
AM\1214809RO.docx PE658.338v01-00

RO Unită în diversitate RO

1.10.2020 A9-0162/134/rev

Amendamentul 134/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa 
Carrión, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew 
Kuźmiuk, Elżbieta Kruk, Beata Szydło, Witold Jan Waszczykowski
în numele Grupului ECR

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 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) «După cum a anunțat în comunicarea 
sa intitulată „Pactul verde european”, 
Comisia a evaluat obiectivul Uniunii de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră până în 2030 în comunicarea sa 
intitulată „Stabilirea unor obiective mai 
ambițioase în materie de climă pentru 
Europa pentru 2030 – Investirea într-un 
viitor neutru din punct de vedere climatic, 
în interesul cetățenilor , pe baza unei 
evaluări cuprinzătoare a impactului și 
luând în considerare analiza sa privind 
planurile naționale integrate privind 
energia și clima prezentate Comisiei în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2018/1999 al Parlamentului European și al 
Consiliului10. Având în vedere obiectivul 
neutralității climatice până în 2050, până în 
2030 emisiile de gaze cu efect de seră ar 
trebui reduse, iar absorbțiile ar trebui să fie 
sporite, astfel încât emisiile nete de gaze cu 
efect de seră, și anume emisiile după 
deducerea absorbțiilor, să scadă, până în 
2030, la nivelul întregii economii și pe plan 
intern, cu cel puțin 55 % comparativ cu 
nivelurile din 1990. Acest nou obiectiv 
pentru 2030 privind clima la nivelul 
Uniunii este un obiectiv ulterior în sensul 
articolului 2 punctul 11 din Regulamentul 

(17) «După cum a anunțat în 
comunicarea sa intitulată „Pactul verde 
european”, Comisia a evaluat obiectivul 
Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2030 în comunicarea 
sa intitulată „Stabilirea unor obiective mai 
ambițioase în materie de climă pentru 
Europa pentru 2030 – Investirea într-un 
viitor neutru din punct de vedere climatic, 
în interesul cetățenilor , pe baza unei 
evaluări cuprinzătoare a impactului și 
luând în considerare analiza sa privind 
planurile naționale integrate privind 
energia și clima prezentate Comisiei în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2018/1999 al Parlamentului European și al 
Consiliului10. Având în vedere obiectivul 
neutralității climatice până în 2050, până în 
2030 emisiile de gaze cu efect de seră ar 
trebui reduse, iar absorbțiile ar trebui să fie 
sporite, astfel încât emisiile nete de gaze cu 
efect de seră, și anume emisiile după 
deducerea absorbțiilor, să scadă, până în 
2030, la nivelul întregii economii și pe plan 
intern, astfel încât efectele socioeconomice 
negative ale tranziției către o economie cu 
zero emisii nete să fie atenuate rapid și în 
mod cuprinzător, respectând pe deplin 
articolul 194 din TFUE. Acest nou 
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(UE) 2018/1999 și, prin urmare, înlocuiește 
obiectivul de la nivelul Uniunii pentru 
2030 privind emisiile de gaze cu efect de 
seră prevăzut la punctul respectiv. În plus, 
Comisia ar trebui să evalueze, până la 30 
iunie 2021, modul în care ar trebui 
modificată legislația Uniunii care pune în 
aplicare obiectivul pentru 2030 privind 
clima pentru a se realiza o astfel de 
reducere netă a emisiilor.».

obiectiv pentru 2030 privind clima la 
nivelul Uniunii este un obiectiv ulterior în 
sensul articolului 2 punctul 11 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999 și, prin 
urmare, înlocuiește obiectivul de la nivelul 
Uniunii pentru 2030 privind emisiile de 
gaze cu efect de seră prevăzut la punctul 
respectiv. În plus, Comisia ar trebui să 
evalueze, după caz, până la 30 iunie 2021, 
modul în care ar trebui modificată 
legislația relevantă a Uniunii care pune în 
aplicare acest obiectiv pentru a se realiza o 
astfel de reducere netă a emisiilor.

