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30.9.2020 A9-0162/153

Amendamentul 153
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
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Protecția climei ar trebui să fie o 
oportunitate pentru economia europeană 
și ar trebui să contribuie la asigurarea 
rolului său de lider în industrie în ceea ce 
privește inovarea la nivel mondial. 
Inovațiile în producția sustenabilă pot să 
promoveze puterea industrială europeană 
în segmente-cheie de piață și, astfel, să 
protejeze locurile de muncă și să creeze 
altele noi. Pentru a atinge obiectivul 
obligatoriu din punct de vedere juridic 
pentru 2030 privind clima și obiectivul 
privind neutralitatea climatică din 2050, 
prin reducerea acestor emisii la zero net 
până în 2050 cel târziu, Comisia ar trebui 
să faciliteze „Parteneriatele în domeniul 
schimbărilor climatice” sectoriale la 
nivelul Uniunii prin reunirea 
principalelor părți interesate (de exemplu, 
din industrie, ONG-uri, institute de 
cercetare, IMM-uri, sindicate și 
organizații patronale). Parteneriatele în 
domeniul schimbărilor climatice ar trebui 
să funcționeze ca un dialog sectorial și să 
faciliteze schimbul de bune practici între 
„pionerii europeni în domeniul 
decarbonizării” și să lucreze ca organism 
central de consultare față de Comisie 
atunci când aceasta adoptă viitoarele 
propuneri legislative legate de climă.

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/154

Amendamentul 154
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
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Comisia ar trebui să își intensifice 
eforturile pentru a construi alianțe 
europene, în special în sectorul bateriilor 
și al hidrogenului, întrucât acestea sunt 
de cea mai mare importanță. Coordonate 
la nivel european, acestea oferă 
oportunități importante pentru procesele 
de redresare regională post-COVID-19 și 
pentru schimbări structurale de succes. 
Cerințele de reglementare ar trebui să 
creeze un cadru pentru inovări în 
mobilitatea și producerea de energie care 
nu dăunează climei. Aceste alianțe ar 
trebui să primească sprijin și finanțare 
adecvate și, de asemenea, ar trebui să facă 
parte din viitoarea politică externă și de 
vecinătate, precum și din acordurile 
comerciale.

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/155

Amendamentul 155
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
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Este nevoie să se acorde sprijin 
pentru investițiile necesare în noi 
tehnologii sustenabile care sunt esențiale 
pentru atingerea obiectivului neutralității 
climatice. În această privință, este 
important să se respecte deschiderea față 
de noile opțiuni tehnologice. Tehnologiile 
existente care nu corespund cerințelor 
privind obiectivele climatice nu ar trebui 
promovate în continuare, iar avantajele 
normative și subvențiile financiare 
existente ar trebui să fie reduse treptat, 
pentru a asigura condiții de concurență 
echitabile. Astfel cum se menționează în 
Comunicarea Comisiei din 8 iulie 2020 
intitulată „O strategie pe bază de 
hidrogen pentru o Europă neutră din 
punct de vedere climatic”, hidrogenul și 
investițiile inovatoare în infrastructurile 
de gaze pot 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

Pe baza considerentului 9f al comisiei.
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30.9.2020 A9-0162/156

Amendamentul 156
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
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În tranziția sa către neutralitatea 
climatică, Uniunea ar trebui să păstreze 
competitivitatea industriei sale, în special 
a industriei sale energointensive, inclusiv 
prin elaborarea unor măsuri eficace 
pentru a aborda relocarea emisiilor de 
dioxid de carbon într-un mod compatibil 
cu normele OMC și pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile între 
Uniune și țările terțe, cu scopul de a evita 
concurența neloială provocată de lipsa 
punerii în aplicare a politicilor privind 
clima în concordanță cu Acordul de la 
Paris. Orice dispoziții existente pentru a 
evita relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon trebuie continuate cel puțin până 
la punerea deplină în aplicare a unui 
mecanism eficient de ajustare la frontieră 
compatibil cu normele OMC pentru 
sectoarele în cauză.

Or. en

Justificare

Text adăugat la considerentul 12e al comisiei.
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30.9.2020 A9-0162/157

Amendamentul 157
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
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Pentru ca Uniunea să atingă 
obiectivul de neutralitate climatică până 
în 2050 și obiectivele climatice 
intermediare pentru 2030 și 2040, 
instituțiile Uniunii și toate statele membre 
ar trebui, cât mai curând posibil și cel 
târziu până în 2025, să elimine treptat 
toate subvențiile directe și indirecte pentru 
combustibilii fosili. Eliminarea treptată a 
acestor subvenții nu ar trebui să aibă un 
impact asupra eforturilor de combatere a 
sărăciei energetice și ar trebui să ia în 
considerare rolul de punte al gazelor 
naturale în tranziția către o economie 
neutră din punctul de vedere al emisiilor 
de dioxid de carbon.

