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30.9.2020 A9-0162/110

Amendamentul 110
Silvia Modig
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0162/2020
Jytte Guteland
Legea europeană a climei
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Propunere de regulament
Considerentul

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită o contribuție din partea tuturor 
sectoarelor economice. Având în vedere 
importanța producției și a consumului de 
energie pentru emisiile de gaze cu efect de 
seră, este esențială tranziția către un sistem 
energetic durabil, accesibil din punctul de 
vedere al prețului și sigur, bazat pe o piață 
internă a energiei care funcționează bine. 
Transformarea digitală, inovarea 
tehnologică, cercetarea și dezvoltarea sunt, 
de asemenea, factori importanți pentru 
realizarea obiectivului neutralității 
climatice.

(6) Realizarea neutralității climatice 
necesită eforturi comune și coerente la 
toate nivelurile de guvernanță, precum și 
politici de finanțare și de investiții și face 
necesar ca toate sectoarele economice, 
inclusiv aviația și transportul maritim, să 
își reducă rapid emisiile la aproape zero. 
Principiul „poluatorul plătește” ar trebui 
să fie un factor-cheie în acest sens. Având 
în vedere importanța producției și a 
consumului de energie pentru emisiile de 
gaze cu efect de seră, este esențială 
tranziția către un sistem energetic cu un 
grad ridicat de eficiență energetică și 
bazat pe surse regenerabile de energie, 
durabil, accesibil din punctul de vedere al 
prețului și sigur, bazat pe o piață internă a 
energiei care funcționează bine, reducând, 
totodată, sărăcia energetică. Contribuția 
economiei circulare la neutralitatea 
climatică ar trebui extinsă, îmbunătățind 
eficiența resurselor și utilizând într-o mai 
mare măsură materiale cu conținut scăzut 
de carbon, promovând, totodată, 
prevenirea și reciclarea deșeurilor. 
Transformarea digitală, inovarea 
tehnologică, cercetarea și dezvoltarea, care 
vor necesita finanțare suplimentară, sunt, 
de asemenea, factori importanți pentru 
realizarea obiectivului neutralității 
climatice. Uniunea și statele membre 
trebuie să adopte cadre de reglementare 
ambițioase și coerente pentru a garanta 



AM\1214718RO.docx PE658.338v01-00

RO Unită în diversitate RO

că toate sectoarele economiei contribuie 
la obiectivele climatice ale Uniunii.#

Or. en

Justificare

Acest amendament introduce coerență în eforturile depuse de toate nivelurile de guvernanță, 
precum și considerații privind politicile de finanțare și de investiții.
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30.9.2020 A9-0162/111

Amendamentul 111
Silvia Modig
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0162/2020
Jytte Guteland
Legea europeană a climei
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Este, de asemenea, nevoie să se 
acorde sprijin pentru investițiile necesare 
în noi tehnologii sustenabile, esențiale 
pentru atingerea obiectivului neutralității 
climatice, evitând în același timp orice 
efect de blocare. Așa cum se menționează 
în Comunicarea Comisiei intitulată „O 
strategie pe bază de hidrogen pentru o 
Europă neutră din punct de vedere 
climatic”, hidrogenul curat poate juca, de 
asemenea, un rol în sprijinirea 
angajamentului Uniunii de a atinge 
neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon 
până cel târziu în 2050, în special în 
sectoarele mari consumatoare de energie.

Or. en

Justificare

Modificarea adusă amendamentului 24 al Comisiei ENVI constă în adăugarea cuvântului 
„curat” după hidrogen și eliminarea referirii la neutralitatea tehnologică.
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30.9.2020 A9-0162/112

Amendamentul 112
Silvia Modig
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0162/2020
Jytte Guteland
Legea europeană a climei
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Legislația Uniunii ar trebui să 
promoveze împădurirea ecologică și 
gestionarea durabilă a pădurilor în statele 
membre care nu au resurse forestiere 
semnificative prin schimbul de bune 
practici și de know-how industrial.
(Această modificare se aplică întregului 
text.)