______________ ______________
9 COM(2020)0562. 9 COM(2020)0562.

10 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice, 
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE și 2013/30/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 
2015/652 ale Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 1). 

10 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice, 
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE și 2013/30/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 
2015/652 ale Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 1). 
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Amendamentul 135/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa 
Carrión, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew 
Kuźmiuk, Elżbieta Kruk, Beata Szydło, Witold Jan Waszczykowski
în numele Grupului ECR

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 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un obiectiv 
obligatoriu de realizare a neutralității 
climatice în Uniune până în 2050, în 
vederea atingerii obiectivului pe termen 
lung privind temperatura prevăzut la 
articolul 2 din Acordul de la Paris, și oferă 
un cadru pentru realizarea de progrese în 
vederea atingerii obiectivului global în 
materie de adaptare stabilit la articolul 7 
din Acordul de la Paris. Regulamentul 
stabilește, de asemenea, un obiectiv 
obligatoriu al Uniunii privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2030.

Prezentul regulament stabilește un obiectiv 
obligatoriu de realizare a neutralității 
climatice în Uniune până în 2050, în 
vederea atingerii obiectivului pe termen 
lung privind temperatura prevăzut la 
articolul 2 din Acordul de la Paris, și oferă 
un cadru pentru realizarea de progrese în 
vederea atingerii obiectivului global în 
materie de adaptare stabilit la articolul 7 
din Acordul de la Paris, luând în 
considerare, în același timp, imperativele 
unei tranziții echitabile a forței de muncă, 
plecând de la premisa că sustenabilitatea 
și inovarea în sectorul de producție pot 
stimula forța industrială europeană în 
segmentele de piață esențiale, sporind 
astfel securitatea pieței forței de muncă și 
disponibilitatea locurilor de muncă de 
calitate. Regulamentul stabilește, de 
asemenea, un obiectiv obligatoriu al 
Uniunii privind reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră până în 2030. 

Or. en



AM\1214809RO.docx PE658.338v01-00

RO Unită în diversitate RO

1.10.2020 A9-0162/136/rev

Amendamentul 136/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Joanna Kopcińska, Margarita de la Pisa 
Carrión, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-
Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Kruk, Beata Szydło
în numele Grupului ECR

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 2 a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2 a Articolul 2a

Obiectivul pentru 2030 privind clima Obiectivul pentru 2030 privind clima

1. Pentru a atinge obiectivul 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), obiectivul obligatoriu al 
Uniunii pentru 2030 privind clima este o 
reducere a emisiilor nete de gaze cu efect 
de seră (emisii după deducerea 
absorbțiilor) cu cel puțin 55 % comparativ 
cu nivelurile din 1990, până în 2030.

1. Comisia prezintă o nouă 
propunere privind obiectivul obligatoriu al 
Uniunii pentru 2030 privind clima, pe baza 
unei decizii a Consiliului European. 

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, dacă este cazul, în ce mod ar 
trebui să fie modificată legislația relevantă 
a Uniunii care pune în aplicare obiectivul 
Uniunii pentru 2030 pentru a permite 
realizarea obiectivului stabilit la alineatul 
(1) de la prezentul articol și a obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1). Pe baza acestei evaluări, 
Comisia elaborează o strategie în care 
detaliază măsurile ce urmează a fi luate la 
nivelul Uniunii pentru a garanta că sunt 
mobilizate resursele adecvate pentru a 
facilita investițiile necesare realizării unei 
economii europene neutre din punct de 
vedere climatic. Strategia include o 
revizuire a mecanismelor de compensare 
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existente pentru statele membre cu 
venituri mai mici și ține seama de sarcina 
socioeconomică sporită pe care o implică 
stabilirea unor obiective ambițioase în 
ceea ce privește clima.

Or. en


