
AM\1214816RO.docx PE658.338v01-00

RO Unită în diversitate RO

1.10.2020 A9-0162/162/rev

Amendamentul 162/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
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
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 192 alineatul (1),

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 192 alineatul (1) și articolul 194 
alineatul (2),

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/163/rev

Amendamentul 163/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Jadwiga 
Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, Izabela-Helena 
Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
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 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În comunicarea sa din 11 decembrie 
2019 intitulată „Pactul verde european”19, 
Comisia a prezentat o nouă strategie de 
creștere care are drept scop transformarea 
UE într-o societate echitabilă și prosperă, 
cu o economie modernă, competitivă și 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, în care să nu existe emisii nete 
de gaze cu efect de seră în 2050 și în care 
creșterea economică să fie decuplată de 
utilizarea resurselor. Pactul urmărește, de 
asemenea, să protejeze, să conserve și să 
consolideze capitalul natural al Uniunii și 
să protejeze sănătatea și bunăstarea 
cetățenilor împotriva riscurilor legate de 
mediu și a impacturilor aferente. În același 
timp, această tranziție trebuie să fie justă și 
incluzivă, fără a lăsa pe nimeni în urmă.

(1) În comunicarea sa din 11 decembrie 
2019 intitulată „Pactul verde european”19, 
Comisia a prezentat o nouă strategie de 
creștere care are drept scop transformarea 
UE într-o societate echitabilă și prosperă, 
cu o economie modernă, competitivă și 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, în care să nu existe emisii nete 
de gaze cu efect de seră în 2050 și în care 
creșterea economică să fie decuplată de 
utilizarea resurselor. Pactul urmărește, de 
asemenea, să protejeze, să conserve și să 
consolideze capitalul natural al Uniunii și 
să protejeze sănătatea și bunăstarea 
cetățenilor împotriva riscurilor legate de 
mediu și a impacturilor aferente. În același 
timp, această tranziție trebuie să fie justă și 
incluzivă, acceptabilă din punct de vedere 
social pentru toți și să se bazeze pe 
solidaritate și pe colaborare la nivelul 
Uniunii, fără a lăsa pe nimeni în urmă.

__________________ __________________
19 Comunicarea Comisiei „Pactul verde 
european”, COM(2019) 0640 final din 11 
decembrie 2019.

19 Comunicarea Comisiei „Pactul verde 
european”, COM(2019) 0640 final din 11 
decembrie 2019.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/164/rev

Amendamentul 164/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Joanna Kopcińska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Andrey Slabakov, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa 
Carrión, Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
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 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Raportul AEM intitulat „Trends 
and projections in Europe 2019 — 
Tracking progress towards Europe’s 
climate and energy targets” (Tendințe și 
previziuni în Europa pentru 2019 – 
Monitorizarea progreselor realizate în 
vederea atingerii obiectivelor europene 
domeniul schimbărilor climatice și al 
energiei) a concluzionat că politicile și 
măsurile în vigoare vor fi insuficiente 
pentru atingerea obiectivului actual de 
reducere, până în 2030, a emisiilor de 
gaze cu efect de seră cu 40 % față de 
nivelurile din 1990. În plus, evaluarea 
impactului care însoțește comunicarea 
„Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în 
materie de climă pentru Europa în 
perspectiva anului 2030 - Investirea într-
un viitor neutru din punct de vedere 
climatic, în interesul cetățenilor” afirmă 
că stabilirea unui obiectiv mai ambițios de 
50 % sau 55 % ar conduce la efecte 
socioeconomice profunde și inechitabile, 
în special în statele membre și regiunile 
care rămân dependente de cărbune. Prin 
urmare, principiul solidarității, așa cum 
este consacrat la articolul 194 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
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Europene (TFUE), trebuie respectat pe 
deplin.

Or. en
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Amendamentul 165/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
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 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Atunci când propune legislație în 
domeniul politicii privind energia sau 
clima, Comisia ar trebui să rămână 
neutră din punct de vedere tehnologic și 
nu ar trebui să excludă sau să 
subestimeze potențialul diferitelor surse 
de energie cu emisii scăzute de carbon, 
cum ar fi energia nucleară. Statele 
membre ar trebui să-și poată alege în mod 
liber mixul de energie în conformitate cu 
resursele și nevoile lor energetice, care 
sunt diferite de la o țară la alta din cauza 
condițiilor geografice sau istorice. 
Obiectivele privind utilizarea energiei din 
surse regenerabile nu ar trebui să afecteze 
principiul subsidiarității și faptul că 
fiecare țară are nevoi energetice diferite.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/166/rev

Amendamentul 166/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
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 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Parlamentul European a lansat 
îndemnul ca tranziția necesară către o 
societate neutră din punct de vedere 
climatic să aibă loc până cel târziu în 2050 
și să fie o reușită europeană33 și a 
declarat urgența climatică și de mediu34. 
În concluziile sale din 12 decembrie 
201935, Consiliul European și-a exprimat 
susținerea pentru obiectivul unei Uniuni 
neutre din punct de vedere climatic până în 
2050, în conformitate cu obiectivele 
Acordului de la Paris, recunoscând în 
același timp că trebuie instituit un cadru 
favorabil în acest sens și că tranziția va 
necesita investiții publice și private 
semnificative. De asemenea, Consiliul 
European a invitat Comisia să pregătească 
o propunere pentru strategia pe termen 
lung a Uniunii cât mai curând posibil în 
2020, în vederea adoptării sale de către 
Consiliu și a transmiterii acesteia către 
Convenția-cadru a Organizației Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice.