Or. en

Justificare

Singura diferență față de amendamentul ENVI 47 constă în adăugarea cuvântului 
„ecologică” după împădurire, pentru a se garanta că biodiversitatea se află în centrul 
împăduririi.
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30.9.2020 A9-0162/2020

Amendamentul 113
Silvia Modig
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0162/2020
Jytte Guteland
Legea europeană a climei
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Există un conflict fundamental și 
ireconciliabil între interesele industriei 
combustibililor fosili și interesul public al 
unei planete care să poată fi locuită de 
toată lumea. Prin urmare, instituțiile 
Uniunii și statele membre ar trebui să 
protejeze în cea mai mare măsură posibilă 
elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor climatice publice față de 
industria combustibililor fosili și să 
restricționeze reprezentarea intereselor 
industriei combustibililor fosili. În plus, 
Uniunea ar trebui să își demonstreze 
poziția de lider mondial susținând un 
acord de neproliferare pentru 
combustibilii fosili în temeiul Convenției-
cadru a Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice (CCONUSC).

Or. en

Justificare

Un considerent nou. Legea europeană a climei trebuie să facă ceea ce nu a făcut Acordul de 
la Paris - să recunoască faptul că trebuie abordată problema combustibililor fosili și că 
există diferențe ireconciliabile între interesele industriei combustibililor fosili și interesele 
publice de oprire a încălzirii globale. În acest scop, Legea climei trebuie să includă măsuri 
de protecție împotriva intereselor industriei combustibililor fosili.
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30.9.2020 A9-0162/2020

Amendamentul 114
Silvia Modig
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0162/2020
Jytte Guteland
Legea europeană a climei
(COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Propunere de regulament
Articolul 2a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.  Până la 30 iunie 2021, Comisia 
trebuie să revizuiască legislația relevantă a 
Uniunii pentru a permite îndeplinirea 
obiectivului stabilit la alineatul (1) din 
prezentul articol și a obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1) și ia în considerare 
adoptarea măsurilor necesare, inclusiv 
adoptarea de propuneri legislative, în 
conformitate cu tratatele.

2. Până la 30 iunie 2021, Comisia 
evaluează în ce mod ar trebui să fie 
modificată întreaga legislație a Uniunii 
relevantă pentru îndeplinirea obiectivului 
climatic al Uniunii pentru 2030 și celelalte 
acte legislative relevante ale Uniunii care 
promovează economia circulară și 
contribuie la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, precum și toate 
instrumentele de finanțare și de investiții 
ale UE și punerea lor în aplicare pentru a 
permite realizarea obiectivului de 
reducere a emisiilor menționat la alineatul 
(1) de la prezentul articol și pentru a se 
atinge obiectivul neutralității climatice 
prevăzut la articolul 2 alineatul (1) și ia 
măsurile necesare, inclusiv adoptarea de 
propuneri legislative, în conformitate cu 
tratatele. Comisia evaluează în special 
opțiunile de aliniere a emisiilor generate 
de toate sectoarele, inclusiv cel al aviației 
și transportului maritim, la obiectivul 
climatic pentru 2030 și la obiectivul 
pentru 2050 privind neutralitatea 
climatică cu scopul de a reduce aceste 
emisii la zero net până cel târziu în 2050, 
și prezintă Parlamentului European și 
Consiliului propunerile legislative pe care 
le consideră adecvate. Comisia 
mobilizează resurse adecvate pentru 
realizarea tuturor investițiilor necesare 
pentru atingerea obiectivelor menționate 



AM\1214718RO.docx PE658.338v01-00

RO Unită în diversitate RO

la prezentul alineat.

Or. en

Justificare

Acest amendament adaugă textului ENVI următoarele: precum și toate instrumentele de 
finanțare și de investiții ale UE și punerea lor în aplicare.


