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30.9.2020 A9-0162/129

Amendamentul 129
Manuel Bompard, Manon Aubry
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 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Obiectivul neutralității climatice ar 
trebui atins la nivelul Uniunii prin 
reducerea emisiilor importate și prin 
abrogarea protecției de care beneficiază 
subvențiile pentru energia din surse 
fosile, îndeosebi prin introducerea unui 
mecanism de ajustare a emisiilor de 
carbon la frontieră și prin ieșirea din 
tratatul privind Carta energiei1.
____________
1 Decizia 98/181/CE, CECO, Euratom a 
Consiliului și a Comisiei din 23 
septembrie 1997 privind încheierea de 
către Comunitățile Europene a Tratatului 
privind Carta energiei și a Protocolului la 
Carta energiei privind eficiența energetică 
și aspectele conexe referitoare la mediu 
(JO L 69, 9.3.1998, p. 1).
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30.9.2020 A9-0162/130

Amendamentul 130
Manuel Bompard
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 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Având în vedere schimbările 
climatice, reducerea masivă a 
biodiversității, generalizarea poluării și 
disponibilitatea tot mai redusă a anumitor 
resurse naturale, strategiile privind așa-
zisa creștere verde nu sunt adecvate. Într-
adevăr, începând cu 1972 și odată cu 
publicarea raportului Meadows, a devenit 
evident faptul că urmărirea unei creșteri 
economice exponențiale, fie aceasta și 
verde, nu poate avea ca rezultat decât 
depășirea capacităților biofizice ale 
Pământului, ceea ce poate duce la 
prăbușirea modelelor actuale de 
producție, consum și comerț. O 
modificare radicală și rapidă a modurilor 
noastre de producție, de consum și de 
comerț este, așadar, indispensabilă. 
Această modificare și crearea unui sistem 
economic compatibil cu limitele planetei 
trebuie să asigure satisfacerea nevoilor 
populațiilor. Rolul statelor membre constă 
în asigurarea unei traiectorii a schimbării 
care să îmbine satisfacerea nevoilor și 
respectarea limitelor planetei. Această 
satisfacere a nevoilor generațiilor 
următoare, cu respectarea simultană a 
limitelor planetei, impune o planificare a 
utilizării resurselor în timp. Prin urmare, 
este indispensabilă realizarea unei 
planificări democratice, ecologice și 
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sociale.
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30.9.2020 A9-0162/131

Amendamentul 131
Manuel Bompard, Leila Chaibi
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 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Comisia ar trebui să analizeze 
oportunitatea prezentării, cât mai curând 
posibil, dar nu mai târziu de primăvara 
lui 2021, a unor propuneri legislative care 
să urmărească reducerea drastică a 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
provenite de la transportul aerian 
european și internațional, incluzând și 
efectul radiativ, care dublează impactul 
aviației asupra schimbărilor climatice. 
Mecanismele bazate pe piață introduse 
sub egida Uniunii și a Organizației 
Aviației Civile Internaționale nu 
funcționează și nu sunt adecvate. Având 
în vedere stadiul actual de dezvoltare a 
tehnologiilor, este o iluzie să se creadă că 
aviația poate să respecte limitele planetei 
și să mențină în același timp nivelul 
actual al traficului. Prin urmare, trebuie 
să se acorde prioritate reducerii 
planificate a traficului aerian, eliminând 
în special zborurile pe distanțe scurte 
pentru care există o alternativă și 
înghețând proiectele pentru noi 
infrastructuri aeroportuare.

Or. fr
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30.9.2020 A9-0162/132

Amendamentul 132
Manuel Bompard
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 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Acțiunea Uniunii la nivel internațional

1. Uniunea lansează inițiative legislative 
obligatorii în vederea organizării 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
asociate bunurilor și serviciilor importate 
în Uniune și a emisiilor legate de 
transportul aerian și maritim către 
Uniune, reducere compatibilă cu 
obiectivul privind limitarea creșterii 
temperaturii pe termen lung stabilit la 
articolul 2 din Acordul de la Paris.
2. Cel târziu la 30 septembrie 2021, 
Comisia analizează oportunitatea 
prezentării unei propuneri legislative prin 
care să se introducă o obligație pentru 
întreprinderile cu sediul în Uniune sau 
care își desfășoară activitatea în Uniune 
de a elabora și a pune în practică efectiv 
un plan public de vigilență climatică și de 
mediu. Acest plan poate determina, 
conform unei metodologii fiabile și 
fundamentate științific, emisiile de gaze 
cu efect de seră directe și indirecte ale 
acestor întreprinderi, de categoria 1, 
categoria 2 și categoria 3, generate în 
afara Uniunii, și poate stabili o traiectorie 
de reducere a acestor emisii, compatibilă 
cu obiectivul privind limitarea creșterii 
temperaturii pe termen lung stabilit la 
articolul 2 din Acordul de la Paris, și 
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poate prezenta mijloacele specifice 
prevăzute de întreprindere pentru 
realizarea celor stabilite. Planul poate 
conține măsuri de vigilență rezonabile 
pentru identificarea riscurilor și 
prevenirea prejudiciilor grave la adresa 
ecosistemelor și a drepturilor omului. 
Propunerea legislativă poate acorda 
publicului, în sensul articolului 2 
alineatul (4) din Convenția de la Aarhus, 
dreptul de a iniția o acțiune efectivă în 
justiție împotriva întreprinderilor vizate în 
cazul în care acestea nu își respectă 
obligațiile privind elaborarea și punerea 
în aplicare efectivă a planurilor de 
vigilență climatică și de mediu. De 
asemenea, propunerea legislativă poate să 
prevadă posibilitatea ca justiția să aplice 
împotriva întreprinderilor care nu pot 
demonstra că își respectă obligațiile 
privind elaborarea și punerea în aplicare 
efectivă a planurilor de vigilență climatică 
și de mediu amenzi bazate pe cifra de 
afaceri anuală sau pe dividendele 
întreprinderilor respective.

Or. fr


