. en
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) la alineatul (6) se introduce un 
nou paragraf:
„Statele membre pot adopta și măsuri 
financiare la nivel național în favoarea 
sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt 
expuse unui risc real de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon din cauza 
costurilor indirecte semnificative care 
sunt suportate efectiv de pe urma 
costurilor emisiilor de gaze cu efect de 
seră transferate în prețul energiei 
electrice, ținând cont de eventualele efecte 
asupra pieței interne. Normele privind 
ajutoarele de stat și Pactul de stabilitate și 
de creștere nu se aplică acestor măsuri 
financiare. Aceste măsuri naționale, 
atunci când sunt combinate cu sprijinul 
menționat la primul paragraf, nu 
depășesc 100% din costuri.”

Or. en