(11) Parlamentul European a lansat 
îndemnul ca tranziția necesară către o 
societate neutră din punct de vedere 
climatic să aibă loc până cel târziu în 2050 
33. În concluziile sale din 12 decembrie 
201935 și 17-21 iulie 2020, Consiliul 
European și-a exprimat susținerea pentru 
realizarea în mod colectiv a obiectivului 
unei Uniuni neutre din punct de vedere 
climatic până în 2050, în conformitate cu 
obiectivele Acordului de la Paris, 
recunoscând în același timp că trebuie 
instituit un cadru favorabil în acest sens 
care să aducă beneficii tuturor statelor 
membre în mod echitabil, ținând seama de 
circumstanțele lor naționale în ceea ce 
privește punctele de plecare, și să 
cuprindă instrumente adecvate, 
stimulente, sprijin și investiții pentru a 
asigura o tranziție eficientă din punctul 
de vedere al costurilor, reușită și justă, 
care va necesita investiții publice și private 
semnificative. De asemenea, Consiliul 
European a invitat Comisia să pregătească 
o propunere pentru strategia pe termen 
lung a Uniunii cât mai curând posibil în 
2020, în vederea adoptării sale de către 
Consiliu și a transmiterii acesteia către 
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Convenția-cadru a Organizației Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice.

__________________ __________________
33 Rezoluția Parlamentului European din 15 
ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic 
european [2019/2956 (RSP)].

33 Rezoluția Parlamentului European din 15 
ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic 
european [2019/2956 (RSP)].

34 Rezoluția Parlamentului European din 
28 noiembrie 2019 referitoare la urgența 
climatică și de mediu [2019/2930 (RSP)].
35 Concluziile adoptate de Consiliul 
European în cadrul reuniunii sale din 12 
decembrie 2019, EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

35 Concluziile adoptate de Consiliul 
European în cadrul reuniunii sale din 12 
decembrie 2019, EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/167/rev

Amendamentul 167/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Beata 
Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, 
Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, 
Izabela-Helena Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
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 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Uniunea ar trebui să urmărească 
obiectivul ca, până în 2050, pe plan intern 
în cadrul Uniunii, să se obțină, prin soluții 
naturale și tehnologice, un echilibru între 
emisiile antropice și absorbțiile de gaze cu 
efect de seră la nivelul întregii economii. 
Obiectivul de realizare a neutralității 
climatice la nivelul Uniunii în 2050 ar 
trebui să fie urmărit în mod colectiv de 
către toate statele membre, iar statele 
membre, Parlamentul European, Consiliul 
și Comisia ar trebui să ia măsurile necesare 
pentru a permite atingerea acestui obiectiv. 
Măsurile întreprinse la nivelul Uniunii vor 
constitui o parte importantă a măsurilor 
necesare pentru atingerea obiectivului.

(12) Pentru a-și îndeplini angajamentul 
de a realiza obiectivul pe termen lung 
privind temperatura prevăzut în Acordul 
de la Paris, Uniunea ar trebui să 
urmărească obiectivul ca, până în 2050, pe 
plan intern în cadrul Uniunii, să se obțină, 
prin soluții naturale și tehnologice și 
mecanisme internaționale de piață, un 
echilibru între emisiile antropice și 
absorbțiile de gaze cu efect de seră la 
nivelul întregii economii. De asemenea, ar 
trebui să se pună un accent specific pe 
consolidarea cercetării și dezvoltării în 
domeniul absorbanților naturali și al altor 
tipuri de absorbanți. Obiectivul de 
realizare a neutralității climatice la nivelul 
Uniunii în 2050 ar trebui să fie urmărit în 
mod colectiv de către toate statele membre, 
inclusiv de autoritățile regionale și locale, 
iar statele membre, Parlamentul European, 
Consiliul și Comisia ar trebui să ia 
măsurile necesare pentru a permite 
atingerea acestui obiectiv. Măsurile 
întreprinse la nivelul Uniunii vor constitui 
o parte importantă a măsurilor luate la 
nivelul statelor membre, necesare pentru 
atingerea obiectivului într-un mod eficient 
din punctul de vedere al costurilor, just și 
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echilibrat din punct de vedere social, 
stimulând competitivitatea economică și 
crearea de locuri de muncă, fără a lăsa pe 
nimeni în urmă.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/168/rev

Amendamentul 168/rev
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Jadwiga 
Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Joanna Kopcińska, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Zdzisław Krasnodębski, Margarita de la Pisa Carrión, Izabela-Helena 
Kloc, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
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 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru justiție și solidaritate și 
pentru a sprijini transformarea energetică 
a statelor membre cu puncte de plecare 
diferite, ar trebui consolidate în mod 
proporțional mecanismele de sprijin și 
fondurile suficiente ale Uniunii, cum ar fi 
Fondul pentru o tranziție justă, prevăzut 
în Regulamentul (UE) ..../... al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1 și alte mecanisme de 
finanțare relevante.

Or. en

Justificare

Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului din ... de instituire a 
Fondului pentru o tranziție justă (JO ...).


