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1.10.2020 A9-0162/169/rev

Amendamentul 169/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
Articolul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament recunoaște 
schimbările climatice ca fiind o provocare 
colectivă care necesită soluții colective 
bazate pe o tranziție echitabilă și justă. În 
spiritul echității, fiecare stat membru și 
fiecare sector economic trebuie să 
contribuie la această provocare.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/170/rev

Amendamentul 170/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, 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
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Instituțiile relevante ale Uniunii și 
statele membre trebuie să adopte măsurile 
necesare la nivelul Uniunii, respectiv la 
nivel național, pentru a permite atingerea 
colectivă a obiectivului neutralității 
climatice prevăzut la alineatul (1), ținând 
seama de importanța promovării echității 
și a solidarității între statele membre.

2. Instituțiile relevante ale Uniunii și 
statele membre trebuie să adopte măsurile 
necesare la nivelul Uniunii, respectiv la 
nivel național, regional și local, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
pentru a permite atingerea colectivă și 
durabilă a obiectivului neutralității 
climatice prevăzut la alineatul (1), 
promovând în același timp echitatea, 
solidaritatea, competitivitatea globală și 
dezvoltarea economică, precum și ținând 
seama de coeziunea socială și economică 
și de protecția cetățenilor vulnerabili, de 
situația economică inițială diferită a 
statelor membre, de diferitele baze 
industriale și de considerente geografice.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/171/rev

Amendamentul 171/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
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 9 pentru a completa prezentul 
regulament prin stabilirea, la nivelul 
Uniunii, a unei traiectorii care să permită 
atingerea până în 2050 a obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1). În cel mult șase luni de la 
fiecare evaluare la nivel global menționată 
la articolul 14 din Acordul de la Paris, 
Comisia revizuiește traiectoria.

1. Comisia analizează opțiuni pentru 
a stabili, la nivelul Uniunii, o traiectorie 
orientativă care să permită atingerea până 
în 2050 a obiectivului neutralității 
climatice prevăzut la articolul 2 alineatul 
(1). În cel mult șase luni de la fiecare 
evaluare la nivel global menționată la 
articolul 14 din Acordul de la Paris, 
Comisia revizuiește traiectoria.

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/172/rev

Amendamentul 172/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, 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
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Solidaritate

1. Comisia și statele membre respectă 
principiul solidarității în toate aspectele și 
în toate etapele în procesul de îndeplinire 
a obiectivului privind neutralitatea 
climatică menționat la articolul 2 
alineatul (1) și a obiectivului de reducere 
a emisiilor până în 2030 menționat la 
articolul 2a, ținând seama de situațiile 
inițiale diferite ale statelor membre și ale 
regiunilor.
2. Toate propunerile legislative 
menționate la articolul 2 alineatul (4) 
trebuie elaborate în deplină conformitate 
cu articolul 194 din TFUE.
3. În cazul în care Comisia estimează că 
un stat membru nu înregistrează progrese 
suficiente și, din acest motiv, formulează 
o recomandare, astfel cum se 
menționează la articolul 6, Comisia 
propune soluții care, dacă este cazul, ar 
putea include sprijin suplimentar 
tehnologic, inovator, financiar sau un alt 
tip de sprijin necesar.
4. Atunci când este necesar, Comisia 
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mobilizează sprijin și fonduri 
suplimentare prin intermediul unor 
instrumente precum:
(a) Fondul pentru modernizare menționat 
la articolul 10d din Directiva 2003/87/CE,
(b) cantitatea de certificate de solidaritate 
menționată la articolul 10 alineatul (2) 
litera (b) din Directiva 2003/87/CE,
(c) Fondul pentru o tranziție justă,
(d) Mecanismul de redresare și reziliență 
și
(e) programul InvestEU.
5. Orice propuneri de sporire a nivelului 
de ambiție în materie de climă al Uniunii 
trebuie să fie însoțite de planuri de 
acțiune concrete pentru acordarea de 
sprijin și asistență sectoarelor relevante și 
statelor membre cu situații inițiale 
diferite, în urma unei evaluări 
cuprinzătoare a impactului, care să 
includă o analiză pentru fiecare stat 
membru în parte.
6. În circumstanțe excepționale, cum ar fi 
o criză a sănătății publice, Comisia ia în 
considerare acest aspect în evaluarea sa 
în temeiul articolul 6, în raport cu 
posibilitatea de a le acorda statelor 
membre o derogare temporară, până la 
depășirea crizei, de la aplicarea unor 
politici în conformitate cu obiectivul 
privind neutralitatea climatică menționat 
la articolul 2 alineatul (1).

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/173/rev

Amendamentul 173/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
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) coerența cu acest obiectiv a 
măsurilor naționale identificate, pe baza 
planurilor naționale privind energia și 
clima sau a rapoartelor intermediare 
bienale prezentate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999, ca fiind 
relevante pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1), astfel cum este exprimat de 
traiectoria menționată la articolul 3 
alineatul (1);

(a) coerența cu acest obiectiv a 
măsurilor naționale identificate, pe baza 
planurilor naționale privind energia și 
clima sau a rapoartelor intermediare 
bienale prezentate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999, ca fiind 
relevante pentru îndeplinirea obiectivului 
neutralității climatice prevăzut la articolul 
2 alineatul (1);

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/174/rev

Amendamentul 174/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
Articolul 6 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Comisia, în conformitate cu 
principiul solidarității prevăzut la 
articolul 194 din TFUE, propune, 
împreună cu recomandarea, soluții care, 
după caz, ar putea include sprijin 
tehnologic, inovator, financiar sau alt tip 
de sprijin necesar;

Or. en
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1.10.2020 A9-0162/175/rev

Amendamentul 175/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
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9
Exercitarea competenței de a adopta acte 
delegate
1. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 3 
alineatul (1) se conferă Comisiei în 
condițiile prevăzute la prezentul articol.
2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 3 
alineatul (1) se conferă Comisiei pe o 
perioadă nedeterminată începând de la ... 
[OP: intrarea în vigoare a prezentului 
regulament].
3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 3 alineatul (1) 
poate fi revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării 
competențelor specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte 
începând din ziua următoare publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară precizată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere validității 
actelor delegate care sunt deja în vigoare.
4. Înainte de adoptarea unui act 

eliminat
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delegat, Comisia consultă experții 
desemnați de fiecare stat membru în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare.
5. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 3 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de două luni de la transmiterea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Termenul respectiv se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en


