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30.9.2020 A9-0162/147

Amendamentul 147
Peter Liese
în numele Grupului PPE

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

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. 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 tuturor 
absorbțiilor relevante). cu cel puțin 55 % 
comparativ cu nivelurile din 1990, până în 
2030.

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 
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.

În plus, Comisia analizează legislația 
relevantă a Uniunii pentru a se asigura că 
realizarea obiectivului stabilit la alineatul 
(1) din prezentul articol și a obiectivului 
privind neutralitatea climatică prevăzut la 
articolul 2 alineatul (1) se realizează într-
un mod care să asigure condiții de 
concurență echitabile pentru 
întreprinderile și industriile europene în 
tranziție, protejând astfel locurile de 
muncă și investițiile în Uniune. În acest 
scop, Comisia analizează și, după caz, 
revizuiește mai ales legislația privind 
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achizițiile publice și fuziunile, strategia 
industrială și normele privind ajutoarele 
de stat.
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Amendamentul 148
Peter Liese
în numele Grupului PPE

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 3 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia își întemeiază propunerile 
menționate la alineatul (2) pe o evaluare 
cuprinzătoare a impactului care acoperă 
efectele de mediu, economice și sociale, 
reflectând situația economică post-
COVID-19 și acordând o atenție deosebită 
potențialelor sectoriale de reducere și 
absorbție, precum și impactului Brexitului 
asupra emisiilor Uniunii. Comisia 
evaluează impactul cumulat al modificării 
legislației Uniunii de punere în aplicare a 
obiectivului Uniunii pentru 2030, 
prevăzut la articolul 2a alineatul (1), 
asupra diferitelor sectoare industriale.

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/149

Amendamentul 149
Peter Liese
în numele Grupului PPE

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 – alineatul 4 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. atunci când face propunerile 
menționate la alineatul (2), Comisia ține 
seama de necesitatea de a asigura o 
tranziție justă și echitabilă din punct de 
vedere social pentru toți, de 
competitivitatea economiei Uniunii, în 
special a IMM-urilor și sectoarelor celor 
mai expuse relocării emisiilor de dioxid de 
carbon, de cele mai bune, rentabile, 
sigure și scalabile tehnologii disponibile, 
care respectă conceptul de neutralitate 
tehnologică și care evită posibilele efecte 
de blocare; potențialul de economisire a 
energiei, principiul „eficiența energetică 
pe primul loc”, accesibilitatea energiei, 
reducerea sărăciei energetice și 
securitatea aprovizionării; și beneficiile 
unei gestionări active și durabile a 
pădurilor și împăduririi, ale unor sisteme 
agricole eficiente din punct de vedere 
climatic și ale sprijinirii creării de humus, 
de exemplu, prin susținerea mai puternică 
a pășunilor.

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/150

Amendamentul 150
Peter Liese
în numele Grupului PPE

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 – alineatul 5 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. atunci când își formulează 
propunerile de revizuire legislației 
relevante din 2030 privind clima și 
energia menționate la alineatul (2), 
Comisia asigură un echilibru eficient și 
corect între ETS și sectorul repartizării 
eforturilor, precum și între obiectivele 
naționale în sectorul repartizării 
eforturilor și, în orice caz, nu se limitează 
să presupună că fiecare stat membru va 
face un efort suplimentar care corespunde 
unui obiectiv cu 15 % mai ambițios. 
Comisia evaluează impactul introducerii 
mai multor măsuri europene care ar 
putea completa măsurile existente, cum ar 
fi măsurile bazate pe piață, care includ un 
mecanism solid de solidaritate.

Or. en
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Amendamentul 151
Peter Liese
în numele Grupului PPE

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 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2b
Comisia stabilește modul în care 
utilizarea mecanismelor de piață 
internaționale poate contribui la 
realizarea și depășirea eficientă a 
obiectivelor Uniunii și a statelor membre, 
fără a oferi stimulente țărilor terțe pentru 
ca acestea să nu crească contribuțiile 
stabilite la nivel național sau să se retragă 
din Acordul de la Paris. Contribuția 
proiectelor în țările cel mai puțin 
dezvoltate și în țările în curs de dezvoltare 
selectate creează situații reciproc 
avantajoase, garantând că țările ating 
obiectivele Uniunii și ale statelor membre 
și realizările lor contează în calcularea 
acestora. În același timp, trebuie 
respectate cele mai înalte standarde de 
calitate, cum ar fi integritatea mediului și 
adiționalitatea, evitarea strictă a dublei 
contabilități și integrarea unei 
documentații clare.

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/152

Amendamentul 152
Peter Liese
în numele Grupului PPE

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 5 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. până la 31 octombrie 2023 și, 
ulterior, la fiecare doi ani, Comisia 
realizează, împreună cu evaluarea 
prevăzută la articolul 29 alineatul (5) din 
Regulamentul (UE) 2018/1999, o evaluare 
a efectelor sociale și economice ale acestei 
legislații, inclusiv, dar fără a se limita la 
cele legate de ocuparea forței de muncă și 
accesibilitatea pentru gospodării, în 
special pentru cele vulnerabile care sunt 
afectate în mod deosebit de creșterea 
prețurilor la combustibil și energie 
electrică. Pe lângă aceasta, atunci când 
evaluează punerea în aplicare a 
măsurilor, Comisia evaluează impactul 
economic al pandemiei de COVID-19, 
precum și impactul Brexitului. La cererea 
Parlamentului European, vicepreședintele 
Comisiei Europene responsabil de Pactul 
verde european se prezintă în fața 
comisiei de resort cel puțin o dată pe an 
pentru a depune și prezenta aceste 
evaluări. 

Or. en