Or. en

Justificare

Text nou adăugat la considerentul 17f din raportul comisiei.
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30.9.2020 A9-0162/158

Amendamentul 158
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
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Comisia ar trebui să își intensifice 
eforturile către o piață internă a energiei 
care funcționează bine, deoarece aceasta 
este o componentă importantă a tranziției 
energetice și va contribui la asigurarea 
viabilității financiare a acesteia. Prin 
urmare, ar trebui să se acorde o prioritate 
maximă dezvoltării unor rețele inteligente 
și digitale de energie electrică și gaze în 
cadrul financiar multianual CFM. 
Programele de redresare în urma COVID-
19 ar trebui să sprijine, de asemenea, 
dezvoltarea rețelelor transnaționale de 
energie. Sunt necesare proceduri eficace 
și rapide de luare a deciziilor pentru a 
sprijini dezvoltarea rețelelor 
transnaționale, în special în 
infrastructura de gaze orientată spre viitor 
și compatibilă cu hidrogenul.

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/159

Amendamentul 159
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 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Până în decembrie 2020, Comisia 
elaborează un plan în care se prezintă 
măsurile ce urmează a fi luate la nivelul 
Uniunii pentru a se asigura faptul că sunt 
mobilizate resurse adecvate pentru a 
permite investițiile necesare realizării 
unei economii a Uniunii neutre din punct 
de vedere climatic. Planul va revizui 
mecanismele de compensare actuale 
pentru statele membre cu venituri mai 
mici, luând în considerare sarcina sporită 
asociată ambițiilor ridicate în domeniul 
climei, precum și sprijinul prin 
Mecanismul de redresare și reziliență, 
programele InvestEU și Fondul pentru o 
tranziție justă.

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/160

Amendamentul 160
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 3 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cele mai bune tehnologii 
disponibile;

(c) cele mai bune tehnologii 
disponibile, eficiente din punctul de 
vedere al costurilor, sigure și scalabile, 
respectând conceptul de deschidere 
tehnologică și evitând posibilul efect de 
blocare;

Or. en
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30.9.2020 A9-0162/161

Amendamentul 161
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 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Coerența fluxurilor financiare cu 

parcursul către o societate rezilientă și 
neutră din punct de vedere climatic

1. Instituțiile relevante ale Uniunii și 
statele membre asigură realizarea de 
progrese continue în ceea ce privește 
asigurarea coerenței fluxurilor de 
finanțare publice și private cu parcursul 
către o societate rezilientă și neutră din 
punct de vedere climatic, în conformitate 
cu articolul 2 alineatul (1) litera (c) din 
Acordul de la Paris, ținând cont de 
obiectivele climatice ale Uniunii 
menționate la articolul 2 din prezentul 
regulament.
2. Până la 1 iunie 2021 și ulterior la 
intervale regulate, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului, 
ca parte a evaluărilor menționate la 
articolul 5, un raport de evaluare a 
modului în care ar trebui modificată 
întreaga legislație relevantă a Uniunii, 
inclusiv cadrele financiare multianuale 
ale Uniunii și toate reglementările 
specifice referitoare la fonduri și 
instrumente din cadrul bugetului Uniunii, 
pentru a include dispoziții cu caracter 
obligatoriu și executoriu care să asigure 
coerența fluxurilor de finanțare publică și 
privată cu obiectivele Uniunii privind 
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clima, prevăzute la articolul 2 din 
prezentul regulament. Evaluarea este 
însoțită de propuneri legislative, dacă este 
cazul.
3. Comisia publică anual ce parte a 
cheltuielilor Uniunii se încadrează în 
categoriile taxonomice prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2020/… 
[Regulamentul privind taxonomia].
4. Pentru îndeplinirea obiectivelor 
climatice ale Uniunii prevăzute la 
articolul 2, instituțiile Uniunii și toate 
statele membre elimină treptat toate 
subvențiile directe și indirecte pentru 
combustibilii fosili până la 31 decembrie 
2025 cel mai târziu și mobilizează 
investiții sustenabile în consecință. 
Eliminarea treptată a acestor subvenții nu 
afectează eforturile de combatere a 
sărăciei energetice și, până în 2028, 
investițiile în gaze naturale ca punte de 
legătură tehnologică, în conformitate cu 
politica de creditare a energiei a Băncii 
Europene de Investiții, publicată la 14 
noiembrie 2019.

Or. en

Justificare

Pe baza articolului 4a din textul comisiei — text nou adăugat la alineatul (4).


